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DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN DE
EU ANNO 1992 EN TIEN JAAR LATER MET
TIEN NIEUWE LIDSTATEN:
REIKWIJDTE VAN DE CONFERENTIE

DOOR JOZEF PACOLET

HIVA, Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven

“Ecclesia de dunes est quasi mons argenteus indeficiens si tamen a
sapientibus gubernetur” 
“De Duinenabdij is een berg van zilver die nooit zal vergaan, zolang
zij maar goed wordt beheerd”.

Abt Nicolaas van Belle in de 13e eeuw, de hoogdagen van de Duinen-
abdij in Koksijde, Vlaanderen.

“Wij Atheners nemen zelf onze beleidsbeslissingen of onderwerpen ze
aan grondige discussies: we vinden immers niet dat woorden en
daden onverenigbaar zijn; het ergste is wanneer men zich op de actie
stort vooraleer de gevolgen grondig werden besproken”.

‘‘Onze grondwet ... wordt democratie genoemd omdat de macht niet in
handen is van een minderheid, maar van het grootste aantal.’’

Thucydides (460-400 v.C.) – Lijkrede van Pericles, waarnaar door het
Athenian Policy Forum APF wordt verwezen.
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BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2006

Dit speciale volume van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid bevat een
selectie van de bijdragen aan een Europees vergelijkende studie en een tweedaags
Europees colloquium dat plaatsgreep op 17-18 oktober 2005 in Leuven omtrent
“The State of the welfare state anno 1992 and ten years later with ten new member
states”, georganiseerd door het Hoger Instituut voor de Arbeid, HIVA, van de
Katholieke Universiteit Leuven (1).

1. DE GESCHIEDENIS VAN HET PROJECT EN DE REEKS CONFERENTIES

Vanaf 1995 organiseerde het HIVA een reeks van drie vijfjaarlijkse conferenties over
de staat van de verzorgingsstaat (1995-2000-2005). Het begon echter met een pro-
loog, met name in 1992.

1.1. HET UITGANGSPUNT: 1992
Op basis van onderzoek voor de Europese Commissie (Pacolet, J., Gos, E., O’Shea,
E., 1993) organiseerde het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) in 1992 een con-
ferentie voor het Europees Centrum voor Werknemersvraagstukken (Europäisches
Zentrum für Arbeitnehmerfragen, EZA) over de Economische en Monetaire Unie
(EMU) en de sociale bescherming; deze conferentie verenigde een aantal experten
in economie en sociale bescherming (Pacolet, J. (ed.),1996). Na afloop verzocht het
EZA het HIVA om een netwerk van onderzoeksinstituten op te richten, die tot doel
hebben om na te gaan in welke mate het “sociale Europa” erin slaagde – of net niet
– om te groeien. Het EZA gaf de aanzet tot een Europees onderzoeksproject rond dit
thema: “De Staat van de verzorgingsstaat – anno 1992”.

(1) Dit Europees comparatief project en de publicatie van de resultaten is enkel mogelijk geweest
door de financiële steun van de Europese Commissie, toegekend vanuit het Europees Centrum voor
Werknemersvraagstukken EZA. Wij danken deze instanties voor de steun voor onze ambitie om de
vitaliteit en de duurzaamheid van de verzorgingsstaat via wetenschappelijk onderzoek verder aan te
tonen. De conferentie was ook opgenomen in de reeks van internationale conferenties van het
Athenian Policy Forum die het wetenschappelijke debat over economische politiek verder wenste
aan te moedigen. Inhoudelijk konden wij rekenen op de experten uit de 25 lidstaten die een bijdrage
leverden op het colloquium en ook toelieten dat hun bijdragen gepubliceerd worden, een deel hier-
van in dit speciale volume. De nationale experten zijn: J. Pacolet, V. Coudron, (België), Juhani Lehto
(Finland), E.B. Hansen (Denemarken), L. Delsen (Nederland), F. Clément (Luxemburg), M.-E. Joël, S.
Dufour-Kippelen (Frankrijk), H. Glennerster (Verenigd Koninkrijk), B. Kennelly (Ierland), R. Eisen
(Duitsland), J. Wöss (Oostenrijk), F. Maino, I. Madama (Italië), G. Rodriguez Cabrero (Spanje), P.
Côrte-Real, P. Pita Barros (Portugal), Y. Yfantopoulos (Griekenland), J. Edling (Zweden), A. Kumar
(Slovenië), J. Troisi (Malta), L.N. Christofides (Cyprus), F. Rajevska (Letland), V. Karpuskiene
(Litouwen), J. Kõre (Estland), J. Fidrmuc, A. Klein (Slowaakse Republiek en Tsjechische Republiek),
M. Grabowski (Polen), G. Juhász (Hongarije). Ook de voorzitter van het HIVA J. Renders, voorzitter
ACW, en de vice-voorzitter van het HIVA F. Abraham, Vice-Rector Katholieke Universiteit Leuven, en
J.M. Close, J. Gysen en G. Clotuche danken wij voor hun extra bijdrage aan het debat op het colloqui-
um en hier in dit speciale nummer. Ten slotte moeten wij in het bijzonder danken, de FOD Sociale
Zekerheid en het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid voor de vertaling en publicatie van deze
selectie van bijdragen, en meer in het bijzonder Hendrik Larmuseau en Roland Van Laere, die hier-
voor zorg droegen.
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1992 was een belangrijk jaar voor het Europese integratieproces: er moesten belang-
rijke stappen worden genomen om de oprichting van de “interne markt” te
voltooien. Door de inspanningen die werden geleverd om dit doel te bereiken,
groeide de bezorgdheid over de creatie van een “sociaal Europa”, dat zich in ver-
schillende opzichten aan een trager ritme ontwikkelde. De verwezenlijking van de
EMU legde de nationale socialebeschermingsstelsels nieuwe beperkingen op.

1.2. DE EERSTE CONFERENTIE OVER “DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT ANNO
1992” IN 1995
In 1995 organiseerden we een eerste conferentie met deze groep van onderzoekers,
over “De Staat van de verzorgingsstaat in 1992” voor het Europees Centrum voor
Werknemersvraagstukken (EZA). Voor elk van de 12 lidstaten werd een expert
gevraagd om in een vergelijkbaar formaat de toestand te beschrijven van de verzor-
gingsstaat omstreeks 1992, het ogenblik waarop de integratie in de EU een nieuwe
impuls kreeg. De bedoeling was om de beschrijving van de verzorgingsstaat en de
economie op dat ogenblik te ijken en vijf jaar later weer samen te komen om te zien
hoe de verzorgingsstaat onder invloed van deze grotere integratie was veranderd. In
1995 werden deze 12 nationale overzichten en een Europese vergelijking voor-
gesteld (Pacolet, J. en Versieck, K. (eds.), 1997, 3 volumes).

1.3. DE TWEEDE CONFERENTIE, IN 2000, OVER “DE STAAT VAN DE VERZORGINGS-
STAAT ANNO 1992”: VIJF JAAR LATER
Exact 5 jaar later, in 2002, organiseerden we een conferentie over “De Staat van de
verzorgingsstaat anno 1992 en vijf jaar later”. Alle nationale verslagen waren bijge-
werkt en er werd een nieuwe vergelijkende synthese gemaakt (Pacolet, J. (ed.), 2003). 
De organisatie van deze “kroniek” van de verzorgingsstaat doorheen de verder-
gaande Europese economische integratie helpt ons om beter te begrijpen welke
richting we uitgaan. De kroniek kan een leidraad zijn voor de sociale bewegingen
die opdracht gaven voor dit onderzoek, om te beoordelen of wij de goede richting
uitgaan.

1.4. DE DERDE CONFERENTIE, IN 2005, OVER “DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT
ANNO 1992”: TIEN JAAR LATER MET TIEN NIEUWE LIDSTATEN
Zoals in de vorige projecten was aangekondigd, was het de bedoeling om, in de
periode rond 1992 en vijf jaar later, niet alleen de impact van de Europese integratie
op de sociale bescherming te beschrijven, maar ook om vijf jaar later deze studie te
herhalen en er de onderzoekers en sociale bewegingen aan de gesprekstafel uit te
nodigen om na te gaan wat er werkelijk is gebeurd. De verslagen van 1992 getuig-
den van een toen slechts beperkte impact op de sociale bescherming. Mogelijker-
wijs komt dit doordat de interne markt te recent was en de gevolgen van een toe-
nemende concurrentie bijvoorbeeld nog niet voelbaar waren. Ook de toepassing
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van de convergentiecriteria van Maastricht werd pas zichtbaar in 1992 en de impact
ervan zou waarschijnlijk pas jaren later merkbaar zijn, op het vlak van de recht-
streekse maatregelen, maar ook onrechtstreeks via de impact op het politieke debat.
In 2000 leken de nationale verzorgingsstaten stand te houden, maar er waren steeds
meer tekenen van een verschuiving in het paradigma.

Sinds het eerste, oorspronkelijke project is de EU van 12 tot 15 lidstaten uitgebreid
en tijdens de tweede conferenties stonden bijdragen van de nieuwe lidstaten op het
programma. Sindsdien vormde de Europese Unie de zichtbare monetaire unie, met
de invoering in 2002 van euromunten en -biljetten. In 2004 traden 10 nieuwe lan-
den, uit Centraal- en Oost-Europa, toe tot de EU. Op 18 juni 2004 keurde de
Europese Raad het ontwerp goed voor het “Verdrag tot vaststelling van een
Grondwet voor Europa”, die nog steeds niet werd geratificeerd. En sinds 1 januari
2007 telt de EU nog twee nieuwe lidstaten. Deze revolutionaire veranderingen op
de economische, politieke en sociale scène van Europa maakten een derde confe-
rentie tien jaar later, in oktober 2005, over “De staat van de verzorgingsstaat anno
1992 en tien jaar later in de EU en in de tien nieuwe lidstaten van de EU” meer dan
gerechtvaardigd.

In 2005 konden we reeds vijf jaar ervaring met de werking van de Eurozone be-
oordelen. Daarenboven kunnen we vaststellen dat het debat over de interne markt
pas nu het domein van de gezondheidszorg en de sociale bescherming bereikt en
dat tien nieuwe lidstaten hun eigen verdere transitie van de verzorgingsstaten zullen
ervaren, wat ook voor de rest van de EU een invloed zal hebben.

Sinds het eerste, oorspronkelijke colloquium bleef de bezorgdheid om de duurzaam-
heid van de verzorgingsstaat binnen een context van toenemende economische
integratie en concurrentie voortbestaan. Nieuwe bedreigingen staken de kop op:
een steeds grotere bekommernis om de begrotingsimpact van de vergrijzing van de
bevolking en de leefbaarheid van de verzorgingsstaat, de paradigmaverschuiving in
welvaartssystemen die zich in de nieuwe lidstaten voordeed, de toenemende druk
van de interne markt op de organisatie van de sociale publieke diensten, enz.

Anderzijds waren er opmerkelijke beleidsstimulansen op Europees niveau om de
groei en de sociale bescherming op een hoog niveau te houden en te ontwikkelen.
De “Lissabon-strategie”, de Gezamenlijke werkgelegenheidsstrategie, de Open-
coördinatiemethode toegepast op pensioenen, het beleid voor sociale insluiting en
nu ook de gezondheidszorg zouden stuk voor stuk een imposante invloed kunnen
uitoefenen op de ontwikkeling van de sociale bescherming. Nochtans is het noch
duidelijk noch zeker of het niveau van sociale bescherming gelijke tred zal houden
met de globale economische ontwikkeling.

Alle domeinen van de verzorgingsstaat hebben gevolgen voor de creatie, de beste-
ding en de verdeling van het nationale inkomen. In tal van publieke discussies werd
de klemtoon gelegd op de negatieve invloed van de uitgaven van de verzor-
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gingsstaat op het concurrentievermogen van een economie. Oorspronkelijk was het
onderzoeksnetwerk bedoeld om een kritische analyse te maken van deze redene-
ring. Ook was het de bedoeling om na te gaan hoe de verzorgingsstaat kan worden
ondersteund en hoe de tegenstelling kan worden vermeden met de strategie voor
economische groei die de grondslag vormt voor de oprichting van de interne markt
en de EMU, maar ook voor de verwezenlijking van het Witboek “Groei, concurren-
tievermogen en werkgelegenheid” en de recentere “Lissabon-strategie” om “het
concurrentievermogen te verbeteren, te streven naar volledige werkgelegenheid en
de sociale inclusie te bevorderen”. Derhalve gaat het niet alleen om de nationale
tendensen, maar ook om de invloed van de Europese integratie, de voorwaarden
van de EMU en de druk van de Europese doelstellingen op de nationale keuzes.

De uitbreiding wordt nu ook beschouwd als een oorzaak van delokalisering, sociale
dumping en verzwakking van het concurrentievermogen door internationaal
mobiele goederen, diensten, personen en kapitaal. Ook nu zullen we, door collega’s
uit de nieuwe lidstaten uit te nodigen, empirisch oordelen wat de situatie nu is, en
binnen vijf jaar nogmaals samenkomen om na te gaan hoe de toetreding tot de EU
een verbetering of een achteruitgang was voor de verzorgingsstaat in deze nieuwe
lidstaten.

2. DEFINITIE EN REIKWIJDTE VAN DE BEGRIPPEN “SOCIALE BESCHERMING” EN
“VERZORGINGSSTAAT” EN ONDERZOEKSMETHODE: “TRENDSPOTTING VAN DE
VERZORGINGSSTAAT”

De definitie en reikwijdte van de begrippen “sociale bescherming” en “verzor-
gingsstaat” zijn in theorie ruim. Hierin is het totaal van de sociale uitgaven
opgenomen. In dit project wordt reeds vanaf het begin bijzondere aandacht besteed
aan gezondheidszorg en pensioenen, systemen die door de uitdaging die de
verwachte dubbele vergrijzing van de bevolking inhoudt, extra worden beïnvloed.
Nauw verwant hiermee is de kwestie van de langdurige zorg, die we bij op de lijst
schrijven. Zoals we in het vergelijkende artikel hierna aantonen, bleken deze vragen
actueel, aangezien ze bijvoorbeeld gebonden zijn aan de rechtstreekse impact van
de voltooiing van de interne markt van 1992. Als gevolg daarvan zouden immers
concurrentie en privatisering in de sociale publieke diensten, ook in de ziekte-
verzekering, mogelijk worden. We vroegen deze evolutie vooral op te volgen voor
die systemen die door de vergrijzing van de bevolking onder druk komen te staan.

We noemen dit “trendspotting van de verzorgingsstaat” en hebben daarbij de
ambitie om tijdig vast te stellen of de systemen die we zo op prijs stellen, de goede
richting uitgaan, zodat de trendspotting kan fungeren als een vroegtijdig
waarschuwingssysteem voor sociale bewegingen en beleidsmakers.
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De hamvraag van het onderzoek is: in welke richting(en) evolueren de sociale-
beschermingssystemen en hoe wordt het verloop van deze systemen beïnvloed
door de economische krachten en economische argumenten?

De basisaanpak van het project is een economische analyse van het debat over
sociale bescherming en de impact van de Europese integratie daarop. Daarom
nodigden we vooral mensen uit die voor deze aanpak interesse tonen, doorgaans
collega’s van economische faculteiten van hun respectieve universiteit, maar ook
andere sociale disciplines geven blijk van een gelijkaardige interesse en aanpak. Het
aandachtspunt is nog steeds de economische analyse van het debat, alsook de con-
frontatie tussen de economische integratie en de processen daarvan met de feiten
en de beslissingen die inzake de verzorgingsstaat werden genomen. Vooral collega’s
uit andere universiteiten werden uitgenodigd voor dit onderzoek, aangezien het
EZA de bedoeling had om het onderzoek en het wetenschappelijke debat een duwtje
in de rug te geven, ook al werd het project dan georganiseerd voor en gericht op de
sociale bewegingen en de arbeidersbeweging.

3. STRUCTUUR VAN DIT SPECIALE NUMMER VAN HET BTSZ

In deze speciale uitgave stellen we een selectie van de referaten van deze conferentie
voor. De volledige uitgave voor de 25 lidstaten wordt later gepubliceerd (Pacolet, J.
(ed.), 2007).

Eerst geven we een vergelijkend overzicht, met feiten en cijfers en een eigen selec-
tie van de belangrijkste tendensen die we uit de nationale verslagen konden aflei-
den. Dit noemen we “trendspotting van de verzorgingsstaat”. In de rest van het
eerste gedeelte van dit nummer wordt een diepgaandere economische beoordeling
gemaakt van de houdbaarheid van de sociale bescherming, niet in het minst via de
primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, ten overstaan van de Europese inte-
gratie (bijdrage van F. Abraham hierna). Het is niet toevallig dat vervolgens drie
nationale en Europese actoren hier hun verwachtingen en ambities inzake de
verdere ontwikkeling van de verzorgingsstaat toelichten. Dit onderzoek is immers
voor deze actoren, de sociale bewegingen en de beleidsmakers, bestemd.

In het tweede deel blijft de selectie van nationale bijdragen beperkt tot de oude lid-
staten van de EU. Eerst en vooral hebben we gekozen voor de zogenaamde conti-
nentale verzorgingsstaten van het Bismarck-georiënteerde type, aangezien dit het
soort verzorgingsstaat is dat we ook in België hebben ontwikkeld. Daarenboven is
het ook het systeem van onze buren in wat vroeger de “lage landen” en nu de
“Benelux” wordt genoemd, maar ook van onze andere buren en voornaamste han-
delspartners: Duitsland en Frankrijk. Aangezien we in België regelmatig met onze
voornaamste handelspartners vergelijken, zijn deze evoluties voor ons niet van
belang ontdaan. Voor België wordt ook een bijzonder geval toegelicht, namelijk de
sociale bescherming van de lokale overheidssector (J. Gysen, RSZPPO).
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Om de reikwijdte nog te verruimen, selecteren we drie typische voorbeelden in de
oude lidstaten van andere types van de verzorgingsstaat, de Beveridge-georiënteerde
verzorgingsstaat van het VK, het Scandinavische model (Beveridge-georiënteerd) in
Denemarken en het Spaanse model in het Middellandse Zeegebied (Bismarck
georiënteerd).

4. WAAROM DOEN WE DIT?

Zijn er, naarmate deze drie conferenties over de verzorgingsstaat elkaar opvolgden,
dingen veranderd?
Ik raad u aan om de vorige kroniek te lezen omdat deze illustreert dat dingen veran-
deren of niet veranderen. Op bladzijde 9 (Pacolet, J. (ed.), (2003)) lees ik dat er in
1998 in Italië een felle discussie gaande was over de pensioenen, terwijl er in België
werd gestaakt vóór een vervroegde uittreding op 55- in plaats van 57-jarige leeftijd.
Bij het begin van de conferentie in oktober 2005 organiseerde één vakbond in Bel-
gië een algemene staking tegen de nieuwe plannen van de Belgische regering om in
de context van het Generatiepact de leeftijd voor vervroegde uittreding van 58 tot
60 op te trekken. Zijn er dingen veranderd? Ja, zeker. De leeftijd waarover men dis-
cussie voert, verschoof van 55 naar 60 jaar. Toen we tijdens de conferentie van
2000 over de Belgische verzorgingsstaat omstreeks 1997 gewag maakten van de
enorme regionale verschillen in werkloosheid en de extreem hoge niveaus van
werkloosheid bij migranten, concludeerden we dat België “in staat moet zijn om te
werken aan volledige werkgelegenheid” (Pacolet, J. (ed.), (2003) p. 278). De con-
clusie is nu even pertinent als in 1997. De dingen veranderen niet snel genoeg.

Deze trendspotting van de verzorgingsstaat kan alleen maar beklemtonen wat
waarschijnlijk vele anderen elders hebben vastgesteld en uitgedrukt. De voornaam-
ste bijdrage ligt hierin dat het bewustzijn voor bepaalde problemen en voor de
oplossingen daarvan toeneemt. Over heel wat van deze tendensen en vergelijkende
informatie zijn steeds meer documenten te vinden, onder meer door de beleidsinitia-
tieven van de Europese Commissie; en ook de indicatoren en maatstaven worden
alsmaar beter. De kracht van onze reeks conferenties ligt in het feit dat inlichtingen
over het macro-economische en sociale beleid worden gecombineerd dankzij een
eigen, onpartijdige, maar geëngageerde kritische beoordeling van nationale universi-
taire deskundigen. Hopelijk zal het feit dat de conclusies worden herhaald, ons over-
tuigen van de werkelijke problemen van de verzorgingsstaat en van de nood om de
sociaaleconomische beleidsinitiatieven hieromtrent uit te breiden. 
De organisatie van een derde conferentie over de “Staat van de verzorgingsstaat in
de EU” bood deze onderzoeksgemeenschap de gelegenheid om die ontwikkelingen
onderling te toetsen en te confronteren met het publiek bestaande uit een doel-
groep van sociale bewegingen en beleidsmakers, voor wie deze conferentie werd
georganiseerd. De bedoeling van deze publicatie bestaat erin om de conclusies van
het onderzoeksnetwerk onder de aandacht te brengen van sociale organisaties en
beleidsmakers, als bijdrage voor hun beleidsvorming.
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Enkele weken vóór de conferentie in oktober 2005 bezocht ik het museum van de
Duinenabdij in Koksijde, aan de Belgische kust. Ik las deze zin op de voorgevel van
het museum: “Ecclesia de dunes est quasi mons argenteus indeficiens si tamen a
sapientibus gubernetur”, (De Duinenabdij is een berg van zilver die nooit zal ver-
gaan, zolang zij maar goed wordt beheerd) , een uitspraak van abt Nicolaas van Belle
in de 13e eeuw, de hoogdagen van de Duinenabdij (2). De uitspraak deed me
denken aan de socialezekerheidsstelsels als een berg van zilver die nooit zal vergaan,
zolang ze maar goed worden beheerd.

Achter het museum lagen de ruïnes van deze abdij. We moeten de sociale zekerheid
als een berg van zilver behouden door ze goed te beheren (3). Deze trendspotting
van de verzorgingsstaat draagt hier hopelijk toe bij en fungeert als een vroegtijdig
waarschuwingssysteem voor sociale bewegingen, beleidsmakers en de sociale
administratie.

Onze conferentie kadert in een reeks conferenties van het Athenian Policy Forum
(APF), dat het wetenschappelijke debat over het economisch beleid internationaal
wil stimuleren. In hun activiteiten verwijzen ze naar Thucydides: “Wij Atheners
nemen zelf onze beleidsbeslissingen of onderwerpen ze aan grondige discussies: we
vinden immers niet dat woorden en daden onverenigbaar zijn; het ergste is wanneer
men zich op de actie stort vooraleer de gevolgen grondig werden besproken”.
Onlangs voegde het APF het tweede citaat toe: “Onze grondwet ... wordt democra-
tie genoemd omdat de macht niet in handen is van een minderheid, maar van het
grootste aantal.” Dat is precies de zin waarmee een van de ontwerpen voor de
Europese Grondwet begon. We hopen dat we, door het lezen van dit vergelijkende
overzicht en de verhalen van elke lidstaat, meer te weten komen over het gemeen-
schappelijke groeipad, eventueel met verschillen in timing of middelen zodat we
kunnen zien dat we in ons eigen land achterblijven of vooroplopen. Zo kunnen we
de “zin van coherentie” begrijpen en de samenhorigheid voelen die kan bijdragen
tot de Europese integratie en de opbouw van een sociaal Europa en de waarden
waar die voor staan. Moge het ons ook behoeden voor het scepticisme hierover dat
momenteel de bovenhand heeft.

(2) Met dank aan de Duinenabdij voor de tekst en vertaling van dit citaat.
(3) Dat degelijk beheer haalbaar is, werd geïllustreerd door het feit dat de Conferentie op 17-18 okto-
ber 2005 plaatsvond in het prachtige Huis van Chièvres, in het Groot Begijnhof van Leuven, een site
die door Unesco als werelderfgoed werd erkend. De bouw van het Begijnhof startte in dezelfde peri-
ode, namelijk omstreeks 1230; het Huis dateert van 1560. Blijkbaar werd het goed beheerd, onder-
meer de voorbije decennia door onze Katholieke Universiteit van Leuven zelf.
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DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN DE
EU ANNO 1992 EN TIEN JAAR LATER MET
TIEN NIEUWE LIDSTATEN. 
VERZORGINGSSTAAT TRENDSPOTTING

DOOR JOZEF PACOLET en VERONIQUE COUDRON

HIVA Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven

1. INLEIDING

De hamvraag van het onderzoek is: in welke richting(en) evolueren de
socialebeschermingssystemen en hoe wordt het verloop van deze systemen beïn-
vloed door de economische krachten en de economische redenering (1)? Vooral de
invloed van de Europese economische integratie (intensifiëring van de interne
markt sinds “1992”, de Europese Economische en Monetaire Unie, het Stabiliteits-
en groeipact, de uitbreiding van de EU) verdient extra aandacht. In het statistische
overzicht en de landenvergelijkende synthese van de nationale artikels vatten wij de
ontwikkeling van de verzorgingsstaat tot nu en in de nabije toekomst samen.

Het bestek van dit onderzoek is de analyse van de voornaamste tendensen (Sta-
biliteits- en groeipact, interne markt, privatisering, selectiviteit, ...) die de tradi-
tionele Europese sociale zekerheid en het welvaartssysteem beïnvloeden (en leiden
tot de decentralisatie ervan).

(1) Dit artikel kreeg de financiële steun van de Europese Commissie, toegekend door het European
Centre for Workers’ Questions EZA voor het project ‘De Staat van de verzorgingsstaat anno 1992 en
tien Jaar later met tien nieuwe lidstaten’. In 2005 werkten de volgende nationale deskundigen mee
aan het project: J. Pacolet, V. Coudron, (België), Juhani Lehto (Finland), E.B. Hansen (Denemarken),
L. Delsen (Nederland), F. Clément (Luxemburg), M.-E. Joël, S. Dufour-Kippelen (Frankrijk), H. Glen-
nerster (Verenigd Koninkrijk), B. Kennelly (Ierland), R. Eisen (Duitsland), J. Wöss (Oostenrijk), F.
Maino, I. Madama (Italië), G. Rodríguez Cabrero (Spanje), P. Côrte-Real, P. Pita Barros (Portugal), Y.
Yfantopoulos (Griekenland), J. Edling (Zweden), A. Kumar (Slovenië), J. Troisi (Malta), L.N.
Christofides (Cyprus), F. Rajevska (Letland), V. Karpuskiene (Litouwen), J. Kõre (Estland), J. Fidr-
muc, A. Klein (Slowaakse Republiek en Tsjechische Republiek), M. Grabowski (Polen), G. Juhász
(Hongarije). Wij danken hen voor hun bijdrage aan het project, alsook de EU en de EZA, omdat ze
ons de kans gaven om deze conferentie over de staat van de verzorgingsstaat voor de derde keer te
organiseren.

495

PACOLET-2-NED.qxp  12/06/2007  9:03  Pagina 495



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

In eerste instantie maken we hier een vergelijking van het recentste statistische
materiaal inzake de verzorgingsstaat en we stellen de eerste conclusies voor van de
“trendspotting aangaande sociale bescherming” zoals we die uit de nationale rap-
porten kunnen afleiden.

2. DE CONCLUSIES VAN DE EERSTE TWEE RAPPORTEN

In ons eerste rapport van 1995 besloten we dat het internemarktproces van “1992”
en de weg naar de monetaire unie nog te recent waren om er het gevolg/de gevol-
gen van waar te nemen. De verzorgingsstaat bleek “springlevend” te zijn en er wer-
den nieuwe initiatieven genomen om systemen als kinderopvang, verzoening van
werk en privéleven en langdurige zorg, verder te ontwikkelen. De tendensen van
selectiviteit, onderzoek naar bestaansmiddelen, eigen verantwoordelijkheid deden
hun intrede en sommigen vreesden dat het tot dualisering zou komen. Er was een
discussie ontstaan rond de vraag of het grootste probleem niet de massale werk-
loosheid was, die was ontstaan door het feit dat de babyboomers massaal op de
arbeidsmarkt kwamen. Er werden geen structurele beslissingen genomen om de
werkloosheid aan te pakken. Sommigen meenden zelfs dat er tekorten zouden
ontstaan. Pas in november 1997 (Top van Luxemburg) lanceerde de EU een
Europese werkgelegenheidsstrategie, waardoor de werkloosheid bovenaan op de
politieke agenda kwam. Zou het te weinig en te laat zijn?

Omstreeks 2000 zetten alle lidstaten hun groeipad naar de monetaire unie voort en
de meerderheid trad in 1999 toe tot de Economische en Monetaire Unie. We
besloten dat de verzorgingsstaten robuust waren, ondanks de verschillen op het
vlak van de economische situatie. We wilden de hypothese van een verder
“stop/go”-groeipad voor sociale bescherming toetsen. Er werden geen stappen
gezet om de stelsels van de verzorgingsstaat verder uit te breiden en de twijfel of de
stelsels van de verzorgingsstaat zich, gezien de verwachte demografische noden,
zouden kunnen blijven uitbreiden, nam alsmaar toe. De invoering van een driepijler-
stelsel, meer concurrentie, meer eigen bijdragen, het verlenen van voorrang aan de
strijd tegen armoede, financiering door belastingen in plaats van financiering door
bijdragen – al die elementen zouden het systeem voor de toekomst aanzienlijk
hebben kunnen veranderd. De groeiende consensus rond een grotere arbeidsmarkt-
deelname ging niet gepaard met een vergelijkbaar aanbod van nieuwe banen.
Hoe kwamen deze tendensen tot stand en hoe worden ze verder geconcretiseerd?
Dat moeten we nu, vijf jaar later, uitzoeken. De vraag is of verschillende – zoge-
naamde –veranderingen in de parameters van het stelsel uiteindelijk een stapsgewij-
ze verandering van het paradigma inhouden. Of betekent “geen aanpassing” ook
een verandering?
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3. TOENEMENDE BEZORGDHEID INZAKE GROEI, CONCURRENTIEVERMOGEN ... EN
SOCIALE BESCHERMING?

De vertraging van de Europese economie in de jaren negentig versterkte de ambitie
van de EU om de Europese economie, het concurrentievermogen, het vermogen om
banen te creëren en de sociale cohesie te verstevigen (Strategie van Lissabon van
2000 voor het komende decennium). Recente verslagen van groepen van
vooraanstaande deskundigen, zoals de groep van Sapir (2003) en Kok (2004), beves-
tigen de diagnose: het concurrentievermogen moet nieuw leven worden inge-
blazen, net als de uitdaging om het met het Europese Sociale Model te combineren.
Duidelijke richtsnoeren voor het economische beleid proberen de economie te
stimuleren via macro- en micro-economische instrumenten. Er wordt ook steeds
meer aandacht besteed (onder andere in het Comité voor Economische Politiek) aan
de impact van de vergrijzing van de bevolking op de houdbaarheid van de
overheidsfinanciën en op de economische ontwikkeling. Er werd een Comité voor
Sociale Bescherming opgericht. Sinds 1997 ging de Europese Werkgelegen-
heidsstrategie van start (in ieder geval te laat, hopelijk niet in te beperkte mate) en
vanaf 2001 werd in verschillende domeinen van de sociale bescherming (pensioe-
nen, sociale insluiting en nu ook gezondheidszorg en langdurige zorg) de OCM
(Opencoördinatiemethode) ingevoerd. Ondertussen bereidden de nieuwe lidstaten
zich voor op hun toetreding tot de EU en in 1999 werd de euro gelanceerd, nadat in
1992 werd gestart met het nastreven van de zogenaamde Maastrichtcriteria en de
bekrachtiging ervan in 1997 met het Stabiliteits- en groeipact.

Hierna lichten we de verschillende mijlpalen toe. De selectie is verre van volledig en
combineert allerhande min of meer belangrijke evenementen. Het feit alleen al dat
we beslissingen inzake het stroomlijnen van de opencoördinatiemethode en de rap-
portering hieromtrent vermelden, illustreert misschien wel de werkelijke impact op
Europees niveau. De vraag is echter of deze zogenaamde “zachte reglementering”
het resultaat kan beïnvloeden.

Het duurde zo’n twee decennia vooraleer in 1992 in Maastricht een Sociaal Protocol
aan het verdrag werd toegevoegd (maar er niet in werd geïntegreerd). Het Verdrag
van Amsterdam verruimde de ontwikkeling van de bevoegdheden inzake sociaal
beleid, onder meer door het protocol wel te integreren in het verdrag. Bij de tot-
standbrenging van de interne markt lag de klemtoon op de groei. In 2000 werd dit
door de Lissabon-strategie uitgebreid tot groei, werkgelegenheid en cohesie. In
2002 formaliseerde het Verdrag van Nice het Comité voor Sociale Bescherming, dat
door de Raad werd opgericht op basis van de conclusies van de Europese Raad van
Lissabon, zodat een evenwichtiger beeld op de toekomst van Europa kon worden
ontwikkeld. Dit Comité van raadgevende aard werd opgericht ter bevordering van
de samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie op het vlak van beleidsiniti-
atieven voor sociale bescherming. De Europese Grondwet ten slotte verwijst naar
Europa als een “sociale markteconomie”.
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TABEL 1: ENKELE RELEVANTE INSTITUTIONELE MIJLPALEN IN DE EUROPESE UNIE DIE DIT ARTIKEL
IN ZIJN CONTEXT PLAATSEN

1985 De Commissie stuurt de Europese Raad een Witboek over de “Voltooiing van de
interne markt” (tegen 1992)

Februari 1986 Europese Akte
Februari 1992 Verdrag van Maastricht (7 februari 1992), gecombineerd met het Protocol betreffende

de sociale politiek
1992 Afwerking van het proces waarmee de overblijvende hinderpalen voor de interne markt

worden afgeschaft
1993 De Europese Gemeenschappelijke Markt wordt van kracht
1995 Oostenrijk, Finland en Zweden breiden de EU uit tot 15 staten
1996 Stabiliteitspact ter versterking van de convergentie 
Oktober 1997 Verdrag van Amsterdam, waarin het Sociale Hoofdstuk van het Verdrag werd geïnte-

greerd, breidde de rol van de EU op het vlak van gezondheidszorg uit en betekende
de start van de Europese Werkgelegenheidsstrategie

Januari 1999 Start van de EMU in 11 lidstaten (Eurozone)
2000 Lissabon-strategie voor groei, werkgelegenheid en sociale samenhang
2000 Aanpassing van de eerste Sociale Agenda 2000-2005
Januari 2001 Griekenland betreedt als 12e lidstaat de Eurozone
2001 Begin van de OMC aangaande pensioenen en sociale insluiting
7 december 2000 Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Europese Raad van Nice
December 2001 Installatie van de Conventie over de Toekomst van Europa 
1 januari 2002 Invoering van de eurobiljetten en -munten
2002 Verdrag van Nice: formaliseerde het Comité voor Sociale Bescherming
2003 De stroomlijning van de OCM wordt aangekondigd voor pensioenen, sociale insluiting,

gezondheidszorg en langdurige zorg, wat leidt tot een gemeenschappelijk verslag over
sociale bescherming vanaf 2005

2004 De OMC inzake gezondheid en landurige zorg gaat van start
Mei 2004 Verdere uitbreiding van de EU met 10 nieuwe lidstaten
Oktober 2004 Voorstel voor een Europese grondwet
Februari 2005 Goedkeuring van de Sociale Agenda 2005-2010 
2006-2008 Volledige stroomlijning van de richtsnoeren voor het economische beleid, Europese

richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid en de OMC sociale bescherming

Deze korte samenvatting van de recente institutionele context van de EU illustreert
dat de periode en de thema’s waarvan we de veranderingen zullen beoordelen, en
het debat over die veranderingen in de nationale verzorgingsstaten, uitermate rele-
vant zijn. Het feit dat er steeds meer naar de sociale dimensie wordt verwezen, moet
ons hoopvol stemmen. De vraag is wat dit concreet voor de sociale bescherming
oplevert.

Met dit onderzoek willen we de initiatieven weergeven die in het kader van deze
megatrends werden genomen, de gevolgen daarvan voor de financiering van de
socialezekerheidssystemen en de sociale uitgaven en het politiek-maatschappelijke
debat hierrond (in het bijzonder de opinie van de sociale bewegingen). Door de
klemtoon te leggen op gezondheidszorg, langdurige zorg en pensioenen komt de
impact van de vergrijzing op de duurzaamheid en de levensvatbaarheid van de ver-
zorgingsstaten op de voorgrond.
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Een belangrijke doelstelling van het project is de discussie over de
(verzorgings)staat tegenover de markt(economie). Alle domeinen van sociale
bescherming hebben gevolgen voor de uitgaven en de verdeling van het nationale
inkomen. In verschillende maatschappelijke discussies wordt de klemtoon gelegd
op de impact van de kosten en de negatieve impact van de sociale uitgaven op het
concurrentievermogen van een economie. De nationale verslagen willen een kritische
analyse zijn van deze redenering en een indicatie geven van de manier waarop
deze argumenten in elk land worden gebruikt. We willen onderzoeken hoe zelfs in
economische termen de verzorgingsstaat duurzaam is en niet in strijd met de
economische groei en de voltooiing van de interne markt, noch met de werking
daarvan. We willen aantonen (of weerleggen, indien nodig) hoe de verzorgingsstaat
garanties kan bieden voor kwaliteitsvolle, aangepaste socialezekerheidsstelsels,
sociale inclusie, hoogwaardige gezondheidszorg en een adequaat inkomen voor
gepensioneerden. Er zijn steeds meer bewijzen (Garrett (1998, 2000), Garett &
Lange (1996), Rudra (2002) of Hays (2005)) waaruit blijkt dat de
mondialisering/economische groei geen negatieve impact hebben op de verzorgings-
staat, tenminste niet als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan; de Scandinavi-
sche landen zijn daarvan goede voorbeelden. Hierna tonen we aan dat heel wat
andere EU-lidstaten dit evenwicht tussen economische groei en sociale bescherming
realiseren.

Hoewel deze Europese integratie is versneld, is de impact niet altijd onmiddellijk
voelbaar, noch zijn de gevolgen ondubbelzinnig merkbaar. Zo komt de huidige
opschudding aangaande de dienstenrichtlijn ietwat te laat, aangezien te verwachten
was dat de doctrine van de interne markt ook op de diensten die van de sociale sec-
tor deel uitmaken, van toepassing is. Maar dit late besef blijkt zich ook op andere
domeinen voor te doen. Zo moet de interne markt voor financiële diensten drin-
gend tot stand komen, wil men de economische groei stimuleren.

Deels ten gevolge van de subsidiariteit kwam de sociale bescherming pas in een vrij
laat stadium onder de aandacht van de Europese beleidsmakers. Dit kan leiden tot
een substantieel verloop van tijd tussen problemen die zich voordoen, en het beleid
dat wordt gevoerd. Een voorbeeld daarvan is het feit dat de Europese richtsnoeren
voor het werkgelegenheidsbeleid pas in 1998 van start gingen, inderdaad op een
ogenblik dat de werkloosheid een nieuwe piek bereikte maar volledige werkgele-
genheid reeds decennia verdwenen was in vele lidstaten. Anderzijds mag het ons
niet verrassen dat het Europese niveau inzake sociale bescherming slechts een
beperkte bevoegdheid heeft en vooral een nationale materie is: in 2001 situeerde
¼ van alle sociale uitgaven van de EU zich in één land, Duitsland (618 miljard EUR
op een totaal van 2.531 miljard EUR voor de EU 25 (Eurostat, Sociale statistieken,
p.18)). In 1995 was dit zelfs bijna 30% van alle uitgaven van de EU-15. Dat illustreert
perfect dat we ons moeten concentreren op het toezicht op de ontwikkelingen op
nationaal niveau, zelfs wanneer we naar het Europese niveau van de verzorgings-
staat kijken, omdat nationale beslissingen het Europese resultaat meer bepalen dan
omgekeerd.
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Het Europese sociale beleid maakt nu deel uit van een groot aantal plannen en ver-
slagen waarvan we nog maar nauwelijks het begin hebben gezien. De Europese
grondwet moet de sociale verzorgingsstaat verwezenlijken en het handvest van
sociale rechten is in uitermate groot detail in de grondwet opgenomen; zelfs methodes
om de doelstellingen te bereiken, zitten diep in één enkele verklaring verankerd. De
slotvraag blijft met andere woorden: hoe beïnvloeden deze Europese processen
onze nationale verzorgingsstaten?

4. VAN HARMONISCHE ONTWIKKELING NAAR AARZELING

In het begin van dit nieuwe millennium worden we geconfronteerd met een EU in
nood. De eerste dertig jaar – de “trente glorieuses” zoals ze in het Sapir-rapport
(Agenda voor een groeiend Europa, 2003) worden genoemd – vormden daadwerke-
lijk een nooit eerder geziene periode van groei, stabiliteit en sociale samenhang.
Ook het rapport-Wim Kok kwam tot die conclusie. De snelle groei, de macro-
economische stabiliteit en de verzorgingsstaat ondersteunden elkaar, met als gevolg
een inhaalmanoeuvre van het bbp per inwoner, in vergelijking met de Amerikaanse
economie, van index 40 in 1950 tot index 70 (in koopkrachtpariteit voor de
Verenigde Staten is de index= 100) (Sapir, 2003, p. 93). Daarna stabiliseerde het bbp
zich relatief en recent daalde het opnieuw, zoals ook in het rapport-Kok wordt
beklemtoond. (Kok, 2004, p. 14, Sapir, p. 21). “Europa hield eerst stand, maar ver-
liest nu terrein” (Kok, 2004, p. 14). “De kostprijs van de verzorgingsstaat blijft vrij
goed onder controle: het aandeel van de totale overheidsuitgaven in het bbp in de
EU-15 bedroeg in 1970 nog een relatief bescheiden 36% van het bbp. Drie ele-
menten waren goed voor haast alle overheidsuitgaven: overheidsconsumptie (15%),
transfers (14%, met inbegrip van 12% aan sociale transfers en 2% aan subsidies) en
overheidsinvesteringen (4%)” (Sapir, 2003, p. 93).
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FIGUUR 1: BBP TEGEN LOPENDE MARKTPRIJZEN PER INWONER (IN KKP, INDEX VS =100), 1960-
2006

Bron: eigen berekeningen aan de hand van de AMECO-databank (Europese Commissie) in Sapir, 2003.

Sindsdien leidden stagnatie en hardnekkige werkloosheid tot begrotingstekorten en
stijgende schuldenlasten. Maar een nieuwe en toenemende vraag naar een betere
sociale bescherming deed het aandeel van de overheidsuitgaven in het bbp in de
jaren negentig ook stijgen tot boven de 50%. Het Europese beleid van Maastricht en
het Stabiliteits- en groeipact droegen ertoe bij dat de overheidsuitgaven weer onder
controle kwamen en dat ze niet verder achteruitgingen. De duurzaamheid van de
overheidsfinanciën werd ook een belangrijk referentiepunt voor de beoordeling van
de huidige en toekomstige socialebeschermingssystemen (denk maar aan de
activiteiten van de Werkgroep rond vergrijzing van het Comité voor Economische
Politiek van de EU). Het ergste wat het socialebeschermingssysteem kon
overkomen, was een soort van “ponzi-financiering (2)” van de overheidstekorten.

Uit een vergelijking van Europa met de VS blijkt duidelijk dat het inhaalmanoeuvre
van het nationale inkomen al sinds decennia gestopt is. Hoge niveaus van sociale
bescherming bleven bestaan, verbeterden zelfs nog en waren waarschijnlijk ook
nodig omdat de werkloosheid en de lage tewerkstellingsniveaus bleven bestaan.

(2) Het aangaan van nieuwe schulden om de interest op vorige schulden te betalen
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TABEL 2: CONCURRENTIEVERMOGEN VAN DE EU VERSUS DE VS

Bpp/inwoner Bpp/ Werkuren Werkgelegen- Bevolking op
werkuren per heid/bevolking actieve

tewerk- op actieve leeftijd/
gestelde leeftijd totale
persoon bevolking

1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970 2000 1970 2000

EU-15 69,0 70,3 64,8 90,7 101,0 85,6 103,6 87,6 101,7 103,4
VS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Bron: Sapir, 2003, p. 23.

De Lissabon-strategie moet een reactie vormen op de vertraging van de groei en het
zelfs nog dramatischere hoge werkloosheidsniveau, door de prioriteiten van de
Europese beleidsinitiatieven te veranderen. Door Europa met de VS te vergelijken,
wordt een deel van deze aspecten in een perspectief geplaatst. Van 1950 tot 1970
was er, in vergelijking met het Amerikaanse niveau, een relatieve groei van het
bbp/inwoner, namelijk van 45 tot 70 (Sapir, 2003, p. 21; Kok, 2004) maar sindsdien
stabiliseerde het bbp zich. Niet omdat het productievermogen te wensen overliet,
aangezien we ons inhaalmanoeuvre van het bbp/werkuur voortzetten, maar door de
relatieve daling van het aantal werkuren per tewerkgestelde persoon en de relatief
lagere werkgelegenheid in vergelijking met de bevolking op actieve leeftijd (Sapir,
2003, p. 23). Het eerste zou kunnen wijzen op een grotere Europese voorkeur voor
vrije tijd, een belangrijk aspect van sociale vooruitgang. Het laatste is ongetwijfeld
het meest dramatische en wordt misschien wel onderschat. Sinds men zich in 1972
stilaan begon te bekommeren om de sociale dimensie van Europa, werd volledige
werkloosheid nooit meer bereikt.

De vertraging van de economische groei en het probleem van de niet-gerealiseerde
volledige werkgelegenheid na de twee oliecrisissen maakte niet alleen een eind aan
het inhaalproces ten opzichte van de VS, maar keerde het in het begin van de jaren
negentig zelfs om. Dit ging gepaard met een vraag naar meer bijkomende middelen
voor sociale bescherming en dat op een ogenblik dat het moeilijker werd om deze
te verstrekken. De vergrijzing van de bevolking zal dit zelfs nog moeilijker maken.

5. VERZORGINGSSTAATPLURALISME

We concentreren ons hier niet op de manier waarop de verzorgingsstaat is georgani-
seerd. Uit vorige onderzoeken naar de verzorgingsstaat en de sociale bescherming
voor zorgbehoevende ouderen, werd een nuttig gebleken kenschetsing opgemaakt
op basis van het eerder Bismarckiaanse en het eerder Beveridgiaanse karakter van
de verzorgingsstaat. De EU wordt gekenmerkt door een verzorgingsstaatpluralisme,
dat streeft naar dezelfde of gelijkaardige doelstellingen met verschillende instituties.
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De EU-25 biedt nu een brede waaier van verschillende, maar ook vergelijkbare ver-
zorgingsstaten van verschillende types: Bismarckgeoriënteerd, Beveridgegeoriën-
teerd, noordelijk, mediterraan of zelfs hybride, tussen twee types in. Dit betekent
een vervaging van het verschil/de verschillen tussen de systemen en maakt de classi-
ficatie willekeuriger. Voorlopig gebruikten we in dit verslag vier groepen in de oude
lidstaten en we onderscheidden ze ook voor de nieuwe lidstaten, waar de overgang
tegen een sneller tempo plaatsvond. We gebruiken deze groepen om een aantal
cijfers voor te stellen over het niveau van de verzorgingsstaat en de mate waarin
deze markteconomieën door de overheidsuitgaven werden gecorrigeerd.

TABEL 3: EERSTE VOORLOPIGE MAAR PRAKTISCHE CLASSIFICATIE VAN DE LIDSTATEN EN HUN
VERZORGINGSSTAATREGIME

De Bismarckgeoriënteerde verzorgingsstaat van de oude lidstaten uit de centrale regio
België
Oostenrijk
Luxemburg
Duitsland
Nederland
Frankrijk

De Bismarckgeoriënteerde verzorgingsstaat van de oude lidstaten uit het Middellandse Zeegebied
Griekenland
Italië
Spanje
Portugal

De oude Beveridgegeoriënteerde lidstaten
VK
Ierland

De oude Beveridgegeoriënteerde lidstaten, noordelijke landen
Denemarken
Finland
Zweden

Nieuwe, (min of meer) Bismarckgeoriënteerde lidstaten
Hongarije
Polen
Tsjechische Republiek
Slowaakse Republiek

Nieuwe lidstaten in de Baltische regio (noordelijk/Beveridgegeoriënteerd)
Estland
Letland
Litouwen

De Bismarckgeoriënteerde verzorgingsstaat van de nieuwe lidstaten in het Middellandse Zeegebied
Slovenië
Malta
Cyprus
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6. VASTSTELLING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK GROEIPAD OP HET VLAK VAN
SOCIALE BESCHERMING

We zoeken nogmaals naar het volgende gemeenschappelijke groeipad van de
sociale bescherming.

Werkloosheid, economische stagnatie, maar ook zuiver demografische overgangen
zullen in de toekomst de verzorgingsstaat, en dan vooral de pensioenstelsels en de
ziekteverzekering, onder druk zetten.

In de onderstaande gestiliseerde grafiek beschrijven we hoe ook na de “trente glo-
rieuses” van 1945 tot 1975 de verzorgingsstaat inderdaad verder werd ontwikkeld,
niet alleen in antwoord op de werkloosheidscrisis, maar er was ook een groei naar
maturiteit doordat meer mensen op een betere manier van een degelijke verzeke-
ring tegen de risico’s van de oude dag en ziekte te voorzien. Blijft de vraag hoe deze
verzekering in de toekomst haalbaar zal zijn om de vergrijzing van de babyboom-
generaties aan te kunnen, aangezien ze voor dit soort van risico’s werd ontworpen.

FIGUUR 2: GESTILEERD GROEIPAD VAN DE ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE BESCHERMING
VOOR OUDEREN: EEN GEMEENSCHAPPELIJK EUROPEES TRAJECT?

Bron: J. Pacolet, R. Bouten, H. Lanoye en K. Versieck, 1999, p. 22.
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7. EEN  VERGEL I JK ING VAN DE  LANDEN IN  C I JFERS :  HOE  DE  WELVARENDE
ECONOMIEEN VERZORGINGSSTATEN WERDEN

De voorbije jaren en maanden werden degelijke en actuele statistische gegevens en
institutionele beschrijvingen van de verzorgingsstaat en de socialebeschermings-
systemen beschikbaar gesteld.

Wij beperken ons in onze landenvergelijking tot een verdere update en/of analyse
van een aantal bijkomende aspecten in verband met thema’s die in de vorige rap-
porten aan bod kwamen:
� niveau en structuur van de publieke uitgaven voor sociale bescherming versus pri-

vate bestedingen;
� werkgelegenheid in de overheidssector en sommige subsectoren.

Het grootste gedeelte betreft socialezekerheidsuitgaven, waarvan de uitgaven voor
gezondheidszorg en pensioenen het zwaarst doorwegen. In de toekomst zal dit aan-
deel nog toenemen omdat de demografische schok die de vergrijzing betekent, nog
groter zal worden. Er ontstaan nieuwe risico’s, maar er rijzen ook nieuwe
verwachtingen. In een bredere betekenis worden de sociale uitgaven met andere
sociale uitgaven, onderwijs en andere overheidsuitgaven uitgebreid. Maar verder
zijn andere tussenkomsten en controles van de staat noodzakelijk.

De taak van de staat beperkt zich niet tot de sociale uitgaven, zoals blijkt uit het
totale budget voor de lidstaten (EU-15) in 2000. 44,7% van het bbp werd verdeeld
door de overheidsbegroting, waarvan 19,2% voor sociale bescherming, ongeveer 5%
voor onderwijs en 5,6% voor gezondheidszorg (Sapir, 2003, p. 20).

De mix van private uitgaven en overheidsuitgaven in deze gemengde economieën
of sociale markteconomieën kan het best worden beschreven als het aandeel van de
totale overheidsuitgaven (maar dat betekent ook een heffing van belastingen en bij-
dragen) in de totale economie, het aandeel van de sociale uitgaven daarin en het
aandeel van werkgelegenheid in de openbare of non-profitsector.

Volgens de ruimste definities wordt nagenoeg de helft of zelfs meer dan de helft van
het nationale inkomen georganiseerd via de tussenkomst van de overheidsuitgaven.
Daar waar dit cijfer in de jaren zeventig in vele landen gemiddeld ongeveer 35%
bedroeg (Sapir, 2003), bereikt het nu niveaus die liggen tussen 45 en zelfs 60%. We
maken een onderscheid tussen overheidsuitgaven voor onderwijs, gezondheidszorg,
andere categorieën van sociale bescherming en andere overheidsuitgaven, vooral
dan administratie, defensie, enz. Het hoogste niveau ligt nog steeds in de Scandi-
navische landen, maar ook van de nieuwe lidstaten vertonen sommige een hoge
graad van overheidsuitgaven. De laagste niveaus liggen in de Baltische landen.
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Algemene overheidsuitgaven belopen maximum ongeveer 59% in Zweden en 56% in
Denemarken en liggen momenteel zeer laag in Ierland. Een aanzienlijk aandeel daar-
van is voor overheidsconsumptie, administratie – tot 25% in sommige Scandinavische
landen. Bij de uitgaven voor sociale bescherming moeten ook de uitgaven voor
gezondheidszorg worden gerekend. Een laatste onderdeel betreft het onderwijs.

De laatste twee delen worden steeds vaker beschouwd als investeringen in
menselijk kapitaal en ondersteunen met andere woorden de groei van de economie.
Dit wordt algemeen aangenomen voor het onderwijs, in mindere mate voor gezond-
heidszorg, maar werd duidelijk omschreven in het recentste EU-rapport over het
concurrentievermogen (Europees Concurrentierapport 2004). Deze investeringen
in menselijk kapitaal impliceren het creëren van banen (zie verder), waardoor we
dichter in de buurt van volledige tewerkstelling komen, maar door het effect ervan
op de arbeidskrachten van onze samenleving gaat ook hun inzetbaarheid erop
vooruit.

FIGUUR 3: ALGEMENE OVERHEIDSUITGAVEN PER COFOG-FUNCTIE (CLASSIFICATIE VAN OVER-
HEIDSFUNCTIES) ALS % VAN HET BBP, 2003

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Eurostat.
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Een alternatieve manier om de publieke uitgaven te bekijken is het aantal jobs dat
door de overheidsconsumptie wordt gecreëerd, alsook door de maatschappelijke
dienstverlening in natura. Deze jobcreatie kan ook hier worden uitgedrukt als het
aandeel van de totale jobcreatie of in een absoluut aantal publiek gesubsidieerde
banen per 1.000 inwoners. De noordelijke landen hebben in relatieve én in absolute
termen de hoogst ontwikkelde publieke of door de overheid gefinancierde sector,
gevolgd door de Bismarckgeoriënteerde oude lidstaten van het vasteland. De admi-
nistratie lijkt wel in alle lidstaten op een gelijkaardige manier te zijn uitgebouwd,
maar de gezondheidszorg en sociale dienstverlening zijn in de noordelijke en Bis-
marckgeoriënteerde, oude lidstaten beter ontwikkeld. In alle oude lidstaten, maar
toch ook in de Middellandse Zeelanden, ligt de jobcreatie in door de overheid gefi-
nancierde diensten op een vergelijkbaar laag niveau. Grafieken 4 en 5 illustreren
misschien wel het best de werkgelegenheidskloof die er tussen deze landen bestaat
en tot een aanzienlijke jobcreatie zou kunnen leiden.

FIGUUR 4: TOTALE WERKGELEGENHEID IN DE PRIVE- EN PUBLIEKE NON-PROFITSECTOR, ALS %
VAN DE TOTALE WERKGELEGENHEID, 2004 (2E KWARTAAL)

Bron: Eurostat.

507

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN DE EU ANNO 1992 EN TIEN JAAR LATER MET TIEN NIEUWE LIDSTATEN ...

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

nl be fr de lu at pt it gr es uk ie dk se fi cz hu sk pl lv ee lt cy si mt hr no is ch bg ro

%

Andere gemeenschapsactiviteiten,

sociale en persoonlijke dienstverlening

Gezondheid en sociale sector

Onderw ijs

Overheidsadministratie en defensie,

verplichte sociale zekerheid

Centrale regio Middellandse 

Zeelanden

Centrale

regio

Noordelijke 

landen

Centraal-Europese

landen

Baltische 

landen

Zuidoostelijke 

landen

Bismarckgeoriënteerd Beveridgegeoriënteerd Nieuwe lidstaten

PACOLET-2-NED.qxp  12/06/2007  9:03  Pagina 507



FIGUUR 5: TOTALE WERKGELEGENHEID IN DE PRIVE- EN PUBLIEKE NON-PROFITSECTOR, PER
1000 INWONERS, 2004 (2E KWARTAAL)

Bron: Eurostat.

FIGUUR 6: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING, ALS % VAN HET BBP, 2002

Bron: ESPROSS (Eurostat).
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FIGUUR 7: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING, PRESTATIES IN NATURA EN IN GELD, ALS %
VAN HET BBP, 2002

Bron: ESPROSS (Eurostat).

8. DE ROBUUSTHEID VAN DE SOCIALE BESCHERMING

In de naoorlogse periode werden de Europese verzorgingsstaten gecreëerd als een
gezamenlijke ontwikkeling van “overleg” tussen de sociale partners, de werknemers
en de werkgevers en de staat. De economische groei en de economische vooruitgang
leken hand in hand te gaan. Hoewel de moderne verzorgingsstaten in tradities waren
geworteld en waarden vooropstelden die verder reikten dan deze naoorlogse periode,
vierden vele van deze moderne verzorgingsstaten een respectabele ouderdom.

In de onderstaande figuur wordt aangetoond dat het (rekenkundige) gemiddelde
niveau van de sociale uitgaven het voorbije decennium relatief stabiel was. Het
daalde minder sterk in de Bismarckgeoriënteerde verzorgingsstaten en steeg zelfs in
de Bismarckgeoriënteerde verzorgingsstaten aan de Middellandse Zee. Tegelijkertijd
met de daling in de noordelijke landen stelden we in de oude lidstaten een zekere
convergentie vast. In 1992 bedroeg het verschil in sociale uitgaven tussen de
noordelijke en Middellandse Zeelanden meer dan 10% van het bbp. Dit verschil
bedroeg in 2002 nog slechts 5%. Opmerkelijk is het feit dat er sinds 2000 in alle lid-
staten opnieuw een stijging is in de sociale uitgaven als aandeel van het bbp. Wordt
onze gestileerde voorstelling van het groeipad van sociale uitgaven werkelijkheid?
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De convergentie naar de eenheidsmunt zou het niveau van sociale uitgaven wezen-
lijk hebben kunnen beïnvloeden. In figuur 9 en 10 vergelijken we het niveau van
sociale bescherming in de Eurozone en in de 3 landen die op dat ogenblik nog niet
bij de euro aansloten, namelijk Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Gewogen met het relatieve belang van de economie van het land, zien we in figuur
10 dat er zelfs geen verschil is in het niveau van sociale bescherming en dat er ook
qua evolutie geen verschil is. Alle EU-lidstaten hebben blijkbaar hun ontvangsten in
de periode na 1992 verder laten stijgen, om tegen 1999 een budgettaire consolidatie
te bereiken, terwijl de daling van de totale uitgaven vooral bleek in de drie lidstaten
die niet tot de euro toetraden (Denemarken, Zweden en VK). De socialezekerheids-
uitgaven bleven in de eurozone zelfs stijgen, terwijl ze in de andere 3 lidstaten
begonnen te dalen (van den Noord, 2005, p. 618). Deze landen kwamen rond 2000
tot een begrotingsevenwicht, wat in de eurozone als geheel nooit het geval was. De
opvallendste situatie deed zich in Zweden voor, waar de uitgaven voor sociale
bescherming daalden van ongeveer 37% in 1992 tot 31% in 2000. Na de invoering
van de eenheidsmunt kenden alle landen echter een daling van de inkomsten aan de
ene kant en een stijging van de uitgaven aan de andere kant, waardoor het Sta-
biliteits- en groeipact op de helling kwam te staan. Dit zou er kunnen op wijzen dat
een verdere samendrukking van de overheidsuitgaven niet houdbaar is. Dan blijven
we uiteraard zitten met de vraag of dit wel houdbaar is met belastingverlagingen of
een plafonnering van de belastingen. Van den Noord (2005) stelt dat een plafonne-
ring van de belastingen, in een context van vergrijzing van de bevolking een punt
van zorg moet zijn. De bijkomende kosten die de vergrijzing in Europa met zich
meebrengt, worden berekend op zo’n 4% van het bbp, waar het verwachte belas-
tingtekort zo’n 2,5% bedraagt (van den Noord, p. 622). Volgens van den Noord kan
deze belastingskloof worden gedicht door minder rechten toe te kennen, door te
snoeien in de uitgaven die geen verband houden met de vergrijzing, door te zorgen
voor een grotere kostenefficiëntie en door overheidsprogramma’s in privéprogram-
ma’s om te zetten. Vervroegde uittreding uitstellen zal de kloof zeker ook al dichten,
terwijl belastingverhogingen tot vroegere niveaus ook niet mogen worden uitge-
sloten, temeer daar sommigen van oordeel zijn dat de verwachte demografische
noden soms worden onderschat. Overheidsprogramma’s (bijvoorbeeld de eerste-
pijlerpensioenen) omzetten in privéprogramma’s (zoals de tweede en derde pijler)
zal zelfs geen kostenverhogingen voorkomen, omdat ze ook verzekeringsbijdragen
en fiscale uitgaven inhouden. Maar misschien overschatten ze de kosten wel, want
tegen 2050 (tijdsperspectief van een aantal van deze projecties) kunnen de deel-
name aan de arbeidsmarkt en de pensioenleeftijd grondig veranderd zijn, geheel vol-
gens de langere levensverwachting. Goudswaard (2006, p. 12) noemt belastingver-
lagingen en fiscale dumping als misschien wel de grootste bedreigingen voor de
Europese verzorgingsstaat, terwijl blijven streven naar volledige werkgelegenheid
en een groter nationaal bewustzijn van de bedreiging (in het nationale parlement,
bij de sociale partners en in de academische wereld) de erosie van het niveau van
sociale bescherming kan voorkomen.
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FIGUUR 8: TOTALE UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING (ALS % VAN HET BBP; 1992-2002
(REKENKUNDIG GEMIDDELDE)

Bron: eigen berekeningen op basis van Eurostat.

FIGUUR 9: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING IN DE EUROZONE EN DE REST VAN DE
EU-15 (REKENKUNDIG GEMIDDELDE)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op ESPROSS (Eurostat).
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FIGUUR 10: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING IN DE EUROZONE EN DE REST VAN DE
EU-15 (GEWOGEN GEMIDDELDE)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op de ESPROSS (Eurostat).

9. PENSIOENEN

Op het vlak van economie en verdeling bestaan er steekhoudende theoretische
argumenten ten gunste van publieke betrokkenheid bij pensioenen en hoe deze
zouden moeten worden georganiseerd. We gaan er hier niet dieper op in, maar be-
kijken enkele aspecten ervan.

Uit de onderstaande grafiek kunnen we afleiden hoe de overheidsuitgaven voor pen-
sioenen als aandeel van het bbp de voorbije tien jaar relatief stabiel werd gehouden
en hoe deze uitgaven gelijke tred houden met het aandeel van de bevolking van 65-
plussers. Dat hadden we kunnen verwachten in geval van een ouderdomspensioen
dat wil garanderen dat de gepensioneerden een zeker aandeel van het (nationale)
inkomen krijgen. Dat hadden we kunnen verwachten in de veronderstelling dat het
aandeel van gepensioneerden constant zou blijven. Op dit ogenblik is dit aandeel
inderdaad in zekere mate stabiel. Tussen de lidstaten is er een aanzienlijk verschil in
het niveau van pensioenuitgaven, die, zoals uit de onderstaande figuur blijkt, door
het aandeel van de 65-plussers wordt beïnvloed. Uitschieters zijn Luxemburg en Ier-
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land, waar het aandeel vrij laag is. Er lijkt een vernauwing te zijn van de band
waarbinnen deze uitgaven zich bevinden. De nieuwe lidstaten verschijnen op het
toneel op die plaats waar de oude lidstaten een tiental jaren geleden verschenen.

FIGUUR 11: UITGAVEN VOOR OUDERDOMSPENSIOEN (ALS % VAN HET BBP), 1992-1997-2000-
2002 (REKENKUNDIG GEMIDDELDE)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Eurostat.

FIGUUR 12: UITGAVEN VOOR OUDERDOMSPENSIOENEN (ALS % VAN HET BBP) TEN OPZICHTE
VAN DE BEVOLKING VAN 65-PLUSSERS (% VAN DE TOTALE BEVOLKING)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Eurostat.
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FIGUUR 13: UITGAVEN VOOR OUDERDOMSPENSIOENEN (ALS % VAN HET BBP) TEN OPZICHTE
VAN HET BBP (EUR KKP/INWONER IN LOPENDE  PRIJZEN, 1992 (BOVEN) – 2002 (ONDER)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Eurostat.
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De modernisering van het pensioenstelsel was meestal van “parametrische” aard,
waarschijnlijk gebaseerd op de opvatting dat “Eerder dan naar radicale hervormin-
gen te streven, men beter kan ijveren voor een verbetering van de in hoge mate
bevredigende huidige structuur” (Diamond, 2004. American Economic Review,
p. 23, geciteerd door Schokkaert, 2005, p. 198, die deze mening deelt. Wij ook
overigens. In meerdere mate in de nieuwe (Natali, 2004), maar ook in de oude lid-
staten zijn sommige hervormingen “hybriden”, die strategieën voor de invoering
van de eerste, tweede en derde pijler met elkaar combineren. Van belang is hun
relatieve aandeel en hun globale niveau, maar wat zelfs nog belangrijker is, is het feit
dat er slechts weinig economische argumenten lijken te bestaan voor een publieke
ondersteuning van de tweede en zeer zeker de derde pijler, tenzij je ze knipt op de
maat van de traditionele eerstepijlerpensioenregelingen. Het probleem is dat ze
maar succesvol zijn als ze een dergelijke ondersteuning krijgen, zelfs als ze ver-
vangingen zijn voor loonsverhogingen of gewoon langetermijnsparen. Daardoor blij-
ven we zitten met verspreide, versnipperde, hopelijk nog steeds zekere (en onder
meer tegen de schommelingen van de financiële markt beschermde) pensioen-
regelingen. Wat niet duidelijk is, is hoe een dergelijk gefragmenteerd systeem de
flexibiliteit en mobiliteit van werknemers in de toekomst zal verbeteren, iets wat
onze economie absoluut nodig heeft.

Sinds 2001 zijn de pensioenregelingen het onderwerp van een OMC op Europees
niveau. De monitoring komt niet alleen van het socialebeleidscomité, maar er is ook
een nauwgezette controle van het CEP (Comité Economische Politiek), aangezien
het verband houdt met de duurzaamheid van de overheidsfinanciën. Het is ook
gekoppeld aan het toezicht op het Stabiliteits- en groeipact en ook de maatregelen
inzake vervroegde uittreding zullen de Europese Werkgelegendeidsstrategie beïn-
vloeden. De ambities die op Europees niveau werden gedefinieerd, zijn prij-
zenswaardig: adequaatheid, wat betekent dat armoede vermeden en de levensstandaard
behouden moeten blijven, financiële haalbaarheid en een grotere solidariteit tussen
en binnen de generaties. De duurzaamheid zoals die nu in de OMC ter sprake komt,
wordt bereikt met heel wat parameterveranderingen. Maar zelfs dan besluit het
gezamenlijke verslag van de Commissie en de Raad aangaande gepaste pensioenen
(2003, p. 23) dat de Europese publieke opinie volgens de Eurobarometer-enquête
geen weerspiegeling is van het hervormingsproces dat in vele landen plaatsvond. In
het bijzonder strategieën om de werkelijke pensioenleeftijd op te trekken, zijn niet
populair. Bijgevolg is het des te belangrijker om de bevolking op de hoogte te bren-
gen van de toestand van hun pensioen.

10. GEZONDHEID EN LANGDURIGE ZORG

Voor gezondheid en langdurige zorg is de nood aan overheidsverzekering en
tussenkomst van de overheid zelfs nog groter, wat veronderstelt dat er minder
ruimte is voor de tweede- en derdepijlerstelsels. Bovendien is er een toenemend
bewustzijn van het feit dat gezondheid bijdraagt tot de economische groei en
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jobcreatie. Ook de overtuiging dat een vertueuze spiraal van langere levens-
verwachting, welvaart en inkomen en gezondheid de vraag naar uitgaven voor
gezondheidszorg zal doen toenemen, vindt steeds meer ingang. Sinds het begin van
de jaren negentig is er steeds meer internationale belangstelling voor langdurige
zorg, aangezien die sterk wordt beïnvloed door de vergrijzing van de bevolking. Er
werden ook tal van nationale initiatieven genomen om een zorgverzekering in te
voeren. Daarom bespreken we gezondheid en langdurige zorg samen.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de financiering en verstrekking van
gezondheidszorg en van langdurige zorg. Voor de laatstgenoemde heeft het plura-
lisme de overhand, want zowel publieke en private, non-profit- en for-profitorgani-
saties of – verstrekkers zijn in de gezondheidszorgindustrie aanwezig.

Voor de overheidsfinanciering van de gezondheidszorg voor de periode 1992-1997-
2002 kan een gestileerd beeld worden waargenomen van een gemeenschappelijk
groeipad, met periodes van stagnering, achteruitgang en dan weer expansie. In vele
landen ontsnapten de gezondheidszorg en langdurige zorg aan de begrotings-
inkrimping en na periodes van enige achteruitgang of stagnering, was er weer een
algemene groei in de periode 1997-2002. In vorige rapporten, onder meer over de
sociale bescherming voor zorgbehoevende ouderen, kondigden we aan dat de
demografische druk en “de wil van de mensen” de druk voor een uitbreiding van de
zorgsector zou doen toenemen. In sommige landen, zoals België en het VK, ging
deze expansie sinds 2002 zelfs nog voort.

FIGUUR 14: UITGAVEN (PRESTATIES IN NATURA) VOOR ZIEKTE EN GEZONDHEIDSZORG (ALS %
VAN HET BBP), 1992-1997-2000-2002 (REKENKUNDIG GEMIDDELDE)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op Eurostat.
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FIGUUR 15: UITGAVEN (PRESTATIES IN NATURA) VOOR ZIEKTE EN GEZONDHEIDSZORG (ALS %
VAN HET BBP) TEN OPZICHTE VAN HET BBP (EUR KKP PER INWONER IN LOPENDE PRIJZEN), 1992
(BOVEN) – 2002 (ONDER)
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Op Europees niveau lijkt er geen duidelijke positieve verhouding meer te bestaan
tussen de inkomensniveaus en de niveaus van de overheidsuitgaven voor gezondheids-
zorg. Dit moet verder worden onderzocht aangezien er op internationaal niveau en
in een visie op langere termijn wel een positieve relatie bestaat tussen het niveau
van het nationale inkomen en de totale uitgaven voor gezondheidszorg. Er kan zich
reeds een zekere verschuiving voorgedaan hebben tussen de overheids- en privé-
uitgaven. Opmerkelijk is het feit dat de totale uitgaven voor gezondheidszorg in de
rijke economie van de VS opmerkelijk hoger liggen dan in Europa, en dat zou ons
moeten aanzetten tot nadenken over de mate waarin onze systemen aangepast en
nog voldoende ambitieus zijn. Maar misschien is het lage niveau van uitgaven in de
EU een teken van doeltreffendheid? Zeker is dat het Europese systeem bekendstaat
voor zijn billijkheid en toegankelijkheid.

FIGUUR 16: BBP EN TOTALE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG, OESO, 2002

Bron: OESO.
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11. TRENDSPOTTING SOCIALE BESCHERMING

Tussen 1992-1995 identificeerden we tendensen in de uiteenzettingen over de over-
gang van de stelsels van de verzorgingsstaat en de invloed van de Europese
economische integratie. In de nationale rapporten van het project ”State of the Wel-
fare State” werden deze tendensen opgegeven als aandachtspunten voor de auteurs.
De vraag is of ze nog steeds relevant zijn en of er geen nieuwe “tendensen” kunnen
worden gedetecteerd. We identificeerden de volgende tendensen, waarvan som-
mige ons inziens zeer actueel zijn:
� tendensen of evolutie (uitbreiding, inkrimping) van de verzorgingsstaat tijdens de

voorbije 15 jaar, voor de oude lidstaten geconcentreerd op de recentste periode
van 1997 tot nu (maar wat vandaag de dag gebeurt, heeft wellicht te maken met
de evolutie van het decennium voordien);

� huidige discussie over de privatisering van de financiering van de verzor-
gingsstaat: de rol van eerste-, tweede- en derdepijleroplossingen voor pensioenen,
gezondheidszorg en langdurige zorg; de eigen bijdragen;

� huidige discussie en initiatieven op het vlak van de privatisering van de ver-
strekking, vooral op het vlak van gezondheid en ouderenzorg, invoering van “quasi-
markten”, invoering van concurrentie. Welke instellingen kunnen met elkaar
rivaliseren: overheid, lokaal, profit of non-profit, nationaal of internationaal?
Groeit er een privémarkt? In welk opzicht? Wat is de invloed van de voorgestelde
Richtlijn van de Commissie aangaande dienstverlening?

� huidige discussie over de selectiviteit van socialebeschermingssystemen of “targeting”:
beperking van het socialebeschermingssysteem (verlaging van uitkeringen,
strengere toekenningsregels) en evolutie in de richting van een minimum-
bescherming, met de klemtoon op degenen die er het meest behoefte aan hebben
(doelgroepen); tendens om over te stappen van inkomensgebonden uitkeringen
(behoud van het inkomen verzekeren) naar uitkeringen op basis van een
inkomensonderzoek (voor groepen van mensen die met sociale uitsluiting
bedreigd zijn, een minimumniveau van inkomen verzekeren);

� discussie over decentralisering of deconcentratie en subsidiariteit. Situeert de ver-
antwoordelijkheid voor de verstrekking en financiering van sociale bescherming
zich op nationaal niveau of is er voor bestaande of nieuwe takken van de sociale
verzekering een tendens naar decentralisering van verantwoordelijkheden naar
het regionale of lokale niveau?

� wat zijn de vooruitzichten voor de nabije toekomst (evolutie van de welvaarts-
systemen en de uitgaven)?

� discussies over de impact van de voltooiing van de interne markt en de realisatie
van de EMU;

� sociale bescherming en efficiëntie: huidige discussie over de impact van een hoog
niveau van sociale bescherming op de prestaties van de economie in het alge-
meen;

� suggesties voor het behoud van de verzorgingsstaat in elk land en in Europa;
� enkele problemen, zoals stijging van de uitgaven en daling van het financierings-

vermogen ten gevolge van de economische crisis en het hoge werkloosheids-
cijfer. Sociale bescherming kan worden gezien als een van de structurele ondoel-
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matigheden van de arbeidsmarkt (kosten, gebrek aan flexibiliteit): werd deze dis-
cussie gevoerd en heeft ze enige waarde? Hoe kan de arbeidsmarkt flexibeler wor-
den gemaakt?

� Wat worden de voornaamste overgangsproblemen voor de nieuwe lidstaten?

Uiteraard doen al deze “megatrends” en debatten zich niet op dezelfde manier voor
in alle lidstaten en dus konden de nationale deskundigen bepalen wat belangrijker
was.

In de eerste en tweede golf van onze vergelijkende studie over de ontwikkeling van
de verzorgingsstaat stelden we enkele gemeenschappelijke, voor het beleid belang-
rijke lijnen vast (Pacolet, Versieck, (eds.), 1997; Pacolet, ed., 2003). We halen ze
hier opnieuw aan, maar het wordt duidelijker dat het socialezekerheidssysteem van
elk land zich op een andere manier lijkt te ontwikkelen. Daardoor kunnen op
Europees niveau tegenstrijdige tendensen worden waargenomen (centralisering
tegenover decentralisering, verdere uitbreiding tegenover inkrimping). Deze
ontwikkeling is afhankelijk van autonome factoren, zoals economische
omstandigheden, demografie, startpunt of vorig niveau van sociale bescherming en
institutionele aspecten. Desondanks kwamen we tot de conclusie dat de EMU-
redenering deze specifieke bepalende factoren niet zou veranderen. Wel zou het
EMU de “veranderingen van stelsel” in de hand kunnen werken. Het Europese debat
vereenvoudigt de verspreiding van structurele veranderingen volgens bepaalde lij-
nen van bijvoorbeeld uitbouw van een tweede pijler, privatisering of meer concur-
rentie. Deze “soft” harmonisering en convergentie vraagt misschien wel meer tijd en
de invloed zal dus pas na een langere tijd merkbaar zijn, maar het effect kan des te
ingrijpender zijn.

Hierna belichten we enkele van de belangrijkste vaststellingen uit het nationale rap-
port over de evolutie van de verzorgingsstaat in een recentere periode (periode
sinds 1997 tot het ogenblik van de conferentie in oktober 2005). Een vergelijkend
overzicht van de vorige periode is te vinden in ons vorige rapport over de staat van
de verzorgingsstaat. Voor de nieuwe lidstaten verwijst de analyse naar de over-
gangsperiode en de periode vóór de toetreding tot de EU in mei 2004; daarbij
komen misschien wel meer specifieke punten in verband met de overgang van een
planeconomie naar een markteconomie tot uiting, in plaats van de impact van de
integratie in de EU, aangezien die nog te recent was.

Deze samenvatting illustreert welke thema’s in welke landen hoofdzakelijk worden
besproken, maar blijft wel onze eigen selectie van de thema’s die door de nationale
auteurs werden gekozen.

De besproken thema’s kunnen in 4 hoofdthema’s worden onderverdeeld:
� de richting waarin de socialebeschermingssystemen evolueren: verdere uitbreiding,

diversifiëring en differentiëring of inkrimping;
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� de situatie van de belanghebbende en de verstrekker van bepaalde vormen van
bescherming;

� de organisatie van de socialebeschermingssystemen;
� de macro-economische context.

11.1. DE RICHTING WAARIN DE SOCIALEBESCHERMINGSSYSTEMEN EVOLUEREN

11.1.1. Uitbreiding
Vooral op het vlak van langdurige zorg en op sommige domeinen van het gezins-
beleid werd de sociale bescherming uitgebreid. Voor het pensioenstelsel wordt
soms verwezen naar de betere financiering van de eerste pijler, maar vooral de
verdere ontwikkeling van de tweede pijler is opmerkelijk en zelfs nog uitgesprokener
in de nieuwe lidstaten.

In Luxemburg werd onlangs nog een verzekering voor langdurige zorg gecreëerd en
tal van initiatieven volgden elkaar tussen 2002 en 2004 op in Frankrijk; vóór die tijd
kwam deze verzekering er al in Duitsland (waar de gesprekken erover 20 jaar duur-
den) en in Oostenrijk; ze werd aangekondigd voor Spanje en uiteindelijk eind 2006
goedgekeurd; België heeft een impliciete verzekering voor langdurige zorg in de
ziekteverzekering, die een betere financiering van de zorg voor zorgbehoevenden
mogelijk maakt; en bovendien werd in Vlaanderen in 2001 een expliciete zorg-
verzekering ingevoerd. In andere landen, zoals Portugal, werd dit soort verzekering
lange tijd verwaarloosd, maar daar staat ze nu ook op stapel. In de nieuwe Lidstaten
stond ze nog niet op de agenda.

In vele landen was er, na periodes van begrotingsinkrimpingen, een stijging van de
uitgaven, ook omdat er soms een stijging van de belastingen was. In België en het
VK werd de gezondheidszorg aanzienlijk uitgebreid. De uitbreiding kan worden
gerealiseerd door bijkomende financiering, soms met een “stop & go”-beleid, zoals
in Portugal, waar eerst een sociale btw werd ingevoerd en dan weer afgelast, tot
uiteindelijk een “sociale” btw van 2% werd ingevoerd.

Nieuwe stelsels gebonden aan de levensloop worden aangekondigd, zoals de
tijdspaarrekening in Nederland. Deze stelsels werden ook in België gestimuleerd,
met het “tijdskrediet”. Het verschil is dat dit in Nederland samengaat met een spaar-
of bijdrageplan, terwijl er in België geen debat plaatsvond over de financiering van
dit uitgebreide systeem. Italië voerde een opvoedingsverlof en kinderopvangsuit-
keringen in; in Duitsland ontstond een gelijkaardig debat met de bedoeling om de
ouders te helpen als ze opvoedingsverlof nemen. In het VK, een land dat na de
Tweede Wereldoorlog geen tendens naar grotere participatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt kende, werkt men nu aan een betere beschikbaarheid van de
kinderopvangdiensten, om in de buurt te komen van het Scandinavische model, wat
gezinnen met twee inkomens mogelijk maakt in plaats van anderhalf. In Oostenrijk
kwam een Scandinavisch ogend voorstel voor een kinderopvangsuitkering ter tafel,
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waarbij vrouwen werden aangespoord om een tijdje van de arbeidsmarkt weg te blij-
ven (hetzelfde gebeurde overigens bij het “Pflegegeld”-debat), in plaats van meer
opvangdiensten te creëren. In Luxemburg kwam er een op het verleden gerichte
“opvoedingsuitkering”, met een opening van het recht vanaf 60 jaar (76 EUR per
maand per kind).

Nadat op het einde van de jaren negentig een zorgverzekering werd ingevoerd,
wordt in Luxemburg momenteel veel aandacht besteed aan betere invaliditeitsuit-
keringen, een hoger inkomen voor personen met een handicap en vooral een betere
(gehele of gedeeltelijke) integratie van personen met een handicap en zieken op de
arbeidsmarkt of in een sociale werkvoorziening.

Heel wat landen breiden de financiering van het eerstepijlerpensioen uit door
vooruit te lopen op de pensioenkosten: in België, Nederland en Frankrijk werd een
“Zilverfonds” gecreëerd. Portugal kondigde ook een fonds aan en in Spanje werd
een fonds van 5% van het bbp voorgesteld.

Tal van nieuwe lidstaten hadden te kampen met een periode van economische
achteruitgang (Letland, Litouwen), waardoor hun burgers lagere niveaus van sociale
bescherming kenden. De Letse nalatenschap van het Bismarckiaanse model kon
worden voortgezet door de daling van het bbp. Andere landen dan weer – zoals de
Tsjechische Republiek, die bekendstaat om zijn PAYG-pensioenstelsel – schakelden
naar het Zweedse model over. Er werd een vrijwillige invaliditeitsverzekering
gecreëerd en een eerder vrijgevig gezondheidszorgmodel – met problemen wat de
kostenbeheersing betreft – werd behouden, waardoor echter de duurzaamheid op
lange termijn in het gedrang kwam.

In sommige nieuwe lidstaten zijn er soms minder vooruitzichten voor een verdere
uitbreiding van de verzorgingsstaat omdat de voornaamste zorgverantwoordelijk-
heden tot het gezinsmodel blijven behoren, zoals voor Malta werd aangehaald. Daar
is een relatief laag niveau van vrouwenparticipatie op de arbeidsmarkt het resultaat.
Ook in Polen is het zorgstelsel gericht op een gezinsmodel, zodat sociale zorg of
langdurige zorg in de politiek niet ter sprake wordt gebracht.

11.1.2. Inkrimping
In de landen van de Eurozone was er geen sprake van inkrimping van de sociale uit-
gaven op macroniveau aangezien de fiscale stabiliteit met een belastingverhoging werd
verwezenlijkt. Nadat de eenheidsmunt tot stand was gekomen, werd het Stabiliteitspact
losjes geïnterpreteerd. Sindsdien zijn er belastingplafonds of -verlagingen, of ze zijn
aangekondigd. Ze zouden door bijkomende concurrentie op de interne of globale markt
kunnen worden opgelegd. Deze macrowaarnemingen moeten worden genuanceerd
doordat er zich in vele landen in de instellingen van de verzorgingsstaat gedeeltelijke
veranderingen voordeden. Zeker in het pensioenstelsel wordt de inkrimping
waargenomen, hoewel het voor de sociale uitgaven de dringendste uitdaging is.
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In de meeste landen worden nog steeds parameterverschuivingen doorgevoerd, met
de bedoeling om het aantal gerechtigden van de prestaties te beperken. De afhanke-
lijkheid van een vervangingsinkomen of bijkomende prestaties blijft bestaan en men
zoekt naar strategieën om het aantal daarvan te verminderen. Dit kan soms het geval
zijn omdat eerst nieuwe systemen worden gecreëerd en dan de vraag rijst hoe het
“succes” kan worden ingedijkt. Deze strategie om het aantal te verminderen, lijkt
ook bij de bevolking het best aanvaard te zijn. De inkrimping komt in vele landen –
zoals Denemarken, Luxemburg en België – tot stand door de toegang tot de rechten
te beperken. In Duitsland veronderstelden de Hartz-maatregelen een substantiële
vermindering van de werkloosheidsuitkeringen, in de hoop de kloof met het loon te
verkleinen en het aantal werklozen daarna te doen dalen.

Italië, ooit gekend om zijn “babypensioenen” – na een carrière van 15 jaar en vanaf
de leeftijd van 40 jaar – moest een ingrijpende parameterverandering organiseren
om zijn pensioenstelsel in de toekomst financieel haalbaar te houden. Het land trok
de pensioenleeftijd op en er kwam een bonus voor wie langer werkt. De aanvul-
lende pensioenen doen hun intrede. De overheids- en privépensioenen worden
geharmoniseerd.

In het VK tot slot bleef er een beperkt overheidspensioen bestaan en de privé-
financiering van pensioenen nam in omvang toe, waardoor kan worden gesteld dat
de tweede pijler de eerste pijler vervangt. Ook Duitsland en Denemarken maken de
bedenking dat de bedrijfspensioenregelingen de eerste pijler verdringen in belang.

In Oostenrijk waren er doorslaggevende hervormingen om de pensioenleeftijd op te
trekken, de pensioenuitkeringen te verlagen en vervroegde uittreding (nu op 62
jaar) af te schaffen; verder waren er voorstellen om de pensioenen van ambtenaren
te doen overeenstemmen met de pensioenen in de privésector voor degenen die
jonger zijn dan 50. Ook een beperking van de dekking van de ziekteverzekering en
de invoering van eigen bijdragen werden in overweging genomen.

In Nederland is de afschaffing van de vervroegde uittreding (VUT) opmerkelijk. De
inkrimping kan schuilgaan achter strategieën om de pensioenen in de overheids- en
privésector op elkaar af te stemmen, wat het geval is in Portugal en Oostenrijk. Para-
meterveranderingen in Portugal (pensioenleeftijd voor vrouwen, aanvaarding van
loopbaanjaren) leidden tot een verlaging van de uitkering; verder werd het overheids-
pensioen naar beneden toe herzien. In Spanje wordt het pensioenstelsel minder
vrijgevig. Ook in Spanje heerst een algemeen gevoel dat de uitkeringen, ondanks de
sterke economische groei en de expansie, zijn verlaagd. Dit leidde tot een lagere
kwaliteit van de sociale bescherming. De uitkeringen stegen in aantal, maar de
bedragen namen af.

Er kwamen belastingplafonds, belastingverlagingen, vlakke(re) belastingtarieven in
het VK, België en Nederland en in Slovenië werd een verregaande hervorming van
de ’vlaktaks’ aangekondigd. Al die maatregelen zullen de beschikbare financiële mid-
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delen voor de sociale bescherming doen afnemen. De invoering van een vast belas-
tingtarief in Slovenië en verlaagde belastingen voor hoge inkomens, zoals in België
en Nederland, hebben gevolgen voor de financiering van de sociale bescherming.
Soms worden in de sociale zekerheid zelf bijdrageplafonds ingevoerd. In Duitsland
wordt blijkbaar de financiering van de eerste pijler begrensd, wat moet aanzetten
tot een tweede (ook al bedraagt die 4% van het loon, 1% van de bijkomende btw) en
de derde pijler. Tegelijkertijd wijst de verhoging van de btw met 3% erop dat er
voor sociale bescherming een hogere heffing is. Zoals hierboven reeds werd aange-
haald, zijn belastinghervormingen (en mogelijke fiscale dumping) misschien wel de
ernstigste bedreiging voor de toekomst van de verzorgingsstaat.

Een verschuiving in de financiering naar de btw, zoals die ook in Slovenië werd
voorgesteld, doet evenwel het probleem rijzen dat de gevolgen voor de lagere-
inkomenscategorieën negatief zijn. De verschuiving naar een vlakker belastingtarief
zou tegelijkertijd de hogere inkomens ten goede komen.

De nieuwe lidstaten kenden een periode met een lager bbp, minder sociale
bescherming en lagere uitkeringen (zoals in Letland en Litouwen), terwijl in andere
lidstaten de kosten verder worden gedrukt, bijvoorbeeld door de uitkeringen voor
ziekteverlof te beperken (Slovenië). Die landen moeten het niveau van sociale
bescherming dat ze vroeger kenden, weer opbouwen. In Hongarije is de groei nu
opnieuw positief, de werkgelegenheid neemt toe, de werkloosheid daalt en de
sociale uitgaven hebben een U-vormig profiel.

Heel wat nieuwe lidstaten hebben een Bismarckiaanse traditie. Letland heeft even-
eens een Bismarckiaans model geërfd, maar maakte een achteruitgang van het bbp
mee en was in zijn nieuwe beleid meer beïnvloed door het IMF en de Wereldbank,
naar aanleiding van de “Washington-consensus”, in plaats van door de Europese
richtlijnen.

Polen behield het pensioenstelsel, ging over tot een strengere controle van de inva-
liditeitsuitkeringen en richtte vanaf 1999 een privépensioenfonds op met individu-
ele rekeningen. De bijdragen van de nieuwe generaties zouden naar het gekapi-
taliseerde systeem kunnen verschuiven en daardoor het PAYG-systeem in het
gedrang brengen. Ook in Polen was er een grondige verschuiving naar privatisering
van de ziekteverzekering.

11.2. PRESTATIES VAN DE VERZORGINGSSTAATSYSTEMEN
Hierbij kunnen enkele opmerkingen over de effectiviteit en efficiëntie worden ver-
meld. Op het vlak van effectiviteit werd een grotere inkomenszekerheid gereali-
seerd, waarbij beter op de doelgroep werd afgestemd en het minimuminkomen
werd verbeterd; daardoor werd de armoede bij ouderen verminderd. In heel wat
landen stellen we verschuivingen vast in de indexeringsstelsels: van loonindexering
naar indexering op basis van de evolutie van de prijzen. In sommige landen zijn
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prestaties, zoals de ambtenarenpensioenen, gelinkt aan de loonevolutie in de sector
(België, Portugal); in andere landen zijn meer prestaties gelinkt aan de lonen (Dene-
marken, Nederland) of ze worden – althans voor de minimumuitkeringen – regel-
matig/bij gelegenheid aangepast aan de werkelijke loonevolutie; soms wordt dit aan
de oordeelkundigheid van de politiek overgelaten (Ierland, Portugal) of worden ze
bepaald in nominale forfaitaire bedragen en niet in percentages. De periode van
parameterwijzigingen in deze indexeringsmechanismen bracht sommige landen,
waaronder België, tot de conclusie dat er tussen de economische groei en de uitke-
ringsniveaus een aanzienlijke kloof kan ontstaan, waarvoor corrigerende mechanis-
men noodzakelijk zijn. Achter al deze wijzigingen gaat een dynamiek schuil. De evo-
lutie naar forfaitaire pensioenen zal zeer zeker de vraag naar tweede en derde pijlers
doen ontstaan, zoals in België en Duitsland het geval is.

Aangaande de efficiëntie blijft er wat sociale bijdragen en uitgaven betreft,
bezorgdheid heersen inzake de strijd tegen “sociale fraude”. In de gezondheidszorg
moeten de uitgaven onder controle worden gehouden en niet-aangegeven inkomens
en niet-officiële betalingen (op grote schaal bijvoorbeeld in Griekenland en Hongarije)
moeten worden voorkomen. Niet-aangegeven werk duikt op in de sociale zorg of
thuishulp, bijvoorbeeld in Spanje, maar ook in Duitsland is er nood aan regularise-
ring van niet-aangegeven thuishulp (voorgesteld door B. Schulte, 2006). In Grieken-
land werd een grote groep van illegale immigranten gemeld die deel uitmaken van
de niet-officiële arbeidsmarkt, ook voor de zorgsector. Dat houdt in dat er ook een
relatief grote arbeidsmarktparticipatie is van vrouwen.

De problemen om zwartwerk tegen te gaan en de bijdragebasis te verbeteren blij-
ven bestaan en moeten worden gecontroleerd of geregulariseerd. In Spanje vond
een indrukwekkende regularisering van immigranten plaats, waardoor deze tot de
sociale zekerheid behoren en er ook toe bijdragen, wat hen dan weer helpt om in
de samenleving te integreren. Tegelijkertijd wordt het gevaar voor zwartwerk
beperkt. In zekere zin ging het om een “sociale amnestie”. Ook in Hongarije werd
het zwartwerk als problematisch aangehaald. Om sociale fraude te vermijden kregen
de werkgevers de verantwoordelijkheid om ziekte-uitkeringen te controleren.

11.3. ORGANISATORISCHE VERANDERINGEN

11.3.1. Sectorale en regionale decentralisering
Steeds meer aandacht gaat uit naar sectorale pensioenen, maar ook naar privépen-
sioensparen en dat zowel in de oude als in de nieuwe lidstaten. Er is een wijdver-
spreide evolutie naar sectorpensioenfondsen of zelfs individuele pensioenspaarplan-
nen, expliciet of impliciet met theoretische rekeningen. In Hongarije is er zelfs
sprake van een vijfpijlerstelsel, met sociale bijstand en individuele pensioenrekeningen.
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Op het vlak van gezondheidszorg en sociale zorg werden in vele landen stappen
ondernomen om de bevoegdheden verder te herstructureren. In Nederland werden
delen van de sociale voorzieningen gedecentraliseerd, met één enkel aanspreekpunt
voor sociale aangelegenheden op lokaal vlak. In andere gevallen is een functionele
decentralisering niet wenselijk, maar is een meer geïntegreerde aanpak noodzake-
lijk. Een regionale decentralisering gaat soms de andere richting uit dan wordt aan-
bevolen voor een betere integratie van gezondheid en sociale zorg of langdurige
zorg. Maar tegelijkertijd kan lokale decentralisering hand in hand gaan, zoals in Neder-
land, met een hoog niveau van integratie van gezondheids- en sociale zorg.

Ook Hongarije reorganiseert de centrale staatsmachine en schuift door naar het
gemeentelijke niveau, maar de ondoeltreffendheid was zo groot dat de decentrali-
sering al gauw ongedaan wordt gemaakt. Gelijkaardige vaststellingen kunnen voor
Polen worden gemaakt.

Een voortgezette decentralisering van gezondheids- en sociale zorg leidde in Spanje
tot steeds meer coördinatieproblemen. Deze bedenking zou ook relevant kunnen
zijn voor de zorgverzekering, maar ondanks deze tendens naar meer regionale ver-
antwoordelijkheden, werd de zorgverzekering op het einde van 2006 op federaal
niveau ingevoerd.

In Italië loopt sinds 2000 een regionaliseringsplan, met mechanismen die op soli-
dariteit steunen, maar ook op eigen fiscale verantwoordelijkheid, teneinde de pre-
mies of eigen bijdragen indien nodig te doen toenemen. Hetzelfde doet zich voor in
het VK, waar gezondheidszorg, persoonlijke zorg en onderwijs werden overge-
heveld naar de overheid van Schotland, Wales en in de toekomst ook Noord-Ierland.
Volgens Glennerster ging hiermee een vrijgevige nationale financiering gepaard. De
overheveling leidde zeer zeker ook tot divergentie: zo ontstonden er in Schotland
geen quasimarkten, maar er kwam wel gratis persoonlijke zorg en de hervorming
van de langdurige zorg op nationaal niveau kwam hierop neer dat alleen ver-
pleegkundige verzorging gratis moest zijn en dat langdurige persoonlijke zorg
verder gefinancierd werd in functie van het vermogensonderzoek. Het recentste
Wanless-rapport over gezondheidszorg en langdurige zorg kwam echter tot de con-
clusie dat een dergelijk verschil in principes voor het gezondheidszorg- en persoon-
lijke zorg niet houdbaar is (2006).

11.3.2. Privatisering en concurrentie
Het streven naar een steeds grotere concurrentie lag aan de oorsprong van de
voltooiing van de interne markt in 1992. Pas in de nieuwe eeuw ging het debat van
start om te bepalen hoe de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen al dan niet
in de dienstenrichtlijn van de Europese Commissie zouden moeten worden
opgenomen. Dit debatonderwerp is nog steeds onbeslist.
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Maar ook binnen de nationale hervormingsplannen gaat achter de privatiseringsplan-
nen een streven naar meer concurrentie en efficiëntie schuil. Concurrentie was het
credo in het VK, met de creatie van quasimarkten om sociale zorg te verstrekken; in
Nederland en Denemarken werd vrije keuze het nieuwe credo. Maar tegelijkertijd is
er sprake van een zekere integratie of van “one stop shopping” (uniek
aanspreekpunt). Wellicht wordt dit ook in Slovenië ingevoerd. Een steeds grotere
concurrentie in de gezondheidszorgverstrekking leidde tot een grotere productiviteit,
betere resultaten, kortere wachtlijsten. De gezondheidszorg was met andere woor-
den, zoals Howard Glennerster aantoonde, “beter in form”, maar volledig in strijd met
degenen die twijfels hebben aangaande de voordelen van privatisering (A.M. Pollock,
2004). In Portugal bijvoorbeeld wordt verwacht dat het gezondheidszorgstelsel beter
zal presteren wanneer de ziekenhuizen in privébezit zijn en niet langer in handen zijn
van de staat; via privaat-publiek partnership worden ziekenhuizen gebouwd, zoals in
het Verenigd Koninkrijk. Ook Vlaanderen overweegt sterk om deze richting uit te
gaan. In Slovenië werd een betere staatsadministratie verwacht.

In de gezondheidszorg kan de financiering, de verzekering of de verstrekking wor-
den geprivatiseerd. Al deze aspecten waren de voorbije vijf jaar in heel wat lidstaten
waar te nemen.

Nadat in Nederland de volledige bevolking in één eerste pijler voor ziekte-
verzekering was heringeschakeld, werd het volledige stelsel geprivatiseerd door de
ziekteverzekeraars vanaf 2006 toe te staan om voor hun eigen klanten te vechten
voor de verplichte ziekteverzekering, waarbij de instellingen met elkaar wedijveren
bij het aanbieden van de verzekering, maar ook door meer onderhandelingen en
door concurrentie op de markt te lanceren voor het verstrekken van gezondheids-
zorg. Tegelijkertijd wordt het risico aangehaald dat een aanzienlijk deel van de
bevolking niet langer voor gezondheidszorg verzekerd zou zijn.

De privé-uitgaven in de gezondheidszorg stegen aanzienlijk in Spanje en bij de pen-
sioenen lijken vooral de individuele pensioenregelingen een succes te zijn.

In het VK werd het onderwijs geprivatiseerd en de hogere studies worden nu gefi-
nancierd door aanzienlijke inschrijvingsgelden en leningen. In Nederland wordt de
beperking van de investeringen in onderwijs vermeld en gevreesd en ook in België
wordt die vrees geuit.

De privatisering schijnt geen grenzen te kennen. In België zijn we bang dat de keuze
voor een tweede pijler voor pensioenen naar de gezondheidszorg wordt uitgebreid.
In Denemarken bijvoorbeeld is dat reeds het geval en worden aanvullende stelsels
en privéstelsels voorgesteld voor pensioenen, maar ook voor werkloosheid en
gezondheidszorg. In Nederland werd de verantwoordelijkheid naar de werkgevers
doorgeschoven en zij moesten zelf privé een invaliditeitsverzekering afsluiten. Polen
noemt de privésector als belangrijke pijler. In Hongarije werd de invoering van een
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vijfde pijler aangekondigd, met individuele pensioenrekeningen die op de beurs
worden belegd.

Heel wat nieuwe lidstaten, waaronder ook Hongarije, kenden een Bismarckiaanse
traditie, maar moesten nu het overheidspensioen inkrimpen, ze verlaagden de pu-
blieke ziekteverzekering en het socialezekerheidssysteem werd op het vermogens-
onderzoek gebaseerd. Het gezondheidszorgstelsel werd een driepijlersysteem en
ook wat de organisatie van de ziekenhuissector betreft, kwam privébezit ter tafel.

Ook wijzigingen op het gebied van beheer zijn mogelijk. In de oude lidstaten
komen de tweede pijlers tot stand en de sociale partners werden erbij betrokken.
Dit is ook kenmerkend voor de Belgische sectorfondsen, waarbij de sociale partners
een grotere rol spelen. Ook in Italië blijft de overheveling naar de sectoren
behouden.

Privatisering kan een geringere betrokkenheid van de vakbonden en sociale partners
inhouden. In Nederland droeg een historisch verdrag (het Verdrag van Wassenaar)
voor de sociale hervorming van 1982 de goedkeuring van de vakbonden en de
werkgevers weg; hetzelfde geldt voor het Pact van Toledo in Spanje in 1995, waar-
bij de regering, de politieke partijen, de werkgevers en de vakbonden de pensioe-
nen hervormden. Ook hier kan echter een verschuiving plaatsvinden. Momenteel
bestaat er een zekere strategie om de sociale partners in Nederland minder bij de
onderhandelingen te betrekken en ook in Portugal blijkt de betrokkenheid van de
sociale partners minder gewenst te zijn. In Nederland werd de taak van de sociale
partners, voor wat de werkloosheidskwesties betreft, steeds meer teruggebracht tot
een adviserende taak. In Oostenrijk werd eveneens een vermindering van de
invloed van de sociale partners gepland.

In een land als België wordt de evolutie naar sectorale pensioenfondsen vereen-
voudigd door de sociale partners en vakbonden te betrekken bij het beheer van de
tweede pijler.

In de nieuwe lidstaten wordt steeds minder enthousiasme aan de dag gelegd om de
sociale partners te betrekken bij de socialebeleidsvorming. In Letland bijvoorbeeld
hield een laag niveau van organisatie van de vakbonden in dat de doctrine van het
IMF en de Wereldbank de beleidsvorming en het debat beïnvloedden. Voor een land
als Litouwen wordt vermeld dat de verschuiving naar privépensioenen – zelfs wan-
neer dit meer marktrisico’s inhoudt – wordt beschouwd als een beter systeem voor
bescherming tegen politieke risico’s. Nagenoeg alle nieuwe lidstaten aanvaardden
het driepijlersysteem met open armen.
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11.4. MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT

11.4.1. Werkgelegenheid en economische groei
Het werkgelegenheidsbeleid streeft uiteindelijk naar een hogere tewerk-
stellingsgraad, dat is althans een van de Lissabon-doelstellingen van de EU. Deze
doelstellingen impliceren een grotere motivering om langer te werken en een
beperking van de vervroegde uittreding in landen als Denemarken en Nederland. In
Nederland wordt het VUT-systeem verder afgebouwd, zoals in vele andere landen
waar het debat voornamelijk gaat over het vermijden van vervroegde uittreding.
Sinds de recentste verkiezingen in Duitsland (2006) wordt de pensioenleeftijd gelei-
delijk aan opgetrokken, tot 67 jaar in 2027.

Het werkgelegenheidsbeleid was in veel gevallen gericht op een vermindering van
de werkgeversbijdragen om de arbeidskosten te drukken, maar daardoor verminder-
den ook de overheidsinkomsten nog meer en nam de fiscale dumping toe. In Duits-
land worden de werkloosheidsuitkeringen verlaagd, hoewel ze minder populair zijn
dan grotere controle of begeleiding, wat in België wel het geval is.

Het besef groeide dat “sociale uitgaven” synoniem is met “investeringen” en dat ze
bijdragen tot de economische ontwikkeling en het ontstaan van nieuwe industrieën
in de hand werkten (gezondheids- en sociale zorg). Sommige landen beginnen deze
investeringen echter te verminderen, zoals in Nederland werd gemeld en gevreesd.

11.4.2. Discussie over de relatie tussen de verzorgingsstaat en de tenuitvoerlegging
van de EMU en de verdere voltooiing van de interne markt van 1992
We hebben de invloed van de Europese integratie op dit debat over de ontwikkeling
van de verzorgingsstaten onder de loep genomen. We hebben de vraag meermaals
gesteld. In de verslagen van de landen konden we deze invloed nauwelijks terugvin-
den. Dat er geen antwoord is, wijst wellicht op het feit dat het Europese niveau op
deze debatten uiteindelijk slechts weinig invloed heeft. Op zijn minst in het
Verenigd Koninkrijk werd de Europese invloed op het debat over de organisatie van
de sociale bescherming minzaam genegeerd.

In de overgang naar de eenheidsmunt was er minder terughoudendheid om de belastin-
gen te verlagen; in tegendeel, ze werden in veel landen verhoogd, terwijl de beperking
van de uitgaven eerder bescheiden was. Nu de lidstaten de eenheidsmunt hebben
ingevoerd en de concurrentie gewaarworden, verlagen ze de belastingen en verhogen ze
de uitgaven. De duurzaamheid van deze evolutie is op zijn minst twijfelachtig.

Een zeer prangende kwestie was de toegenomen concurrentie en de toepassing van
de Bolkestein-richtlijn op de sociale overheidsdiensten. Dit debat wordt nauwelijks
als relevant beschouwd en de concurrentie wordt zelfs met open armen onthaald.
Zo wordt voor het VK geoordeeld dat zelfs de buitenlandse concurrentie bijdroeg
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tot de verbeterde prestaties van het systeem. Nochtans wordt er gepleit voor con-
currentie in het land zelf en schijnt er een zekere angst te bestaan voor concurrentie
uit het buitenland.

In de nieuwe lidstaat Malta werd gewag maakt van het feit dat de impact van het
integratieproces op de besluitvorming op nationaal niveau gering was. Alleen Italië
verwijst, als oude lidstaat, expliciet naar de Europese beweegredenen. Letland en
Slovenië willen zo veel mogelijk gebruik maken van de Europese Werkgelegenheids-
strategie, de OMC, de Lissabon-strategie, deels wegens de financiering die ermee
gepaard gaat. Maar Letland stelt ook dat het IMF en de Wereldbank meer invloed
hadden op hun nationale beleid.

In nagenoeg geen enkel van de landenverslagen werd er veel verwezen naar de
Europese invloed op de socialebeleidsvorming, zelfs niet in de OCM-context. Tij-
dens de conferentie in oktober 2005 over de Staat van de verzorgingsstaat, drukte
H. Glennerster dit heel flegmatiek uit: “We sturen statistieken naar Brussel en daar
blijft het dan bij.”

12. BELEIDSCONCLUSIES

Wat zijn, na drie conferentierondes over de Staat van de Verzorgingsstaat sinds 1992
en een grotere Europese economische integratie, de nieuwe tendensen en welke
oude tendensen worden bevestigd?

Heel wat landen doorliepen het proces waarbij ze de gevolgen van de vergrijzing
voor de sociale bescherming analyseerden. Dit proces inspireerde een groot deel
van de veranderingen waarvan we in de verzorgingsstaat getuigen waren.

De duidelijkste verandering is de wijdverspreide evolutie in de richting van een
driepijlersysteem, ook in die landen die voordien eerder weigerachtig waren om dit
te organiseren. Maar tegelijkertijd blijft de eerste pijler, met min of meer beper-
kende parameterveranderingen, houdbaar, zij het dan op een lager niveau en soms
werd een collectief kapitalisatiesysteem met een socialezekerheidsreservefonds
gecreëerd. Deze collectieve fondsvorming blijft echter beperkt. Misschien is het te
laat om collectief de last van de pensioenen in de toekomst naar voor te halen via
collectieve kapitalisatie.

De sectorale pensioenstelsels of vooral dan de gekapitaliseerde pensioenstelsels zijn
soms verplicht en daardoor zijn forfaitaire overheidspensioenen volledig comple-
mentair. Indien de Bismarckgeoriënteerde PAYG-pensioenstelsels blijven bestaan, is
het niet zeker dat ze in alle landen door een substantiële tweede pijler worden
aangevuld, aangezien in sommige landen onmiddellijk de sprong naar de derde-
pijlerstelsels wordt gemaakt, die moeilijk te onderscheiden zijn van privéspaarplan-
nen op lange termijn. Die indruk hebben we voor België en Spanje en misschien
zelfs voor Duitsland. Bovendien is het niet zeker dat de tweede of derde pijler aan-
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vullend is en de eerste pijler vervolledigt; misschien is het gewoon een vervanging
voor het wettelijk pensioen. In landen als Duitsland, het VK en Denemarken wordt
die vaststelling expliciet gemaakt. Elders kan het gevreesd worden. Heel wat pen-
sioenkosten kunnen echter onder controle worden gehouden wanneer meer oudere
werknemers aan het werk blijven.

In de gezondheidszorgsector is er steeds meer privatisering, soms door een stijging
van de eigen bijdragen, soms door de privatisering van de voorziening (een belang-
rijke kwestie in landen als het VK, de noordelijke landen en de nieuwe lidstaten,
waar de privatisering de nationale gezondheidszorgstelsels vervangt). Dat is even-
eens het geval in Portugal.

In sommige landen was er een duidelijke uitbreiding van de zorgverzekering. De
reële kosten voor gezondheids- en langdurige zorg moeten in de toekomst nog stij-
gen. In tegenstelling tot de rampscenario’s die in het verleden werden gebruikt om
te pleiten voor een kostendrukking en verdere sociale bescherming een halt toe te
roepen, illustreren recentere studies dat door het gezond ouder worden en door de
daling van de morbiditeit, deze evolutie beheersbaar zal blijven en vooruitzichten
biedt op een hoger niveau van sociale bescherming voor degenen die werkelijk in
nood verkeren.

De veranderingen in het fiscaal beleid zijn zorgwekkender. Met het oog op de ver-
grijzing van de bevolking moet de bijdragevoet of het belastingniveau – laten we het
“het financieringsniveau” noemen – ten minste voor de gezondheidszorg en de pen-
sioenen toenemen. In vele landen werden beslissingen in de tegenovergestelde
richting genomen. Die richting is zorgwekkend en wordt niet door de EU beïn-
vloed, maar wordt door nationale beslissingen geïnspireerd.

Een nauwgezette controle van de evolutie in de tweede en derde pijler en de impact
van de belastingplafonds en belastingverlagingen zijn de voornaamste aspecten die
we in de komende jaren in het oog moeten houden om na te gaan in hoeverre ze
voor de beleidsmakers en de sociale bewegingen in het bijzonder relevant zijn.

Nog een ander aspect, dat uit onze trendspotting kan worden afgeleid, zou voor de
laatstgenoemden een bekommernis moeten zijn. In sommige landen wordt de
sociale partners gevraagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen in het beheer
van de sectorale voorzorg. In vele andere gevallen echter is er, zowel in de oude als
in de nieuwe lidstaten, een tendens om hen minder bij de organisatie van de sociale
bescherming te betrekken. Eerder al concludeerden we dat de Bismarckiaans geïn-
spireerde verzorgingsstaten met een explicietere betrokkenheid van de sociale part-
ners beter tegen achteruitgang bestand zijn (Pacolet J., 2002), maar hen niet bij het
beleid betrekken is een bijkomende bedreiging voor de toekomst van de verzorgingsstaat.
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Tot slot kan één beloftevolle conclusie worden getrokken uit het Europese com-
paratief project. Aan dit rapport werkten voor het eerst tien nieuwe lidstaten mee,
die in 2004 tot de EU toetraden. Wat opviel, was hoe snel het onderscheid tussen de
oude en nieuwe lidstaten is weggeëbd. Dezelfde of gelijkaardige evolutie vond
plaats in elk van de 25 lidstaten. Soms traden de nieuwe lidstaten op het toneel op
een plaats waar de oude lidstaten zich 10 jaar geleden bevonden, en haalden ze de
nieuwe lidstaten op korte tijd in voor wat het nationaal inkomen betreft. Hopelijk
ook op het vlak van de invoering van degelijke socialebeschermingssystemen.

Hoewel onze trendspotting van de verzorgingsstaat onze eigen selectie is van een
selectie van tendensen die door nationale auteurs werd gemaakt, is ze gebaseerd op
deze ruime ervaring van 25 deskundigen en worden feiten en cijfers met elkaar
vergeleken. We zijn van mening dat de hoger genoemde conclusies robuust zijn en
ons kunnen helpen om de ontwikkelingen voor de komende jaren te controleren en
in goede banen te leiden. Dit korte vergelijkende overzicht kan ons helpen om
nationale tendensen te herkennen en te beoordelen. We hopen vooral dat ze de
beleidsmakers en actoren zullen inspireren voor de weg die ze hierna zullen inslaan
en voor de weg die ze zeker niet mogen inslaan.

(Vertaling)
__________
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LEIDT DE EU-UITBREIDING TOT SOCIALE
AFBOUW?*

DOOR FILIP ABRAHAM

Vice-rector Humane Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven

1. INLEIDING

De uitbreiding van de Europese Unie ligt alweer een eind achter de rug. De getem-
perde vreugde over deze historische verwezenlijking is in de “oude” EU omgeslagen
in angst voor lageloonconcurrentie uit de nieuwe lidstaten. Wijd verbreid is de vrees
dat de uitbreiding tot sociale afbouw aanleiding zal geven. Hiermee wordt bedoeld
dat de lonen, arbeidscondities en sociale verworvenheden in de EU lidstaten met
hogere inkomens evolueren in de richting van de minder gunstige sociale condities
in de nieuwe en kandidaat-lidstaten (NKL) (1).
Deze vrees wordt nog verder aangewakkerd door de EU-ontwerprichtlijn voor een
interne dienstenmarkt (de zogenaamde Bolkestein-richtlijn). Volgens tegenstanders
zet deze richtlijn de deur open voor tewerkstelling op onze arbeidsmarkt aan sociale
voorwaarden die in Centraal- en Oost-Europa gelden. In dit artikel stel ik de vraag of
de verruiming van Europa inderdaad tot sociale afbouw leidt. En indien dit het geval
is, wat wij er kunnen aan doen.

De boodschap van dit artikel is kernachtig samen te vatten. De integratie binnen
Europa brengt twee sociaaleconomische systemen samen die qua inkomensniveaus
en sociale bescherming inderdaad grondig verschillen. Net als communicerende
vaten groeien deze systemen door het integratieproces naar elkaar toe. Deze sociale
convergentie wordt bewerkstelligd door meerdere integratiemechanismen, met
name groeiende internationale handel van goederen en diensten, buitenlandse
investeringen van ondernemingen en migratie van werknemers. Of deze sociale
convergentiebeweging effectief leidt tot sociale afbouw hangt af van welk aanpas-
singsmechanisme doorweegt en van het succes waarmee wij ons aan de nieuwe
situatie aanpassingen. Tot op zekere hoogte hebben we ons eigen lot in handen.

* De auteur heeft deze bijdrage in persoonlijke naam opgesteld; hij betuigt zijn dank aan J.P. Abra-
ham voor nuttige suggesties. Deze bijdrage is tevens gepubliceerd in de reeks Beleidsnota van VKW
Metena, nr. 11, februari 2006.
(1) In het beleidsdebat wordt vaak de term sociale dumping gebruikt. In dit artikel gebruik ik liever
de term sociale afbouw omdat dumping betrekking heeft op internationale handelspraktijken waarbij
goederen of diensten in de exportmarkt verkocht worden aan een prijs die lager is dan in de binnen-
landse markt. Bovendien wekt deze terminologie de indruk dat de nieuwe lidstaten een doelgerichte
strategie volgen om de sociale standaarden te verlagen. Zoals zal blijken uit dit artikel is de realiteit
complexer dan dit.

539

ABRAHAM-NED.qxp  12/06/2007  8:45  Pagina 539



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

Deze redenering wordt in de volgende bladzijden geleidelijk opgebouwd. Eerst wor-
den de verschillen in inkomens en lonen tussen de oude en nieuwe lidstaten van de
EU met enige algemene statistische informatie in kaart gebracht. Vervolgens wordt
de relatie tussen economische integratie, convergentie en sociale afbouw in detail
besproken. Het laatste deel van dit artikel brengt de belangrijkste bevindingen
samen en bespreekt de mogelijke beleidsopties.

2. VERSCHILLEN IN INKOMENS EN LOONKOST IN HET NIEUWE EUROPA

De vrees voor een sociale afbouw in een uitgebreid Europa wordt gevoed door de
inkomens- en loonverschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten. Figuur 1 geeft het
BBP per capita voor 2004 van de nieuwe en de kandidaat-lidstaten als percentage
van het gemiddelde inkomensniveau in de EU15-landengroep. Het eerste blokje in
de grafiek bevat de cijfers in lopende prijzen. Het tweede staafje corrigeert de
inkomensdata voor koopkrachtverschillen om een vergelijking mogelijk te maken
van wat men in de nieuwe en oude lidstaten met een gemiddeld inkomen kan
aankopen. Deze correctie verhoogt de inkomens van de lagere inkomenslanden
omdat de prijzen daar lager liggen.

Gecorrigeerd voor koopkrachtverschillen situeren de rijkere nieuwe lidstaten,
Slovenië, Tsjechië, Malta en Cyprus zich op ongeveer 60-70% van het EU15-gemid-
delde. Dit inkomensniveau is vergelijkbaar met de armste oude lidstaten, namelijk
Griekenland en Portugal. In de groep van 10 landen, die in 2004 toetraden tot de
EU, bedraagt het gemiddelde inkomen per capita ongeveer de helft van het gemid-
delde EU15-inkomen en 30% wanneer er geen koopkrachtcorrecties zijn doorgevoerd.
De inkomens in Polen, Letland, Litouwen en zeker de kandidaat-lidstaten Roemenië,
Bulgarije en Turkije liggen nog een stuk lager.

FIGUUR 1: INKOMENS PER CAPITA IN DE NIEUWE EN KANDIDAAT-LIDSTATEN IN % VAN EU15-
GEMIDDELDE (IN 2004; IN LOPENDE PRIJZEN EN NA AANPASSING VOOR KOOPKRACHTVERSCHILLEN)
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Uit figuur 1 onthouden we dat de inkomenskloof tussen de oude en nieuwe lidsta-
ten inderdaad substantieel is. Werknemers uit de nieuwe lidstaten kunnen hun
inkomenssituatie aanzienlijk verbeteren indien zij in de EU15-lidstaten aan de slag
kunnen. Dit veronderstelt echter wel dat zij een job krijgen aangeboden. In het licht
van de hoge werkloosheid in heel wat EU15-landen is dit niet gegarandeerd.

Ondernemingen met investeringsplannen in de nieuwe en kandidaat-lidstaten zijn
geïnteresseerd in een vergelijking van loonkostniveaus. Niet verwonderlijk wijzen
gegevens over loonkosten per uur in de industriële sector in dezelfde richting als de
BBP data in lopende prijzen. 

Figuur 2 neemt de schattingen voor 2003 over uit een studie van Sinn (2004).
Vergeleken met West-Duitsland bedraagt de loonkost in buurlanden als Hongarije,
Tsjechië en Polen ongeveer een vijfde tot een zesde. De Duitse loonkosten zijn meer
dan 15 keer hoger dan in de landen met de laagste loonkost, Bulgarije en Roemenië.

FIGUUR 2: GEMIDDELDE UURLONEN IN DE INDUSTRIE IN 2003 (IN EUR)

Bron: Sinn (2004).

Dit beeld van significante verschillen tussen de oude en nieuwe lidstaten, maar ook
tussen de nieuwe lidstaten onderling, wordt bevestigd door de gegevens over maan-
delijkse minimumlonen in tabel 1. In 9 van de 15 EU-landen bestaat er een nationaal
minimumloon. Dit is ook het geval in de meeste nieuwe lidstaten (met uitzondering
van Cyprus) en in de kandidaat-lidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije. Het mini-
mumloon in twee van de rijkere nieuwe lidstaten, Slovenië en Malta, ligt op
ongeveer hetzelfde niveau als in Portugal en Spanje. De grootste afwijkingen in mini-
mumlonen vinden we tussen de Benelux-landen (1163-1369 EUR per maand) enerzijds
en de Baltische staten (116-138 EUR), Slovakije (118 EUR), Roemenië (73 EUR)
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en Bulgarije (56 EUR) anderzijds. Een correctie voor koopkrachtverschillen tussen
de landen (zie kolom met PPP) wijzigt de rangschikking van de landen niet opval-
lend. Wel wordt het verschil tussen de hoogste en de laagste minimumlonen er door
verminderd.

TABEL 1: MINIMUMLONEN IN DE EU EN DE NIEUWE LIDSTATEN (JANUARI 2003) 

Land EUR/maand In PPP Land EUR/maand In PPP

Luxemburg 1.369 1.338 Estland 138 264
Nederland 1.249 1.225 Letland 116 239
België 1.163 1.162 Litouwen 125 252
Frankrijk 1.154 1.150 Polen 201 351
V.K. 1.105 983 Hongarije 212 384
Ierland 1.073 910 Tsjechië 199 389
Griekenland 605 725 Slovakije 118 265
Spanje 526 617 Slovenië 451 668
Portugal 416 543 Malta 535 752
Oostenrijk - - Cyprus - -
Zweden - -
Finland - - Roemenië 73 194
Denemarken - - Bulgarije 56 139
Duitsland - - Turkije 189 378
Italië - -

Bron: Abraham et al (2005).

Natuurlijk moet deze enorme loonkloof gerelativeerd worden. Loonkostcijfers
houden immers geen rekening met productiviteitsverschillen. Wat telt voor de
beslissingen van ondernemingen is de verhouding tussen arbeidskost en arbeidspro-
ductiviteit, de zogenaamde eenheidskost van arbeid. Voor deze variabele zijn
betrouwbare gegevens minder gemakkelijk te bekomen. Een studie van Konings
(2003) berekent de eenheidskost in 23 industriële sectoren voor België, Portugal,
Polen, Hongarije en Tsjechië in de periode 1995-2000. Zijn conclusie is dat de
gemiddelde eenheidskost van arbeid in de Belgische industrie duurder blijft dan in
Portugal, Hongarije, Tsjechië en – althans tot in 1998 – Polen. Het Belgische nadeel
is echter niet onoverkomelijk groot en is niet in elke sector aanwezig.

Uit eigen gesprekken met bedrijfsleiders die actief zijn in de regio, blijkt dat zij de
resultaten van Konings op een enigszins andere wijze interpreteren. Zij stellen dat
het loonkostvoordeel een investering in Centraal- en Oost-Europa zeer rendabel
maakt indien de productiviteit in de vestigingen ter plaatse kan worden opgedreven
naar een niveau dat de productiviteit in de Belgische vestigingen benadert. Deze
interpretatie bevestigt dat ondernemingen de verhouding tussen loonkost en arbeids-
productiviteit als een strategische indicator beschouwen.
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FIGUUR 3: REELE GROEI VAN HET BBP IN DE NIEUWE EN DE KANDIDAAT-LIDSTATEN 

Belangrijk bij de vergelijking van loonkosten en inkomens per capita is het tijdspad
van deze variabelen. Leidt de integratie binnen Europa tot een convergentiebewe-
ging zoals in het recente verleden voor Ierland, Spanje en in mindere mate Portugal
het geval was? Of verbreedt integendeel de kloof tussen arm en rijk in de uitgebrei-
de EU? Het is moeilijk de toekomst te voorspellen maar in het afgelopen decennium
hebben de meeste nieuwe lidstaten een deel van de inkomenskloof ten opzichte van
de EU15 gedicht. De nieuwe lidstaten groeien immers sneller dan de hogere
inkomenslanden in de EU. De recentste groeicijfers geven aan dat deze trend ook nu
voorduurt. Uit figuur 3 blijkt dat de huidige en verwachte groeivoeten in de meeste
NKL in reële termen rond of boven de 4% liggen. Dit is aanzienlijk meer dan de
groei die in de EU15 of de eurozone wordt opgetekend.

De omvang van de inkomensverschillen is echter van dien aard dat nog vele jaren
van betere groeiprestaties vereist is om de kloof tussen de oude en de nieuwe lid-
staten te dichten. Berekeningen van Sinn (2004) geven aan dat, zelfs bij optimisti-
sche groeihypotheses, de lonen in de nieuwe lidstaten ongeveer 25% van het West-
Duitse niveau zullen bereiken in 2010 en 38% in 2020.

Welke boodschap onthouden we uit al deze cijfers? De verschillen in inkomens en
lonen tussen oost en west zijn groot genoeg om de migratiestromen van werk-
nemers en de productie- en investeringsbeslissingen van ondernemingen significant
te beïnvloeden. Maar de integratie tussen de oude en nieuwe lidstaten heeft een
convergentiebeweging op gang gebracht die de rijkere en armere lidstaten dichter
bij elkaar brengt. Het is in het kader van deze geleidelijke overbrugging van een
toch wel diepe kloof dat het debat over sociale afbouw moet gesitueerd worden. 
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3. ECONOMISCHE INTEGRATIE, SOCIALE CONVERGENTIE EN SOCIALE AFBOUW

In dit deel van deze bijdrage stel ik de vraag of het integratieproces en de gelei-
delijke convergentie tussen de oude en nieuwe lidstaten sociale afbouw zal
veroorzaken in onze arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van
welk aanpassingsmechanisme de convergentie tot stand brengt. Achtereenvolgens
ga ik dieper in op de rol van de internationale handel (uitvoer en invoer), de invloed
van de buitenlandse investeringen in de nieuwe lidstaten en de effecten van tewerk-
stelling van werknemers uit de nieuwe lidstaten in onze arbeidsmarkt. De impact
van internationale handel, bedrijfsmobiliteit en mobiliteit van werknemers op de
loon- en sociale voorwaarden in onze arbeidsmarkt is grondig verschillend zoals
tabel 2 aangeeft. Deze samenvattende tabel kan als een leidraad doorheen de analyse
gebruikt worden.

3.1. INTERNATIONALE HANDEL EN SOCIALE CONVERGENTIE
De toetreding van tien nieuwe lidstaten verleden jaar is de voorlopige voltooiing van
een integratieproces met Centraal- en Oost-Europa dat reeds meer dan een decenni-
um aan de gang is. In de jaren die volgden op de val van de communistische regimes,
werden de internationale handelsrelaties tussen oost en west geleidelijk nauwer
aangehaald. Dit resulteerde in een markante groei van invoer- en uitvoerstromen die
vandaag nog steeds verder gaat.

Ook de Belgische economie nam actief aan dit proces deel. De internationale handel
met de nieuwe lidstaten groeide snel. De Belgische uitvoer overtreft hierbij de invoer
zodat de Belgische handelsbalans met de nieuwe en kandidaat-lidstaten overwegend
overschotten registreerde in de periode 1995-2004 (zie figuur 4).

FIGUUR 4: EVOLUTIE BELGISCHE HANDELSBALANS MET DE NIEUWE EN KANDIDAAT-LIDSTATEN
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Hoe beïnvloedt deze groei in de onderlinge handelsrelaties de sociale convergentie
tussen de oude en de nieuwe lidstaten? Internationale handel leidt tot sociale con-
vergentie ten gevolge van internationale concurrentie tussen bedrijven. Een voor-
beeld kan hier verhelderend werken.

Neem het geval van de Belgische textielsector die groeiende invoerconcurrentie
ondervindt uit landen met lagere arbeidskosten. Nieuwe spelers uit lageloonlanden
bieden hun textielproducten aan op de markt aan een prijs die gevoelig lager ligt.
Deze neerwaartse prijsdruk dwingt de Belgische ondernemingen hun strategie aan
te passen. Bedrijven boren nieuwe segmenten in de textielmarkt aan. Zij investeren
in innovatie en nieuwe technologieën. Zij maken intensiever gebruik van goed
opgeleid personeel, of gaan nog meer schaalintensief werken om zo de dure arbeids-
kost te compenseren. Verder zal de textielfederatie niet nalaten om te pleiten voor
lagere arbeidskosten via een loonmatiging of langere arbeidstijden zonder looncom-
pensatie.

Dit voorbeeld leert heel wat over de weerslag van internationale concurrentie op de
arbeidsmarkt. De concurrentieslag op de internationale markt zet onze lonen en
werkgelegenheid onder druk wanneer onze ondernemingen de loonkosthandicap
niet kunnen compenseren door een betere technologie, innovatie, scholing of een
aangepaste productkeuze. Anders gezegd is de hogere loonkost geen probleem indien
zij wordt geschraagd door een hogere productiviteit. Kortom, sociale afbouw treedt
enkel op wanneer onze ondernemingen de groeiende internationale concurrentie
niet met een aangepaste strategie kunnen opvangen.

De textielsector (of beter gezegd bepaalde segmenten van deze sector) is gevoelig
voor groeiende concurrentie. In andere segmenten of in andere sectoren grijpen
Belgische ondernemingen de kansen die globalisering biedt. Zij expanderen interna-
tionaal. In deze bedrijven is er wel ruimte voor hogere lonen en meer jobs. In de
huidige discussie over de uitbreiding wordt dit argument nog zelden gehoord.
Onterecht misschien. Zoals hierboven gesteld, bouwde de Belgische economie in
relatie met de nieuwe EU-lidstaten gestaag handelsbalansoverschotten op.

De voorspelling dat internationale handelsrelaties met de nieuwe lidstaten tot
sociale afbouw leidt, is daarom geen economische wetmatigheid. Wanneer de Belgi-
sche economie vlot overschakelt naar activiteiten waarin we een comparatief
voordeel hebben, is het mogelijk dat de lonen in de nieuwe lidstaten geleidelijk con-
vergeren naar onze standaarden zonder dat de sociale verworvenheden in België
worden afgebouwd. Deze win-winsituatie noemen we een scenario van sociale
winst in plaats van sociale afbouw.

Een socialewinstscenario wordt realistischer naarmate de scholingsgraad van de
beroepsbevolking hoger is. Kenniswerkers zijn proportioneel meer tewerkgesteld in
sectoren met groeikansen. Routinearbeid is meer aanwezig in sectoren die lijden
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onder internationale concurrentie. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt is het
gevaar voor sociale afbouw het grootst. Daar gaan de meeste jobs verloren en wordt
de negatieve druk op de lonen het sterkst gevoeld. 

Is internationale handel met de nieuwe lidstaten een bron van sociale afbouw?
Wellicht niet. Het is opmerkelijk dat in de persberichten en in het beleidsdebat de
verantwoordelijkheid voor sociale afbouw overwegend gelegd wordt bij onderne-
mingen die hun activiteiten delokaliseren naar de nieuwe lidstaten. Zelden wordt
met de vinger gewezen naar de groei van de internationale handel met Oost- en Cen-
traal-Europa. Dit is niet zo verrassend. De opening van de markten in de nieuwe lid-
staten biedt uitvoerkansen voor onze bedrijven. Bovendien wordt de impact van
groeiende invoerconcurrentie uit de nieuwe lidstaten slechts geleidelijk voelbaar.
Onze ondernemingen krijgen de tijd om hun strategie aan te passen aan de wijzi-
gende marktomstandigheden.

Dit geleidelijke specialisatieproces met kansen voor alle deelnemende landen is het
script waarop het Europese integratieproces van de afgelopen decennia gebouwd is.
De grondleggers van Europese éénmaking gingen uit van de hypothese dat de groei
van de interne Europese handelsstromen de sociale convergentie tussen rijkere en
armere lidstaten zou bewerkstelligen zonder sociale afbouw. Deze visie heeft bij de
huidige uitbreidingsgolf nog niets van haar aantrekkingskracht verloren.

TABEL 2: SAMENVATTING VAN DE SOCIALE GEVOLGEN VAN DE EU-UITBREIDING
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Integratie 
door: 

Gevolgde 
strategie 

Sociale convergentie 
en/of sociale 
concurrentie door:  

Sociale gevolgen in 
onze arbeidsmarkt  

 
Internatio-
nale handel  

uitvoer naar en invoer 
vanuit de nieuwe 
lidstaten  

sociale convergentie door 
internationale 
concurrentie tussen 
ondernemingen  

• sociale winst mogelijk bij 
specialisatie volgens 
comparatieve voordelen , 
in het bijzonder voor 
kennisarbeid  

• sociale afbouw voor 
minder geschoolde 
werknemers indien de 
ondernemingen en de 
economie zich niet 
aanpassen aan de 
internationale 
concurrentie  
 

horizontale 
bedrijfs-
mobiliteit  

buitenlandse 
investeringen in de 
nieuwe lidstaten met de 
bedoeling om een 
lokale aanwezigheid op 
te bouwen in 
groeimarkten  

meer tewerkstelling en 
hogere lonen in de 
nieuwe lidstaten  

• weinig gevaar voo r 
sociale afbouw  

• sociale winst mogelijk 
voor kennisarbeid  

voor

, 
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verticale 
bedrijfs-
mobiliteit  

buitenlandse 
investeringen in de 
nieuwe lidstaten met het  
oog op 
kostenbesparingen  

• meer jobs en hogere 
lonen in de nieuwe 
lidstaten 

• sociale concurrentie 
door internationale 
concurrentie tussen 
bedrijven 

• rechtstreekse 
vergelijking van de 
arbeidsmarkt -
voorwaarden in de 
nieuwe en oude 
lidstaten binnen 
multinationale 
ondernemingen  

gevaar voor sociale afbouw 
is reëel voor de 
beroepscatego rieën die 
lageloonconcurrentie 
ondervinden uit de nieuwe 
lidstaten 

mobiliteit 
van arbeid 

arbeidsaanbod uit 
de nieuwe lidstaten 
in onze arbeids -
markt door:  

• wettelijke migratie  
• detachering  
• arbeid met 

zelfstandigen -
statuut 
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3.2. BEDRIJFSMOBILITEIT, BUITENLANDSE DIRECTE INVESTERINGEN EN SOCIALE
CONVERGENTIE
Bijna wekelijks verschijnen er in het nieuws berichten over ondernemingen die hun
activiteiten geheel of gedeeltelijk overplaatsen naar de nieuwe lidstaten of verder
nog, naar China en andere Aziatische landen. Veelal gaat het om arbeidsintensieve
industriële bedrijven die uitwijken omwille van de lagere arbeidskost. Maar ook
meer en meer kennisintensieve en dienstverlenende bedrijven investeren buiten
België. De vrees bestaat dat deze bedrijfmobiliteit het sociale draagvlak van onze
economie ondermijnt en op ietwat langere termijn enkel tot sociale afbouw kan aan-
leiding geven. Is deze vrees gerechtvaardigd?

Internationaal onderzoek over buitenlandse directe investeringen maakt een funda-
menteel onderscheid tussen horizontale en verticale bedrijfsmobiliteit. Dit onder-
scheid is cruciaal om de band tussen bedrijfsmobiliteit en sociale afbouw te vatten.

3.2.1. Horizontale bedrijfsmobiliteit
Horizontale investeerders zijn ondernemingen zoals KBC, dat banken in Tsjechië,
Hongarije en Polen overneemt om haar marktaanwezigheid in de nieuwe lidstaten
uit te bouwen. Of Inbev, dat lokale brouwerijen opkoopt in de nieuwe lidstaten om
nieuwe klanten te winnen. De doelstelling van deze investering is locaal aanwezig te
zijn in (potentiële) groeimarkten. De bedoeling is (vooralsnog) niet om in de
nieuwe lidstaten bier te produceren of bankdiensten te ontwikkelen, die dan in de
Belgische markt worden verkocht.

Horizontale buitenlandse investeringen scheppen werkgelegenheid en leiden tot
loonstijgingen in de nieuwe lidstaten. Zij vormen geen bedreiging voor onze arbeids-
markt zolang er in de kernlanden van de EU voldoende vraag bestaat voor in ons
land geproduceerde goederen en diensten. Meer nog, de dochterondernemingen in
de nieuwe lidstaten hebben alleszins in de aanvangsfase behoefte aan expertise die
wordt toegeleverd vanuit de moedervestiging in ons land. Dit schept een vraag naar
management- en gespecialiseerde technische functies. Voor de nieuwe lidstaten zijn
buitenlandse investeringen een motor van economische ontwikkeling die bijdraagt
tot meer werkgelegenheid en stijgende lonen. Om die redenen veroorzaakt horizon-
tale bedrijfsmobiliteit geen sociale afbouw. Integendeel, een convergentieproces
met sociale winst voor zowel de oude als de nieuwe lidstaten is mogelijk in het bij-
zonder voor hoger opgeleide werknemers.

Hoe belangrijk zijn horizontale investeringen in de praktijk? Internationaal onder-
zoek vindt dat de buitenlandse investeringen van vele multinationale ondernemin-
gen als horizontaal kunnen bestempeld worden. Dit geldt ook voor investeringen in
Centraal- en Oost-Europa. De voorbeelden van leidinggevende ondernemingen als
KBC en Inbev doen vermoeden dat ons land geen uitzondering vormt op dit
patroon. Dit wordt bevestigd door verscheidene bevragingen bij Belgische bedrijven
en door econometrisch onderzoek (zie Abraham en Konings 1999).
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Bij dit eerder positieve beeld past één kritische noot. Horizontale investeringen
maken de investerende onderneming vertrouwd met de economische omgeving van
het gastland. In specifieke gevallen valt het niet uit te sluiten dat dit een eerste stap
vormt om vervolgens activiteiten omwille van kostenredenen over te brengen naar
de nieuwe lidstaten. In dat geval leidt horizontale tot verticale bedrijfsmobiliteit.
Zoals nu zal worden besproken, zijn de economische gevolgen van verticale bedrijf-
smobiliteit veel minder gunstig.

3.2.2. Verticale bedrijfsmobiliteit
Politieke beleidsvoerders en werknemersorganisaties zullen argumenteren dat de
succesverhalen van KBC en Inbev slechts één kant van de medaille tonen. Zij verwij-
zen naar de steeds langere lijst van bedrijfssluitingen zoals bijvoorbeeld Philips Has-
selt, de verhuis van kernindustrieën zoals auto-assemblage naar het oosten en de
dreigende erosie van ons industriële weefsel. Deze donkere kant van de medaille is
verbonden met verticale bedrijfsmobiliteit. Bij verticale buitenlandse investeringen
gaan bedrijven op zoek naar de beste verhouding tussen kosten en productiviteit.
De nieuwe lidstaten combineren een lagere arbeidskost met de snelle ontwikkeling
van specifieke competenties (bijvoorbeeld autoassemblage in Slovakije of elektroni-
ca in Polen en de Baltische staten). Deze landen liggen bovendien in de achtertuin
van de rijkere EU-landen wat hun aantrekkingskracht nog verhoogt. Het hoeft dan
ook niet te verwonderen dat de nieuwe lidstaten in snel tempo geïntegreerd wor-
den in de waardeketen van multinationale ondernemingen.

Deze verticale bedrijfsmobiliteit verstevigt de rendabiliteit van de betrokken
ondernemingen. Zij resulteert tevens in lagere prijzen voor goederen en diensten
die voorheen duurder in het eigen land werden geproduceerd. Voor de nieuwe lid-
staten dragen verticale bedrijfsinvesteringen bij tot broodnodige economische
ontwikkeling en dus tot de inhaalbeweging in inkomens en lonen, die blijkt uit de
cijfers in het eerste deel van dit rapport.

Voor onze arbeidsmarkt is verticale bedrijfsmobiliteit echter een hardere noot om te
kraken. Deze vorm van bedrijfsmobiliteit oefent een neerwaartse druk uit op onze
lonen en sociale verworvenheden omwille van een dubbele reden. Vooreerst is er
het proces van sociale convergentie door internationale concurrentie, dat we reeds
bij de analyse van internationale handelsstromen bespraken. Goederen en diensten
uit de vestigingen in de nieuwe lidstaten concurreren rechtstreeks met vergelijkbare
producten die in ons land worden voortgebracht. Merk op dat dit proces sneller
gaat dan bij internationale handel omdat bedrijven weinig tijd nodig hebben om
activiteiten hier af te bouwen en elders terug op te bouwen. Onze economie heeft
dus minder ademruimte om de nodige omschakeling te verwezenlijken naar
toekomstgerichte activiteiten.
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Er is nog een tweede reden waarom verticale bedrijfsmobiliteit een gevaar inhoudt
voor sociale afbouw. Binnen multinationale ondernemingen worden de loonvoor-
waarden en de sociale systemen in de oude en nieuwe lidstaten rechtstreeks met
elkaar vergeleken. Deze sociale concurrentie door rechtstreekse vergelijking van
arbeidsmarktvoorwaarden draait in het nadeel uit van de lidstaten met hogere arbeids-
kosten tenzij dit kostennadeel gecompenseerd wordt door een superieure produc-
tiviteit.

De recentste sociale onderhandelingen in Duitsland zijn een treffende illustratie van
een directe vergelijking van arbeidsvoorwaarden in bedrijven in Duitsland en in de
omliggende nieuwe lidstaten. De Duitse werknemers werden gevraagd om langere
uren te presteren voor hetzelfde inkomen om te vermijden dat ondernemingen jobs
verplaatsen van Duitsland naar de nabij gelegen lagereloonlanden. Dit is een voor-
beeld van negatieve sociale concurrentie of sociale afbouw.

Tabel 2 vat de band tussen bedrijfsmobiliteit en sociale convergentie samen. Horizon-
tale buitenlandse investeringen bevorderen sociale convergentie zonder sociale
afbouw en leiden voor kennisarbeid mogelijks tot sociale winst. Verticale bedrijfs-
mobiliteit oefent via een groeiende internationale concurrentie en een rechtstreekse
vergelijking van sociale voorwaarden een neerwaartse druk uit op lonen en arbeid-
marktcondities. Om te vermijden dat deze druk zich effectief vertaalt in sociale
afbouw moet onze economie zich flexibel aanpassen aan de veranderende omgeving.

3.3. MOBILITEIT VAN ARBEID EN SOCIALE CONVERGENTIE
De EU-uitbreiding effent het pad voor de tewerkstelling van arbeid uit de nieuwe lid-
staten op onze arbeidsmarkt. De oude lidstaten hebben het recht om in een eerste
fase voor ten minste 2 jaar en in totaal voor maximaal 7 jaar het vrij verkeer van
werknemers uit de nieuwe lidstaten te beperken. Alle lidstaten behalve Ierland,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk beslisten om tot minstens 1 mei 2006 beperkin-
gen in te stellen voor werknemers uit Centraal- en Oost-Europa. Deze restricties
gelden niet voor zelfstandigen noch sluiten zij het aanbod van arbeid uit via
detachering en via het vrij verkeer van diensten. Zo kunnen Poolse bouwonderne-
mingen (of Poolse dochters van Belgische bouwondernemingen) met Poolse
werknemers op de Belgische markt bouwprojecten realiseren. Behalve deze wet-
telijke omzeiling van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers, is er nog de
illegale aanwezigheid van arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten in het zwarte circuit.

De toevloed van wettelijk geregistreerde arbeid uit de nieuwe lidstaten is totnogtoe
redelijk beperkt gebleven met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland
en Oostenrijk. Volgens een studie van Abraham et al (2005) blijven de aantallen
geregistreerde werkkrachten uit de NKL in België en Vlaanderen eerder beperkt. De
verwachting is dat de stijging in de volgende jaren de arbeidsmarkt niet zal
ontwrichten. Werkgevers stellen werknemers uit de nieuwe lidstaten te werk als zij
knelpuntvacatures niet kunnen invullen met het lokale arbeidsaanbod. Wel is er
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toenemende ongerustheid in specifieke sectoren (bouw, schoonmaak enz) over
buitenlandse concurrentie door ondernemingen die arbeidskrachten uit de nieuwe
lidstaten inschakelen. Tevens zijn er klachten over zwartwerk.

De migratieproblematiek krijgt in de pers en in het maatschappelijke debat veel aan-
dacht. De teneur van de commentaar is doorgaans negatief: migranten integreren
zich moeilijk in de samenleving, stelen onze jobs of zijn werkloos en ondergraven
de sociale zekerheid. Migratiebevorderende maatregelen, zoals de EU-uitbreiding,
zijn weinig populair.

De bredere controverse rondom migratie valt buiten het bestek van deze bijdrage.
Hier ga ik dieper in op de vraag of de aanwezigheid van arbeidskrachten uit de
nieuwe lidstaten op onze arbeidsmarkt oorzaak is van sociale afbouw. Dit is de
bekommernis van ondermeer de werknemersorganisaties in ons land.

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van twee factoren. De eerste factor is of
de buitenlandse werknemers rechtstreeks concurreren met binnenlandse werkne-
mers voor dezelfde jobs. Het tweede criterium heeft betrekking op de voorwaarden
waaraan buitenlandse werknemers arbeid verrichten op onze arbeidsmarkt.

Voor een aantal jobs concurreren werknemers uit de nieuwe lidstaten niet met onze
eigen werknemers. Dit is het geval voor bepaalde jobs aan de onderkant van de
arbeidsmarkt die Belgische werknemers weigeren te vervullen of waarvoor er onvol-
doende kandidaten zijn (bv. fruitpluk, zware fabrieksarbeid, poetsvrouwen en huis-
arbeid, enz.). Dit is ook het geval voor specifieke hoogwaardige knelpuntfuncties
(gespecialiseerde technici, onderzoek en ontwikkeling, verpleegkundig personeel,
ingenieurs) waarvoor er in België een schaarste bestaat. De invulling van deze
knelpuntvacatures leidt niet tot sociale afbouw maar versterkt integendeel de wer-
king van de arbeidsmarkt.

Voor een aantal beroepen is er daarentegen wel evidentie van rechtstreekse concur-
rentie tussen Belgische en buitenlandse werknemers. Voorbeelden die regelmatig in
de pers opduiken verwijzen naar de Antwerpse haven, de horeca en de bouw. Het
is onmogelijk de omvang van dit fenomeen te becijferen omdat er niet zelden
zwartwerk mee gemoeid is.

Belangrijk voor de toekomstige concurrentie met buitenlandse werknemers is de
ontwikkeling van het dienstenverkeer binnen de Europese Unie. Voorstellen van de
Europese Commissie in het kader van de ontwerprichtlijn voor een interne dien-
stenmarkt (de zogenaamde Bolkestein-richtlijn) hebben als doel om het vrij verkeer
van diensten in de praktijk te vergemakkelijken. Heel wat dienstverlenende
activiteiten hebben als kenmerk dat zij een nauw contact met de klant vereisen en
daarom moeilijk vanop afstand kunnen gebeuren. Dienstverlenende bedrijven met
een internationale dimensie rekruteren doorgaans een deel van hun personeel in het
land waar de dienst wordt verkocht maar doen eveneens een beroep op werkne-
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mers die zij meebrengen uit hun land van oorsprong. Een groeiende internationale
mobiliteit van bedrijven in de dienstensector stimuleert om die reden de tijdelijke
migratie van werknemers over de grenzen heen. In het licht van de EU-uitbreiding
betekent dit concreet dat het voorbeeld van de buitenlandse bouwfirma, die met
Poolse werknemers in België bouwprojecten afwerkt, zich zal herhalen in een toe-
nemend aantal dienstensectoren. Kortom, we kunnen ons verwachten aan een stij-
gend aantal tijdelijke werkkrachten uit de nieuwe lidstaten op onze arbeidsmarkt als
de Bolkestein-doelstelling van een vrijer verkeer van diensten effectief wordt gere-
aliseerd. 

Dit toegenomen buitenlandse arbeidsaanbod vormt geen probleem indien de Belgis-
che arbeidsmarkt sterk genoeg presteert en voldoende werkgelegenheid schept om
de eigen beroepsbevolking aan de slag te houden. Als dit niet zo is neemt de werk-
loosheid in België toe in die beroepscategorieën waar buitenlandse en binnenlandse
werknemers concurreren. 

Deze evolutie kan resulteren in sociale afbouw door toegenomen werkloosheid.
Werknemers in de bedreigde beroepscategorieën worden dan onder druk gezet om
lagere lonen of slechtere arbeidsomstandigheden te aanvaarden. Vooral routinejobs
worden door deze sociale afbouw bedreigd. Maar het is niet uit te sluiten dat gelei-
delijk ook bepaalde kennisintensieve beroepen getroffen worden.

De sociale afbouw wordt veroorzaakt door de toegenomen werkloosheid die het
gevolg is van concurrentie tussen binnenlandse en buitenlandse werknemers voor
te weinig beschikbare jobs. De oorzaak ligt dus niet bij het verschil in de arbeids-
voorwaarden in België en de nieuwe lidstaten. Anders gesteld, kan deze negatieve
sociale concurrentie zich voordoen zelfs indien alle werknemers uit de nieuwe lid-
staten aan de hier geldende lonen en socialezekerheidsbijdragen tewerkgesteld zijn.

Verschillen in sociale voorwaarden tussen oost en west zijn niettemin een tweede
essentiële factor in de vraag of de aanwezigheid van arbeidskrachten uit de nieuwe
lidstaten op onze arbeidsmarkt sociale afbouw bevordert. Deze werknemers zijn in
hun land van oorsprong gewoon aan een significant lagere verloning en zijn veelal
bereid te werken aan een vergoeding die onder de hier geldende voorwaarden ligt.
In de mate dat zij concurreren met onze werknemers voor dezelfde jobs, ligt een
neerwaartse druk op het loonpeil in onze arbeidsmarkt voor de hand.

Dit proces komt neer op sociale concurrentie door rechtstreekse vergelijking van
arbeidsmarktvoorwaarden, een vorm van sociale afbouw die ook kan optreden bij
verticale bedrijfsmobiliteit. Bij verticale bedrijfsmobiliteit vergelijkt de multinational
de sociale voorwaarden in haar vestigingen in bijvoorbeeld Polen en België. Bij
arbeidsmobiliteit zijn Poolse werknemers, die in België tewerkgesteld worden,
bereid aan lagere lonen te werken dan hun Belgische collega’s. De Poolse arbeids-
voorwaarden worden als het ware rechtstreeks “geïmporteerd” in de Belgische
arbeidsmarkt.
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Is er sprake van dergelijke sociale afbouw? Regelmatig zijn er in de pers veront-
rustende berichten over arbeidskrachten uit de nieuwe lidstaten die in het zwart cir-
cuit tewerkgesteld zijn aan gevoelig lagere lonen (bv. in de bouw). Bij gebrek aan
gedetailleerde statistische evidentie is het echter moeilijk vat te krijgen op de
omvang van dit probleem.

Verder bieden het zelfstandigenstatuut en de detacheringsformule mogelijkheden
om de loonkost en de socialezekerheidsbijdragen te verlagen (zie Abraham et al.,
2005, p 54-62). Bij deze statuten moeten in principe de minimumarbeidsvoorwaar-
den van het gastland worden toegepast, maar geldt de sociale zekerheid van het
land van oorsprong. Dit maakt een dubbele kostenbesparing mogelijk. Enerzijds
liggen de effectief uitbetaalde lonen in onze arbeidsmarkt hoger dan de minimumlo-
nen en de minima opgenomen in de cao’s. Een Pools werknemer kost dus minder
dan een Belgische collega indien hem de wettelijke minima word uitbetaald.
Anderzijds is er aanzienlijke besparing op de socialezekerheidsbijdrage indien het
Poolse socialezekerheidssysteem wordt toegepast op de arbeid die Polen hier ver-
richten. 

Regelmatig ingeschreven werknemers vallen zowel voor arbeidsvoorwaarden en
sociale zekerheid onder de wetgeving van het gastland. Dit principe blijft behouden
in de Bolkesteinrichtlijn: voor bedrijven en personen die een vestiging hebben in
het (gast)land waar zij de diensten aanbieden, is de wetgeving van het gastland van
toepassing (2). Dit staat in tegenstelling tot de perceptie bij tegenstanders van deze
richtlijn. Critici vrezen dat het oorsprongsprincipe wordt ingevoerd op sociaal vlak.
Eenvoudig gezegd zou een Poolse werkgever dan Poolse lonen en sociale bijdragen
betalen aan een Poolse werknemer die op een bouwwerf in Brussel aan de slag is. In
onze terminologie zou dit resulteren in sociale concurrentie door een rechtstreekse
vergelijking van arbeidsvoorwaarden. Het hoeft niet te verwonderen dat een
dergelijke toepassing van het oorsprongsprincipe op luid protest van vakbonden en
politici stoot.

Wat kunnen we onthouden uit deze gedetailleerde analyse van werknemers-
mobiliteit in een uitgebreide EU? Het overzicht van tabel 2 leert dat arbeidskrachten
uit de nieuwe lidstaten onze arbeidsmarkt versterken wanneer zij knelpuntvacatures
invullen. Daartegenover staat dat de inzet van arbeidskrachten uit de nieuwe lidsta-
ten tot sociale afbouw kan leiden wanneer zij rechtstreeks concurreren met eigen
werknemers voor jobs waarvoor reeds teveel aanbod bestaat. De kans op sociale
afbouw vergroot als deze buitenlandse werknemers tewerkgesteld worden aan loon-
en sociale voorwaarden die lager liggen dan de geldende afspraken in onze arbeids-
markt. Vooral zwartwerk, detachering en (schijn)zelfstandigheid van buitenlandse
werknemers ondermijnen de werkgelegenheid volgens de hier geldende arbeids- en
sociale voorwaarden.

(2) Zie ook Heremans (2005) voor een uitgebreide sociale, economische en juridische analyse van de
Bolkensteinrichtlijn.
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Tot dusver werd de migratieproblematiek bekeken vanuit het standpunt van onze
arbeidsmarkt. Een kernthema van dit rapport is dat de EU-uitbreiding een sociaal
convergentieproces in beweging zet dat de oude en nieuwe lidstaten sociaal dichter
bij elkaar brengt. Daarom is het nuttig de migratieproblematiek eveneens vanuit het
standpunt van de nieuwe lidstaten te bekijken.

In nogal wat nieuwe lidstaten ligt de werkloosheidsgraad behoorlijk hoog. De
prestaties van hun werknemers in het buitenland verlichten dit werkloosheidspro-
bleem. Een deel van het inkomen, dat verdiend wordt door deze arbeid in het
buitenland, stroomt terug naar de nieuwe lidstaten. De lagere werkloosheid en de
gerealiseerde inkomensstroom komen de nieuwe lidstaten ten goede en bevorderen
de convergentie binnen de uitgebreide EU.

Maar de boodschap is lang niet éénduidig positief. Zeker bij permanente migratie
leeft de vrees in de nieuwe lidstaten van een “brain drain” bij hoger geschoolde
werknemers. Deze groep vindt vlot werk in de rijkere EU-landen. Hun vertrek
betekent een aderlating voor hun land van herkomst.

Bovendien maken de nieuwe lidstaten zich zorgen over het aanzuigeffect van de
sociale verworvenheden in de EU-landen met hoge sociale bescherming. De sociale
concurrentie door rechtstreekse vergelijking van arbeidsvoorwaarden werkt in twee
richtingen. Werknemers in de nieuwere lidstaten nemen de lonen en sociale
bescherming in de oude EU als richtsnoer voor hun sociale eisen. Het risico is reëel
dat de gevraagde loonstijgingen het draagvlak van de nieuwe lidstaten te boven gaat.
Hierdoor komt er op korte termijn een artificiële sociale convergentie tussen de
hoge en lagere inkomenslanden tot stand die op langere termijn de concurren-
tiekracht van de nieuwe lidstaten ondermijnt.

4. SAMENVATTING EN BELEIDSIMPLICATIES

Deze bijdrage onderzoekt het verband tussen de EU-uitbreiding en de afbouw van
de sociale verworvenheden in de rijkere lidstaten van de EU. Deze problematiek
past in het ruimere kader van sociale convergentie tussen oost en west die het
gevolg is van de beslissing om landen met hogere- en lagere- inkomensniveaus te
verenigen in een ééngemaakte economische ruimte. Deze convergentie is wenselijk
omdat een permanente inkomenskloof tussen de oude en nieuwe lidstaten uitmondt
in frustratie bij de armere landen, een continue transferstroom van rijk naar arm en
een tanende geloofwaardigheid van het Europese integratieproces.

Het sociale convergentieproces tussen de oude en nieuwe lidstaten is bezig. De
groeiprestaties van de nieuwe lidstaten liggen beduidend hoger dan in de rest van
de EU. Dit vertaalt zich in een geleidelijke inhaalbeweging van loon- en inkomens-
niveaus zonder dat er evidentie is van sociale afbouw in de lidstaten met hogere
inkomens. Dit neemt niet weg dat de inkomenskloof binnen de uitgebreide EU sub-
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stantieel is en nog meerdere jaren zo zal blijven. Deze vaststelling voedt de
bezorgdheid over een neerwaartse druk op de loon- en sociale voorwaarden in onze
arbeidsmarkt.

Kan men een dergelijke sociale afbouw verwachten in de volgende jaren? Een theo-
retische analyse van het socialeconvergentieproces leert dat een sociale afbouw
mogelijk maar geenszins onvermijdelijk is. Meer nog, een socialewinstscenario waar-
bij zowel de nieuwe als oude lidstaten voordeel halen uit de uitbreiding, valt niet uit
te sluiten. De beleidskeuzes en het aanpassingsproces in dit gewijzigde economi-
sche landschap bepalen of er sociale winst geboekt wordt dan wel of er sociale
afbouw plaatsvindt.

Cruciaal in het aanpassingsproces is de wijze waarop de marktintegratie zich
voltrekt. Integratie door internationale handel of door horizontale bedrijfsmobiliteit
zijn als aanpassingsmechanisme te verkiezen boven verticale bedrijfsmobiliteit en
mobiliteit van werknemers.

Uitvoerexpansie en bedrijfsinvesteringen met de bedoeling om de marktaan-
wezigheid in de nieuwe lidstaten uit te bouwen, laat onze ondernemingen toe in te
spelen op de kansen die de uitbreiding biedt. Dit schept ruimte voor meer jobs en
hogere lonen in onze arbeidsmarkt. Op hun beurt stimuleren de buitenlandse
investeringen de groei van de nieuwe lidstaten met positieve effecten op de arbeids-
markt. Tevens genieten de nieuwe lidstaten van een betere toegang tot de markten
van de oude EU-lidstaten. Dit betekent dat onze bedrijven geleidelijk met meer invoer-
concurrentie geconfronteerd worden in hun thuismarkt. Dit proces verloopt echter
geleidelijk zodat er tijd is om de bedrijfsstrategie aan te passen om te vermijden dat
de toegenomen concurrentie uitmondt in sociale afbouw.

Bij verticale bedrijfsmobiliteit is de kans op sociale afbouw aanwezig. Bedrijven ver-
plaatsen een deel van hun activiteiten van de oude naar de nieuwe lidstaten omwille
van de lagere loonkost. De rechtstreekse vergelijking met de loonkost in de nieuw
opgerichte filialen in Centraal- en Oost-Europa dwingt de werknemers in bedrijfsves-
tigingen met hogere loonkost tot loonmatiging tenzij het kostennadeel wordt
gecompenseerd door een hogere productiviteit. Delocalisatie naar lagere loonlan-
den kan abrupt gebeuren met weinig ademruimte om de ondernemingsstrategie bij
te stellen.

Migratie van werknemers is voordelig voor onze arbeidsmarkt indien het buiten-
landse arbeidsaanbod vacatures invult waarvoor er geen eigen werkkrachten
voorhanden zijn. Wanneer de migranten integendeel concurreren met binnenlandse
werknemers voor schaarse jobs is er een risico van sociale afbouw. Dit is des te
meer het geval indien werknemers uit de nieuwe lidstaten bereid zijn te werken aan
lagere lonen en slechtere sociale bescherming.
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Het gevaar voor sociale afbouw is niet evenredig gespreid over de verschillende
beroepscategorieën. Hoger opgeleide personeelsleden zijn weliswaar niet immuun
voor de gevolgen van de toegenomen concurrentie uit het voormalige Oostblok.
Maar zij lopen toch minder risico dat hun positie in gevaar komt en zij kunnen beter
inspelen op de kansen die de uitbreiding biedt. De sociale last van de uitbreiding
komt overwegend terecht op de schouders van de minder geschoolde werknemers,
die reeds de meest kwetsbare groep in onze samenleving vormt. De moeilijke
inschakeling van dit arbeidspotentieel in onze arbeidsmarkt wordt door de EU-uit-
breiding en het globaliseringsproces alleen maar verscherpt. 

Deze inzichten over migratie en sociale convergentie liggen aan de basis van con-
crete beleidsaanbevelingen. In mijn visie hebben we er belang bij om actief
werknemers uit de nieuwe lidstaten te recruteren voor beroepen waarvoor er in onze
arbeidsmarkt tekorten zijn. Het gaat hierbij over knelpuntvacatures met een hogere-
opleidingscomponent aan de bovenkant van de arbeidsmarkt maar eveneens voor
minder geschoolde jobs waarvoor bij ons onvoldoende werkwilligen beschikbaar
zijn. De buitenlandse instroom in beroepscategorieën met geringe tewerk-
stellingsperspectieven moet daarentegen niet aangemoedigd worden.

Ik pleit ervoor de hier geldende sociale voorwaarden als uitgangspunt voor tewerk-
stelling in onze arbeidsmarkt te handhaven. Er is in ons maatschappelijk bestel
weinig begrip voor migratie die met substantieel lagere lonen lokale werknemers in
onze arbeidsmarkt wegconcurreert. Dergelijke sociale afbouw ondermijnt verder de
reeds geringe openheid voor migratie in onze samenleving. Daarom is ook de invoe-
ring van het oorsprongsprincipe op sociaal gebied geen goed idee.

Het is belangrijk dat werknemers uit de nieuwe lidstaten in een wettelijk geregeld
werknemersstatuut in onze arbeidsmarkt actief zijn. Zwartwerk is uit den boze.
Omzeilingstrategieën als detachering en het zelfstandigenstatuut worden best niet
op grote schaal toegepast.

Dit pleidooi voor een wettelijk arbeidscontract binnen de geldende loon- en sociale
afspraken moet mijns inziens gepaard gaan met een minder defensieve houding ten
opzichte van de migratie uit de nieuwe lidstaten. Het vrij verkeer van diensten bin-
nen de EU en de groeiende internationalisering van de dienstensector brengt met
zich mee dat meer buitenlandse werknemers tijdelijk in onze arbeidsmarkt te werk
gesteld zullen zijn. Verder mogen we niet vergeten dat na maximaal zeven jaar alle
beperkingen op het vrij verkeer van werknemers uit de nieuwe lidstaten onvermij-
delijk wegvallen. Het is best dat we nu al met deze realiteit leren leven. Concreet
ben ik voorstander van de beperkingen op het vrij verkeer van werknemers op te
heffen. Dit zet werknemers uit de nieuwe lidstaten er toe aan om uit het zwart cir-
cuit te treden. Bovendien vermindert dit de prikkel voor werkgevers om omzeilings-
statuten te gebruiken.
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Sociale afbouw is geen dwingende economische wetmatigheid wanneer onze
ondernemingen, economie, arbeidsmarkt en overheid slagvaardig reageren op de
uitdaging van de uitbreiding. Bedrijven die kampen met lageloonconcurrentie kun-
nen nieuwe marktsegmenten aanboren, innovatie stimuleren en hun productietech-
nologie optimaliseren. Een economie die zich toelegt op haar comparatieve voor-
delen en zich omschakelt naar een kenniseconomie is de beste garantie voor een
duurzame sociale bescherming. Een arbeidsmarkt die jobs creëert en nieuwe arbeids-
krachten vlot integreert, moet niet vrezen voor een instroom van werknemers uit de
nieuwe lidstaten. Een overheid die de voorwaarden schept voor economische groei
draagt bij tot een hoge levenstandaard. Dit zijn allemaal welbekende aanbevelingen
die door de integratie met Centraal- en Oost-Europa alleen maar aan waarde winnen.

In het debat over de sociale gevolgen van de uitbreiding is pessimisme doorgaans
troef. De grondtoon van deze bijdrage is dat bezorgdheid gerechtvaardigd is en
waakzaamheid geboden. Maar angst is zelden een goede raadgever en machteloos-
heid verlamt. Ons land is geen afgezonderd eiland in de wereldeconomie, veilig
beschut tegen de gevolgen van integratie op Europees en mondiaal vlak. Maar even-
min zijn we een stuurloos schip in de globaliseringstorm, weerloos overgeleverd
aan het spel van de golven. Wat we zelf doen, telt wel degelijk. De bal ligt in ons
kamp.

__________
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DE SOCIALE KWALITEIT VAN EUROPA
BEHOUDEN EN VERBETEREN.
ZIJN WE ER KLAAR VOOR?

DOOR JAN RENDERS

Voorzitter Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW), Koepel van christelijke werknemersorganisaties

INLEIDING

“De sociale kwaliteit van Europa behouden en verbeteren. Zijn we er klaar voor?” –
Jozef Pacolet, organisator van de conferentie, verzocht mij om op die vraag een
antwoord te geven vanuit het standpunt van de christelijke arbeidersbeweging in
Vlaanderen. We zullen op deze vraag antwoorden met enkele vragen en bekom-
mernissen, eerder dan met rotsvaste stellingen. 

1. POLITIEK BEWUSTZIJN VAN EEN VERANDERENDE ECONOMISCHE CONTEXT

Sinds het ontstaan van de Europese Unie is de sociaaleconomische context grondig
veranderd. Bij het beantwoorden van de vraag hoe de verzorgingsstaat kan worden
behouden en verbeterd, moeten we oog hebben voor enkele belangrijke ontwik-
kelingen van de voorbije tien jaar.
� de globalisering van de economische en financiële macht;
� de verminderde greep van de overheid op de markt;
� de toenemende complexiteit van de mechanismen voor sociale uitsluiting in onze 

huidige samenleving.

Dit zijn ons inziens belangrijke factoren waarmee beleidsmakers rekening dienen te
houden. Maar het is eveneens waar dat deze feiten door het beleid en de beleids-
makers worden beïnvloed.

Vandaar mijn eerste en tevens belangrijkste stelling: de Europese Unie heeft nood
aan een duidelijk sociaaleconomisch concept en een sterk beleid teneinde de ver-
zorgingsstaat te behouden.

De vraag die we vandaag stellen, is: kan het Europese model, dat van bij de beginfase
van de Europese Gemeenschap werd gebruikt, worden behouden en verbeterd?
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Dit model stelt een samenlevingsordening voor waarbij de materiële welvaart via
een goed uitgebalanceerd sociaal beleid over de bevolking wordt verdeeld. Onrecht-
vaardigheden die het gevolg zijn van de vrije markt, worden ingrijpend gecorrigeerd
door sociale beleidsmaatregelen. Dit model streeft naar politieke consensus en
bevordert sociale solidariteit.

Het is gebaseerd op collectieve arbeidsovereenkomsten die de sociale partners een
doorslaggevende rol toekennen en die voor de overheid een belangrijke regu-
lerende taak inhouden.

Het steunt op een goed uitgebalanceerde sociale zekerheid, waarin het concept
verzekering aan de ene kant en het concept solidariteit aan de andere kant elkaar in
evenwicht houden. Het is een garantie om de armoede op een zo laag mogelijk
niveau te houden en inkomensverdeling te bevorderen.

Dit model, dat na WOII een stevige grondslag kreeg, werd tot voor kort voort-
durend verbeterd en aan nieuwe situaties aangepast.

Ik vrees echter dat we momenteel te kampen hebben met een steeds grotere
onenigheid over de feiten, onenigheid over de betekenis daarvan en bijgevolg
onenigheid over het beleid dat moet worden gevoerd. Discussies over technische
aanpassingen binnen het model worden dus steeds vaker discussies over het model
zelf en over de fundamentele beginselen ervan.

2. POLITIEKE VOORKEUR VOOR EEN EUROPEES SOCIAAL MODEL

Naarmate de Europese Unie werd uitgebreid, werd ze met andere modellen
geconfronteerd: het Angelsaksische model, het Scandinavische model en, zeer
recent nog, het Oost-Europese model, waar de invoering van de markteconomie een
totaal nieuw fenomeen is, na de planeconomie en de interferentie van de overheid.

Zonder verder op de details van de concrete verwezenlijking van de verschillende
modellen in te gaan, probeer ik enkele belangrijke basiskenmerken van een sociaal
Europa op te sommen. Wij zijn van oordeel dat een sociaal Europa tot stand moet
komen uitgaande van de volgende standpunten:
� evenwicht tussen de economische en sociale standpunten, waarbij de keuze voor

een sociaal rechtvaardige samenleving wordt gezien als een voorwaarde voor
economische vooruitgang en niet alleen als het gevolg van het economische
beleid;

� een positieve benadering van de overheidsinmenging, collectieve voorzieningen
en de economische en sociale regelgeving inzake de markt;

� een positieve benadering van de zekerheid, zowel voor de werkende bevolking
als voor de kwetsbaren in onze samenleving, en ten overstaan van regels en wet-
telijke bescherming, die speciaal voor dat doel in het leven werden geroepen;
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� een positieve benadering van de herverdelingsinstrumenten gericht op sociale
cohesie en bedoeld om sociale uitsluiting zo veel mogelijk te vermijden;

� een positieve benadering van het georganiseerde middenveld en in het bijzonder van
het overleg met de sociale partners aangaande arbeidswetgeving en sociale zekerheid.

De sociale overeenkomsten die na de Tweede Wereldoorlog werden afgesloten, steunen
in meerdere of mindere mate op deze vijf beginselen.

3. INTERNE BEDREIGINGEN VOOR DE DUURZAAMHEID VAN HET SOCIALE MODEL

De jongste jaren echter heeft het monetaristische en neoliberale gedachtegoed veel
terrein gewonnen.

Ten gevolge van het concurrentievermogen en budgettaire problemen worden
socialezekerheidsbijdragen en -uitgaven voornamelijk gezien als belastingdruk.
Socialezekerheidsbijdragen worden beschouwd als lasten die nadelig zijn voor de
economische activiteit en de werkgelegenheid.

Het positieve effect van herverdeling op de groei wordt geminimaliseerd. In plaats
van de inkomsten van de sociale zekerheid alsook de noodzakelijke uitgaven te ver-
hogen, worden de uitgaven bijgevolg aan de inkomsten aangepast.

Deze keuze had uiteraard twee gevolgen:
� een toenemende selectiviteit in de uitgaven, gericht op die bevolkingsgroepen

met een zeer laag inkomen en steeds meer tot deze bevolkingsgroep worden
beperkt;

� een toenemende privatisering (door de tweede en de derde pijler) van de verzeke-
ringsmechanismen voor beter gesitueerde en hogere inkomens.

Deze evolutie in de richting van selectiviteit en privatisering kan tot op een zekere
hoogte worden gezien als een realistische benadering. De gevolgen daarvan zijn
echter tegelijkertijd uitermate gevaarlijk. Het socialezekerheidsstelsel zal het even-
wicht tussen solidariteit en verzekering verstoren en geleidelijk aan evolueren naar
een bijstandssysteem.

Als dit gebeurt, bestaat het gevaar dat het zijn legitimiteit verliest bij een groot deel
van de bevolking. We komen zo terecht in een negatieve spiraal waarin een steeds
kleiner aandeel van het nationale inkomen voor herverdeling en sociaal beleid
wordt gebruikt.
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4. EXTERNE BEDREIGINGEN VOOR EEN SOCIAAL EUROPA

Het neoliberale denken, dat deze evolutie aanmoedigt, vertrekt dan ook van andere
opvattingen over mens en samenleving. Het neoliberale denken kan samengevat
worden in een vijftal concepten:

� een positieve benadering van de markt en een minimalisering van overheidsinmenging
en van een economische en sociale regelgeving;

� een positieve benadering van commerciële ondernemingen en tegelijkertijd onderschat-
ting van de economische bijdrage van de publieke sectoren en non-profitdiensten;

� een sterk geloof in de kracht van het individu, met een kritische houding ten overstaan
van georganiseerde verbanden, zoals vakbonden, mutualiteiten en andere actoren van
de burgermaatschappij, die worden gezien als storende elementen van de markt;

� een sterke klemtoon op individuele aansprakelijkheid en minimalisering van de soli-
dariteitswaarden. Belastingen worden haast altijd beschouwd als een negatief bestand-
deel, terwijl herverdeling geen doelstelling is van het economische beleid;

� en, bijgevolg, een zeer enge visie op overheidsinmenging.

CONCLUSIES

Ondanks het af en toe agressieve karakter van de neoliberale idee, is gebleken dat
het Europese sociale model, voor wat betreft de hoofdkenmerken, voldoende weer-
stand kan bieden. We mogen echter niet louter defensief optreden. De sociale
bewegingen en deskundigen die voor een solidaire maatschappij kiezen, moeten
zelf voorstellen in overweging nemen. Voorstellen die de fundamenten van de
sociale samenleving onaangeroerd laten, maar rekening houden met de veranderde
sociale factoren.

Derhalve dient een specifieke Europese richtlijn te worden opgesteld voor de speci-
fieke kwaliteiten van elk systeem.

In 2003 formuleerde het ACW in een congres (Vlaamse Sociale Week) enkele belang-
rijke voorstellen ten aanzien van de Europese Unie.

De basisoptie van deze voorstellen is in feite een keuze voor een solidaire samen-
leving. Een samenleving die niet alleen door marktregels wordt geleid. Een samen-
leving die vecht tegen uitsluiting, die verwijst naar solidariteit en deze keuze in een
structureel beleid omzet. Een samenleving die de lusten en de lasten eerlijk verdeelt.
Een samenleving die de economie in dienst van de mens stelt.

Dat het voorstel voor een Europese grondwet in verschillende landen – door een
referendum – werd verworpen, heeft verschillende oorzaken. Wij zien angst als de
voornaamste oorzaak. Angst dat mensen in de nabije toekomst niet langer op de
sociale zekerheid en bescherming kunnen terugvallen. Angst dat de kwetsbaren het
slachtoffer worden van de economische belangen van de gegoede klasse.
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Om het vertrouwen van de mensen te winnen, moeten we een sociaal concept voor
Europa op zak hebben. Een concept opgebouwd op basis van informatie en dis-
cussie, overtuiging en actie. We moeten klaar zijn voor de toekomst. De weten-
schappelijke bijdragen van deze derde conferentie over ‘de toestand van de verzorgings-
staat’ in elke lidstaat, kan ertoe bijdragen dat een dergelijk concept in de burger-
maatschappij, in de publieke opinie en onder de beleidsmakers wordt uitgedragen.

Wel moeten we ervoor zorgen dat we ons in de toekomst beter organiseren. De
toenemende aandacht voor Europese integratie bij de Vlaamse christelijke arbeiders-
beweging en onder andere ook bij het Europees Centrum voor Werknemers-
vraagstukken (EZA), dat deze conferentie ook steunde, kan hiertoe bijdragen.

(Vertaling)
__________
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BEHOUD VAN EEN SOCIAAL EUROPA DOOR
EEN VERSTERKING VAN HET SOCIAAL MODEL
OP NATIONAAL VLAK: HET BELGISCHE
VOORBEELD

DOOR JEAN-MARC CLOSE

Voorzitter van de Raad van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid*

INLEIDING

Een van de werkhypothesen van het project ‘The State of the Welfare State’, en zelfs
een van de conclusies na afloop van de Conferentie, is de volgende: de verschil-
lende socialebeschermingsstelsels in Europa kunnen blijven bestaan voor zover ze
onder de autonomie van de staten blijven vallen. Hoe denken wij over dit onder-
werp? Wenst België het stelsel van sociale bescherming te behouden en deelt het de
hoger genoemde werkhypothese?

We beperken ons hier tot het debat over de plaats die de sociale bescherming in de
lidstaten en op het niveau van de Europese Unie inneemt. We zijn ons wel degelijk
bewust van de invloed die VN-organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie
(WGO) of het Internationaal Arbeidsbureau (IAB) kunnen hebben op de evolutie
van de sociale bescherming van onze ontwikkelde landen. Of hoe groot de druk kan
zijn van internationale instellingen, als de Wereldbank maar vooral ook het Interna-
tionaal Monetair Fonds en de Wereldhandelsorganisatie (WHO), in de richting van
een socialebeschermingsstelsel dat op het liberale model is gebaseerd.

Dit liberale model blijft geheel en al gebaseerd op het 18e-eeuwse credo van Adam
Smith: “de doeltreffendheid van de menselijke samenleving is optimaal wanneer
eenieder zijn eigenbelang nastreeft”. Toch is sindsdien uit de economische theorie
gebleken dat het streven naar het hoogste collectief welvaartssniveau niet strookt
met een samenleving die werkt op basis van individuen die elk ernaar streven om
hun individuele welvaartsniveau te maximaliseren.

Europa en de Europese landen moeten zich samen de middelen toe-eigenen om de
edelmoedige doelstellingen van de fundamentele teksten van de Europese Unie,
opgenomen in het Europees handvest van de sociale grondrechten, te bereiken.

* Voor Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Belgische Federale Regering.
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1. DE EUROPESE SOCIALE MODELLEN AANPASSEN AAN DE GEMONDIALISEERDE
ECONOMIE

Zoals alle zogenaamde continentale modellen van sociale bescherming, is ook het
Belgische model aangepast aan de economische situatie van de ’30 glorieuze jaren’
(+/- 1945-1973), maar ook aan de geherstructureerde wereldeconomie van vandaag,
met de opkomst van nieuwe economische grootmachten (China, India,…) en de
structurerende invloed van de WHO op de wereldhandel.

De instabiliteit die het gevolg is van de internationale handel – die voor een kleine
open economie als België onontbeerlijk is – is in se al een gegronde reden om een
sterke sociale zekerheid te rechtvaardigen. Het gaat erom de nadelige gevolgen van
deze instabiliteit voor onze bevolkingsgroepen weg te werken.

De huidige Europese situatie vertoont een grote verscheidenheid aan sociale modellen.
De subsidiariteit voor de stelsels van sociale bescherming binnen de EU is en blijft
nog voor zeer lange tijd de regel. De staten beslissen alleen. Wel deel ik de mening
van professor Bea Cantillon: in een gemeenschappelijke markt kan subsidiariteit op
het vlak van sociaal beleid alleen leiden tot fiscale en parafiscale concurrentie tussen
lidstaten. In de V.S. bouwde Roosevelt zijn New Deal op een sociaal systeem dat
voor alle staten hetzelfde was, en die logica blijft ook vandaag nog voortbestaan.

In alle ontwikkelde landen biedt de publieke en/of private sociale bescherming het
hoofd aan dezelfde uitdagingen op demografisch, economisch en sociaal vlak en
wat de mondialisering van de economie aangaat. De V.S., Japan en Europa wijden
grosso modo een vergelijkbaar aandeel van hun nationale rijkdom aan de sociale
bescherming van hun bevolking. De Europese specificiteit ligt in het aandeel van dit
sociale beleid dat door de publieke sector (overheid en sociale zekerheid) wordt
gefinancierd. Herverdeling van de inkomens onder de bevolking en solidariteit zijn
in Europa veel sterker ontwikkeld dan elders. Daarin ligt de grote originaliteit van
het Europese sociale model, dat ons inziens absoluut moet worden behouden en
ontwikkeld.

Aan de hand van verschillende statistische analyses kunnen tussen de Europese staten
enorme sociale discrepanties worden vastgesteld. Overal bestaat er duidelijk een
positief verband tussen sociale uitgaven en vermindering van de armoede. Er bestaat
geen enkel voorbeeld van een land waar laag armoedeniveau en laag niveau van
sociale bescherming naast elkaar bestaan. Werkgelegenheid en groei zijn niet
toereikend om een voor de hele bevolking bevredigende levensstandaard te garan-
deren en dus is sociale zekerheid onmisbaar. Sociale bescherming van een hoog
niveau is geen gevolg van een welvarende samenleving, het is er een belangrijke
oorzaak van.
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Twee sociale modellen presteren goed in de nieuwe gemondialiseerde economie: het
Scandinavische model en het Angelsaksische model. Het prijskaartje ervan voor de
samenleving, rekening houdende met de privéverzekeringen tegen bepaalde sociale
risico’s, is zowat identiek. Elke Europese staat wordt met een maatschappelijke keuze
geconfronteerd. De presentaties van de verschillende Europese socialebeschermings-
stelsels tijdens het colloquium over “The State of the Welfare State anno 1992 and ten
years later” hebben aangetoond dat velen tussen deze beide twijfelen... ook al lijken
de Angelsaksische opvattingen een lichte voorkeur te krijgen.

Op internationaal niveau tot slot is bestuur op wereldniveau onontbeerlijk om het
gemondialiseerde economische systeem te regelen. Het gaat erom te voorkomen dat
enkel de wet van de markt, en dus de wet van de sterkste, over de hele wereld
heerst.

2. DE HUIDIGE OPTIES VAN DE EUROPESE UNIE OP HET VLAK VAN SOCIALE
BESCHERMING

Tot nog toe steunt de Europese Unie de liberalisering en deregulering als antwoord
op de mondialisering van de economie in het belang van een internationaal concur-
rentievermogen en een Europese economische en monetaire integratie. Ook al
wordt het sociale beleid op het niveau van de lidstaten gedefinieerd, toch oefent
Europa, door zijn economische beleid en de rechtspraak van het Europese Hof van
Justitie, onrechtstreeks invloed uit op de sociale wetgevingen van de lidstaten.

Op het vlak van sociale bescherming hebben de bevoegdheden van de EU in
hoofdzaak betrekking op de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, teneinde
het vrij verkeer van werknemers binnen de EU te garanderen. De gelijkheid van
rechten op sociale zekerheid tussen staatsburgers en onderdanen van de Europese
Unie is gegarandeerd.
De Europese Unie is tevens bevoegd om de gelijke beloning en behandeling tussen
mannen en vrouwen te verzekeren. Door een richtlijn uit 1979 wordt de gelijke
behandeling inzake sociale bescherming in het gemeenschapsrecht opgenomen.
Verschillende andere richtlijnen en de rechtspraak van het Hof van Justitie vulden
de oorspronkelijke tekst aan (bescherming van het moederschap, ouder-
schapsverlof, deeltijdse arbeid,...).

De Europese Commissie, de Europese Raad of de verschillende directoraten-generaal
van de Europese administratie spreken zich over de sociale bescherming uit.
De bestrijding van armoede en sociale uitsluiting zijn duidelijk aanwezig in de
recente Europese teksten gewijd aan sociale bescherming.
Momenteel zwijgt Europa daarentegen over de nieuwe sociale risico’s waarvoor een
uitbreiding en aanpassing van de socialebeschermingsstelsels nodig is.
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De officiële consigne die zowat overal in Europa de bovenhand heeft – inkrimping
van de uitgaven en belastingen – belemmert elke stellingname die een verhoging
van de overheidsuitgaven tot gevolg zou kunnen hebben.

Tot slot komt de sociale bescherming, doorheen de acties van de Europese
instanties op het vlak van het werkgelegenheidsbeleid, onrechtstreeks het con-
creetst aan bod. Van het twintigtal richtlijnen aangaande de werkgelegenheid, gaan
er verschillende rechtstreeks of onrechtstreeks over sociale bescherming. Het
accent wordt er hoofdzakelijk gelegd op de ‘actievere’ rol die de sociale
bescherming dient te spelen, in de eerste plaats ten opzichte van de ‘passieve’ rol
van de herverdeling van rijkdom.

Aangaande de activering van de middelen voor sociale bescherming teneinde de
werkgelegenheid in de hand te werken zonder af te zien van een verregaande
sociale dekking van de sociale risico’s, verdienen de beleidsinitiatieven van de Scan-
dinavische landen mijns inziens meer aandacht in continentaal Europa.

3. HET EUROPA VAN DE SOLIDARITEIT MOGELIJK MAKEN

3.1. DOOR DE STRIJD AAN TE BINDEN MET DE BELASTINGFRAUDE
Op de één gemaakte Europese markt worden kapitaal, werk en goederen steeds
mobieler. Om belastingontduiking en belastingvlucht te voorkomen is het absoluut
noodzakelijk dat er een nauwe samenwerking komt tussen de belastingadminis-
traties van de lidstaten. Gezien de nieuwe informatietechnologieën moet het
mogelijk zijn om een Europees netwerk te ontwikkelen voor de systematische
uitwisseling van die informatie over de inkomsten van ingezetenen die in een
andere lidstaat dan hun fiscale woonplaats werd geproduceerd.

3.2. DOOR PAAL EN PERK TE STELLEN AAN DE INTERNATIONALE FISCALE CONCURRENTIE
De Europese reglementering voorkomt concurrentievervalsing door subsidies voor
ondernemingen. Behalve de vaststelling van minimum btw-tarieven staat echter
niets de ontwikkeling van fiscale concurrentie binnen de Europese Unie in de weg.
Deze speelt volledig in op de belastbare elementen die het meest mobiel zijn, zoals
kapitaal of hooggekwalificeerd personeel.

De fiscale concurrentie vormt een zware handicap voor de capaciteit van fiscale en
parafiscale heffingen van de lidstaten afzonderlijk. Buiten de Unie speelt deze con-
currentie ook op wereldschaal.

Een ander negatief gevolg van deze concurrentie is het feit dat arbeid zwaarder
wordt belast dan kapitaal, waardoor dit laatste relatief minder duur wordt in de pro-
ductieprocessen.
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Een gepaste kapitaalbelasting is heden ten dage niet meer denkbaar zonder een
zekere harmonisering op een voldoende brede internationale schaal.
Op het niveau van de Europese Unie kan reeds heel wat in overweging worden
genomen teneinde het kapitaal te doen bijdragen aan de overheidsinkomsten. Ook
op dit niveau is het akkoord van alle lidstaten wenselijk, teneinde een minimumbe-
lastingtarief te bepalen voor het looninkomen.

Zonder indijking van de fiscale concurrentie kunnen de verdere uitdieping van de
Europese economische integratie en de mondialisering de nationale solidariteit
alleen maar doen afnemen.

3.3. DOOR HET SUBSIDIARITEITSBEGINSEL OP DE EUROPESE FISCALITEIT TOE TE PASSEN
Volgens het subsidiariteitsbeginsel wordt elke bevoegdheid op het meest gepaste
overheidsniveau uitgeoefend. Voor een bepaald type van fiscaliteit, zoals de ecofis-
caliteit (die de concurrentiepositie van een onderneming kan wijzigen) of de belasting
op kapitaal (internationaal te mobiel), zou het Europese niveau heel wat efficiënter
zijn dan het nationale niveau.

Er bestaat reeds een Europese fiscaliteit, met douanerechten en de eenvormige
inhouding op de btw-ontvangsten om het Europese budget te financieren. Deze fis-
caliteit zou kunnen worden uitgebreid tot de een of andere vorm van rechtstreekse
belasting van de inkomsten, teneinde socialebeleidsinitiatieven te financieren vanuit
de Europese Unie en ten voordele van al haar burgers.

Op langere termijn zou het zelfs wenselijk zijn om, meer bepaald in termen van
milieufiscaliteit, deze internationale fiscaliteit tot de rest van de wereld uit te breiden.

4. EEN ACTIEF EN TASTBAAR EUROPEES SOCIAAL MODEL CREEREN MET DE STEUN
VAN HET EUROPEES SOCIAAL RECHT

Het programma van het recentste Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie
stelde het concept van een “actief en tastbaar Europees sociaal model” voor.

In die context besloot de Europese Unie gebruik te maken van een “open-
coördinatiemethode”, eerder dan van een echt, min of meer dwingend convergen-
tieproces voor de Europese socialebeleidsinitiatieven – zoals in het begin van de
jaren negentig werd vooropgesteld, met de idee van een “Europese sociale slang”.
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De ambitie bestaat erin om geleidelijk aan over te gaan van een zekere Europese
filosofie rond sociale bescherming, gebaseerd op de ruimschoots gemeenschap-
pelijke verworven waarden, naar een ‘concreet’ en ‘tastbaar’ Europees sociaal
model.
Dat wil zeggen, een model waarbij:
� alle lidstaten fundamentele en geharmoniseerde gemeenschappelijke doelstellin-

gen vastleggen voor de verschillende socialebeschermingsstelsels, die zo
ambitieus mogelijk zijn;

� op basis van die doelstellingen, nationale actieplannen worden gedefinieerd en
uitgevoerd. De samenwerking tussen de Lidstaten om beter tegen bepaalde
sociale risico’s te strijden, wordt eveneens aangemoedigd;

� dankzij een reeks van betrouwbare en voor iedereen gemeenschappelijke indica-
toren en parameters, de resultaten van de nationale beleidsinitiatieven van de ver-
schillende lidstaten objectief met elkaar kunnen worden vergeleken;

� bij alle lidstaten betere praktijken in de hand worden gewerkt op basis van de
vergelijkingen van de resultaten van de verschillende nationale beleidsinitiatieven.
Daarbij willen we geen onmogelijke harmonisering van de stelsels van sociale
bescherming op Europese schaal afdwingen, aangezien deze laatste telkens het
resultaat zijn van de culturele, sociaaleconomische en politieke situaties die eigen
zijn aan elke lidstaat.

Het sociale beleid van de lidstaten evolueert naar een recht op verschillende
niveaus. Het nationale en communautaire niveau zijn steeds interactiever en onder-
ling onafhankelijker. Het wordt in feite haast onmogelijk om een zuiver nationaal
sociaal beleid uit te werken.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op 1 mei 1999 bestaat er
een uniform sociaal beleid van de Gemeenschap, op basis van artikel 136 tot 142
van het Verdrag tot vaststelling van de Europese Gemeenschap. Artikel 136 betreft
de sociale verordening, getiteld “Harmonisering van de sociale stelsels”, die de sociaal-
politieke richtinggevende doelstellingen bevat. De concretisering van deze sociale
doelstellingen blijft echter tot het nationale beleid van de lidstaten behoren.

Deze sociaalpolitieke doelstellingen zijn: bevordering van de werkgelegenheid; ver-
betering van de levens- en arbeidsomstandigheden, teneinde de sociale vooruitgang
zoveel mogelijk te harmoniseren; een passende sociale bescherming; de sociale
dialoog; de ontwikkeling van de beroepsbevolking met het oog op een duurzaam
hoog niveau van werkgelegenheid; de bestrijding van uitsluitingen.

Voor de evolutie van het sociale beleid in Europa in de toekomst, moeten we vast-
stellen dat de economische doelstellingen van de dwingende juridische communau-
taire bepalingen aangaande de fundamentele vrijheden en de vrijheid van concur-
rentie, een duidelijk overwicht hebben op de voorschriften die tot het sociale beleid
behoren.
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Het Europese sociale model dient evenwel evenzeer te steunen op de economische
pijler, als op de sociale pijler: de gereguleerde concurrentie tussen de economische
actoren is de motor van de economische vooruitgang terwijl solidariteit tussen de
burgers de fundamentele voorwaarde vormt wil men tot sociale cohesie van de
samenleving komen. Dankzij de toenemende economische integratie in Europa
moeten de levens- en arbeidsomstandigheden van de werknemers in alle lidstaten
kunnen worden verbeterd en op elkaar kunnen worden afgestemd.

De concretisering van de sociaalpolitieke doelstellingen die in artikel 136 van het
Verdrag worden opgesomd, is niet realiseerbaar indien geen maatregelen worden
genomen die tegelijkertijd betrekking hebben op de nationale en communautaire
bevoegdheden. De verwezenlijking van deze doelstellingen vormt derhalve een
bevoegdheid die gemeenschappelijk is voor de Unie en voor de lidstaten.

CONCLUSIES

Tot besluit proberen we een antwoord te geven op de vraag of de stelsels van
sociale bescherming kunnen worden behouden voorzover ze nog steeds op het
niveau van de lidstaten worden beheerd.

Ja, in een voorspelbare toekomst zullen de ontwikkeling of inkrimping van onze
Europese socialebeschermingsstelsels in hoofdzaak tot de bevoegdheid van de lid-
staten blijven behoren.

Ja, door de economische welvaart die de sociale bescherming mogelijkerwijze
brengt voor alle lidstaten, kan de Europese Unie de versterking ervan in heel Europa
in de hand werken.

Nee, de sociale bescherming kan niet blijven bestaan in een Europese Unie die zich
alleen bekommert om economische groei en werkgelegenheid, in een louter op
markteconomie toegespitste logica.

Een rechtvaardige herverdeling van de geproduceerde rijkdommen over alle
Europese burgers is niet het bijproduct van de economische welvaart alleen. Het is
meer een kwestie van democratische politieke wil en de vrucht van een doeltref-
fende regulering van de markteconomie door de nationale EN Europese overheden.

Samen met andere vooruitstrevende Europeanen, zoals voormalig Belgisch Minister van
Sociale Zaken Frank Vandenbroucke, beveel ik de invoering aan van negen politieke
hoofdlijnen, teneinde de totstandkoming van een sociaal Europa te bewerkstelligen:
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� de soepele ontwikkeling van de “dienst van algemeen economisch belang”, waar-
door de overheidsdiensten en de sociale non-profiteconomie kunnen worden
gevrijwaard van elke indringing van de profitsector en de “winst-tegen-elke-prijs”-
logica daarvan;

� de strijd tegen de belastingfraude en de belastingvlucht op het niveau van de
Europese Unie;

� de indijking van de internationale fiscale en parafiscale concurrentie binnen de Unie;
� de ontwikkeling van een Europese fiscaliteit met het oog op de beleidsvoering;
� de toepassing van de “opencoördinatiemethode” op de sociale bescherming,

samen met alle betrokken actoren: Europees Parlement, Europese Commissie,
sociale partners, Europees Sociaal Beschermingscomité;

� de inlassing van het Handvest van de Grondrechten (1) van de Europese Unie in
het Verdrag, zoals in het ontwerp van de Europese Grondwet is voorzien; 

� de herformulering van de algemene beginselen van de Europese Gemeenschap
teneinde de uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie voortvloeiende
sociale verworvenheden te integreren;

� de veralgemening van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid voor alle
sociale bepalingen van het Verdrag;

� de ontwikkeling van de Europese sociale dialoog en de invoering van de
mogelijkheid om Europese collectieve sociale akkoorden dwingend te maken.

(Vertaling)
__________

(1) Goedgekeurd tijdens de Europese Raad van Nice.
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PRIORITEITEN EN KANSEN VAN DE
EUROPESE VAKBEWEGING

DOOR GABRIELLE CLOTUCHE

Europees Vakverbond

INLEIDING

Het  Europees Vakverbond (EVV) neemt met plezier deel aan de “Third Conference
on the State of the Welfare State Anno 1992 in the EU: Ten Years Later and with ten
New Member States”; bij die gelegenheid stelt de EVV de “Prioriteiten en kansen
van de Europese vakbeweging” voor, meer bepaald met het oog op recente en
toekomstige Europese initiatieven.

Alvorens dit thema aan te kaarten, wens ik enkele punten aan te halen die in 2005
op de agenda van de EU staan:
� het besluit van het Britse voorzitterschap om een informele top van de leiders van

de EU samen te roepen op 27 oktober 2005, teneinde de toekomst van het Sociaal
Europa te bespreken;

� de tripartiete informele sociale top van Londen, die drie dagen voordien (24 okto-
ber 2005) wordt georganiseerd;

� de ECOFIN-raad die in de loop van september in Manchester werd georganiseerd;
tijdens de zitting stelde André Sapir een document voor over de “Globalisation
and the Reform of European Social Models” (ik benadruk het meervoud);

� het verslag van de Commissie met het oog op deze Top.

In verband met deze agenda, bespreken en ondertekenen het Directiecomité en het
Uitvoerend Comité van de EVV in oktober 2005 een document waarin een bijdrage
van de EVV tot het debat voor een sociaal Europa wordt uiteengezet.

1. DE EVV EN DE OPBOUW VAN EEN STERK EN SOCIAAL EUROPA: ECONOMISCHE EN
SOCIALE ONTWIKKELING ZIJN ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

Mijn interventie is gebaseerd op het document “Shaping a Strong and Social
Europe”. Dit document werd opgesteld door het secretariaat van het EVV na afloop
van de zomercursus die in juli 2005 voor de vakbondsverantwoordelijken werd
georganiseerd en de leiders van 77 nationale vakbondsverenigingen, leden van het
EVV, verenigde.
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Tegen de achtergrond van de informele bijeenkomst, eind oktober, van de staats- en
regeringsleiders, die bespreken welke richting Europa moet uitgaan, wil het EVV
duidelijk maken dat ze gelooft in het bestaan van een Europees sociaal model.
Als het sociale Europa het mikpunt is van kritiek, dan loopt het hele concept Europa
een groot gevaar.

Wij reageren fel tegen critici die verklaren dat:
� het sociale Europa niet bestaat;
� er in werkelijkheid 25 nationale systemen (of misschien 5 categorieën van

nationale systemen) naast elkaar bestaan;
� het sociaal beleid op Europese schaal derhalve moet worden stopgezet.

Deze critici zien één uitermate belangrijke factor over het hoofd.
Momenteel dekt één interne markt 25 landen in sectoren als de bouw, de horeca en
het wegtransport, waar één interne arbeidsmarkt alsmaar meer vorm krijgt.
Hoe kan een interne arbeidsmarkt tot stand komen als deze niet op een aantal
gemeenschappelijke normen steunt?
Bijvoorbeeld in welke omstandigheden werken mobiele migrerende werknemers en
onder de bevoegdheid van welke rechtbank vallen ze?
Wat gebeurt er met de collectieve overeenkomsten op de interne markt?
Vervangt het recht van de interne markt (Europees recht) het stakingsrecht (natio-
naal recht)?
Als er 25 verschillende systemen bestaan, wat is dan het toepassingsgebied van de
individuele naties om het recht om collectieve overeenkomsten af te sluiten of het
stakingsrecht te beschermen?
Deze vragen, zoals vele andere, moeten snel een Europees antwoord krijgen.

Wij wensen dat de Europese leiders gemeenschappelijk actie ondernemen teneinde
tot een sociaal Europa te komen. We willen niet protectionistisch overkomen, we
willen alleen dat de regels – en dan vooral voor de werknemers – rechtvaardig zijn.
We hebben nood aan gemeenschappelijke normen en voor het ogenblik zijn die
nog niet altijd duidelijk.

Economische en sociale problemen gaan samen en het evenwicht tussen de twee
past in het sociale contract dat als onderdeel van de opbouw van de interne markt
werd afgesloten. Een belangrijk gevolg van dit standpunt is het feit dat een gemeen-
schappelijk kader moet worden ingevoerd voor een degelijke Europese wetgeving.

Voor de Europese vakbonden was de EU tot nog toe een positieve kracht die in haar
werkzaamheden, niet alleen de syndicale waarden “sociale insluiting” en “soli-
dariteit” vooropstelt, maar ook de verzorgingsstaten en de diensten van algemeen
nut, de werknemersparticipatie en de collectieve overeenkomsten.
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Het is altijd al de bedoeling geweest om ervoor te zorgen dat economische
dynamiek en sociale dimensie elkaar in evenwicht houden. Op dit vlak verschilt het
Europese model duidelijk van de Amerikaanse weg. Op dit Europese evenwicht is
de Lissabon-strategie gebaseerd, die in 2000 werd uitgewerkt en nu door de EVV
wordt gesteund.

Op het ogenblik zijn we echter getuige van ontgoocheling op het vlak van de
werkgelegenheid, delokalisering en dreigend gevaar voor de inkomenszekerheid,
ook voor de pensioenen. Dit en het gevoel dat er te weinig invloed is, zorgen voor
teleurstelling en sommigen zouden zich tot het nationalisme en racisme kunnen
wenden, migrerende werknemers kunnen verwerpen en tegen de uitbreiding verzet
kunnen aantekenen.

De conclusie van de EVV is dat Europa haar argumenten opnieuw naar voren moet
schuiven om haar bestaansreden nieuw leven in te blazen en voor het sociale
Europa een solide toekomst te omschrijven, met name door in eerste instantie ten
strijde te trekken tegen de werkloosheid. Deze opdrachten komen in deze verkla-
ring aan bod.

2. EEN SOCIAAL EUROPA: EEN POLITIEKE KEUZE VAN ALLE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Deze Europese crisis is het resultaat van een gebrek aan politieke moed en politiek
inzicht. 
De leiders van de Europese landen hebben hun verantwoordelijkheden niet
opgenomen en aan de burgers de voordelen van de integratie niet uitgelegd; en als
er moeilijkheden waren, schoven ze de schuld maar al te vaak in de schoenen van
Brussel.
Bovendien hebben ze nagelaten om een politieke visie uit te werken die het geïnte-
greerde Europa een essentiële rol toekent.
Dit fenomeen kadert in een ruimere en onrustbarende tendens: de bevolking verliest
haar geloof in het vermogen van de overheid om voor een beter leven te zorgen.

Bovendien heeft het feit dat eenzijdig de klemtoon wordt gelegd op de vrijmaking
van de markt, een reactie teweeggebracht, namelijk een toegenomen scepticisme
ten overstaan van de waarden en de doelstellingen van de Europese integratie.
Zolang Europa niet als een deel van de oplossing wordt beschouwd, zal ze altijd
worden gezien als een deel van het probleem.

Indien de werknemers voelen dat het sociale Europa aan snelheid inboet, zullen ze
Europa als een bedreiging ervaren en niet als een houvast. Tegenkanting en verzet
zouden dan ook een logische reactie zijn.
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Derhalve is het volgens de EVV van vitaal belang dat de Raad, de Commissie, het
Parlement en de sociale partners, maar ook het middenveld een zo ruim mogelijke
maat voor overeenkomst garanderen die de weg naar een sociaal Europa baant.

Het sociale Europa is een gemeenschappelijk platform met als doelstellingen:
� welvaart – meer en betere arbeidsplaatsen, een streven naar volledige werkgele-

genheid, haalbare verzorgingsstaten en een betere levenskwaliteit voor iedereen;
� gelijkheid – wegwerken van elke vorm van discriminatie, meer bepaald op grond

van geslacht, ras of afkomst, geloof of overtuiging, seksuele geaardheid, leeftijd en
handicap;

� solidariteit – bouwen aan samenlevingen waar de klemtoon ligt op sociale inslui-
ting en cohesie, waar mensen in nood worden beschermd en waar diensten van
algemeen belang worden verstrekt.

Het sociale Europa is een kwestie van solidaire verantwoordelijkheid.
De EVV wil samen met zijn sociale partners zijn belangrijke rol ten volle spelen, bij
de debatten en bij latere acties over de toekomst van Europa, vooral dan wat de rol
van het sociale Europa betreft.

Dit feit geldt ook op het niveau van de onderneming: een onderneming die
gelijkheid vooropstelt en de klemtoon legt op sociale dialoog, is een onderneming
met optimale concurrentievoorwaarden, succes op lange termijn en een maximum
aan engagement en trouw van haar werknemers. Voor de toekomst van de indi-
viduen, (overheids- en privé)bedrijven en landen is het van het hoogste belang dat
ze in mensen, bekwaamheid en aanpassingsvermogen investeren.

De EVV erkent dat veranderingen noodzakelijk zijn. Onze taak bestaat er niet in om
elke vorm van status-quo te ondersteunen, maar wij beseffen dat het noodzakelijk is
om met de instemming van de mensen te handelen, de punten die moeten veran-
deren, te identificeren, een actieprogramma op te stellen en vervolgens akkoorden
af te sluiten.

3. EEN ACTIEPROGRAMMA VOOR VERANDERINGEN

De sociale partners hebben een werkprogramma tot eind 2005 en ze zijn
overeengekomen om aan een nieuw, nog ambitieuzer programma te werken.

Wij wensen dat een nieuw actieprogramma wordt opgesteld, niet alleen in de con-
text van de sociale dialoog, maar in samenwerking met de Commissie, de Raad en
het Parlement.

De collectieve onderhandelingen nemen hier een centrale plaats in. Zij vormden
een kernelement in de opbouw van tal van Europese landen en ze moeten dat ook
blijven. De draagwijdte is hier Europees en er werden ook kader-collectieve
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overeenkomsten afgesloten. De werkgevers zijn doorgaans echter terughoudend als
er onderwerpen moeten worden aangesneden die verband houden met de funda-
mentele relatie op de werkplek of op de arbeidsmarkt.

In feite stelt de EVV voor om een kaderovereenkomst uit te werken als actiepro-
gramma dat de arbeid dekt en op de volgende punten gericht is, niet alleen in de
context van de sociale dialoog, maar ook algemeen gesproken:
� de ontwikkeling van het sociale beleid en de sociale wetgeving voortzetten;
� een degelijke structuur creëren om het hoofd te bieden aan delokalisering en her-

structurering;
� met een toekomstgerichte visie de demografische uitdagingen aangaan;
� actieve beleidsinitiatieven en het leerprogramma invoeren en verwezenlijken;
� gelijkheid voor iedereen garanderen;
� een haalbare juridische context scheppen voor migratie en mobiliteit;
� de externe dimensie van het sociale model versterken.

Ik licht deze verschillende punten kort toe.

3.1. DE ONTWIKKELING VAN HET SOCIALE BELEID EN DE SOCIALE WETGEVING
VOORTZETTEN
De invoering en het behoud van sociale minimumnormen zijn van kapitaal belang
om de kwaliteit en de bescherming van alle werknemers te verbeteren. In dat ver-
band moet de herziening van de bestaande richtlijnen de harmonisatie kracht
bijzetten.

Het EVV hoopt dat er snel stappen worden gezet voor de herziening van de richtlijn
over de arbeidstijd, zodat een einde komt aan de clausule inzake individuele opzeg-
ging en de werknemers de geschikte bescherming krijgen tegen lange en onregel-
matige arbeidstijden.
Bovendien zou de huidige blokkering van de ontwerprichtlijn over uitzendkrachten
moeten worden opgeheven, om deze werknemers in heel Europa een minimum-
bescherming te bieden. Ook de ontwerprichtlijn inzake de interne markt voor dien-
sten moet ingrijpende amendementen ondergaan om een rechtvaardige situatie te
garanderen die geen concurrentie teweegbrengt ten koste van de rechten van de
werknemers en de werkomstandigheden van de loontrekkenden.
Daarenboven moeten op Europese schaal maatregelen worden genomen, waarbij de
sociale partners actief betrokken zijn; deze maatregelen moeten bewerkstelligen dat
de werknemers wier arbeidsrelaties atypisch zijn (economisch afhankelijke werk-
nemers, huishoudpersoneel, enz.), een gepaste bescherming krijgen.

De EU kan het zich niet veroorloven dat de indruk wordt gewekt dat het sociale
beleid wordt “stilgelegd” om meer ruimte te scheppen voor de ondernemingen. Het
behoud van het evenwicht op dit niveau vormt de sleutel voor de toekomst.
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3.2. E EN  DEGEL I JKE  STRUCTUUR  CREEREN  OM HET  HOOFD  TE  B I EDEN  AAN
DELOKALISERING EN HERSTRUCTURERING
Dit punt is onvermijdelijk van het hoogste belang voor tal van werknemers van nu
en de manier waarop dit punt wordt aangepakt, is cruciaal voor de toekomst.
In het verleden werden speciale fondsen opgericht in de steenkool- en staalsector
om het veranderingsproces te ondersteunen. Voor sommige sectoren en regio’s
moet Europa nu de draagwijdte van een vergelijkbare actie onderzoeken om de
mensen en gemeenschappen te helpen bij veranderingen.

Een eigentijds industriebeleid is noodzakelijk, meer bepaald op sectorniveau, maar
moet worden getemperd en uit sociaalbeleidsmaatregelen bestaan. Het werk van de
sociale partners en de Commissie zou op het vlak van herstructureringen moeten
worden uitgebreid zodat zij op dit domein voorstellen kunnen formuleren.

De doelstelling moet erin bestaan om voor informatieverstrekking en raadpleging
degelijke regels op te stellen, er moeten doeltreffende Europese ondernemingsraden
komen, alsook een recht op herinschakeling voor werknemers die het slachtoffer
zijn van personeelsinkrimping en herstructurering; dit recht moet op Europees
niveau worden ondersteund (structuurfondsen, kaderovereenkomsten van de
sociale partners) en worden geïnspireerd door overeenkomsten voor collectieve
onderhandeling over de Zweedse en Finse industrie.

Bovendien moeten ook daarmee samenhangende problemen, zoals maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap, werknemersparticipatie en ondernemingsbestuur,
worden besproken. We hebben nood aan een stevige juridische structuur voor het
participatierecht van werknemers in geval van een grensoverschrijdende fusie of
een verhuis van de hoofdzetel van naamloze vennootschappen.

3.3. MET EEN TOEKOMSTGERICHTE VISIE DE DEMOGRAFISCHE UITDAGINGEN AAN-
GAAN 
Het spreekt voor zich dat het grootste gedeelte van Europa een vergrijzende bevol-
king heeft door de langere levensverwachting en de dalende geboortecijfers. Dit
fenomeen zorgt voor heel wat problemen op het vlak van de houdbaarheid van de
pensioenen en de verwachtingen van de werknemers die, net zoals de naoorlogse
babyboomers, ervan uitgaan dat ze ten laatste op hun zestigste met pensioen kun-
nen gaan.

Met dit probleem moeten nog ruimere kwesties worden geassocieerd:
� werkende ouders kunnen worden geholpen met kwaliteitsvolle en betaalbare

kinderopvang, maar ook met andere voorzieningen en diensten, zodat ze een
gezin kunnen stichten;

� de kwaliteit van het beroepsleven kan worden verbeterd, met onder meer een
versoepeling van de arbeidstijden, zodat de oudere werknemers in goede gezond-
heid kunnen blijven en in staat zijn om langer te werken;
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� door levenslang leren kunnen de werknemers nieuwe vaardigheden verwerven en
zich gemakkelijker aanpassen;

� voor immigratie en migratie moeten overlegde beleidsinitiatieven worden uitgewerkt.

Ook is het belangrijk dat in deze context de idee voor een jeugdpact te berde wordt
gebracht.

3.4. EEN ACTIEF ARBEIDSMARKTBELEID EN EEN VORMINGSBELEID
Uiteraard hebben niet alleen jonge werknemers nood aan levenslang leren. Alle
werknemers moeten er toegang toe krijgen en worden aangemoedigd om nieuwe
vaardigheden te verwerven en zich zo beter te kunnen aanpassen aan het
vooruitzicht op en de dreiging van de mondialisering en herstructurering.

Sommige EU-landen halen op dit vlak uitstekende resultaten. De Scandinavische lan-
den voeren reeds jarenlang een actief beleid op de arbeidsmarkt. Onlangs nog gaf
het Verenigd Koninkrijk – met zijn ‘New Deal’ voor langdurig werklozen en zijn
steun voor een actieve rol van de vakbonden in het leerproces – de toon aan met
opmerkelijke maatregelen in de context van economische ontwikkeling, en er komt
een door de wet gegarandeerd minimumloon.

Op Europese schaal werd een nieuw akkoord gesloten dat de mogelijke acties op
het niveau van de lidstaten naar voren schuift. Dit akkoord zou de perspectieven en
het aanpassingsvermogen moeten verbeteren.

3.5. GELIJKHEID VOOR IEDEREEN GARANDEREN
Discriminatie op de werkplaats en de arbeidsmarkt komt in de EU nog zeer veel
voor, vooral dan discriminatie op grond van geslacht en ras. Dit is een schending
van de grondrechten en de Europese richtlijnen. Het hardnekkig voortbestaan ervan
vormt een grote hinderpaal voor meer arbeidsmarktparticipatie in gepaste banen. 
Vrouwelijke arbeidskrachten en migrerende werknemers of werknemers die tot een
etnische minderheid behoren, maar ook andere groepen die het slachtoffer zijn van
discriminatie, zijn bronnen waaruit momenteel onvoldoende wordt geput en die
worden ondergewaardeerd. Het individuele belang van mannen en vrouwen en van
de economie en de samenleving in het algemeen staat op het spel indien er in deze
situatie geen verbetering komt.

Wat de gelijkheid van vrouwen en mannen betreft, zijn de sociale partners op het
niveau van de EU onlangs tot een akkoord gekomen over vier actiepunten:
� het probleem van de genderrollen die de segregatie in stand houden, aanpakken;
� vrouwen meer bij het besluitvormingsproces betrekken;
� het evenwicht tussen privéleven en beroepsleven in de hand werken;
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� de genderloonkloof dichten.

Op het niveau van de EU is een tweevoudige aanpak geboden:
� onafgebroken inspanningen blijven leveren om de wetgeving op het vlak van

gelijkheid op alle betrokken niveaus ten uitvoer te leggen en nog uit te breiden;
� nog meer inspanningen leveren om vooral dan de gelijkheid van vrouwen en mannen

en de gelijkheid van ras in alle domeinen van het Europees beleid te integreren.

3.6. EEN HAALBARE JURIDISCHE CONTEXT SCHEPPEN VOOR MIGRATIE EN MOBILITEIT 
Zoals we reeds eerder vermeldden, bestaat er voor sommige sectoren een Europese
arbeidsmarkt en andere sectoren zullen snel volgen. 
Te veel onzekerheden blijven bestaan wat de voor migrerende werknemers toepas-
selijke normen betreft. Deze onzekerheden vormen een ernstige belemmering voor
de uitbreiding – zowel in het verleden als in de toekomst – en moeten dringend
opnieuw de nodige aandacht krijgen.

Zo loopt voor het EHJ momenteel de zaak Vaxholm, waarbij Letse werknemers uit
de bouwsector in Stockholm betrokken zijn en waar de vraag werd gesteld of de
Zweedse of Letse overeenkomsten van toepassing zijn. Of nog, de zaak Viking (bij
het Hof van Beroep van Londen), die moet uitzoeken of het stakingsrecht kan wor-
den afgezwakt door het Europese recht op vrij verkeer. Uit beide zaken blijkt
duidelijk hoe belangrijk dit probleem is.

Het is noodzakelijk om “inter alia” de richtlijn over de detachering van werknemers
uit te breiden en erover te waken dat voor het basisbeginsel van recht op werk en
de stelsels met betrekking tot de migrerende werknemers geldt: “doe in Rome zoals
de Romeinen”. Elke andere aanpak zou een ramp zijn voor de EU.

3.7. DE EXTERNE DIMENSIE VAN HET SOCIALE MODEL VERSTERKEN
Het Europees sociaal model zou niet beperkt mogen blijven tot Europa. Europa zou
haar model met kracht en overtuiging moeten promoten via haar handels- en
ontwikkelingsbeleid, waarin de sociale normen in de toekomst een centrale en geen
marginale positie zouden moeten innemen.

De Europese ondernemingen moeten zich buiten Europa gedragen zoals ze binnen
Europa verondersteld worden zich te gedragen, en daarbij steunen op de Europese
waarden voor ondernemingsbestuur en op de milieu- en arbeidsnormen, waartoe
ook de collectieve onderhandelingen behoren.

Dit is een ambitieus programma. De EVV is bereid haar rol te spelen indien de
Europese leiders positief reageren en hun eigen rol op dat niveau vervullen.

(Vertaling)
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DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN
BELGIE OMSTREEKS 2005

DOOR JOZEF PACOLET en VERONIQUE COUDRON (1)

Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven

1. INLEIDING

Dit overzicht, en voor een deel eigen beoordeling, van de verzorgingsstaat in België
beschrijft de situatie in de periode van 1997 tot nu. Eerst bespreken we de macro-
economische situatie en de situatie van de arbeidsmarkt om dan verder te gaan met
de globale financiering van de sociale bescherming en de voornaamste veranderin-
gen in het pensioenstelsel, de gezondheidszorg en de langdurige zorg.

2. CONCLUSIES VAN HET VORIGE VERSLAG OVER BELGIE

In het eerste en tweede overzicht van de verzorgingsstaat in België kwamen we tot
de conclusie dat, ondanks de indruk dat de economische crisis sinds de eerste en
tweede oliecrisis nooit is weggeweest, de economie is blijven groeien. Tegelijkertijd
had de Belgische economie, net als vele andere Europese economieën, gekozen
voor productieve activiteiten met een kleinere arbeidsinput. Sinds de jaren zeventig
was er geen volledige werkgelegenheid meer. De hardnekkige massale werk-
loosheid maakte dat het leek of alle beleidsinitiatieven voor werkgelegenheid te
beperkt en te laat bleken te zijn. Dit impliceerde dat aan de inkomensverdeling door
de sociale zekerheid – of noem het een beleid voor macro-economische stabilisatie
– een enorm grote rol wordt toegeschreven. We kwamen tot het besluit dat de
financiering van de sociale zekerheid te allen tijde onder druk stond, in het bijzon-
der sinds de belastingen waren verlaagd. Voor nog meer belastingverlagingen was
het echter te laat, of zelfs te vroeg, aangezien de inkrimping van de schuldenlast de
grootste prioriteit had moeten blijven. Zijn de dingen de voorbije jaren veranderd?

3. ECONOMISCHE GROEI EN SOCIALE BESCHERMING

De voorbije 7 jaren werden gekenmerkt door een positieve economische groei, die
gedurende enkele jaren zelfs sterker was dan in de andere EU-15-lidstaten en de lid-
staten van de Eurozone.

(1) Met dank aan onze collega’s Sigrid Merckx, Alex Van Steenbergen en Wannes Verschueren voor
hun ‘last minute’-hulp.
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FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN HET REELE BBP IN BELGIE, 1953-1998, IN CONSTANTE PRIJZEN 1980

1985-2002: bbp volgens de ESR95-methode.
Bron: Nationale rekeningen België.

FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN HET BBP (IN EUR/INWONER) EN SOCIALE UITGAVEN (IN EUR/INWONER)
IN BELGIE, 1990-2004

Bron: ESPROSS (Eurostat).
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FIGUUR 3: EVOLUTIE VAN DE SOCIALE UITGAVEN IN BELGIE, ALS % VAN HET BBP, 1990-2002

Bron: ESPROSS (Eurostat).

4. MASSALE WERKLOOSHEID EN WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIEEN

In de recentste periode (vanaf 1997) steeg de totale werkgelegenheid, zowel in de
profitsector als in de openbare sector. Voor de nabije toekomst wordt verwacht dat
er vooral in de non-profitsector banen zullen worden gecreëerd. De nieuwe
regering startte haar legislatuur in 2003 met de ambitie om 200.000 nieuwe banen
te creëren. Hoewel het er lang naar uitzag dat dit streefdoel te hoog gegrepen was,
klokte de teller toch begin 2007 af op dit getal, weliswaar niet in VTE en met een
groot aandeel publiek gesubsidieerde jobs (o.m. dienstencheques). Tussen eind
2002 en eind 2006 nam de tewerkstelling toe met 137 000 eenheden (Belgostat, op
basis van Eurostat) en voor 2007 voorspelt het Federaal Planbureau een verdere toe-
name van de werkgelegenheid met 45 600 eenheden (2).

(2) Het betreft hier wel steeds aantallen en niet VTE, en een niet onbelangrijk deel zijn gesubsi-
dieerde jobs, ondermeer de job gecreëerd in het kader van dienstencheques.
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FIGUUR 4: WERKGELEGENHEID IN DE MARKTSECTOR EN DE QUARTAIRE SECTOR, 1973-2002

1. 1973-2001 en 2003: gedecentraliseerde statistische gegevens RSZ; 2002: schatting: gedecentraliseerde statis-
tische gegevens RSZ + RSZPPO.
2. 1973-2002: situatie 2e kwartaal; 2003: situatie einde van het jaar.

Bron: eigen berekeningen RSZ-RSZPPO-RSVZ.

Maar zelfs met de creatie van nieuwe banen bleef de werkloosheid stijgen.
Aangezien de bevolking op actieve leeftijd blijft toenemen (een situatie die tot het
einde van dit decennium zal voortduren), droeg de creatie van bijkomende jobs
ertoe bij dat de arbeidsmarktparticipatie toenam, maar dit kon niet verhinderen dat
ook de werkloosheid steeg (HRW, Jaarverslag 2005, p. 32). Temeer daar België
wordt gekenmerkt door een opmerkelijk laag niveau van arbeidsmarktparticipatie,
vooral dan bij oudere werknemers, kan het arbeidsaanbod alleen maar blijven
groeien (3). De werkgelegenheidskloof wordt hierna geïllustreerd in de figuren aan-
gaande open en min of meer verborgen werkloosheid. België wordt verder geken-
merkt door een opvallend contrast tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië en Brus-
sel anderzijds. De arbeidsmarktparticipatie bedroeg in 2003 voor Vlaanderen 64,
tegenover 55 in Wallonië en Brussel, wat gepaard ging met een vergelijkbaar ver-
schil op het vlak van de werkloosheidscijfers. Indien er geen succesvolle
werkgelegenheidsstrategieën voorhanden zijn en er geen grotere arbeidsmarktpar-
ticipatie is, zal deze werkgelegenheidskloof nog groter worden.

(3) Zeker op korte termijn, terwijl de voorspelde daling op langere termijn minder dramatisch zal
zijn indien rekening wordt gehouden met een redelijke pensioenleeftijd en arbeidsmarktparticipatie,
met het oog op de stijgende levensverwachting. Zie bijvoorbeeld Pacolet, Bouten, 2000.
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FIGUUR 5: EVOLUTIE VAN DE WERKLOOSHEID IN BELGIE, 1972-2005

Bron: RVA.

In de voorbije twintig jaar rechtvaardigde dit dat er blijvende inspanningen werden
geleverd met een arbeidsmarktbeleid gericht op lagere arbeidskosten, betere activer-
ingsmaatregelen, het vermijden van armoede- en werkloosheidsvallen, tewerk-
stellingsprojecten en begeleiding en opleiding. De enorme regionale verschillen lei-
dden onlangs nog, op een bescheiden manier, tot meer samenwerking tussen de
werkgelegenheidsagentschappen en er kwamen maatregelen om regionale
mobiliteit in de hand te werken. Sinds het midden van 2004 nodigt de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening (RVA) de werklozen uit voor een beoordeling van hun
inspanningen om werk te zoeken, te beginnen bij de jongsten (-30), vanaf 2005 de
middencategorie (-40) en in 2006 de oudsten (-50). Deze “sanctionerende” strategie
zal wellicht niet al te succesvol zijn, aangezien er voordien ook reeds maatregelen
waren om langdurig werklozen te controleren (B. Cockx et al., 2005, p. 717). Integen-
deel, er wordt gevreesd dat deze strategie tot meer armoede zal leiden. Men was
er steeds meer van overtuigd dat de activiteitsgraad van oudere werknemers zou
moeten toenemen, wat leidde tot de beperking van vervroegde uittreding: in okto-
ber 2005 werd 60 jaar voorgesteld, maar een aantal specifieke categorieën vormt
nog steeds een uitzondering. De consensus om dergelijke maatregelen te treffen,
neemt toe, hoewel verschillende vakbonden een andere strategie vooropstelden. In
ons vorige verslag vermeldden we dat er in 1998 nog steeds een heftig debat aan de
gang was over het behoud van het brugpensioen op de leeftijd van 56 jaar. Door de
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aanmerkelijke stijging van het aantal oudere werklozen die niet worden beschouwd
als zijnde beschikbaar voor de arbeidsmarkt (de leeftijd die in aanmerking wordt
genomen voor deze groep steeg wel van 50 tot 55 en nu tot 58) steeg ook het aantal
oudere werknemers die zijn opgenomen in de cijfers voor open werkloosheid. Tal
van maatregelen ter bevordering van de combinatie van het beroepsleven en het
gezinsleven – ouderschapsverlof, andere soorten verloven, deeltijds of voltijds – wer-
den in enkele jaren tijd zo’n succes dat de regering ook hier heeft overwogen om er
beperkingen aan vast te knopen. Dit is niet de eerste keer dat in deze context een
stop/go-beleid werd gevoerd (in de jaren tachtig werd een systeem van deeltijdse
werkloosheid in combinatie met deeltijds werk gecreëerd, maar later weer
afgeschaft omdat het een te groot succes was). Behalve het werkelijke gevolg,
namelijk dat het werk en gezinsleven met elkaar verzoent, is het niet zeker of het
bijdraagt tot een (gedeeltelijke) terugtrekking uit de arbeidsmarkt of juist ertoe
aanzet om op de arbeidsmarkt te blijven. Ook de begrotingsimpact is van belang.

Massale werkloosheid, vervroegde uittreding en verschillende vormen van
terugtrekking uit de arbeidsmarkt maakten dat er steeds meer periodes in het leven
kwamen waarin geen bijdragen worden betaald (Peeters, Larmuseau, 2004), maar
waarvoor wel pensioenrechten worden toegekend. Anderzijds zullen de substan-
tiële periodes van werkloosheid, inactiviteit en deeltijdse activiteit eveneens de ver-
worven rechten op pensioen in de toekomst doen afnemen, wat een rem zet op de
inkomenszekerheid van gepensioneerden in de toekomst. Voor deze verlaagde
activiteitsgraad wordt vroeg of laat de rekening gepresenteerd. Dit heeft niet alleen
enorme gevolgen voor de financiering van de sociale zekerheid, maar zal ook een
beperking van de rechten in het wettelijke stelsel met zich meebrengen.

Bijna alle sociale-uitkeringsstelsels werden gekenmerkt door uitbreiding, gepaard
gaande met minder bijdragen en meer uitgaven. We schetsen hierna een beeld van
die uitkeringstrekkers die moeten worden toegevoegd bij de reeds eerder
genoemde open werkloosheid, de oudere werklozen en de vervroegde uittreding.
Op het vlak van werkloosheid moeten we de voltijdse en deeltijdse loopbaanonder-
breking, nu “tijdskrediet” genoemd, vermelden. De cijfers hiervoor verdubbelden
tussen 1999 en 2003. Hoewel er beperkingen zijn, kende het systeem een groot succes;
er was een begroting vereist van ongeveer 0,16% van het bbp, een begroting die
klein kan lijken, maar in feite zeer groot is. Er werd geen sociaal debat gevoerd over
de financieringswijze, zoals bijvoorbeeld wel het geval was voor de financiering van
de Vlaamse zorgverzekering, goed voor ongeveer 0,11% van het bbp (4). In totaal
krijgen zo’n 1,1 miljoen personen een uitkering van de werkloosheidsverzekering.
Het totale aantal gepensioneerden, in elke categorie gecorrigeerd op dubbeltelling,
bedraagt ongeveer 2,5 miljoen, een aantal dat de voorbije acht jaar relatief stabiel is
gebleven. Ook het aantal personen die een ziekte- of invaliditeitsuitkering krijgen, is
gestegen, vooral als met een langetermijnperspectief rekening wordt

(4) Een debat dat overigens nog niet afgesloten is, aangezien het door het succes van de zorgverze-
kering in Vlaanderen noodzakelijk is om aan bijkomende financiering te denken.
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gehouden. Dit wordt wellicht eveneens verklaard door de demografische situatie
van de beroepsbevolking. Maar ook andere categorieën van uitkeringstrekkers
namen in omvang toe (personen met een handicap, gewaarborgd minimuminkomen
voor ouderen). Hierbij komt nog het stijgende aantal personen die een specifieke
uitkering krijgen wegens zorgbehoevendheid (tegemoetkoming in geld). Volgens
een eerste schatting zijn er 4 miljoen uitkeringstrekkers. Ze behoren allemaal tot
een groep waarvoor de verzorgingsstaat in het leven werd geroepen. Zij zijn de uit-
keringsgerechtigden achter het “fraaie gelaat (5)” van de Belgische verzorgingsstaat.
Maar een moderne en vooruitziende verzorgingsstaat wil dit aantal zo klein mogelijk
houden.

Vanaf de jaren tachtig waren de sociale uitkeringen echter alleen gekoppeld aan een
gezondheidsindex, wat betekent dat ze de stijging van de welvaart niet hebben
gevolgd. Lagere sociale uitkeringen die totaal geen band meer hebben met de evolu-
tie van de algemene welvaart/het nationale inkomen, waren het gevolg (zie Cantil-
lon et al., 2001; 2003). Bijgevolg besliste de federale regering in 2004 dat sommige
sociale uitkeringen vanaf 2005 moesten worden aangepast, en vooral ook dat in
2007 een mechanisme zou worden ingevoerd waarbij deze uitkeringen zouden wor-
den gelinkt aan de evolutie van de algemene welvaart (zie Pacolet, Verschueren,
2007). Deze beslissing werd geconcretiseerd in het Generatiepact (Art. 72/73). Hier-
bij dient te worden opgemerkt dat de beslissing om de sociale uitkering al dan niet
aan te passen, onder andere, zal worden gebaseerd op de verhouding tussen het
aantal uitkeringstrekkers en de actieve (beroeps)bevolking. Het monitoren van de
graad van een dergelijke uitkeringsafhankelijkheid zal doorslaggevend zijn bij elke
beslissing over een welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen. In 2006 werd
aangekondigd dat een aantal sociale uitkeringen (pensioen, sociale bijstand, inva-
liditeit) zou worden aangepast. Hoewel dit zeer zeker een verbetering is, blijft er
nog steeds een enorme kloof tussen het uitkeringsniveau en de lonen die moet wor-
den overbrugd (Van Mechelen et al., 2007).

(5) Naar het boek ‘The Fair Face of Flanders’ van de Britse historica Patricia Carson.
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FIGUUR 6: AANTAL UITKERINGSTREKKERS IN BELGIE, 1999-2005

Bron: Federaal Ministerie Sociale zaken (2001), Vademecum en FOD Sociale Zekerheid (2005; 2006; 2007), Vade-
mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België.

5. HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIEN EN GEVOLGEN VOOR DE FINANCIERING VAN
DE SOCIALE ZEKERHEID

De schuldenlast vormde voor België een grote hindernis om aan de criteria van
Maastricht te voldoen, maar vanaf 1999 (in 2006 voor het 7e jaar) was de begroting
in evenwicht en daalde de overheidsschuld aanzienlijk. Dit was des te opmerkelijker
daar de socialezekerheidsbijdragen sterk daalden en de directe belastingen werden
verlaagd.
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FIGUUR 7: NETTO FINANCIERINGSBEHOEFTE 1980-2007 (ALS PERCENTAGE VAN HET BBP)

Bron: Ecodata, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en Europese Commissie (2005), Beoordeling van de
Commissie van de update van december 2004 van het Belgische stabiliteitsprogramma.

TABEL 1: HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIEN IN BELGIE 1983-2003 (ALS PERCENTAGE VAN HET BBP)

1983 1987 1993 1998 2003

Schuld 109,4 128,2 136,8 119 100
Begrotingsevenwicht -14,8 -8 -7,4 -0,7 0,3
A. Interesten 9,9 10,6 11 7,5 5,4
B. Primair tekort/overschot -4,9 2,7 3,7 7 5,7
I. Inkomsten 49 49,1 48,3 50,1 51,3
1. Belastinginkomsten 43,6 44,7 43,7 45,5 44,8
a. Personenbelasting 15,7 15 13,7 14 13,8
b. Ondernemingsbelasting 2,1 2,4 2 3,5 3
c. Indirecte belasting 12,2 11,7 12,1 12,9 12,9
d. Socialezekerheidsbijdragen 13,3 15,2 15,4 14,6 14,4
e. Andere 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6
2. Andere inkomsten 5,4 4,4 4,6 4,6 6,5
II. Primaire uitgaven 53,9 46,4 44,6 43,1 45,6
1. Lonen en pensioenen 13,2 12,1 11,9 11,7 12,1
3. Brutokapitaalvorming 3,9 2,4 2,1 1,7 1,6
4. Sociale uitgaven 24,6 23,2 22,9 22 23,3
a. Gezondheidszorg 5,1 5,5 5,5 5,6 6,2
b. Andere 19,6 17,8 17,5 16,5 17,1
5. Subsidies en andere transfers 
naar ondernemingen 6,7 3,4 2,9 2,9 3

Bron: Bogaert, H., 2005, Entre Soutenabilité et croissance économique: le rôle difficile des finances publiques, in Les
Finances Publiques: défis a moyen et long termes, 2005, CIFoP, Charleroi.
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In een vorig verslag waren we tot het besluit gekomen dat de sociale partners de
voorbije twee decennia hun verantwoordelijkheid hebben opgenomen in de
financiering van de sociale zekerheid door aan de bijdragen relatief meer belang te
hechten, nu ze werden geconfronteerd met een nominale stagnatie van de staatsbij-
dragen gedurende 20 jaar. Bijgevolg kende de overheidsfinanciering een relatieve
daling van 35% tot 11%. Zo ziet de situatie er voor de loontrekkende werknemers
uit. Voor zelfstandigen bedraagt de overheidssubsidiëring nog steeds 27%, hoewel
dit als een % van het macro-economische inkomen van deze categorie lager ligt (zie
NAR, p. 13 en NBB). De stabilisatie van de staatstussenkomst is uiteraard een kwes-
tie van bewoordingen. In de jaren tachtig werd de zogenaamde “alternatieve
financiering” van de sociale zekerheid ingevoerd, wat inhield dat meer gebruik
werd gemaakt van loonmatiging om een bijkomende werkgeversbijdrage en een
aandeel van zo’n 20% van belastingen op de toegevoegde waarde te financieren (6).
Sinds 2004 is de bijkomende overheidsfinanciering van ziekenhuisverblijven in deze
“alternatieve financiering” opgenomen, maar deze bestond uiteraard reeds vroeger
en werd toen gefinancierd met het budget van volksgezondheid. De alternatieve
financiering ligt nu hoger dan de andere overheidssubsidies, maar dit is uiteraard
een legalistisch of institutioneel standpunt: in werkelijkheid gaat het om een ver-
schuiving van “financiering door bijdragen” naar “financiering door algemene
belastingen”, die in mindere of meerdere mate voor een specifiek doel bestemd is.
In oktober 2005 aanvaardde de regering om 15% van de stijgende voorheffing op
kapitaalinkomsten te bestemmen voor de financiering van de sociale zekerheid.

FIGUUR 8: FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN LOONTREKKENDEN EN ZELF-
STANDIGEN 1980-2004 (IN MILJARD EURO)

Bron: FOD Sociale Zekerheid, (2005), Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale
bescherming in België, FOD Sociale Zekerheid, Brussel.

(6) Dit % varieert: het bedroeg voor werknemers ongeveer 20,3% van de btw-inkomsten in 1999 en
23,5% in 2001. Zie Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale
bescherming in België 1999-2005, p. 101-103.
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FIGUUR 9: FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VAN LOONTREKKENDEN EN ZELF-
STANDIGEN 1980-2004 (ALS % VAN HET TOTAAL)

Bron: FOD Sociale Zekerheid, (2005), Vademecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale
bescherming in België, FOD Sociale Zekerheid, Brussel.

6. INGRIJPENDE HERVORMINGEN IN HET PENSIOENSTELSEL

6.1. STRUCTUUR VAN HET BELGISCHE DRIEPIJLERSYSTEEM
België heeft een driepijlerpensioenstelsel: in 1997 werd een grondige hervorming
van het wettelijk pensioenstelsel doorgevoerd, in 2003 werd het bedrijfspensioen
hervormd en men was zich steeds beter bewust van het belang van een derde pijler
voor individueel pensioensparen, en nu wordt ook aan huiseigendom aandacht
besteed. Het wettelijke pensioen omvat een inkomensafhankelijk pensioen voor
werknemers uit de privésector, gebaseerd op een repartitiefinanciering, een stelsel
voor zelfstandigen en een stelsel voor ambtenaren.

Het Belgische pensioenstelsel telt een groot aantal gerechtigden, maar rantsoeneert
wat het niveau van de uitkeringen betreft. Dit is gedeeltelijk het gevolg van een laag
activiteitsniveau in de leeftijdscategorieën vanaf 55 jaar. Nochtans krijgt het systeem
de kritiek dat het actuarieel onrechtvaardig zou zijn en geen stimulansen bevat om
langer te werken. Het kan geen verrassing zijn dat België op dit ogenblik op kop
staat wat het aantal jaren in leven na de pensioenleeftijd betreft, niet omdat de levens-
verwachting zoveel hoger ligt, maar omdat de pensioenleeftijd er tot de laagste
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behoort (58,7 voor België, in vergelijking met 61 voor EU-25 in 2003) (OESO-verslag
over de werkgelegenheid 2005; Strategisch Rapport Pensioenen België, 2005). Deze
situatie is stilaan aan het wijzigen. Recente cijfers tonen aan dat de gemiddelde
leeftijd waarop men op pensioen gaat in België steeg in 2005 tot 60,6, hiermee het
Europees gemiddelde (EU25) van 60,9 benaderend (Eurostat, Employment Statistics,
Average exit age from the labour force – total, 2007).

TABEL 2: PENSIOENFINANCIERING IN BELGIE, 1996 EN 2003

1996 2003 1996 2003
% van het bbp % van het bbp Miljoen EUR Miljoen EUR

Bijdragen
Eerste pijler 5,70 11.795
Tweede pijler 1,20 1,67 2.483 4.498
Derde pijler 1,20 4,51 2.483 12.147
Totaal 8,10 16.762
Uitkeringen
Eerste pijler 8,90 8,43 18.417 22.723
Eerste pijler – privésector 6,40 5,93 13.244 15.982
Eerste pijler – overheidssector 2,50 2,50 5.173 6.741
Tweede pijler 1,05 1,38 2.173 3.720
Derde pijler 0,50 1,23 1.035 3.311
Totaal 10,45 11,04 21.625 29.754

Bron: eigen berekeningen en Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen.

Het aantal gepensioneerden heeft zich momenteel, door demografische oorzaken,
enigszins gestabiliseerd. Dat kan verklaren waarom het relatieve aandeel van de wet-
telijke pensioenen stabiel is (en zelfs ietwat daalt), en dat zowel voor overheids- als
voor privépensioenen.

De jaarlijkse bijdragen zijn voor de tweede pijler niet opmerkelijk gestegen, zoals uit
de tabel kan worden afgeleid. Ten gevolge van loonmatigingen en een hardere con-
currentie in het bijzonder genieten niet veel mensen van een nieuwe tweedepijler-
pensioenregeling. De premies zijn netto slechts weinig gestegen. Voor de rest wordt
de stijging van de fondsen verklaard door de marktresultaten. De nettobijdragen ver-
dubbelden de voorbije vijf jaar, maar er was ook een aanzienlijke uitstroom van uit-
keringen, zodat de nettopremie werd beperkt.

Sinds 1999-2000 werd de waargenomen groeiende interesse voor sectorpensioen-
fondsen (ASV, Leuven, 31 maart 2000) nog gestimuleerd door de aangekondigde
nieuwe wet betreffende sectorpensioenfondsen. Beroepspensioenen kunnen op het
niveau van de onderneming worden georganiseerd door middel van levensverze-
keringen en steeds vaker, sinds de WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen –
2003), ook door sectorpensioenen.
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Enkele kerncijfers illustreren dit toenemende belang (Belgisch Nationaal Strategisch
Rapport Pensioenen, p. 14):
� het aantal uitkeringstrekkers steeg van 4,4% in 1981 tot 12,8% in 1999;
� het gemiddelde pensioen met een tweedepijlerbestanddeel steeg ten opzichte van

louter een eerstepijlerpensioen van 156,2% in 1981 tot 168,5% in 1999;
� het totale bijdragebedrag steeg van 0,69% van het bbp in 1985 tot 1,22% in 2000;
� de bijdragen in vergelijking met de terugbetalingen stegen van 108,4% in 1995 tot

125,4% in 2000;
� het totale reserveniveau steeg van 7,69% van het bbp tot 14,66% in 1999;
� de bijdragebetalers in de tweede pijler waren in 1999 goed voor ongeveer 35%

van de actieve bevolking, terwijl slechts 12,8% een uitkering krijgt, wat het toene-
mende belang illustreert.

Volgens het pensioenregister van 2001 heeft slechts 28,5% van de in dat jaar gepen-
sioneerde werknemers een tweedepijlerpensioen, tegenover 8,7% van de gepen-
sioneerde zelfstandigen, 4,6% van de gepensioneerde ambtenaren en 22,4% van de
gepensioneerden met een gemengde loopbaan (Strategisch Rapport Pensioenen
2005, p. 20).

De nieuwe wet op sectorpensioenen zou dat niveau aanzienlijk moeten verhogen.
Volgens het Strategisch Rapport Pensioenen van België zijn er in 2004 collectieve
overeenkomsten voor beroepspensioenen in economische sectoren die 25% van de
tewerkstelling in de privésector vertegenwoordigden, en als de 800.000 werknemers
die reeds een pensioenfonds of groepsverzekering hadden, worden meegerekend,
zou zowat 48% van de werknemers in de privésector gedekt zijn. Voor de parti-
culiere non-profitsector kondigt de nieuwe collectieve overeenkomst voor de
komende jaren onder andere de oprichting aan van een, zij het dan beperkt, pen-
sioenfonds (7).

TABEL 3: RAMING VAN HET AANTAL DEELNEMERS IN DE TWEEDE PIJLER

Werknemers privésector
Pensioenfonds 2003 263.952
Groepsverzekering 1.314.839
Sectorpensioeninstellingen 2004 643.045
Totaal werknemers privésector 2.685.000
% van privésector met tweede pijler, gecorrigeerd op dubbeltelling ongeveer 48%

Zelfstandigen
Sociale fondsen 2003 ongeveer 65.000
Verzekeringsmaatschappijen 2004 ongeveer 70.000
Totaal zelfstandigen 640.047
% van de zelfstandigen met een tweede pijler, raming 21% 

Bron: Strategisch Rapport Pensioenen België 2005, bijlage 6.

(7) Het federaal akkoord voor de non-profitsector bepaalt dat vanaf januari 2006 16,4 miljoen EUR
wordt gereserveerd voor een “spaarfonds” en tegen 31/12/2010 wordt gestort in een sectorpensioen-
fonds; het kapitaal dat zich vanaf 31/12/2010 in het sectoraal fonds bevindt, zal nooit minder dan 0,6
% van de totale loonmassa van de betrokken groep van het lopende jaar bedragen” (Ontwerp van
akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren – privésector). 601
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De Commissie Vergrijzing gaat ervan uit dat het aantal bijdragebetalers op korte ter-
mijn met 400.000 à 500.000 zal stijgen (Commissie Vergrijzing, 2003, p. 40).

Een veel grotere stijging in pensioensparen wordt in de derde pijler waargenomen,
waar enerzijds individuele pensioenrekeningen bestaan (de begroting voor 2006
stelt een stijging van het aftrekbare bedrag voor) en anderzijds kennen de levens-
verzekeringen een heropleving of een “tweede leven”. Deze verzekeringen stegen
inderdaad spectaculair, deels door het succes van nieuwe investeringsmogelijkhe-
den, de zogenaamde “Tak 23”-verzekeringscontracten, die aan investeringsfondsen
gelinkt zijn. Het spaarpercentage steeg voor deze producten tot 4,5% van het bbp.
Deze vorm van pensioensparen is al sinds 1996 bijzonder succesvol (zie NBB,
Jaarverslag 2004, p. 126, stijging financiële activa van de gezinnen).

Er wordt van uitgegaan dat de nieuwe sectorpensioenen op zeer korte termijn een
dubbel zo grote groep van de actieve bevolking kunnen dekken. Dat zou betekenen
dat nagenoeg de volledige bevolking gedekt zou zijn (met uitzondering van de
werknemers in de overheidssector, die in hun pensioen van de eerste, en enige,
pijler reeds een betere vervangingsratio hebben).

Een belangrijk element waarover moest worden onderhandeld, was het feit dat in
de stelsels een leeftijdsvereiste moest worden ingevoerd. Verschillende onderhan-
delingssessies met de sociale partners waren noodzakelijk eer de verschillende partijen
tot de overeenkomst kwamen om de leeftijd op 60 jaar vast te stellen, met een over-
gangsperiode van 7 jaar om met de bestaande situaties rekening te houden.

Zoals wordt aangetoond in Pacolet, 2002, blijft het aandeel van pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen in de financiële markten evenwel beperkt, maar dat
wordt in het vermogen van de Belgische huishoudens en in de economie in het alge-
meen ruimschoots gecompenseerd door een hoger niveau van andere financiële en
niet-financiële middelen. De eigen woning vormt haast de helft van alle middelen
van de huishoudens (NBB-rapport 2004) en het totale niveau van bank- en andere
financiële middelen ligt hoger (in vergelijking met het bbp) dan in de meeste andere
OESO-landen. De netto vermogenssituatie van de Belgische huishoudens behoort
internationaal gezien tot de beste. In 2003 beschikten zij over een totaal van finan-
ciële activa van 680 miljard EUR en hebben zij een schuld van zo’n 116 miljard EUR
(NBB-rapport 2004, p. 124). Wij zagen in het verleden het bezit van een eigen woning
als vorm van impliciet pensioensparen, als “pensioensparen avant la lettre” (Devos,
Van Dender, Pacolet, 1991) en het wordt nu terecht te berde gebracht bij de dis-
cussie over het pensioen (Strategisch Rapport Pensioenen België 2005, p. 7).

België wordt nog steeds gekenmerkt door een laag niveau van pensioensparen in de
vorm van annuïteiten en een bijkomend pensioeninkomen. Pensioenfondsen wor-
den meestal als kapitaal uitbetaald. De nieuwe wet op de pensioenfondsen wenst
dat te matigen, maar de bevolking voelt er maar weinig voor. Dit houdt in dat een
groter deel van het pensioensparen als een legaat aan de volgende generaties wordt
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overgelaten. In die landen waar de annuïtisering uitgebreider is, hield dit een stijging
van de consumptie in, alsook een achteruitgang van het totale sparen; terwijl geka-
pitaliseerde pensioenen juist het globale pensioensparen zouden kunnen stimuleren. 

Hoewel de verplichte en vrijwillige bedrijfspensioenen slechts een beperkt aandeel
uitmaken van de totale pensioenuitkeringen (slechts 12%), wat echter voor slechts
12% van de gepensioneerden van toepassing is, zullen degenen die een bedrijfspen-
sioen krijgen (welvarende bedrijfstakken, hogere inkomens) hun pensioeninkomen
aanmerkelijk zien stijgen.

Het enorme verschil tussen degenen die alleen recht hebben op een eerstepijlerpen-
sioen, en degenen die ook een tweede pijler hebben, kan uit de volgende cijfers
worden afgeleid: de eerste groep heeft een gemiddeld pensioen van 839 EUR per
maand; de tweede groep heeft een pensioen van 1.414 EUR per maand (Hoge Raad
van Financiën, Studiecommissie voor de vergrijzing, april 2002, p. 113).

De macro-economische vervangingsratio (8) van de wettelijke pensioenen neemt
geleidelijk aan af (Belgisch Nationaal Strategisch Rapport Pensioenen, p. 13). Het daalt
van 29,9% in 2000 tot 28% in 2030 en 25,5% in 2050. De impact daarvan moet niet
worden overdreven: het aantal tweeverdienersgezinnen zal immers stijgen van 32% in
2010 tot 55% in 2050 (Ibidem, p. 13). Verbetering van de situatie is wel mogelijk met
een relatief bescheiden tweedepijlerbijdrage. De Belgische Studiecommissie voor de
Vergrijzing berekende voor het “Current and Prospective Replacement Rates Report”
van de indicatorensubgroep van het Social Protection Committee (Studiecommissie
voor de vergrijzing, 2004, p. 149) de vervangingsratio van een gemiddeld pensioen
met een volledige loopbaan in de privésector en een bijdragebetaling aan de tweede
pijler met 4,25% van het brutoloon. De bijdragen voor 2002 startten 10 jaar eerder,
die voor 2030 40 jaar eerder. De brutovervangingsratio ligt laag, maar door het relatief
goede belastingstelsel (belastingkrediet) bedraagt de nettovervangingsratio ongeveer
66%, inclusief het aandeel van een tweedepijlerpensioen. Voor het ogenblik is dat
aandeel beperkt tot zelfs geen 10% van het totale pensioen, maar het zou in de
toekomst kunnen stijgen tot een kwart van het gemiddelde totale pensioeninkomen
en de gemiddelde vervangingsratio. Dit veronderstelt dat een doelstelling van 75%
vervangingsratio haalbaar is met een “relatief bescheiden inspanning” als aandeel van
het bbp. Toch is 4,25% van de lonen als individueel pensioensparen substantieel, in
vergelijking met de oorspronkelijke bijdrage voor de wettelijke pensioenen van 5,7%
(van het bbp) (zie hierboven). Wat zou het resultaat zijn geweest als de eerste pijler
met deze middelen was opgetrokken? We moeten beseffen dat zelfs die resultaten
niet ambitieus zijn, aangezien ze verwijzen naar de vervangingsratio op het ogenblik
van het pensioen; er zijn geen links met de algemene evolutie van de welvaart, met
een erosie van ouderdomspensioenen tot gevolg.

(8) Het gemiddelde pensioen als aandeel van een gemiddeld brutoloon.
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TABEL 4: VERVANGINGSRATIO VOOR TYPISCHE GEVALLEN, BRUTO EN NETTO, OP HET OGEN-
BLIK VAN DE PENSIONERING

Vervangingsratio in % 2002 2010 2020 2030

Brutovervangingsratio 1e pijler 36,5 37,1 36,8 36,6
Brutovervangingsratio 2e pijler 3,5 6,1 12,2 11,8
Totale brutovervangingsratio 40,0 43,2 49,0 48,4
Totale nettovervangingsratio 66,1 68,2 77,2 76,3

Bron: Studiecommissie voor de vergrijzing, 2004, p. 151.

Dat onze pensioenen toereikend zullen zijn, wordt dan ook steeds meer in twijfel
getrokken, want in de periode 1982-1998 werd het maximum voor het berekenen
van de pensioenuitkering alleen geïndexeerd volgens de prijzen, maar niet volgens
de algemene evolutie van de inkomens. Voor de gepensioneerden is er een gewaar-
borgde koopkracht, door ook hier de pensioenen aan de index te linken, maar niet
aan de algemene evolutie van de inkomens. Alleen voor het ambtenarenstelsel is er
een link met de loonevolutie (‘perequatie’). Verdere maatregelen om de uitkeringen
selectief te verbeteren, zijn te vinden in Pacolet, Verschueren (2007).

De pensioenstelsels spelen een zeer belangrijke rol bij het voorkomen van armoede
bij ouderen. Zonder deze stelsels zou zo’n 90% van deze groep arm zijn, maar zelfs nu
ligt het armoederisico bij ouderen tweemaal hoger dan bij de rest van de bevolking,
(Commissie voor Vergrijzing, 2004, p. 37): zo’n 25% is arm, in vergelijking met 13%
bij de rest van de bevolking. Doordat een reeks van selectieve pensioenverhogingen
werd doorgevoerd, vroegen ook minder personen het minimumpensioen aan.

6.2. HERVORMING
De hervorming van het huidige wettelijke pensioenstelsel, waarvan zo dikwijls
sprake was, werd niet ten uitvoer gebracht. Daardoor blijft de pensioenverzekering
in grote mate een repartitiestelsel, waarbij het aandeel van de tweede pijler
nauwelijks stijgt (pas in de voorbije jaren werden uitkeringen door uitzonderlijke
opbrengsten gecompenseerd). Loonmatiging en groei in die sectoren die zich deze
bijkomende pensioenstelsels niet kunnen veroorloven, verklaren deze trage groei
(Bouten, Pacolet, 2000).

De pensioenhervorming van 1997 probeerde het vertrouwen in het huidige wet-
telijk pensioenstelsel, de eerste pijler, te doen toenemen door niet alleen het maxi-
mumpensioen dat aan aangepaste loonplafonds is gekoppeld, te verbeteren, maar
ook de welvaartsaanpassingen voor de laagste pensioenen. Tegelijkertijd beperkte
deze hervorming de uitgaven, aangezien de pensioenen alleen volgens de prijzen
(prijsindex voor gezondheidsuitgaven) werden geïndexeerd. Uit berekeningen van
het Federaal Planbureau, gebaseerd op extrapolatie van het huidige systeem op
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lange termijn, kon worden geconcludeerd dat het pensioen leefbaar en zelfs betaal-
baar zal blijven, op voorwaarde dat de overheidsschuld vermindert. In vergelijking
met de reële groei zullen de pensioenen steeds meer tot een basisuitkering worden
teruggebracht, wat dan weer zal leiden tot een vraag naar bijkomende pensioen-
stelsels. Deze laatste nemen momenteel geen ruimere plaats in in de individuele ver-
mogensopbouw en de financiële markten, die worden gedomineerd door een veel
grotere verschuiving van commerciële bankdiensten naar steeds omvangrijkere col-
lectieve beleggingsfondsen, die blijven groeien omwille van de belastingvoordelen
(SICAV’s) en uitstekende beursprestaties op het einde van de jaren negentig.

TABEL 5: VOORNAAMSTE REGELGEVENDE INITIATIEVEN

Hervorming in de eerste pijler
1997 Pensioenhervorming

Hervorming in de tweede pijler
1995 Wet-Colla
1997 Minimumpensioen en gewaarborgd minimuminkomen voor oudere gepensioneerden
1999 Regeringsakkoord over oprichting sectorpensioenfonds
2001 Akkoord sociale partners over oprichting sectorfonds
2002 Creatie van bijkomend pensioen voor zelfstandigen
2003 Wet op sectorpensioenen 
2003 Non-discriminatie van tijdelijke werknemers

Hervorming in de derde pijler
1985 Creatie van individuele pensioenspaarrekeningen

Bron: Belgische Vereniging Pensioenfondsen.

De hervorming van Minister Colla met betrekking tot de sectorpensioenfondsen gaf
de werknemers een grotere betrokkenheid bij het controleren van de beroepspen-
sioenstelsels en zorgde voor een grotere flexibiliteit. De wet op de pensioenfondsen
van Minister Vandenbroucke (WAP – Wet op de aanvullende pensioenen, 28 april
2003) was een antwoord op de nood om de kloof tussen het afnemende belang van
de wettelijke pensioenen en het verlangen naar een degelijk pensioeninkomen te
dichten. De voornaamste doelstelling van deze wet bestaat erin, de toegankelijkheid
van deze tweedepijlerstelsels uit te breiden tot alle werknemers, ook in die bedrijfs-
takken die traditioneel minder met deze professionele socialebeschermingssyste-
men begaan zijn. De wet leidde tot (zal leiden tot) een soort van “democratisering”
van de tweede pijler (zie Hoge Raad van Financiën, Studiecommissie voor de vergrij-
zing, april 2002, p. 29). In mei 2003 maakte diezelfde Belgische Studiecommissie
voor de Vergrijzing een beoordeling van de mogelijke impact van deze hervorming.
Daarbij werden scenario’s gebruikt waarin de huidige participatie in beroepspen-
sioenen (zo’n 30% à 35% van de werknemers) met 15 tot 35% zou kunnen toene-
men. Dat betekent een stijging van de bijdragen met zo’n 0,2% tot 0,6% van het bbp
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tegen 2003 en bijkomende fiscale uitgaven van 0,09% tot 0,26% van het bbp
(Studiecommissie voor de vergrijzing, mei 2003, p. 40, 41, 44).

De nieuwe wet heeft duidelijk omlijnde doelstellingen:
� oneigenlijk gebruik vermijden door pensionering pas vanaf de leeftijd van 60 jaar

toe te staan;
� annuïteiten stimuleren: in elk pensioenplan met betaling in kapitaal is de

omzetting in annuïteiten voorzien, met inbegrip van de fiscale neutraliteit (16,5%
belasting en een voorheffing op de annuïteiten);

� over de sectorpensioenen wordt in collectieve overeenkomsten onderhandeld en
ze verschillen van de bestaande systemen op initiatief van de werkgevers. Ze
maken een betere dekking mogelijk, vooral dan voor arbeiders en voor kleine en
middelgrote ondernemingen;

� aangezien zij voor de (sociale) bescherming van de werknemers zo belangrijk zijn,
worden ze door de regering gecontroleerd.

De nieuwe sectorpensioenen willen ook de arbeidsmarktparticipatie stimuleren.
(Belgisch Nationaal Strategisch Rapport, p. 11). Er werden nieuwe voorstellen
(2004) ingediend om bijkomende pensioenrechten te bekomen voor degenen die
langer werken.

In 1999 besloot de federale regering om voor zelfstandigen en werknemers in de
privésector de creatie te stimuleren van nog meer beroepspensioenen, op een sec-
toriële basis. Sinds 1982 bestaat er een regelgevende context voor een tweede pijler
voor zelfstandigen (Vrij aanvullend Pensioen, B. Cantillon e.a., 2002).

De nieuwe wet op non-discriminatie houdt verder in dat de sectorpensioenen of de
pensioenfondsen, die tot nog toe waren opgevat in een strategie om ertoe aan te
sporen om werknemers langer te houden, ook zullen moeten worden toegepast op
tijdelijke werknemers.

Het versnipperde beeld van individuele ondernemingen, die met non-profit-
organisaties, het pensioen van sommige categorieën van werknemers organiseren, is
opmerkelijk. Men verwacht dat de sectorpensioenen de intersectoriële mobiliteit
niet aan banden zullen leggen (Stevens, 2000, p. 261). De individuele pensioenfond-
sen op bedrijfsniveau, de vroegere sectorpensioenfondsen, de groepsverzekeringen
en de onlangs gecreëerde pensioenfondsen zullen naast elkaar bestaan. Bovendien
kunnen ze bestaan voor werknemers, zelfstandigen en overheidsbedrijven. Hoewel
zij een zekere mobiliteit verlenen, lijkt de administratieve complexiteit ervan zich
nog maar in het beginstadium te bevinden.

De sector van de pensioenfondsen klaagt en blijft erover klagen dat er een vrij com-
plex systeem werd gecreëerd, met heel wat administratieve vereisten, waardoor de
bestaande fiscale discriminatie blijft bestaan en het toch al complexe landschap van
bedrijfspensioenen in België nog complexer wordt.
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6.3. FINANCIELE STABILITEIT VAN DE EERSTE PIJLER IN DE TOEKOMST: HET “ZILVER-
FONDS’’
Met het oog op de duurzaamheid van de overheidsfinanciën en de toekomst van de
pensioenen, werd voor de kosten een “frontloading”-systeem gecreëerd teneinde
het wettelijk pensioen in de toekomst te financieren. Dit “Zilverfonds” is in zeker
opzicht een vorm van prefinaciering van de last van de toekomstige pensioenen
(2010-2030). Het fonds bestaat sinds 2001 en er kan jaarlijks een maximum van 1%
van het bbp in worden geïnvesteerd (in staatsobligaties); het kan worden aangespro-
ken zodra de overheidsschuld minder dan 60% van het bbp bedraagt. Oorspronke-
lijk adviseerde de Hoge Raad van Financiën dat een structureel overschot in de over-
heidsbegroting (waarvan 0,3% van de federale regering en 1,3% van de sociale zeker-
heid) zou worden gereserveerd voor het Zilverfonds, gaande van 0,7% in 2007 tot
1,5% in 2011. Het gaat om een soort van systeem van oormerking voor de pensioe-
nen van de terugbetaling van de overheidsschuld, dat zou moeten worden gebruikt
voor de bijkomende financiering van de pensioenen in de toekomst. Sinds 2001
werd jaarlijks zo’n 0,25% van het bbp in dit Fonds gestort (goed voor 0,625 miljard
EUR), zodat het tegen het einde van 2003 0,7% van het bbp bedroeg. Het kenmerk
van “oormerking” komt ook tot uiting in de financieringsmethode van het “Zilver-
fonds”. In 2001 werden de opbrengsten van de UTMS-licenties en de meerwaarde
van de goudoverdracht van de Belgische Centrale Bank naar de ECB in het fonds
gestort. In 2003 werd een deel van de opbrengsten van de verkoop van een dochter-
maatschappij van Belgacom (het Belgische telecombedrijf) in Nederland gebruikt. In
2002 werd een deel van de winst van de Belgische Centrale Bank waarop de Belgi-
sche regering recht heeft, in het fonds gestort (9). In september 2003 werd een
bijkomend bedrag van 2,6 miljard EUR aan het Fonds toegewezen (de waarde van
de effectisering van de hypothecaire portefeuille van Credibe), waardoor het
aanzienlijk groeide. Toen op het einde van 2003 (gespreid over 2003 en 2004) de
waarde van het pensioenfonds van Belgacom kon worden toegevoegd, werd in één
transactie de totale portefeuille verdubbeld. Met de gestegen verantwoordelijkheid
van de staat om later de wettelijke pensioenen van het Belgacom-personeel uit te
betalen, wordt hier geen rekening gehouden, zodat het hier niet gaat om een echte
bijkomende financiering van de bestaande pensioenverplichtingen. Men neemt pen-
sioenverplichtingen over. In 2005 werd de opbrengst van de zogenaamde fiscale
amnestie (zo’n 400 miljoen EUR) aan het fonds toegevoegd. Nochtans bedroeg de
totale reserve midden 2005 ongeveer 12,4 miljard EUR. De versnipperde financie-
ring is geen garantie voor de omvang van dit fonds in de toekomst (zie ook “Sta-
biliteitsprogramma van België 2003-2005”). De portefeuille werd belegd in zero-
coupon schatkistobligaties.

(9) www.begroting.be; www.gva.be/dossiers/begroting 2003.
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TABEL 6: RESERVES VAN HET ZILVERFONDS: EEN GEFINANCIERDE RESERVE OM DE PENSIOENEN
IN DE TOEKOMST TE FINANCIEREN, IN MILJOEN EUR, SITUATIE MIDDEN 2005

Financiering Bedrag

UMTS 437,8
Goudreserves Centrale Bank 177,1
Winst Centrale Bank 429,0
Interest 2002 11,8
Belgacom-dividend 2002 237,2
Waarde niet-geïnde bankbriefjes in Belgische frank 214,0
Credibe 2.645,7
Belgacom-dividend 2003 290
Pensioenfonds Belgacom 5.000,0
Interest 2003 0,3
ALESH 2.500,0
Interest 2004 6,2
Fiscale amnestie 422,9
Credibe 19,8
Totaal in juni 2005 12.391,8

Bron: eigen samenvatting.

6.4. ENKELE BELEIDSCONCLUSIES
Het eerstepijlerpensioen is, met de parametrische wijzigingen die reeds in 1997
werden ingevoerd, houdbaar voor de toekomst, maar de adequaatheid ervan staat
ter discussie. Het Zilverfonds heeft wel degelijk een specifieke bestemming, maar is
relatief beperkt. In ieder geval zal het bijdragen tot de financiering van de eerstepij-
lerpensioenen in de toekomst. De sectorpensioenfondsen liggen tussenin (10) om
voor een grotere groep pensioenrechten te openen. Voor het ogenblik is het succes
ervan niet duidelijk en de Belgische burger heeft misschien reeds gekozen voor zijn
individuele derde pijler, in lijn met zijn reputatie niet van “grote consument”, dan
wel van “grote spaarder”. In ieder geval is een zekere verhoging van de bijdragen
merkbaar (geschatte verhoogde bijdragen bij een maximum van 0,6% van het bbp
en fiscale uitgaven voor 0,26% van het bbp; zie boven). Het “Zilverfonds” impliceert
tevens een nieuwe jaarlijkse bijdrage van 0,25% van het bbp.

7. GEZONDHEIDSZORG EN LANGDURIGE ZORG

België is een van de oudere landen. Dat betekent dat een steeds groter aandeel van
de gezondheidszorg bestemd is voor 65-plussers (van 35% tot 50% nu en tot 60% in
2030). Om die reden nemen we gezondheidszorg en langdurige zorg (voor ouderen,
maar ook voor gehandicapten) samen onder de loep. Aangezien een deel van de ver-
antwoordelijkheden onder de Gemeenschappen vallen, moesten we de informatie
op nationaal en communautair niveau combineren.

(10) Tussen een privébedrijfspensioen en een meer op solidariteit gebaseerd pensioenstelsel.
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7.1. VAN BUDGETTAIRE SOBERHEID TOT GECONTROLEERDE UITBREIDING
In de onderstaande figuur combineren we de stijging van de overheids- en privé-uit-
gaven voor gezondheids- en langdurige zorg voor België en de Vlaamse en Franstalige
gemeenschap.

FIGUUR 10: STIJGING VAN DE PUBLIEKE EN PRIVATE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG:
IMPLICIETE EN EXPLICIETE ZORGVERZEKERING

Bron: Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet, C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy, X., Peetermans, A. en Swine, C.
(2005), p. 421.

Uit deze cijfers kunnen we de evolutie van het grootste budget m.n. de nationale
ziekteverzekering (RIZIV) afleiden; een periode van budgettaire soberheid (toege-
stane reële groei van 1,5% voor de jaren 1995-1999, 2,5% voor de jaren 2000-2003)
werd gevolgd door een gecontroleerde expansie met een reëel jaarlijks groeicijfer
van 4,5% voor de jaren 2004-2007 (Pacolet, 2002, p. 271; Studiecommissie voor de
Vergrijzing, 2004) (11). In 2006 en 2007 stijgt nogmaals de ziekteverzekering door
de overheid omdat de kleine risico’s voor zelfstandigen erin worden opgenomen
(beslissing van januari 2004, vanaf 1 juli 2006 in voege). De budgettaire impact
wordt geschat op nogmaals 1% en 2% extra groei van de overheidsbegroting voor
ziekteverzekering en een equivalente daling van de vrijwillige verzekering (daling van 

(11) Vanaf 2004 wordt de staatstussenkomst in de financiering van ziekenhuizen opgenomen in de
ziekteverzekering zelf. Daartoe komen er extra fondsen voor de globale begroting van de sociale zeker-
heid, waardoor deze verder in de begroting voor de ziekteverzekering kunnen worden opgenomen.
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10,7% in 2006 en nogmaals 32,7% in 2007) (Pacolet, Deliège et al., 2005, p. 365 en
Studiecommissie voor de Vergrijzing, 2004). Deze ‘nationalisering’ van de vrijwillige
verzekering ‘kleine risico’s’ voor zelfstandigen zou met andere woorden het markt-
aandeel van de vrijwillige verzekering aanzienlijk doen dalen.

FIGUUR 11: REEEL JAARLIJKS GROEICIJFER VAN DE BEGROTING VAN DE ZIEKTEKOSTENVERZE-
KERING EN DE BIJKOMENDE OVERHEIDSFINANCIERING VAN ZIEKENHUISVERBLIJVEN, VERGELEKEN
MET HET TOEGESTANE GROEICIJFER: IS DE BEGROTING VOOR GEZONDHEIDSZORG ONDER CON-
TROLE?

Bron: eigen berekeningen.
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FIGUUR 12: REEEL GROEIPAD VAN DE BEGROTING VOOR GEZONDHEIDSZORG EN TOEGE-
STAAN GROEIPAD: DE BEGROTING VOOR GEZONDHEIDSZORG IS NIET ONDER CONTROLE
(IN MILJOEN EURO)

Bron: eigen berekeningen.

Net zoals in het verleden lag het reële groeipad hoger dan het toegestane en
ondanks dit expansiegerichte beleid voor de toekomst hadden de werkelijke kosten
de neiging om pijlsnel toe te nemen, wat de regering ertoe noodzaakte om verdere
kostenbeheersende maatregelen door te voeren. Pas vorig jaar leken de kosten
onder controle te zijn. Er was sprake van om bovendien ook een zorgverzekering in
te voeren, maar de begrotingsomstandigheden maakten een dergelijke institutionele
verandering niet mogelijk. Om een tekortkoming op nationaal niveau te verhelpen
en met het oog op een groter verlangen om de gezondheids- en langdurige zorg op
regionaal niveau te organiseren, voerde de Vlaamse regering in 2001 een
zorgverzekering in. In minder dan 3 jaar tijd werd de doelgroep haast volledig
gedekt en zorgbehoevenden thuis of in een instelling krijgen respectievelijk 90 en
125 EUR uitbetaald (12). Het succes van de benutting (sommigen hebben het over
vrijgevigheid) leidde reeds tot een toenemende bezorgdheid aangaande de financie-

(12) In de toekomst wordt de uitkering voor personen thuis opgetrokken tot het niveau van perso-
nen in een instelling (125 EUR per maand in 2009).
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ring van dit nieuwe systeem en de duurzaamheid ervan. Doordat deze zorgverzekering
zo snel de doelgroep bereikte, spraken we van een “Vlaams wonder” (Pacolet,
Deliège, e.a., 2006). Bovendien verbeterden de nationale instanties de financiering
van de residentiële langdurige zorg voor ouderen, zodat de ouderenzorg, in combi-
natie met de budgetten voor thuisverpleging, een van de snelst groeiende sectoren
van de ziekteverzekering werd. Nochtans lijkt de residentiële zorg voor ouderen,
vooral dan internationaal gezien, niet voldoende verzekerd te zijn, in vergelijking
met de manier waarop de andere landen met langdurige zorg omgaan (OESO, M.
Huber). De zorg voor personen met een handicap stagneerde in Vlaanderen al sinds
een decennium en de wachtlijsten werden alsmaar langer. Daarom werd met een
inhaalbeleid gestart. Op nationaal niveau versoepelde de regering ook de voorwaar-
den en ze verbeterde het niveau van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,
zodat we kunnen besluiten dat een impliciete zorgverzekering werd georganiseerd.
Daar waar de expliciete zorgverzekering op Vlaams niveau goed is voor ongeveer
0,11% van het bbp, voegden de verhoogde uitgaven voor de nationale ziekteverzekering
en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden 0,5% van het bbp aan de gezondheidszorg
toe; dat is ruimschoots de helft van de bijkomende uitgaven van de voorbije twintig jaar.

7.2. TOTAAL NIVEAU VAN PRIVE- EN OVERHEIDSUITGAVEN
Hoewel er een sterk ontwikkeld gezondheids- en welzijnszorgsysteem is, zowel wat
de omvang als de beschikbaarheid betreft, leidde dit noch op privé-, noch op open-
baar niveau tot een buitensporig uitgavenniveau, zoals blijkt vanuit een internatio-
naal perspectief. Evenmin waren er tot nog toe klachten over lange wachtlijsten –
behalve dan voor personen met een handicap. In tegendeel, de procedure voor de
invoering van een numerus clausus in sommige medische beroepen staat slechts in
een beginstadium en zou een rantsoenering in de toekomst kunnen inhouden. De
strategie om het aanbod te controleren, zou – samen met de vrije keuze van behan-
deling – kunnen verklaren waarom een relatief grote beschikbaarheid tegen een
redelijke kostprijs werd bekomen.

Aangezien het ”Economic Policy Committee” in haar Werkgroep Vergrijzing op
Europees niveau de budgettaire kostenstijging berekent die het gevolg is van de ver-
grijzing van de bevolking, besloten wij met gelijkaardige berekeningen dat de
kosten voor zorg niet buitensporig zullen zijn. Neem bijvoorbeeld de alom aan-
vaarde veronderstelling dat het bbp en de uitgaven zullen toenemen: we kunnen de
toekomst alleen beschrijven als een “hoorn des overvloeds”, waar, zelfs wanneer de
privé- als overheidsuitgaven relatief zullen toenemen, we nog een groot bedrag aan
beschikbaar inkomen hebben voor privéverbruik, overheidsverbruik of verdere
inkomensverdeling.

In de onderstaande figuur projecteerden we groeiscenario’s van het Federaal Plan-
bureau met enkele scenario’s voor de overheids- en privé-uitgaven voor gezondheids-
zorg. De presentatie is geïnspireerd door het zogenaamde “Baumol-effect”. Het
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illustreert dat ondanks een substantiële (misschien overschatte) reële stijging van de
uitgaven voor gezondheidszorg (van zo’n 2 800 EUR per inwoner tot zo’n 11 600
EUR in 2050), we nog over een andere “hoorn des overvloeds” beschikken, met een
privékoopkracht van ongeveer 24 200 EUR nu en 50 200 EUR in 2050. Dit alleen om
aan te tonen dat we niet bang hoeven te zijn wat de macro-economische betaal-
baarheid van de gezondheidszorg betreft.

FIGUUR 13: EEN HOORN DES OVERVLOEDS: EVOLUTIE VAN HET BBP/INWONER EN TOTALE UIT-
GAVEN EN RAMING VAN DE OVERHEIDS- EN TOTALE UITGAVEN PER INWONER, BIJ CONSTANTE
PRIJZEN 2004, 1970-2050, IN EUR, BELGIE

Bron: Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet, C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy, X., Peetermans, A. en Swine, C.
(2005), p. 472.

Er vond een verschuiving naar meer eigen bijdragen, of noem het verantwoor-
delijkheid op individueel niveau, plaats, wat leidde tot een verhoogd niveau van
privé-uitgaven, volgens berekeningen 1/3 van de totale uitgaven. Hierdoor ontstond
echter een probleem op het vlak van de toegankelijkheid: in de recente gezondheids-
enquêtes verklaarde bijna 1/3 van de zieken dat ze “om financiële redenen
genoodzaakt waren om van sommige gezondheidszorg af te zien of om deze uit te
stellen”. De invoering van een soort “sociale franchise”, later omgevormd tot een
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‘maximumfactuur’ voor categorieën van gerechtigden met een laag tot middelgroot
inkomen, zorgde voor een betere betaalbaarheid. Voor de volledige gezondheids-
zorg wordt het totale medeverzekeringsbedrag van ongeveer 2% van het bbp via de
maximumfactuur terugbetaald voor ongeveer 0,5%, wat wijst op een substantiële
inspanning om die remgelden te beperken. Ook op dit vlak heerst steeds meer
bezorgdheid over het feit dat deze kosten te snel stijgen, maar tegelijkertijd worden
de grenzen van deze stijgende eigen bijdragen duidelijk. 

Sommigen geloven dat de invoering van een tweede pijler in het pensioenstelsel,
een oproep is om in de ziekteverzekering een vergelijkbare tweede pijler in te
voeren. Anderen dan weer, zoals de voormalige Minister van Sociale Zaken Frank
Vandenbroucke, nemen aan dat de gezondheidszorgsector zich niet leent voor
dergelijke tweedepijleroplossingen. Internationale voorbeelden, de VS ‘par excel-
lence’, illustreren dat het mogelijk is. De vrijwillige verzekering in België, ongeacht
of deze van de tweede of de derde pijler is, heeft een breed bereik, maar het belang
ervan is tot nog toe beperkt gebleven. Een bijzondere situatie is die van de zelf-
standigen, zo’n 700.000 personen, die voor kleine risico’s een vrijwillige verzekering
moesten nemen. Vanaf het midden van 2006 worden de zelfstandigen opgenomen
in de wettelijke ziektekostenverzekering, waardoor het bestek van de vrijwillige
verzekering kleiner wordt. De ziekenfondsen waren en zijn nog steeds betrokken bij
de aanvullende ziekteverzekering, zodat deze waarschijnlijk zal blijven bestaan.
Verder werd de vrijwillige hospitalisatieverzekering een belangrijk bijkomend ele-
ment voor beroepsmatige voordelen. Dit is het belangrijkste tweedepijlerproduct.
Verder zijn andere individuele verzekeringen mogelijk. Ook voor de zorgverzeke-
ring sluiten privéverzekeringsmaatschappijen verzekeringspolissen af en zij hebben
het recht om de verplichte Vlaamse zorgverzekering te verstrekken (maar dit is niet
echt een succes). Al bij al is het bereik zeer wijd: niet minder dan 60% van de
bevolking (of 6 miljoen mensen, 2 miljoen door de ziekenfondsen, 4 miljoen door
de privéverzekeraars) is door zulk een regeling gedekt. Volgens schattingen blijft
hun relatieve belang echter beperkt tot ongeveer 4% à 5% van de totale uitgaven
voor gezondheidszorg (zie tabel hierna), maar tegelijkertijd steeg het de laatste jaren snel (13).

(13) Voor een gedetailleerde analyse van de financiering van de gezondheidszorg en de welzijnszorg
in Vlaanderen, zie Pacolet, Van Opstal, Borghgraef, 2007.
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TABEL 7: DRIEPIJLERSYSTEEM IN DE BELGISCHE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING, IN MILJOEN EUR,
GEDEELTELIJKE INFORMATIE

1987 1993 1999 2001 2002

Openbare ziektekostenverzekering 
Bijbetaling gezondheidszorg 1.390,3
Bijbetaling rusthuizen (inbegrepen RVT) 1.401,0
Totaal bijbetalingen 676,7 n.a. 3.544,9 (a) 2.791,3
Openbare ziektekostenverzekering 13.047,7
Rusthuizen (inbegrepen RVT) 1.110,3
Totaal openbare ziektekostenverzekering 5.999,0 8.592,6 12.029,1 13.774,4 14.158,0
Ministerie van Volksgezondheid 530,5 n.a. 1.066,5 1.129,0 1.175,2
Vrijwillige verzekering
Verzekering voor kleine risico’s zelfstandigen 

Verzekering 163,6 n.a. 240,5 n.a. 264,0
Bijbetaling 59,5 n.a. n.a. n.a. n.a.
Totaal kleine risico’s 223,1 n.a. n.a. n.a. n.a.

Privéverzekering
Aanvullende verzekering ziekenfonds n.a. 168,4 n.a. 256,2 n.a.
Collectieve privéverzekering n.a. 70,1 n.a. 209,5 n.a.
Individuele privéverzekering n.a. 75,2 n.a. 196,3 n.a.
Totaal privéverzekering (b) 99,2 145,3 379,3 405,8 813,2

Totaal vrijwillige ziekteverzekering 322,3 313,6 619,7 662,0 1.077,2
Totale uitgaven 7.528,5 17.260,3 19.201,7
Vrijwillige verzekering als % van de totale 
uitgaven 4,3 3,6 5,6
Privéverzekering als % van de begroting voor 
volksgezondheid 1,7 3,2 5,7

(a) Met inbegrip van autonoom medisch verbruik
(b) Exclusief privéverzekering ziekenfonds
Bron: Pacolet, Deliège, e.a., 2004, p. 367, gebaseerd op de Controledienst voor de Ziekenfondsen, Jaarverslag
2003, p. 62; Wouters, Spinnewyn, Pacolet, 1988; Pacolet e.a. 2001; Persmededeling Eerste minister 02/02/2004;
NAR, Rapport met betrekking tot de financiering van de sociale zekerheid, p. 75 voor de jaren 1993 en 2001.

7.3. GEZONDHEIDS- EN SOCIALE ZORG WAREN EN BLIJVEN EEN BELANGRIJK MIDDEL
VOOR JOBCREATIE
De sector van de gezondheidszorg en welzijnszorg groeide snel in België, niet in het
minst door de invloed van een sterke vakbondsbeweging, die de werkomstandig-
heden, jobcreatie en lonen wil verbeteren. De verminderingen van de socialezeker-
heidsbijdragen (“sociale Maribel”) bijvoorbeeld, werden in de sector geïnvesteerd
om meer banen te creëren en een zogenaamde “goede praktijk” was m.n. de werktijd-
verkorting voor oudere werknemers, waardoor het voor hen niet alleen gemakke-
lijker werd om langer aan het werk te blijven, maar het hield ook in dat er extra
banen moesten worden gecreëerd (14). Ook in de nabije toekomst zal nagenoeg 

(14) De normale 38-urenweek wordt beperkt tot 36 uur voor werknemers in de (gezondheids)zorg-
industrie die ouder zijn dan 45, tot 34 uur voor werknemers ouder dan 50 en tot 32 uur voor
werknemers van 55 en ouder.
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80% van de bijkomende jobs in de Belgische economie worden gecreëerd in de
(gezondheids)zorgsector (ramingen op middellange termijn van het Federaal Plan-
bureau). Heel wat banen werden gecreëerd. De onderstaande figuur toont aan hoe
de werkgelegenheid steeg van 3,5% tot 11,3%, terwijl het aandeel ervan in het bbp
minder steeg; dit wordt in hoofdzaak verklaard door de expansie van de socialezorg-
sector. Dit is geen buitensporige evolutie van prijzen of lonen, althans gemiddeld.
De jobcreatie verhoogde en ondersteunde de voorbije 25 jaar de totale werkgele-
genheid in België en uit internationale vergelijkingen blijkt dat de Scandinavische
landen op dit vlak nog een eind verder zijn gevorderd. We hebben niet de indruk
dat deze verdere groei wordt afgeremd door een tekort aan arbeidsaanbod,
aangezien we enerzijds vaststellen dat er een numerus clausus wordt ingevoerd en
we anderzijds worden geconfronteerd met massale werkloosheid, wat verdere
inspanningen om personeel voor de gezondheidszorgsector op te leiden, noodzake-
lijk maakt.

FIGUUR 14: GEZONDHEIDSZORG EN LANGDURIGE ZORG – DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE
JOBCREATIE: EVOLUTIE VAN HET BBP EN DE WERKGELEGENHEID IN BELGIE IN DE GEZONDHEIDS-
EN SOCIALEZORGSECTOR, 1975-2008, % VAN HET TOTAAL

Bron: Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet, C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy, X., Peetermans, A. en Swine, C.
(2005), p. 496.
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8. CONCLUSIES

De Belgische verzorgingsstaat werd binnen redelijke grenzen uitgebreid. De expan-
sie van de gezondheidszorg overtrof de doelstellingen van het aangekondigde
groeipad, zodat de kosten voor de volksgezondheid in macro-economische termen
pas slechts sinds kort onder controle lijken te zijn. Voor het pensioenstelsel is de
situatie minder duidelijk. Voor de gezondheidszorg zien we wat er echt is gebeurd,
het pensioenstelsel hangt af van wat er de komende jaren te gebeuren staat. Er
moeten bijkomende parametrische veranderingen worden doorgevoerd om oude en
nieuwe pensioenen aan de evolutie van het globale inkomen aan te passen. Het Zil-
verfonds en de tweede pijler moeten hun beloften voor de toekomst houden. Een
groot deel van het Zilverfonds moet nog worden opgebouwd en het succes van de
tweede pijler voor pensioenen zal afhangen van de participatie, het bijdrageniveau
en de marktprestaties. De Belgische burger vlucht vooruit door vooral in derde-
pijlerproducten te blijven sparen, want individueel (pensioen-)sparen op lange ter-
mijn lag altijd al in zijn aard. Het is absoluut geen alternatief van of synoniem voor
sociale bescherming.

De beleidsvorming was in dit verband zeer zeker niet van dogmatische aard,
aangezien de reeds gecreëerde pensioenfondsen voor overheidsbedrijven als Belga-
com, werden geïntegreerd in de repartitiestelsel voor ambtenaren. In de ziekte-
verzekering zijn de vrijwillige tweede en derde pijler opnieuw wijd verspreid maar
beperkt en ze zullen nog in omvang afnemen wanneer de kleine risico’s voor zelf-
standigen in het openbare gezondheidszorgsysteem worden opgenomen. Aangezien
dit voorbeelden zijn van het tegenovergestelde van ‘privatisering’, zouden we van
“nationalisering” kunnen spreken.

In vijf jaar tijd heeft zich in het werkgelegenheidsbeleid een verschuiving naar een
hogere activeringsgraad voorgedaan en wij zijn van mening dat de regimewijziging
op lange termijn niet marginaal zal zijn, aangezien een redelijkere werkelijke pen-
sioenleeftijd wordt voorgesteld. Het zal bijdragen tot de houdbaarheid van de
sociale zekerheid, maar de voornaamste en meest geruststellende evoluties zouden
zijn: meer banen en minder schulden. Gezien belastingplafonds en -verminderingen
moeten we ervoor waken dat de eerste pijler in de sociale bescherming niet
erodeert. Een debat over activering en jobcreatie kwam eindelijk op gang. Een debat
over het gewenste niveau van de verzorgingsstaat in de eerste pijler werd evenwel
niet gevoerd en we schakelden meteen over naar het debat over de tweede en
derde pijler. Argumenten aanhalen ten gunste van een degelijke verzorgingsstaat
(ook in de eerste pijler) betekent niet dat het streven naar meer efficiëntie en
kostenpreventie in de bestaande systemen een minder grote prioriteit hoeft te zijn.

(Vertaling)
__________

617

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN BELGIE OMSTREEKS 2005

PACOLET-3-NED.qxp  13/06/2007  11:18  Pagina 617



9. BIBLIOGRAFIE

Belgisch Staatsblad, Wet van 13 maart 2003 betreffende de aanvullende pensioe-
nen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende
voordelen inzake sociale zekerheid.

Bogaert, H., Entre soutenabilité et croissance économique: le rôle difficile des
finances publiques, in Les Finances Publiques: défis a moyen et long terme, CIFoP,
Charleroi, 2005.

Cantillon, B., De Maesschalck, V. en Van Dam, R., Welvaartsvastheid en de ade-
quaatheid van de sociale minima 1970-2001, CSB-Berichten, Centrum voor Soci-
aal Beleid, 2001.

Cantillon, B., Crop, M., Paeme, L. en Perl, G., Voorstellen tot hervormingen in het
pensioenregime van de zelfstandigen? Tweede Verslag van de Werkgroep Cantillon,
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 229-263, 2002.

Cantillon, B., Marx, I. en De Maesschalck, V., De bodem van de welvaartsstaat van
1970 tot nu, en daarna, CSB-Berichten, Centrum voor Sociaal Beleid, 2003.

Commissie van de Europese Gemeenschappen, Gezamelijk verslag van de Com-
missie en de Raad inzake toereikende en betaalbare pensioenen, 2003.

Devos, H., Van Dender, K. en Pacolet, J., De rijkdom van de ouderdom. De sociaal-
economische situatie van de bejaarden in België: huidige situatie en vooruitblik,
HIVA-K.U. Leuven, Leuven, 1991.

Deffet, M., Historisch overzicht, Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid, vol. 39,
nr. 2, pp. 287-327, 1997.

Degavre, F., Protection sociale et rapports de pouvoir, Reflets et perspectives de la
vie économique, nr. 1, pp. 77-88, 2000.

Economische Beleidscommissie, Budgetary challenges posed by ageing popula-
tion: the impact on public spending on pensions, health and long-term care for
the elderly and possible indicators of the long-term sustainability of public
finances, Brussel, 2001.

Economische Beleidscommissie, Reform challenges facing public pension systems:
the impact of certain parametric reforms on pension expenditure, 2002.

618

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

PACOLET-3-NED.qxp  13/06/2007  11:18  Pagina 618



Englert, M., Fasquelle, N., Festjens, M. J., Lambrecht, M., Saintrain, M., Streel, C. en
Weemaes, S., Verkenning van de financiële evolutie van de sociale zekerheid
2000-2050. De vergrijzing en de leefbaarheid van het wettelijk pensioensysteem,
Federaal Planbureau, Brussel, 2002.

Federaal Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Vade
Mecum – begroting van de sociale zekerheid 2000, Brussel, 2000.

Federaal Planbureau, Economische vooruitzichten 2002-2007, Federaal Planbu-
reau, 2002.

FOD Financiën, Stabiliteitsprogramma van België 2003-2005, Brussel, 2002.

Hoger Raad van Financiën, Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks verslag, 2002.

Hoger Raad van Financiën, Studiecommissie voor de vergrijzing, Jaarlijks verslag, 2003.

Nationale Bank van België, Verslag 2002: Deel 1 Economische en financiële
ontwikkeling, Brussel, 2003.

Pacolet, J. en Bouten, R., Pensioenen en pensioenfondsen: Complementair of con-
currentieel?, HIVA-K.U. Leuven, Leuven, 2000.

Pacolet, J., Bouten, R., Lanoye, H. en Versieck, K., Social Protection for Dependency in
Old Age. A Study of the Member States and Norway, Ashgate, Aldershot, 2000.

Pacolet, J. (ed.), The state of the welfare state anno 1992 and Beyond, APF-Press,
ETUI/HIVA-K.U. Leuven, Toronto/Leuven, 2003.

Pacolet, J., The State of the Welfare State in Belgium around 1997, in J., Pacolet
(ed.), The State of the Welfare State in Europe Anno 1992 and Beyond, APF,
ETUI/HIVA-K.U. Leuven, Toronto/Leuven, 2003.

Pacolet, J., Deliège, D., Cattaert, G., Coudron, V., Peetermans, A., Artoisenet, C.,
Leroy, X. en Swine, C., Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België, Bel-
gisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 127-180, 2006.

Pacolet, J., Vandersteen, A., Bestaat de spaarparadox in België, CoViVE, Ouderen in
Vlaanderen: een terugblik in de toekomst, Antwerpen, UA, 2007.

Pacolet, J., Van Opstal, W. en Borghgraef, M., Wie betaalt de social profit in Vlaan-
deren?, HIVA-K.U. Leuven, Leuven, 2007.

619

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN BELGIE OMSTREEKS 2005

PACOLET-3-NED.qxp  13/06/2007  11:18  Pagina 619



Pacolet, J. en Verschueren, W., Een uitkeringsafhankelijkheidsratio voor België?,
HIVA-K.U. Leuven, Leuven, 2007.

Stevens, Y. en Van Buggenhout, B., Sectorpensioenen, die Keure, Brugge, 2000.

Van Mechelen, N., Bogaerts, K. en Cantillon, B., De welvaartsevolutie van de
bodembescherming in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland, FOD Sociale
Zekerheid, Working Paper no 2, 2007.

Wetsontwerp op de aanvullende pensioenen, 30 juni 2001.
__________

620

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

PACOLET-3-NED.qxp  13/06/2007  11:18  Pagina 620



INHOUDSTAFEL

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN BELGIE OMSTREEKS 2005

1.   INLEIDING 589

2.   CONCLUSIES VAN HET VORIGE VERSLAG OVER BELGIE 589

3.   ECONOMISCHE GROEI EN SOCIALE BESCHERMING 589

4.   MASSALE WERKLOOSHEID EN WERKGELEGENHEIDSSTRATEGIEEN 591

5.   HOUDBARE OVERHEIDSFINANCIEN EN GEVOLGEN VOOR DE 
FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID 596

6.   INGRIJPENDE HERVORMINGEN IN HET PENSIOENSTELSEL 599

6.1. STRUCTUUR VAN HET BELGISCHE DRIEPIJLERSYSTEEM  . . . . . . . . . . . . . 599
6.2. HERVORMING  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
6.3. FINANCIELE STABILITEIT VAN DE EERSTE PIJLER IN DE TOEKOMST: HET “ZILVERFONDS” 607
6.4. ENKELE BELEIDSCONCLUSIES   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

7.   GEZONDHEIDSZORG EN LANGDURIGE ZORG 608

7.1. VAN BUDGETTAIRE SOBERHEID TOT GECONTROLEERDE UITBREIDING    . . . . . . 609
7.2. TOTAAL NIVEAU VAN PRIVE- EN OVERHEIDSUITGAVEN    . . . . . . . . . . . . 612
7.3. GEZONDHEIDS- EN SOCIALE ZORG WAREN EN BLIJVEN EEN BELANGRIJK MIDDEL 

VOOR JOBCREATIE  . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615

8.   CONCLUSIES 617

9.   BIBLIOGRAFIE 618

621

DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN BELGIE OMSTREEKS 2005

PACOLET-3-NED.qxp  13/06/2007  11:18  Pagina 621



DE STILLE NEERGANG VAN HET 
PENSIOENSTELSEL VAN DE PERSONEELSLEDEN
VAN DE LOKALE OPENBARE SECTOR IN
BELGIE

DOOR JAN GYSEN

Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

INLEIDING

Zeer dikwijls wordt in comparatief onderzoek of internationale conferenties zgn.
‘best practices’ gepresenteerd. De bedoeling van deze bijdrage is de uitdagingen te
schetsen waarmee één bepaald socialezekerheidssysteem in België wordt gecon-
fronteerd. De case handelt over de pensioenproblematiek van een deel van het over-
heidspersoneel, met name de lokale sector (provincies, steden en gemeenten, en
intercommunales die staan voor intergemeentelijke samenwerking).

1. STRUCTUUR VAN DE PENSIOENSTELSELS

Het gaat om de pensioenfinanciering van nagenoeg de helft van de in totaal 330.000
personeelsleden van de lokale openbare besturen in Vlaanderen, Wallonië én Brus-
sel. Deze vertegenwoordigen in België samen ongeveer eenderde van het overheids-
personeel, naast het personeel van gemeenschappen en gewesten en het personeel
van de federale staat die eveneens telkens eenderde voor hun rekening nemen.
In de periode 1995-2004 is het aantal contractuele personeelsleden tewerkgesteld bij
de plaatselijke besturen voortdurend toegenomen. De contractuele tewerkstelling
groeide van 50% naar 56%. Het aandeel vastbenoemden daalde van 50% naar 44%.
Over hun wettelijk pensioen gaat deze bijdrage.

Wij schetsen kort het ontstaan, de evolutie en de huidige betekenis van dit pen-
sioenstelsel door en voor de lokale sector. Bovendien worden de algemene mecha-
nismen die hierin een rol spelen aangeduid en ook de knelpunten die ongetwijfeld
een aantal ingrepen in de nabije toekomst zullen nodig maken wil het besloten
stelsel overeind blijven.
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Dit omslagstelsel is ontstaan in het begin van de jaren dertig. Door dit omslagstelsel
werd een vrijwillig solidariteitsysteem ingesteld tussen de gemeenten, die zich voor
de toekenning van de pensioenrechten aan hun ambtenaren konden verenigen mits
de betaling van een jaarlijks vast te stellen bijdragepercentage op de loonmassa van
de vastbenoemde ambtenaren.

Hier komen we bij een volgend begrip: dit financieringsstelsel heeft alléén
betrekking op de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden. De bijdragen
worden geïnd samen met de andere socialezekerheidsbijdragen.
Ook voor de contractuele personeelsleden worden pensioenbijdragen op dezelfde
wijze geïnd, maar deze bijdragen worden doorgestort naar het globale beheer van
de sociale zekerheid, die op haar beurt instaat voor de financiering van de sectoren
volgens hun behoeften.
Voor het individuele personeelslid - statutair of contractueel - is de persoonlijke bij-
drage gelijk, nl. 7,5% van het loon. De ‘patronale’ bijdrage is evenwel voor de statu-
tairen de laatste decennia sterk toegenomen, terwijl dit voor de contractuelen 8,86%
bedraagt. Dit grote verschil in bijdragen voor de sector pensioenen (meer dan het
dubbele) houdt natuurlijk verband met de grote verschillen inzake uitgekeerde pen-
sioenen, tussen publiek en privé.
Op het belang van het aantal en de verhouding statutairen-contractuelen zullen we,
met het oog op de toekomstige financieringsbehoeften, later nog terugkomen.

Wat betekent het pensioen van een statutair personeelslid? De lokale besturen zijn
er wettelijk toe gehouden aan de vastbenoemden pensioenrechten toe te kennen
die minstens gelijk zijn aan de pensioenen van een federale ambtenaar. Vroeger
keerden bepaalde gemeenten beduidend hogere pensioenen uit maar gaandeweg
zijn deze uitzonderlijke voordelen in de lokale sector afgebouwd omwille van een
tekort aan financiële middelen.

De gemeenten kunnen zich voor het toekennen en de betaling van de pensioenen
van hun ambtenaren:
� ofwel aansluiten bij een gemeenschappelijk stelsel (pool 1 en 2);
� ofwel er een eigen gemeentelijke pensioenkas op na houden (pool 4);
� of zich wenden tot een verzekeringsmaatschappij (pool 3) (in de wetgeving
‘erkende voorzorginstelling’ genoemd).

Deze laatste zal op basis van eigen actuariaatsstudies, financieringsplannen
voorstellen aan het individueel bestuur. Het gaat hierbij immers in wezen om de
uitvoering van een contract met een privéverzekeringsmaatschappij betreffende de
vaststelling en de uitbetaling van de pensioenen, mits de jaarlijkse betaling van een
overeengekomen bedrag. De regionale of federale overheid komt hier nauwelijks
aan te pas. De politiehervorming bracht de jongste jaren ook een vijfde pool in het
vizier. Hieronder wordt het relatieve belang van de diverse pensioenregimes
weergegeven.
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TABEL 1: EVOLUTIE VAN HET AANTAL CONTRACTUELEN EN VASTBENOEMDEN PER PENSIOEN-
STELSEL

Aantal werknemers in koppen

POOL 1995 1998 2001 2004

Contractuelen 133.152 148.405 168.456 187.782
Vastbenoemden pool 1 59.387 59.296 60.745 50.564
Vastbenoemden pool 2 132 6.887 8.034 10.038
Vastbenoemden pool 3 13.374 47.419 46.773 37.727
Vastbenoemden pool 4 62.829 21.175 19.256 17.302
Vastbenoemden pool 5 0 0 0 29.569

TOTAAL 268.874 283.182 303.264 332.982

Pool 1: het gemeenschappelijke pensioenstelsel van de plaatselijke besturen (RSZPPO).
Pool 2: het stelsel van de nieuw bij de Rijksdienst aangeslotenen (RSZPPO).
Pool 3: het stelsel van de bij een voorzorgsinstelling aangesloten besturen (RSZPPO).
Pool 4: het stelsel van de besturen met een eigen pensioenkas.
Pool 5: het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie (dit Fonds is ondergebracht bij de Pensioendienst
van de Openbare Sector – PDOS en niet bij de RSZPPO).

Bron: RSZPPO, Contractuele en statutaire tewerkstelling evolutie in de lokale sector 1995-2004, Brochure RSZPPO.

Volgende actoren zijn bij deze pensioenproblematiek betrokken:
� een lokaal bestuur kan opteren voor een eigen pensioenkas, beroep doen op een

voorzorginstelling of aansluiten bij een gemeenschappelijk stelsel;
� de vaststelling van de toe te kennen pensioenrechten én de betaling ervan kan

dan gebeuren door het bestuur zelf of door de voorzorgsinstelling; in het gemeen-
schappelijke stelsel gebeurt dit in principe door de Pensioendienst van de Open-
bare Sector (PDOS), een Rijksdienst;

� de vaststelling en de inning van de bijdragen is voor een eigen pensioenkas natuur-
lijk een onderdeel van de gemeentebegroting, bij voorzorgsinstellingen de uitvoe-
ring van een contractuele verbintenis en bij het gemeenschappelijke stelsel is het
een opdracht van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de lokale besturen.

2. BETAALBAARHEID VAN DE PENSIOENEN VAN DE VASTBENOEMDEN

Alhoewel dit eigenlijk alleen voor een gesolidariseerd stelsel echt functioneel nodig
is, is het gebruikelijk in alle situaties de pensioenlast uit te drukken in verhouding
tot de loonmassa: de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden.

Om een idee te geven van het huidige bijdrageniveau: dit bedraagt voor de twee
gemeenschappelijk beheerde stelsels resp. 27,5% en 29,5%. Voor 1987 bestond de
omslagkas van de gemeenten vooral uit de kleinere gemeenten, zij vormen de eerste
groep. Na 1993 zijn de grote steden toegetreden, zij vormen de tweede groep. De
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samenstelling en de structuur van het personeelsbestand van de beide groepen is
erg verschillend. Omwille van deze verschillende dynamiek worden zij afzonderlijk
beheerd.
Maar naast deze percentages, 27,5% en 29,5% is het zeker niet ongewoon dat
grotere steden optornen tegen een pensioenkost, die naast de loonlast, nog eens 50
tot 70% van diezelfde loonlast als pensioenlast vertegenwoordigt.
Mede als gevolg van deze relatieve pensioenlast zal in de begrotingen van de lokale
overheden de “crowding out” van statutairen door contractuelen plaatsgrijpen. Men
zal opteren voor die personeelsleden met de laagste budgettaire loonkost.
Blijkbaar nadert de statutaire personeelsgroep thans vrij snel de pensioenleeftijd
zonder dat zij als groep worden vervangen.

Deze ‘stille’ verschuiving naar het contractuele dienstverband, zal overigens op ter-
mijn de pensioenfactuur van de lokale overheden goedkoper gaan maken, tenzij
men voor die contractuelen een ‘tweede pijler’ gaat invoeren.

Er zullen dus duidelijke politieke keuzes moeten worden gemaakt, waarbij eerlijk-
heidshalve moet worden aangestipt dat, naast de financiële component (hoe belan-
grijk dan ook) in deze publieke sector toch nog andere overwegingen een rol zullen
spelen. Wat is nu eenmaal het meest aangewezen personeelsstatuut voor een ont-
vanger, secretaris, personeelslid van de burgerlijke stand, enz.? In welke mate dient
het personeelsstatuut een onafhankelijkheid te garanderen tegenover de politieke
autoriteit.

3. SUCCESFACTOREN EN BEDREIGINGEN VAN HET PENSIOENSTELSEL

Laat me nu komen tot een 5-tal typische kenmerken van het pensioenstelsel van de
lokale sector in België: voordelen, succesfactoren maar ook bedreigingen.

� Een puur repartitiestelsel, gebaseerd op het solidariteitsprincipe is slechts
denkbaar mits een onherroepelijke toetreding, zoniet zou men toetreden wanneer
dit voordeel zou opleveren en ontslag nemen in het andere geval.

� Niet vanuit een bewuste politieke keuze, maar veeleer vanuit een voorzichtig
beheer zijn we er toch in geslaagd reserves aan te leggen, die thans bijna het
dubbele bedragen van de jaarlijkse pensioenuitgaven. Uiteraard is dit geen middel
tot rechtstreekse financiering maar het kan bijdragen om een onverwachte stij-
ging van de pensioenlasten op te vangen of lastenverhogingen ruimer te spreiden
in de tijd.

� Het stelsel blijft wel erg kwetsbaar omdat het zijn financiering dient te realiseren
op de loonmassa van de actieve ‘vastbenoemde’ ambtenaren. Allerlei maatschap-
pelijke ontwikkelingen, maar ook politieke beslissingen, kunnen bijgevolg leiden
tot een aantasting van deze financieringsbasis:
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– een daling van de statutaire tewerkstelling (in de lokale sector in België –10% in
10 jaar) (wat nog net niet een daling in absolute cijfers betekent maar wel in
percentage t.o.v. de contractuele tewerkstelling) kan op termijn leiden tot een
onderfinanciering;

– nog meer verontrustend is de leeftijdscurve van de statutairen die piekt
omstreeks 50 jaar zonder dat er nog langer in hun vervanging wordt voorzien;

– er is vanzelfsprekend de toename van de levensverwachting;
– daarbovenop vinden andere ontwikkelingen tegelijkertijd plaats: zo heeft de

politiehervorming in 2001 de gemeentelijke politie geïntegreerd met de fede-
rale politie en hen ook in een eigen, afzonderlijk, pensioenfonds onderge-
bracht; de gemeentepolitie was nochtans de méést statutaire personeelsgroep
in de lokale sector en hierdoor een belangrijke financieringscomponent; dit
heeft dus duidelijk gevolgen voor de pensioenfinanciering van de lokale sector;

– ook in de ziekenhuissector vindt soortgelijke evolutie plaats, waarvan de gevol-
gen voor de pensioenfinanciering van de lokale sector nog spectaculairder
zullen zijn; door de vele fusies van privé- en openbare klinieken om te komen
tot meer leefbare eenheden, worden nieuwe privaatrechterlijke entiteiten
opgericht die niet alleen geen statutaire benoemingen meer verrichten, maar
die bovendien de pensioenlasten van het verleden achterlaten bij de publieke
instellingen (1);

– de solidariteit kan ten slotte worden uitgehold door ‘valsspelers’: zo kunnen
besturen die méér contractuelen in dienst nemen en bijgevolg minder vastbe-
noemden – méér en minder, staat hier voor méér en minder dan de gemiddelde
waarden in de sector – hun eigen pensioenfactuur verminderen ten nadele van
collega’s; de eigen gepensioneerden worden dan in belangrijke mate betaald
door de andere besturen binnen het solidariteitsstelsel;
Eenzelfde afwenteling van lasten vindt plaats bij benoeming van contractuelen tot
vastbenoemden op het einde van hun loopbaan; de betrokkenen verwerven hier-
door het recht op een ambtenarenpensioen voor hun hele overheidsloopbaan,
terwijl de pensioenbijdragen die voor hen de vorige jaren (de jaren als con-
tractueel) betaald werden, veel lager lagen dan de bijdragen van een statutair.

� Men kan niet voldoende benadrukken dat pensioenstelsels en de financiering
ervan langetermijnaangelegenheden zijn. Niet-geregelde effecten van de fusie van
gemeenten in 1976 op de pensioenfinanciering van de lokale sector, laten zich
pas vandaag gevoelen. Wanneer men zou willen sleutelen aan de aard van tewerk-
stelling en bijvoorbeeld niet langer personeelsleden statutair zou willen
aanstellen, dan zullen de huidige, pas benoemde, vastbenoemden nog circa 30
jaar in actieve dienst kunnen blijven en nadien nog eens aanspraak kunnen maken
op een gelijkaardige periode als gepensioneerde. Zelfs bij de opstart van een
nieuw personeelsstatuut zal dus het ‘oude’ systeem nog gedurende 60 jaar moeten
worden gefinancierd, zij het in afnemende mate.

(1) Zie voor een meer uitgebreidere bespreking J. Pacolet, C. Coudron, 2006.
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� Het actuele discours om de pensioensituatie van contractuelen aantrekkelijker te
maken door de oprichting van een zgn. tweede pensioenpijler, betekent voor de
lokale sector een opportuniteit en wellicht een onafwendbare evolutie om toch
enigszins gelijke tred te houden met de privésector. Politici dienen zich er echter
bewust van te zijn dat het hierbij om ‘nieuwe’ ‘bijkomende’ personeelsuitgaven
zal gaan, vermits het toch moeilijk denkbaar zou zijn dat hierdoor de financiering
van de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren in het gedrang zou worden
gebracht.

4. BELEIDSIMPLICATIES

Wat kunnen wij hieruit besluiten voor het beleid?

� Het is vrijwel onmogelijk een repartitiestelsel te vervangen door een kapitalisatie-
stelsel; de benodigde kapitalen zijn hiervoor gewoonweg niet beschikbaar. De
lokale overheidssector in België beschikt met haar reserves over een mengvorm
die bepaalde correcties mogelijk maakt.

� Voor een goed functioneren van een solidariteitsstelsel binnen de overheid verdi-
ent het de ruime aanbeveling dat alle besturen tot deze solidariteit zouden toetre-
den, wil men door wetgeving of reglementering misbruiken en afwentelingstech-
nieken afdoende kunnen bestrijden. De maatregelen zullen immers de totaliteit
van de besturen moeten aangaan, omdat de te bestrijden oorzaken zich anders
voor een stuk binnen én buiten de deelnemers aan het stelsel zullen situeren. De
aansluiting kan actief worden gestimuleerd of kan wettelijk worden opgelegd.

� Het institutionele kader in het publieke domein vergemakkelijkt niet altijd de
werking: in België behoort de pensioenwetgeving met de toekenning van de pen-
sioenrechten tot de federale bevoegdheid, de voogdij over de gemeenten en het
ontwerpen van personeelsstatuten is inmiddels een regionale bevoegdheid.

� Zoals uiteengezet, is de pensioenproblematiek niet alleen een financierings-
fenomeen. Tal van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en economische
noodwendigheden spelen hierin mee (politiehervorming, fusieproblematieken,
herstructureringen binnen de overheid, modernisering van de personeelsstatuten
en dito pensioenstatuten).

� Wat ten slotte het financieringsaspect betreft, is het belangrijk aan te stippen dat
de pensioenuitgaven van de overheid voor het eigen personeel uiteraard omvang-
rijk zijn en nog zullen toenemen. Belangrijker is dat de oorzaken en van de
effecten van sommige maatregelen of nevenverschijnselen grondiger zouden wor-
den bestudeerd. En vooral, dat de betrokken sector hiervan zou in kennis worden
gesteld, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in het door hen gevoerde per-
soneels- en budgettair beleid. Zij hebben immers zelf de sleutel in handen voor de
beheersing van de pensioenuitgaven.

� Om een en ander mogelijk te maken moet wel de deskundigheid en de actuariële
kennis binnen het overheidsapparaat worden versterkt. Hetzelfde geldt overigens
voor de competentie inzake beheer van reserves en beleggingstechnieken, maar
daarvoor zal ook de overheidsreglementering moeten worden gemoderniseerd.
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CONCLUSIES

Er schuilen twee tijdbommen in deze stille afbraak van het pensioenstelsel voor de
lokale openbare besturen. Er is de erosie van de principiële financieringsbasis voor
de vastbenoemden met daarbij de duurzame billijke verdeling onder de deelnemers
en er is de uitholling van de pensioenrechten door de contractuelen, die vroeg of
laat zullen komen aankloppen voor een beter pensioen.

Wij hebben getracht, aan de hand van dit specifieke deel van het Belgische pen-
sioenstelsel, de complexiteit en de bedreigingen ervan aan te tonen. In de weten-
schap dat het op zich al bijzonder moeilijk is om deelaspecten van de sociale zeker-
heid terug te koppelen naar de situatie in andere landen, hopen wij niettemin aange-
toond te hebben dat het behoud van de kwaliteiten van de sociale zekerheid voor
ieder van ons een kwestie is van permanente waakzaamheid en besluitvaardigheid.
Want wat eens als een voorbeeldig stelsel gold, kan zeer snel degraderen.

__________
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DE HERVORMING VAN DE 
VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND:
1982-2003

DOOR LEI DELSEN

Vakgroep Economie, Nijmegen School of Management, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland

INLEIDING

Het voornaamste onderzoeksvraagstuk van de derde conferentie over “The State of
the Welfare State anno 1992”, georganiseerd voor het Europees Centrum voor
Werknemersvraagstukken (EZA) is: in welke richting(en) evolueren de sociale-
beschermingsstelsels en hoe wordt deze evolutie van de socialebeschermingsstelsels
in de Europese Unie beïnvloed door de economische krachten en de economische
redenering? Bij het beantwoorden van deze vraag werd in het project bijzondere aan-
dacht besteed aan de invloed van de Economische en Monetaire Unie en de invloed
van de vergrijzing. Deze bijdrage is een update van verslagen van de tweede (2000)
EZA-conferentie (De Kam, 2003) en de eerste (1995) EZA-conferentie (Kemperman,
1995) over de hervorming van de verzorgingsstaat en het socialebeschermingsbeleid
in Nederland. Feiten en cijfers voor 1998-2003 betreffende de evolutie van de Neder-
landse sociale bescherming, met extra aandacht voor de ziekteverzekering en het pen-
sioenstelsel, worden vergeleken met de vorige tendensen, zoals door de orga-
nisatoren van deze conferentie werd gevraagd. Ook de vooruitzichten worden
geschetst. Door de gegevens in een historisch perspectief te plaatsen, kunnen we niet
alleen vaststellen dat er de voorbije decennia belangrijke beleidsverschuivingen
hebben plaatsgevonden, maar kunnen we ook de relevante tendensen analyseren.
Verder kunnen we, dankzij een selectieve internationale vergelijking, de economische
redenering en ideologie achter deze beleidsvormen beoordelen.

De structuur van dit artikel ziet er als volgt uit. In deel 1 worden voor de voorbije
twee decennia de macro-economische tendensen toegelicht, alsook de band daar-
van met de inkomstenverwerving en uitgaven door de overheid. Enkele belangrijke
historische macrogegevens van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel worden in
deel 2 onder de loep genomen. Deel 3 gaat dieper in op enkele belangrijke her-
vormingen in de Nederlandse verzorgingsstaatregimes van de voorbije 20 jaar. De
klemtoon ligt daarbij op veranderingen die tussen 1998 en 2003 werden doorgevoerd.
De inhoud en doeltreffendheid van de grondige revisie van de gezondheidszorgsec-
tor, het pensioenstelsel en de arbeidsongeschiktheidsstelsels komen hier aan bod.
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Deel 4 sluit het artikel af met een aantal persoonlijke bedenkingen over de hervorm-
ing van de verzorgingsstaat in Nederland.

1. MACRO-ECONOMISCHE TENDENSEN EN OVERHEIDSFINANCIEN 

De hervorming van de Nederlandse verzorgingsstaat loopt nauw samen met de peri-
odes van groei en van stagnatie. In het begin van de jaren tachtig kende Nederland
een diepe recessie. De belasting- en premiedruk lag hoger dan 40% en de netto-over-
heidsuitgaven bedroegen bijna 50% van het bbp; het EMU-begrotingstekort bedroeg
meer dan 6% van het bbp; de loonlasten lagen hoog en de bedrijven waren
nauwelijks winstgevend; het werkloosheidscijfer bedroeg in 1982 meer dan 11% en
25% van de beroepsbevolking kreeg een uitkering (“Hollandse ziekte”). In 1982 gaf
de eerste regering-Lubbers het startschot voor de fiscale consolidatie en de hervor-
ming van de sociale zekerheid, die tot op heden voortduren.

Hoewel de samenstelling van de opeenvolgende kabinetten verschilt (zie tabel 1),
blijkt uit de Nederlandse coalitieakkoorden 1982-2003 een continuïteit wat beleids-
kwesties betreft: beheersing van de collectieve uitgaven, beperking van het begro-
tingstekort en een arbeidsmarktbeleid gericht op activering (zie Okma, 2004). In
1982 ontstond ook het duurzame beleid voor loonkostenmatiging om de bedrijven
weer winstgevend te maken en banen te creëren.

TABEL 1: MINISTERS-PRESIDENTEN EN SAMENSTELLING VAN DE KABINETTEN IN NEDERLAND
SINDS 1982

Installatie Minister- (partij) partij- Aandeel meer- Links,
kabinet president samenstelling derheidscoalitie rechts of

centrum

04-11-1982 Lubbers I CDA CDA, VVD 81 (54%) centrum-rechts

14-07-1986 Lubbers II CDA CDA, VVD 81 (54%) centrum-rechts

07-11-1989 Lubbers III CDA CDA, VVD 103 (68,7%) centrum-links

24-08-1994 Kok I PvdA PvdA, VVD, D’66 92 (61,3%) centrum

03-08-1998 Kok II PvdA PvdA, VVD, D’66 97 (64,7%) centrum

22-07-2002 Balkenende I        CDA CDA, VVD 93 (62%) centrum-rechts

27-05-2003 Balkenende II       CDA CDA, VVD 77 (51%) centrum-rechts
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FIGUUR 1: ARBEIDSAANDEEL IN DE TOEGEVOEGDE WAARDE, 1970-2006 (NIVEAU IN %)

Bron: Centraal Planbureau.

Het aandeel van het arbeidsinkomen bereikte in 1982 een hoogtepunt en de winst
zat op een dieptepunt (zie figuur 1). Het aandeel van het arbeidsinkomen wordt in
hoge mate door de economische situatie beïnvloed. In de jaren tachtig daalde het
aandeel van het arbeidsinkomen, onder invloed van de gestage economische groei,
met 10 procentpunt: van 90% tot bijna 80%. In de eerste helft van de jaren negentig
ging de teleurstellende economische groei gepaard met een stijgend aandeel van het
arbeidsinkomen. Het loonmatigingsbeleid werd nogmaals toegepast. De centrale
overeenkomst die in 1993 door de sociale partners werd afgesloten, was een succes.
In de tweede helft van de jaren negentig overtrof de Nederlandse economie bijna
alle andere Europese economieën (“Nederlands wonder”). Niet alleen scoorde Neder-
land inzake rendementsverhoging en jobcreatie hoger dan het EU-gemiddelde,
maar ook het werkloosheidscijfer daalde fors, tot ongeveer 2% in 2001 – een van de
laagste cijfers in de EU (Delsen, 2002). De periode 1994-1999 zou kunnen worden
gezien als het spiegelbeeld van de periode 2000-2005. De periode van “economi-
sche groei boven het gemiddelde” werd gevolgd door een periode van “economi-
sche groei onder het gemiddelde”. Op internationale schaal gezien kende het arbeids-
aandeel sinds 1999 een forse stijging (OESO, 2004, p. 32) (1). Na 2000 steeg de
werkloosheid in Nederland sneller dan het gemiddelde, namelijk tot ongeveer 4% in
2003 en tot bijna 7% in 2005. De huidige terugval is niet alleen veel groter, maar

(1) Door een herziening van de berekeningen door het Centraal Planbureau (CPB) zakte het arbeids-
aandeel in 2001 van 83,4% naar 80,6%.
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duurt ook veel langer dan in de vorige conjunctuurcycli vanaf de jaren tachtig en
dan in de meeste andere Europese landen (OESO, 2004, p. 25). De scherpe daling
van de werkgelegenheid sinds het midden van 2003 en de loonstop voor 2004 en
2005 zouden het arbeidsaandeel moeten doen afnemen en bedrijfsinvesteringen en
de groei van de werkgelegenheid in de hand moeten werken. Als gevolg van de her-
stellende economie in 2006 wordt verwacht dat het arbeidsaandeel en de werk-
loosheid zullen afnemen.

FIGUUR 2: BELASTING- EN PREMIEDRUK EN NETTO-OVERHEIDSUITGAVEN 1970-2006 
(% VAN HET BBP)

Bron: Centraal Planbureau.

De overheidsuitgaven als percentage van het bbp daalden van 49% in 1982 tot 39%
in 2001 (zie figuur 2). Tijdens de hausse van de tweede helft van de jaren negentig
werd een sterke daling geregistreerd. Sinds 1994 wilde de Nederlandse begro-
tingspolitiek vooral een strikte norm voor overheidsuitgaven bepalen, teneinde het
begrotingstekort en de verhouding schuld-bbp te verminderen. De bedoeling was
niet alleen om te voldoen aan de Maastricht-criteria, maar ook om de belastingen en
socialezekerheidsbijdragen te verlagen en zo de collectieve druk te verlichten en de
werkgelegenheid te ondersteunen. Als antwoord op de excessieve belastingdruk,
die de doeltreffendheid deed afnemen en de marktwerking ondermijnde, bepaalde
de centrale regering plafonds voor de centrale overheid, de sociale zekerheid en de
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gezondheidszorgsectoren (OESO, 1998, p. 47; OESO, 2002, p. 37). De uitgaven voor
gezondheidszorg behoren tot de hoofdcategorieën van de overheidsuitgaven.
Macro-economische beleidsoverwegingen vormen vaak de drijvende kracht achter
het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorghervorming in Nederland. Na
2001 steeg de verhouding uitgaven-bbp opnieuw, tot een geraamde 41,4% in 2006.
In het begin van de jaren negentig lag de verhouding van de overheidsuitgaven
aanzienlijk hoger dan het EU-gemiddelde. Nu stemt deze verhouding overeen met
het EU-gemiddelde. De loonkostenmatiging werd ondersteund door een belasting-
verlaging en het socialezekerheidsbeleid. In de jaren tachtig vertoont de collec-
tieve belasting- en premiedruk als percentage van het bbp echter een stijgende ten-
dens. Ook hier wordt een opmerkelijke daling geregistreerd in de tweede helft van
de jaren negentig. Op basis van het ‘Belastingplan 21e eeuw’ werden in 2001 de
hoogste twee belastingtarieven van 50% en 60% verlaagd tot respectievelijk 42% en
52%. Een ander belangrijk onderdeel van het belastingplan is de verschuiving van de
belastingdruk van de directe naar de indirecte belastingen. Het btw-tarief (van 17,5%
naar 19%) en de milieuheffingen werden opgetrokken. Deze belastingverhoging
wordt overgecompenseerd door een verlaging van de inkomstenbelasting en dus
van de belasting op arbeid. Een van de hoofddoelstellingen van de belastingher-
vorming van 2001 bestond erin om de overgang van uitkering naar werk financieel
aantrekkelijk te maken. Voor de werkenden werd een uniforme belastingkorting
ingevoerd. Het belastingvrije bedrag, dat tegelijkertijd met het marginale belasting-
tarief stijgt, werd vervangen door een belastingkorting die voor alle individuen
gelijk is. Bij deze belastingherziening door de paarse regering werd een bedrag van
2,3 miljard euro gebruikt als “smeermiddel” om voor deze hervormingen voldoende
ondersteuning te krijgen. Dit werd ruimschoots gecompenseerd door bezuinigingen:
het surplus nam zelfs toe. De hervorming van de inkomstenbelasting in 2001 verbe-
terde gemiddeld het bruto-inkomen van de Nederlandse gezinnen met bijna 1,5%.
Na 2003 namen de belasting- en premiedruk opnieuw toe (zie figuur 2).
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FIGUUR 3: ALGEMEEN VORDERINGENSALDO VAN DE OVERHEID 1970-2006 (NIVEAU IN % VAN
HET BBP)

Bron: Centraal Planbureau.

In Nederland werd in de eerste helft van de jaren tachtig een beleid voor een gelei-
delijke vermindering van het begrotingstekort ingevoerd, onder druk van autonome
interne economische overwegingen. Doordat deze maatregelen reeds waren
genomen, had de overgang naar de EMU slechts een beperkt zichtbaar effect op de
Nederlandse sociale zekerheid. Het EMU-begrotingstekort van de collectieve sector
slonk haast onafgebroken: in 1982 bedroeg het nog 6,2% en uiteindelijk zette het
zich om in een surplus van 0,7% in 1999 en 2,2% in 2000 (zie figuur 3) (2). Vanuit
historisch standpunt is de verbetering van het begrotingssaldo opmerkelijk, want
sinds het begin van de jaren zeventig waren geen overschotten meer geregistreerd.
Tijdens de regering-Lubbers III (1989-1993) nam het algemene begrotingstekort van
de overheid af, terwijl de begrotingstekorten in andere EU-landen snel groter wer-
den. Los van de beleidswijzigingen weerspiegelen deze ontwikkelingen ook de gun-
stige economische situatie in de tweede helft van de jaren negentig. In de periode
1999-2002 werd de belastingconsolidatie verdergezet teneinde ruimte te scheppen
om de verwachte kosten met betrekking tot de vergrijzing van de Nederlandse
bevolking te beheren, alsook de daarmee verwante voorziene stijging van de sociale
uitgaven, met name voor ouderdomspensioenen en gezondheidszorg (OESO, 1998,
p. 56; OESO, 2002, p. 39). Het EMU-lidmaatschap houdt in dat het Nederlandse fis-
cale beleid een rol speelt bij het stabiliseren van de conjunctuurcyclus: men zou
ruimte moeten scheppen voor de werking van de automatische stabilisatoren. Men

(2) In 1995 werden de jaarlijkse subsidies voor woningcoörporaties voor 14,9 miljard euro (4,9% van
het bbp) afgekocht.
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verwachtte dat het algemene begrotingsevenwicht van de overheid zwaar te lijden
zou hebben onder de recessie. In 2001 was er opnieuw een deficit. In 2002 en 2003
werd de verminderde totale belastingdruk, die het resultaat was van de
grootschalige belastinghervorming in 2001, duidelijk weer groter. In 2001 werden
inkomstenmeevallers gebruikt voor een bijkomende belastingverlaging, die erop
was gericht om het arbeidsaanbod te verbeteren: toenemende belastingkortingen en
lagere socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers die oudere werknemers in
dienst nemen.

In 2002 bedroeg het begrotingstekort van de overheid 2,0% van het bbp en in 2003
3,1% (zie figuur 3). Om aan de vereisten van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) te
voldoen, was de regering verplicht om een bezuinigingsprogramma in praktijk te
brengen terwijl de economie nog zwak was (OESO, 2004, p. 42). Forse bezuinigin-
gen werden doorgevoerd; in 2004 en 2005 werden de lonen in de overheidssector
en de uitkeringen bevroren. De negatieve gevolgen van dit pro-cyclische begrotings-
beleid werden nog verergerd door een pensioencrisis. In 2001 en 2002 waren heel
wat van de Nederlandse pensioenfondsen ondergefinancierd ten gevolge van de dalen-
de aandelenkoersen en een negatief rendement. Om de fundingratio’s te her-
stellen, stegen de pensioenbijdragen in de privésector van 10,5% in 2002 tot 14% in
2004 en in de overheidssector van 12% tot 19% van de brutolonen, waardoor het
loonkostenmatigingsbeleid werd afgeremd. Bovendien deed de regering-
Balkenende II beleidsaankondigingen aangaande een grondige hervorming van tal
van regelingen van de verzorgingsstaat tegen 2006. De Nederlanders zijn ten zeerste
aan hun verzorgingsstaat gehecht. Als een regering unilateraal de uitkeringen ver-
laagt, krijgen rechten in de toekomst geen steun van de publieke opinie (Becker,
2005; 21 minuten.nl, 2005). Als reactie op de loonstop, de stijging van de pensioen-
premies en de onzekerheid betreffende de aangekondigde hervorming van de
gezondheidszorgsector en de pensioenhervorming, begonnen de Nederlanders
privé meer te sparen om het kleinere overheidsvangnet te compenseren. Dit ver-
klaart voor een stuk waarom Nederland nu de langste recessie doormaakt sinds de
Tweede Wereldoorlog. Dit illustreert eveneens dat de openbare en particuliere
verzekeringen in de sociale zekerheid onderling vervangbaar zijn.
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FIGUUR 4: BRUTOSCHULD VAN DE ALGEMENE OVERHEID 1970-2006 (NIVEAU IN % VAN HET BBP)

Bron: Centraal Planbureau.

Sinds het midden van de jaren zeventig is de overheidsschuld behoorlijk gestegen:
van 38% in 1977 tot 76% in 1988. Deze stijging stabiliseert zich vanaf 1988. In 1993
bereikte de verhouding schuld-bbp een tophoogte (78%). In de tweede helft van de
jaren negentig daalde deze verhouding aanzienlijk, tot minder dan 51% in 2001 (zie
figuur 4): een doorsneepositie in de EU. In 2002 kondigde het kabinet-Balkenende I
de beleidsdoelstelling aan om de overheidsschuld in 25 jaar tijd (één generatie) af te
betalen teneinde de stijgende kosten van de vergrijzing de financieren. Deze beleids-
doelstelling is eveneens gekoppeld aan het SGP, want dit eist van de Lidstaten dat ze
op middellange termijn komen tot een begrotingsevenwicht of -overschot. Uit de
“formule van Domar” over het verband tussen de omvang van het begrotingstekort
en de verhouding schuld-bbp, kan worden afgeleid dat het SGP veronderstelt dat de
nieuwe EMU-norm voor de verhouding overheidsschuld-bbp wordt bepaald op 0%
in plaats van 60% (Delsen, 2001). Ondanks deze beleidsdoelstelling stijgt de ver-
houding schuld-bbp na 2001 met 4 procentpunten, tot meer dan 54%.

In de jaren tachtig en negentig gaven de regeringen voorrang aan “gezonde” over-
heidsfinanciën. Men kan stellen dat Nederland de vruchten plukt van het feit dat de
beslissing om de nodige bezuinigingen en aanpassingen uit te voeren, zo vroeg
werd genomen. Het aanpassings- en hervormingsproces van de Nederlandse ver-
zorgingsstaat wordt gezien als een succesvol proces van beleidsleren (zie bv. Visser
en Hemerijck, 1997). Het sociaaleconomische beleid dat in de jaren tachtig en
negentig wordt gevolgd, heeft echter verregaande gevolgen. De Nederlandse
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regering is overijverig bij het hervormen van de verzorgingsstaat. De beleidsmakers
vergeten of veronachtzamen systematisch bepaalde gevolgen op lange termijn.
Dynamische inefficiëntie is het gevolg. Investeringen in fysiek en menselijk kapitaal
worden opgeofferd om het begrotingstekort van de overheid of de overheidsschuld
te verminderen (Delsen, 2002, pp. 191-193). Recente berekeningen door het Cen-
traal Planbureau bevestigen dit eens te meer (Webbink, 2004). In 1982 werden
opleidingen aan de universiteit teruggebracht van 5 naar 4 jaar, om te bezuinigen.
Dit benadeelde het welzijn in het algemeen, want de besparingen van de overheid
wogen niet op tegen het inkomstenverlies van de universiteitsverlaters. In feite was
het niet alleen nadelig voor de economische groei, maar ook voor de overheids-
inkomsten in de toekomst, met een groter bedrag dan de oorspronkelijke besparin-
gen. Deze resultaten plaatsen de beleidsdoelstelling van “gezonde” overheidsfinan-
ciën in een ander perspectief. Ze wijzen ook op de complementering van de ver-
zorgingsstaat en de markt. De Nederlandse verzorgingsstaat heeft, net als alle andere
verzorgingsstaten, niet alleen een sociale functie, maar ook een uitgesproken
economische functie in de markteconomie. Een verzorgingsstaat is niet alleen een
kostenfactor, maar ook een investering.

2. MACROGEGEVENS VAN HET NEDERLANDSE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL 

Een deel van de hierboven vermelde vermindering van de overheidsuitgaven houdt
verband met de socialezekerheidsuitgaven. In de jaren tachtig lagen de cijfers voor
de socialezekerheidsuitgaven exclusief gezondheidszorg boven het OESO-gemid-
delde. Netto gezien lagen de cijfers vrij laag in vergelijking met de andere EU-lan-
den. Sinds 1982 proberen de Nederlandse regeringen de socialezekerheidsuitgaven
als percentage van het bbp te doen dalen. In 1980 bedroeg het percentage van de
socialezekerheidsuitgaven (exclusief gezondheidszorg) bijna 19% en in het begin
van de jaren tachtig was de kaap van de 20% overschreden. Ten gevolge van het
bezuinigingsbeleid van de kabinetten-Lubbers daalde het aandeel in 1993 geleidelijk
weer tot ongeveer 19% (zie figuur 5). De sterkste daling van het aandeel van de
sociale zekerheid in een korte periode vond plaats tijdens de eerste ambtstermijn
van de regering-Kok, namelijk van 18% in 1994 tot 12% in 1998, gedeeltelijk als
gevolg van de gunstige economische situatie. In 2000 was het percentage van de
socialezekerheidsuitgaven gezakt tot 11% en onlangs is het weer tot 12% gestegen.
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FIGUUR 5: SOCIALE ZEKERHEID 1980-2006

Bron: Centraal Planbureau.

De ratio van de socialezekerheidsuitgaven is het product van het aandeel van het
inkomen uit arbeid, de uitkerings-/afhankelijkheidsratio (i/a-ratio) en de gemiddelde
uitkeringen als een percentage van het gemiddelde loon (vervangingsratio). In de
jaren zeventig was de vervangingsratio met ongeveer 70% vrij constant (zie figuur
6). Vanaf 1983 steeg het verschil tussen het inkomen uit arbeid en de uitkeringen
aanzienlijk. De vervangingsratio zakte tot 60% in 1990 en tot een geraamde 55% in
2006. Sinds het midden van de jaren tachtig beoogt de hervorming van het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel, met de uitdrukkelijke steun van de publieke opinie
en de politici, een beperking van het morele risico. In de jaren tachtig wilde men
met de verminderingen van de collectieve uitgaven, inclusief de uitgaven voor
sociale zekerheid, vooral de overheidsfinanciën consolideren en de sociale zeker-
heid rendabeler maken door het niveau van de toelagen te verlagen (prijsmaatrege-
len). In 1983 werd het toelagepercentage, d.w.z. de vervangingsratio, verlaagd en
de brutotoelagen werden losgekoppeld van de gemiddelde stijging van de lonen vol-
gens collectieve arbeidsovereenkomsten. De uitkeringen worden tweemaal per jaar
aangepast op basis van een raming van het gemiddelde loon in alle sectoren van de
economie. Om de vraag naar arbeidskrachten te stimuleren werden de wettelijke
nominale minimumlonen in 1984 met 3% verminderd en tot in 1990 bevroren. Dit
“ontkoppelingsbeleid” impliceert dat volgens de overheid het sociale doel “toene-
mende werkgelegenheid” voorrang heeft op het sociale doel “inkomensbescher-
ming”. Tot 1988 werd dit beleid gerechtvaardigd door de wens van de overheid om
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de uitgaven in de collectieve sector te beperken en daardoor de ongunstige sociaal-
economische situatie te verbeteren. In de jaren negentig werden verschillende crite-
ria ingevoerd, namelijk de “i/a-ratio” tussen “inactieve” uitkeringstrekkers en
“actieve” werkende personen (zie Asscher-Vonk et al., 2000, pp. 153-154). Voor
1993, 1994 en 1995 werden nogmaals de lonen bevroren op het niveau van 1992.
In 1986 werden de uitkeringen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
verminderd van 80% tot 70% van het verdiende brutoloon. Deze vermindering sti-
muleerde het arbeidsaanbod. Door deze bezuinigingen konden ook de uitgaven
worden beperkt en de belastingwig worden verkleind.

FIGUUR 6: VERVANGINGSRATIO, 1970-2006

Bron: Centraal Planbureau.

Tijdens de jaren negentig werden volumemaatregelen voornamelijk genomen om de
uitgaven voor sociale zekerheid te verminderen. Om de langdurige werkloosheid te
doen afnemen kreeg het actieve arbeidsmarktbeleid meer aandacht; er kwamen
extra Melkert-banen en de Speciale Afdrachtskorting (SPAK) en de Vermindering
Langdurig Werklozen (VLW) werden ingevoerd. SPAK bood de werkgever een sub-
sidie voor elke laagbetaalde werknemer (minder dan 115% van het volledige wet-
telijke minimumloon) op de loonlijst. In 2001 werd de SPAK afgelast. VLW geeft
werkgevers een speciale korting voor elke langdurig werkloze die wordt aangewor-
ven met een loon dat minder dan 130% van het wettelijke minimumloon bedraagt.
In 2001 werd de VLW uitgebreid tot oudere werklozen; het maximumloonniveau
werd opgetrokken tot 150% van het wettelijke minimumloon. Er werd meer klem-
toon gelegd op boetes en fraudebestrijding. In 1996 werd een nieuwe wet op
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administratieve boetes van kracht: wie vrijwillig werkloos is, krijgt geen werkloos-
heidsuitkering en wie de regels met de voeten treedt of een baan weigert aan te
nemen, krijgt minder uitkering. De tweede paarse regering verschoof de prioriteit
van de vraagzijde van de arbeidsmarkt – voldoende banen voor laaggeschoolde
werknemers – naar de aanbodzijde – meer kwantiteit en kwaliteit van de arbeids-
krachten. Werkprikkels werden belangrijk, zoals de hervorming van de inkomsten-
belasting, waarmee wordt gestreefd naar een betere werkgelegenheid op de bodem
van de arbeidsmarkt (wegwerken van werkloosheids- en armoedevallen), alsook de
herinschakeling van inactieve uitkeringstrekkers (“sluitende aanpak”). De bedoeling
van deze sluitende aanpak bestond erin, langdurige werkloosheid te voorkomen en
mensen minder afhankelijk te maken van sociale uitkeringen. Werklozen die er niet
in slagen om op eigen kracht werk te vinden, krijgen binnen de 12 maanden een
aanbod dat hen weer aan het werk moet krijgen. Er werden drempels ingevoerd.
Verder werd het gelijkwaardigheidsbeginsel sterker benadrukt: er werd een strikter
verband gelegd tussen de betaalde premie en het niveau van de uitkering. Ook wer-
den door privatisering financiële stimulansen in de sociale zekerheid ingevoerd; zo
werd de ervaringsmeting ingevoerd in de ziekteverzekering en de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering voor werknemers. De hoofdbedoeling van de hervorming ver-
schoof met andere woorden van “zuivere kostenreductie” naar “verlaging van het
hoge inactiviteitspeil”. In 2002 werd de sollicitatieplicht voor oudere werklozen
(57,5 jaar en ouder) weer ingevoerd. In 2004 en 2005 werden nogmaals de uitkerin-
gen bevroren. In de voorbije jaren werden werkgelegenheid en activering als een
beleidsdoelstelling van de regering-Balkenende zelfs nog belangrijker.

FIGUUR 7: INACTIVITEITSCIJFERS, 1969-2006

Bron: Centraal Planbureau.
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Tijdens de jaren zeventig steeg de verhouding van het aantal uitkeringstrekkers
(inactiviteit) ten opzichte van het aantal tewerkgestelden (activiteit) – de i/a-ratio –
van 41 tot 63 in 1980 (zie figuur 7). In de tweede helft van de jaren tachtig was de
stijging zeer fors en in 1984 (80) werd een hoogtepunt bereikt (80). Daarna daalde
het percentage geleidelijk aan, tot 78 in 1992. In het begin van de jaren tachtig lag
de i/a-ratio in Nederland lager dan in de omliggende landen, maar boven het niveau
van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De diepe recessie van 1981-
1982 leidde tot fors gestegen cijfers voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.
In 1985 had Nederland een van de hoogste i/a-ratio’s in de EU. Ten gevolge van de
recessie van 1992-1993 nam de i/a-ratio weer toe. Tijdens de hausse in de tweede
helft van de jaren negentig daalde de ratio tot 65. Door de recente crisis steeg de i/a-
ratio weer tot 69. Na 1985 kenden de werkgelegenheid en de inactiviteit in Neder-
land een relatief gunstige ontwikkeling. Dit maakte dat ook de i/a-ratio zich gunstig
ontwikkelde in vergelijking met andere landen. Daardoor is de Nederlandse i/a-ratio
momenteel een van de laagste in de EU (Delsen, 2002, pp. 46-47). Figuur 7 toont
eveneens dat een behoorlijk deel – meer dan de helft – van de i/a-ratio betrekking
heeft op de gerechtigden op een ouderdomspensioen. Deze inactiviteitsratio ver-
toont een stijgende tendens, van 27 in 1969 tot bijna 39 in 2006; ook de conjunctuur-
cyclus speelt een rol. Dit beeld geldt ook in ruime mate voor arbeidsongeschikt-
heidsuitkeringen (ziekte inbegrepen). De verhouding arbeidsongeschiktheids-
uitkering/activiteit vertoont een ontwikkeling in krommen. Tussen 1969 en 1990
steeg deze verhouding van 8 tot 22 en daalde daarna geleidelijk tot 18 in 2006.
Gemeten in voltijdse equivalenten, verdubbelde in Nederland het volume van de
inactieve gerechtigden op socialezekerheidsuitkeringen tussen 1969 en 1995: van
2,0 miljoen tot bijna 4,2 miljoen. Tussen 1995 en 2006 bleef dit volume tamelijk sta-
biel, hoewel de conjunctuurcyclus een duidelijke invloed had. De daling in de
i/a-ratio is met andere woorden hoofdzakelijk te danken aan de werkgelegen-
heidsgroei. Het Nederlandse werkgelegenheidswonder in de jaren negentig kan
voor een groot deel aan de deeltijdse banen worden toegeschreven. Deeltijdse te-
werkstelling zou het effectieve arbeidsaanbod in termen van gewerkte uren kunnen
doen afnemen. Dit is evenwel niet het geval. Na de eerste helft van de jaren tachtig
stijgt het totale aantal gewerkte uren in Nederland gestaag, ondanks het kleine aan-
tal uren dat een werknemer werkt. Gemeten in voltijdse equivalenten bedroeg de
werkgelegenheidsgraad in 2000 60%, tegenover 50% in de tweede helft van de jaren
tachtig en 62% in 1970 (OESO, 2002, p. 27). Een relatief jonge bevolking en de oor-
spronkelijk lage participatiegraad bij vrouwen zorgde voor een onaangesproken
voorraad arbeidskrachten – deels voor flexibele, deeltijdse arbeid.

3. DE VOORNAAMSTE HERVORMINGEN VAN DE SOCIALE BESCHERMING

Deel 3 legt de klemtoon op de voornaamste hervormingen van het Nederlandse
socialebeschermingssysteem die sinds 1998 werden doorgevoerd. In paragraaf 3.1
wordt de hervorming van de gezondheidszorg besproken, in paragraaf 3.2 komt de
pensioenhervorming aan bod, paragraaf 3.3 handelt over de hervorming van de
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arbeidsongeschiktheidsverzekering, paragraaf 3.4 is een bespreking van de huisves-
ting, in paragraaf 3.5 worden de veranderingen in de bijstand en de werkloosheids-
verzekering onder de loep genomen en paragraaf 3.6 tot slot geeft een beeld van de
administratieve hervorming van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel.

3.1. GEZONDHEIDSZORG
Het Nederlandse gezondheidszorgstelsel wordt gekenmerkt door de mengeling van
overheids- en privéfinanciering, het overheersende privéaanbod en de overleg-
benadering van het beleid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
2004). In Nederland bestaan drie verzekeringstakken naast elkaar, die samen vier hoofd-
stelsels voor de Nederlandse gezondheidszorgverzekering bevatten. De Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is een nationale verplichte verzekering die
langdurige verzorging in een verpleeghuis, psychiatrische instelling of ziekenhuis
dekt. De AWBZ-zorg wordt in hoofdzaak gefinancierd door inkomensafhankelijke
bijdragen, overheidssubsidies en eigen bijdragen. Dit vertegenwoordigt 40% van de
totale uitgaven voor gezondheidszorg. In 2001 en 2002 bedroeg de bijdragevoet
10,25% voor de eerste belastbare inkomensschijf van 22.000 EUR. De nationale
Ziekenfondswet (ZFW) voorziet de verplichte verzekering voor medische kosten
voor werknemers en uitkeringstrekkers onder een inkomensdrempel (33.000 EUR
in 2005) en hun personen ten laste. Sinds 2000 zijn ook zelfstandigen die slechts
beperkt winst maken, door de ZFW gedekt. Het aspect werknemersverzekering is
geleidelijk aan verdwenen. Het ZFW-programma dekt de basisgezondheidszorg.
Meer dan 63% van de bevolking is onder het ZFW-programma (Ministerie van Volks-
gezondheid, 2005) verzekerd. De uitkeringen gebeuren in natura. Los van de pre-
mies dienen ook bijdragen per dienst te worden betaald. In 2000 bedroeg de ZFW-
bijdragevoet 8,1% voor de eerste belastbare inkomensschijf van 25.000 EUR. In de
jaren zeventig waren er 60 onafhankelijke ziekenfondsen, 25 in het begin van de
jaren negentig en in 2004 was hun aantal tot 22 gedaald.

TABEL 2: FINANCIERING VAN DE NEDERLANDSE ZORGSECTOR, 1990-2005  (MILJARD EURO)

1990 1993 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005

ZFW 7,1 7,2 7,4 12,6 13,7 15,2 16,0 16,1 16,5
AWBZ 6,8 11,3 12,2 14,7 16,1 18,4 20,0 21,2 22,0
Overheids-
subsidies 2,3 2,6 2,7 1,9 2,2 2,4 2,5 2,5 0
Totaal 16,2 21,1 22,3 29,2 32,0 36,0 38,5 39,8 38,5
collectief (75%) (79%) (83%) (83%) (84%) (84%) (84%) (84%) (83%)
Privé-
verzekering 5,3 5,5 4,7 5,8 6,1 6,8 7,3 7,4 7,8
Totaal 21,5 26,6 27,0 35,0 38,1 42,8 45,8 47,2 46,3

Bron: Centraal Planbureau.
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Het grootste en zelfs nog groeiende aandeel van de Nederlandse gezondheidszorg
wordt door collectieve middelen, waaronder AWBZ en ZFW, gefinancierd (zie tabel
2). Mensen met een inkomen dat hoger ligt dan de ZFW-drempel, kunnen onverze-
kerd blijven of een ziekteverzekering nemen. Vrijwillige particuliere verzekering voor
basis- en bijkomende risico’s dekt nog eens 30% van de Nederlandse bevolking. Dat
verklaart waarom volgens internationale normen een groot deel particulier is gefi-
nancierd (zie tabel 2). De particuliere verzekeringssector is een vrije, concurrerende
markt. Particuliere verzekeraars zijn echter wel verplicht om een standaardpakket-
polis (WTZ) aan te bieden, die vergelijkbaar is met de ZFW en waarvan de bij-
dragevoeten door de wet zijn bepaald. Behalve hun premies betalen particulier
verzekerden ook forfaitaire solidariteitsbijdragen aan de ZFW, de zogenaamde
MOOZ-bijdrage, en aan het WTZ-stelsel. In 2000 bedroeg het MOOZ-eenheidstarief
188 EUR per persoon per jaar. Verplichte sociale regelingen (IZA, IZR, DGPV)
dekken werknemers van provinciale en lokale overheden en de politie (5% van de
bevolking). Het verzekeringspakket is breder dan het ZFW-pakket. Ruwweg 1,5%
van de Nederlandse bevolking heeft geen ziekteverzekering (Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, 2004). Het naast elkaar bestaan van een risicoafhanke-
lijke particuliere verzekering en een inkomensafhankelijke sociale verzekering leidt
tot substantiële ongelijkheden tussen de verschillende inkomensgroepen, wat de
financiering van de gezondheidszorg betreft (OESO, 2000, p. 103). Solidariteit, uni-
versele toegang, gelijke behandeling en goede kwaliteit van de gezondheidszorg-
diensten zijn de hoofddoelstellingen van de Nederlandse gezondheidszorg. In de
jaren negentig zijn ook professionele autonomie, keuze van de patiënt en tevreden-
heid van de patiënt belangrijke beginselen. Internationaal gezien zijn de prestaties
van het Nederlandse gezondheidszorgstelsel vrij goed. De Nederlanders zijn relatief
tevreden over hun stelsel (zie OESO, 2000).

FIGUUR 8: UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG 1991-2006 (% VAN HET BBP)

Bron: Centraal Planbureau. 647
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In euro gerekend verdubbelden de uitgaven voor gezondheidszorg in Nederland
tussen 1990 en 2004. Uitgedrukt als een percentage van het bbp worden de uit-
gaven voor gezondheidszorg sterk beïnvloed door de situatie van de conjunctuur-
cyclus en werd geen opmerkelijke stijging geregistreerd. Tussen 1990 en 2006
schommelden de uitgaven voor gezondheidszorg tussen 8,6% en 9,7% van het bbp
(zie figuur 8). In 1990 waren de uitgaven voor gezondheidszorg goed voor 9% van
het bbp; tijdens de economische baisse van 1992 en 1993 steeg dit cijfer tot 9,5%
van het bbp en tijdens de hausse na 1994 daalde het weer, tot 8,6% in 2001. Onder
invloed van de recente economische teruggang steeg het uitgavenpercentage van de
gezondheidszorg in 2004 opnieuw tot 9,7%. De uitgaven voor gezondheidszorg als
percentage van het bbp houden in Nederland min of meer gelijke tred met het
OESO-gemiddelde. In de jaren tachtig en negentig bleven de uitgaven voor gezond-
heidszorg in vergelijking met het EU-gemiddelde goed onder controle, dankzij een
strikte afdekking. Het uitgavenplafond dat sinds 1994 voor de gezondheidszorgsec-
tor werd bepaald, rantsoeneerde de gezondheidszorg en op verschillende domeinen
ontstonden wachtlijsten (OESO, 2000, pp. 86-95). Deze begrotingsbeperkingen
impliceren dat het bepalen van prioriteiten in de gezondheidszorg van doorslag-
gevend belang is geworden. Hieruit mag ook worden afgeleid dat kostendrukking
en kwaliteitsbeperking wel eens met elkaar in strijd zouden kunnen zijn.

De commissie-Dekker stelde in 1987 de invoering van een grotere marktwerking in
de gezondheidszorg voor, als oplossing voor al te veel regels en bureaucratie, een
gebrek aan doeltreffendheid en onvoldoende ontvankelijkheid voor veranderingen
en de uiteenlopende behoeften van de bevolking. Ook werd een nationale verzeke-
ring voorgesteld. De invoering van het marktmechanisme in de gezondheidszorg zou
in strijd kunnen zijn met het principe van billijkheid en gelijkheid van behandeling
en zelfs de doeltreffendheid ervan is niet altijd bewezen (OESO, 2000, p. 105). Als
we de Nederlandse gezondheidszorgsector met andere nationale stelsels vergelijken
voor wat de manier betreft waarop deze de antiselectie hebben opgelost en de indi-
vidualisering hebben aangepakt, blijkt dat een volledige revisie zelden nodig is of
niet de gewenste resultaten oplevert. De openstelling van de ziekteverzekerings-
markt voor particuliere verzekeringsmaatschappijen draagt nauwelijks bij tot een
betere kwaliteit. De kostendrukking is evenmin bewezen. De openbare gezondheids-
zorg gaat achteruit, maar tegelijkertijd stijgen de particuliere uitgaven voor gezond-
heidszorg. Alles in aanmerking genomen wordt aan gezondheidszorg wellicht meer
geld uitgegeven (zie De Gier et al., 2004). Het feit dat de nationale totale overheids-
en privé-uitgaven voor sociale zekerheid, inclusief gezondheidszorg, als percentage
van het bbp min of meer gelijk zijn, wijst erop dat de voorkeuren inzake sociale zeker-
heid vrij homogeen zijn. Dat betekent dat de privatisering van de sociale zekerheid
en de invoering van de marktwerking niet leidt tot een lager uitgaventotaal, maar tot
substitutie-effecten. De uitgaven voor gezondheidszorg kunnen zelfs stijgen. Dit is
zeer zeker van toepassing op het Nederlandse socialezekerheidsstelsel en op de
gezondheidszorgsector in het bijzonder. De concurrentie tussen verzekeraars komt
tot uiting via risicoselectie als reactie op de antiselectie, om goede risico’s te kun-
nen verzekeren. Dit gebeurt ten koste van zowel de sociale doeltreffendheid als de
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rechtvaardigheid. Andere oplossingen voor antiselectie zijn autoselectie en ver-
plichte solidariteit (Delsen, 2002, pp. 143-145).

Een aantal van de voorstellen van de commissie-Dekker van 1987 werd in de ZFW
opgenomen. Een forfaitaire bijdrage voor ziekteverzekering, die de inkomens-
afhankelijke bijdrage aanvult en door het individuele ziekteverzekeringsfonds wordt
vastgelegd. De idee die daarachter schuilt, is dat efficiëntere fondsen lagere for-
faitaire bijdragen zouden opleggen. Bovendien hebben verzekerden nu het recht om
van fonds te veranderen. De concurrentie tussen fondsen onderling werd in 1992
nog versterkt om fondsen de kans te geven om op nationale schaal te werken (zie
De Kam, 2003). De maatregelen waren ondoeltreffend. Sinds 1993 werden de
inkomensafhankelijke bijdragen over de fondsen verdeeld op een ex ante naar risico
gewogen basis, om de verzekeraars stimulansen te geven om de kosten te drukken.
In 1997 werd in de ZFW een eigen bijdrage ingevoerd om morele risico’s tegen te
gaan, en de forfaitaire bijdrage werd verlaagd. Dit leidde niet tot een opmerkelijke
vermindering van de consumptie van medische diensten. De doeltreffendheid ervan
is beperkt door de lage prijselasticiteit van de uitgaven voor gezondheidszorg;
bovendien is de eigen bijdrage in strijd met de billijkheidsbeginselen. In 1999 werd
ze weer afgeschaft (OESO, 2000, p. 99). Gedeeltelijk als reactie op de wachtlijsten
steunden werkgevers de oprichting van privéklinieken voor arbeidsgeneeskundige
aandoeningen. Dokters openden privéklinieken. De overheid vreesde dat dit zou lei-
den tot een tweedeling in de gezondheidszorg, waarbij mensen die bereid zijn extra
te betalen, in staat zouden zijn om voor te dringen. In februari 1999 werd de wer-
king van onafhankelijke privéklinieken gereglementeerd (OESO, 2000, p. 100) en
werden de privéklinieken onderdeel van de door de staat gecontroleerde planning
van de gezondheidszorgvoorzieningen.

Vanaf het midden van de jaren negentig voerde de overheid geleidelijk aan meer
concurrentie in op het vlak van dienstverlening in de langdurende zorg (AWBZ).
Voor meer doeltreffendheid en een meer klantgerichte benadering werd in de thuis-
zorgsector een klein gedeelte van de begroting doorgeschoven naar de ziekteverze-
keraars, die van andere zorgverstrekkers dan de traditionele thuiszorgorganisaties
zorg konden kopen. De 25 nieuwkomers tussen 1994 en 1996 concentreerden zich
op de meest winstgevende thuiszorgpakketten, met een oneerlijke concurrentie
met de traditionele thuiszorgorganisaties tot gevolg. In 1997 werd het experiment
een halt toegeroepen door nieuwkomers uit de markt te bannen en van de
bestaande nieuwe organisaties te eisen dat ze hetzelfde pakket aanboden als de tra-
ditionele organisaties. In 1996 werd voor blijvende zorg (AWBZ) een systeem van
individuele persoonlijke budgetten ingevoerd dat mensen met een zorgindicatie in
staat stelde om voor hun eigen hulpverlening te zorgen, onder bepaalde voorwaar-
den. Dit leidde tot een grotere flexibiliteit van de blijvende zorg en tot een beter
evenwicht tussen vraag en aanbod (OESO, 2000, p. 98). In 2000 werden in de
AWBZ persoonlijke budgetten voor thuiszorg voor ouderen en fysiek en mentaal
gehandicapten opgenomen (OESO, 2002, p. 134). Op die manier is de zorgver-
strekking niet alleen beter aan de noden aangepast en is de tevredenheid bij de
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patiënten groter, ook drukt dit de kosten, inclusief voor thuisverpleging. De adminis-
tratieve kosten gingen echter de hoogte in (OESO, 2002, p. 108). Bovendien voelde
niet iedereen zich goed in de rol van “berekende burger” of zorgconsument. Een-
vierde weet wel hoe hij dit persoonlijke AWBZ-budget goed moet beheren (Okma,
2004, p. 15).

In 1998 kondigde de tweede paarse coalitieregering aan dat ze zou overwegen of,
met betrekking tot de vergrijzing, de voorbereiding van verregaande veranderingen
op lange termijn in het nationale ziekteverzekeringsstelsel wensbaar is, rekening
houdende met de stelsels die in andere EU-landen worden gebruikt; het resultaat
was het beleidsrapport “Vraag aan bod” (Ministerie van VWS, 2001). In dat docu-
ment concludeerde de Nederlandse regering dat er een ruime consensus bestaat
voor de omzetting van het huidige, gecentraliseerde en aanbodsafhankelijke stelsel
in een gedecentraliseerd en vraagafhankelijk stelsel, een van de kernelementen van
haar plannen. Dit beleidsrapport volgde de aanbeveling van de Sociaal-Economische
Raad (SER, 2000) om de verschillende bestaande types van gezondheidszorgverze-
kering te vervangen door één enkele gezondheidszorgverzekering voor de hele
bevolking. Dit werd gezien als een conditio sine qua non voor een degelijke wer-
king van een systeem van gecontroleerde concurrentie op het vlak van gezondheids-
zorg. In 2003 kondigde het tweede kabinet-Balkenende zijn voornemen aan om een
voor iedereen verplichte standaardverzekeringspolis in te voeren. De uiteindelijke
bedoeling ligt hierin dat men tegen 2006 wil verschuiven naar een stelsel van gecon-
troleerde concurrentie, waarbij de daadwerkelijke mate van reglementering en con-
currentie varieert volgens de verschillende sectoren (OESO, 2002, pp. 110-113). De
regering vervult dan niet langer haar coördinerende rol. De ziekteverzekeraars en
gezondheidszorgverstrekkers onderhandelen over de prijzen en het volume van te
leveren gezondheidszorg. Er wordt een zelfregelend systeem ingevoerd waarbij
patiënten, ziekteverzekeraars en gezondheidszorgverstrekkers stimulansen krijgen
om een efficiënte verstrekking van kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg te
garanderen en de kosten te drukken.

Volgens de plannen van 2001 zou de AWBZ ook geleidelijk aan worden opgenomen
in de basisverzekering. Het plan van 2004 van de tweede regering-Balkenende
bepaalde dat een deel van de verantwoordelijkheid voor langdurige bejaardenzorg
en zorg voor mensen met chronische aandoeningen naar de lokale overheden wordt
verschoven; dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat deze dienst goed aansluit bij
andere diensten van de lokale overheden. In 2004 werd aangekondigd dat een deel
van de AWBZ onder de verantwoordelijkheid zou vallen van de lokale overheden,
zodat er nog slechts één aanspreekpunt op lokaal niveau zou zijn voor een brede
waaier van lokale diensten, waaronder verkeer, huisvesting, zorg en bijstand (Okma,
2004, p. 27). Op die manier kunnen de lokale overheden diensten op maat leveren.
Vanaf 2006 komt er een duidelijke scheiding van de verantwoordelijkheden in de
gezondheidsdiensten en welzijnsvoorzieningen. De medische verzorging blijft tot de
bevoegdheid van de AWBZ behoren. De overheid blijft verantwoordelijk voor de
gezondheidszorgdiensten voor de kwetsbaardere bevolkingsgroepen, terwijl de
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lokale overheden op lokaal niveau voor een samenhangend gezondheidszorg- en
welvaartsbeleid moeten zorgen. Bijstand in de vorm van thuishulp, vervoer, thuis
geleverde maaltijden, enz. wordt gedekt door de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO). In de jaren zestig en zeventig werd een regionale decentralisering vast-
gesteld; in de jaren tachtig en negentig was er een functionele decentralisering en in
het begin van de 21e eeuw verschoven de taken opnieuw van de centrale overheid
naar het niveau van de lokale of provinciale overheden, met inbegrip van het zorg-
beheer voor bejaarden en chronisch zieken. Dit ging gepaard met strengere vereis-
ten en beleidskaders bepaald door de centrale overheid, wat het onduidelijke “eind-
model” in het beleid (Okma, 2004, p. 22) illustreert.

Op 1 januari 2006 is een nieuwe verplichte particuliere ziekteverzekering voor
noodzakelijke geneeskundige behandeling ingevoerd. Dat maakt een einde aan het
onderscheid tussen de verplichte gezondheidszorgverzekering (ZFW) en de particu-
liere ziekteverzekering. Het Ministerie van Volksgezondheid hoopt dat de
afschaffing van het onderscheid tussen overheids- en particuliere ziekteverzekering
de gezondheidszorgmarkt voor iedereen toegankelijker zal maken. Het nieuwe
stelsel streeft naar een vrije marktwerking om de concurrentie op de zorgmarkt te
doen toenemen. Daardoor wordt de zorgkwaliteit beter en kan de zorgprijs dalen.
Bovendien wordt het voor de consument eenvoudiger om van verzekeraar te veran-
deren. De voornaamste bestanddelen van het nieuwe basisverzekeringsstelsel zijn:
� de basisverzekering dekt een standaardpakket van noodzakelijke zorg dat

vergelijkbaar is met de huidige ZFW. De dekking wordt door de overheid vast-
gelegd. Zorgverzekeraars bepalen de manier waarop ze deze verstrekken: ver-
schillen in persoonlijk eigen risico. Dit eigen risico kan 500 EUR belopen en gaat
gepaard met premiekortingen;

� zorgverzekeraars moeten klanten aanvaarden, ongeacht hun leeftijd of medische
achtergrond. Het is de verzekeraars niet toegestaan om hogere premies te eisen
van ouderen of van mensen die meer medische verzorging nodig hebben. Voor
klanten met een hoger risico worden zij gecompenseerd door de nationale fond-
sen (risico-egalisatie);

� zorgverstrekkers concurreren met elkaar op het vlak van prijs en kwaliteit;
� de nominale premie bedraagt ongeveer 1.100 EUR per jaar. Elke zorgverzekeraar

bepaalt het niveau;
� om te vermijden dat de hogere basispremie ongewenste gevolgen heeft voor het

inkomen, ontvangt ongeveer tweederde van alle verzekerden van het belasting-
kantoor een inkomensafhankelijke zorgtoeslag;

� de verzekeringsnemer heeft recht op een jaarlijkse no-claimvergoeding van max.
255 EUR, die reeds in de ZFW is opgenomen;

� kinderen jonger dan 18 jaar hoeven geen nominale verzekeringspremie te betalen
(die wordt door de overheid betaald).

De verzekeringsmaatschappijen kunnen voorkeursarrangementen met de ver-
strekkers en collectieve contracten afsluiten. Het stelsel zet verzekeringsmaatschap-
pijen ertoe aan om voor de klanten te vechten, meer bepaald door actief gezondheids-
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zorg te kopen. In dat verband werd in 2003 de Diagnose Behandeling Combinaties
ingevoerd. De burgers worden gezien als kritische klanten die jaarlijks kunnen
bepalen wie hun zorgverzekeraar wordt.

Een concurrerender en efficiënter gezondheidszorgstelsel zou ertoe moeten bijdra-
gen dat de wachtlijsten korter worden. Om de wachtlijsten te doen slinken heeft de
overheid meer fondsen voorzien en de zorgverstrekkers een grotere verantwoor-
delijkheid gegeven bij het toewijzen van deze extra fondsen. Van de verzekeraars
wordt verwacht dat ze met ziekenhuizen en andere gezondheidszorgverstrekkers
onderhandelen om specifieke wachtlijsten weg te werken (OESO, 2002, p. 107).
Willen de consumenten hun doelstellingen bereiken, dan moeten ze op de verzeke-
raars druk uitoefenen opdat deze diensten met meerwaarde verstrekken. De con-
sumenten zouden toegang moeten hebben tot informatie over de kwaliteit van de
diensten die door hun verzekeraars worden verstrekt. Informatieasymmetrie speelt
daarbij een rol: inlichten om te overtuigen in plaats van inlichten om te informeren
(OESO, 2004, p. 76). Niet alleen volgens de economische theorie van de rationele
keuze, maar ook volgens de klassieke psychologische theorie van de menselijke
motivatie wordt ervan uitgegaan dat keuzes maken goed is, en hoe meer keuze-
mogelijkheden er zijn, hoe beter. Herhaaldelijk werd aangetoond dat mensen graag
keuzemogelijkheden hebben en dat het feit dat ze keuzemogelijkheden hebben, de
intrinsieke motivatie kan doen toenemen en de prestatie kan verbeteren. Meer
keuze betekent doorgaans dat beter op verschillen in individuele voorkeur kan wor-
den ingespeeld en dat derhalve de gemiddelde individuele tevredenheid groter kan
zijn. Mensen zijn zich niet volledig bewust van of hebben geen volledig beeld van
de gevolgen (in de toekomst) van een keuze die ze nu bijvoorbeeld voor hun pen-
sioen of socialezekerheidsdekking maken. Hoewel een economie die (meer) keuze-
mogelijkheden biedt, volgens de gangbare tendens beter is, is het niet uitgesloten
dat mensen uiteindelijk van oordeel zijn dat extra keuzes eenvoudigweg het risico
dat verkeerde keuzes worden gemaakt, doen toenemen (Delsen et al., 2006). Critici
stellen dat de nieuwe verplichte particuliere ziekteverzekering duurder, herverde-
lend en bureaucratisch zal zijn en ertoe zal leiden dat sommige mensen niet verzekerd
zijn (zoals in de V.S. het geval is). De hogere bijdragen aan de gezondheidszorg
zouden tot gevolg kunnen hebben dat mensen met een lager inkomen hun keuzes
maken op basis van de prijs en niet op basis van de kwaliteit of de behoefte.

3.2. PENSIOENHERVORMING
Het Nederlandse driepijlerpensioenstelsel, waarin de sociale partners een centrale
rol spelen, is zeer goed ontwikkeld en uniek in Europa. Het wettelijke basispen-
sioen, de Algemene Ouderdomswet (AOW) zorgt voor een forfaitair basispensioen
vanaf de leeftijd van 65 jaar. Dit is een verplicht basisouderdomspensioen voor
ingezetenen van de leeftijd van 15 tot 65 jaar. De overheidspensioenuitkering is een
omslaggefinancierde (pay-as-you-go) regeling, gefinancierd door door werknemers
en zelfstandigen betaalde bijdragen. De vervangingsratio in de tweede pijler omvat
de AOW-franchise. Ten gevolge van de “loskoppeling” tussen AOW-uitkeringen en
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lonen in de jaren tachtig en negentig en ook in 2004 en 2005, sluipt de privatisering
binnen. De daling van het basispensioen wordt niet volledig door de tweede pen-
sioenpijler gecompenseerd. In 1997 startte de eerste regering-Kok met het gedeel-
telijk financieren van het basispensioen door de creatie van een AOW-spaarfonds
(126 miljard EUR tegen 2020), om tegen de tijd dat de babyboomgeneratie met pen-
sioen gaat, de tijdelijk hoge uitgaven te dekken. De tweede pijler heeft betrekking
op de collectieve aanvullende beroepspensioenregeling en wordt volledig via kapi-
taaldekking (funding) gefinancierd. De oprichting van en controle over pensioen-
fondsen valt onder de verantwoordelijkheid van de sociale partners. In Nederland
kunnen zowel het aantal deelnemers als het aantal gerechtigden op beroepspen-
sioen tot de hoogste in de EU worden gerekend. De hoge dekking (meer dan 90%
van de werknemers) houdt voor een deel verband met de wettelijke uitbreiding van
sectorgebonden, collectieve arbeidsovereenkomsten tussen vakbonden en werkgevers-
organisaties tot alle leden van die industrietakken. Ook ligt het niveau van de
beroepspensioenen vrij hoog, in vergelijking met andere landen. Ze zijn goed voor
40% van het inkomen van een gepensioneerde, het overheidspensioen voor nog
eens 40% en individuele pensioenen voor 20%. De uitbreidende derde pensioen-
pijler bestaat uit eigen spaargeld en individuele voorzieningen, zoals een levens-
verzekering, het bezitten van een huis, aandelen of spaarrekeningen.

Met het akkoord van Wassenaar van 1982 komt VUT (vrijwillig vervroegd uittreden)
ter sprake bij het collectief onderhandelen, alsook loonmatiging, collectieve arbeids-
tijdverkorting en de promotie van deeltijdse arbeid, als een manier om de
bestaande werkgelegenheid te herverdelen en de werktijd te verkorten, na de
enorme stijging van de structurele werkloosheid in de jaren zeventig, en als een
manier om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Deze VUT-regelingen werden besproken
als onderdeel van collectieve overeenkomsten. In de jaren negentig werd, om
de participatiegraad van oudere werknemers te verhogen en de druk op de jongere
werknemers te verminderen, begonnen met de omzetting van de pay-as-you-go-
regelingen voor vervroegde uittreding in via fondsvorming gefinancierde individuele
prepensioenstelsels. In 1998 bevatte de helft van alle collectieve overeenkomsten
schikkingen om de VUT-regelingen te vervangen door flexibele pensioenstelsels.
Bovendien werd het niveau van de VUT-uitkering verlaagd en de VUT-leeftijd werd
verhoogd van 60 tot 61 of 62 jaar. In de tweede helft van de jaren negentig kwamen
de overheid en de sociale partners tot een overeenkomst om VUT geleidelijk aan te
vervangen door uit kapitaal gefinancierde en actuarieel neutrale prepensioenregelin-
gen, geïntegreerd in de beroepspensioenen. Nu kan nog slechts 2% van de werkne-
mers van VUT gebruik maken; prepensioen is van toepassing op 87% en over-
gangsregelingen lopen in 2015 af (OESO, 2005, p. 12). De overheid heeft beslist om
de fiscale ondersteuning voor regelingen voor vervroegde uittreding en prepensioen
per 1 januari 2006 af te schaffen. Ter vervanging voert de overheid voor de Levens-
loopregeling belastingverlichting in. Werknemers komen in aanmerking voor belas-
tingverlaging om te sparen voor onbetaald verlof, dat ze tijdens verschillende fasen
van hun loopbaan kunnen opnemen. Werknemers kunnen tot 210% van hun jaar-
loon sparen en komen in aanmerking voor een extra belastingverlaging als ze verlof

653

DE HERVORMING VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN NEDERLAND: 1982-2003

DELSEN-NED.qxp  12/06/2007  8:56  Pagina 653



nemen. Zo kunnen werknemers drie jaar onbetaald verlof financieren tegen 70%
van hun gebruikelijke loon. De Nederlandse werknemers staan zeer positief tegen-
over vervroegde uittreding. Dit verlof is geen recht. Gezien de scherpe leeftijds-
/loonprofielen met lonen die boven het productiviteitspeil liggen, zullen werkge-
vers alleen instemmen als er economische winst te halen valt uit het toestaan van
het opnemen van opgespaard verlof, wat een bijkomende stimulans betekent om
van de regeling voor vervroegde uittreding gebruik te maken. De levensloopspaar-
regeling kan een alternatieve manier worden om vervroegd uit te treden.

Op het vlak van pensioenen is Nederland een model voor de rest van de EU: het
land is beter uitgerust om schokken van buitenaf en demografische ontwikkelingen
te doorstaan. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt gekenmerkt door het feit dat
het gedeeltelijk uit kapitaal wordt gefinancierd, met als gevolg dat de vergrijzing in
Nederland niet tot grote pensioenproblemen leidt. Dit is wel het geval in vele
andere EU-landen, waar het pensioen volledig door een pay-as-you-go-regeling wordt
gefinancierd. Het verzamelde pensioenkapitaal is het hoogste in de EU. Het percen-
tage werknemers dat aan de tweede pensioenpijler, de beroepspensioenregelingen,
deelneemt, en het percentage gerechtigden op pensioen zijn eveneens de hoogste,
tegen een relatief lage kostprijs, doordat de regeling verplicht is (zie Delsen, 2002).

Tot in 2004 behoort de meerderheid van de in de tweede pensioenpijler verzekerde
individuen (ongeveer 65%) in Nederland tot een eindloonregeling. Dit stelsel is niet
alleen voor onbepaalde duur geldig, het subsidieert ook carrièremakers (“omge-
keerde solidariteit”). Het houdt de ontwikkeling tegen van een vierde pensioenpijler
(“actief oud worden”), aangezien zowel terugzetting – wanneer een oudere werkne-
mer tijdelijk een stap terugzet en verantwoordelijkheden en loon inlevert – als
deeltijds werken voor oudere werknemers een aanzienlijke vermindering van pen-
sioenrechten inhouden. Dit is niet het geval met een middelloonregeling, aangezien
het pensioen is gebaseerd op het loon dat een werknemer tijdens zijn volledige car-
rière verdiende. In december 1997 gingen regering en sociale partners een
overeenkomst aan voor de modernisering en kostendrukking van de tweede pen-
sioenpijler. Het aantal werknemers die tot een middelloonregeling behoren, steeg
van 23% in 1995 tot 32% bij het begin van 1999.
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TABEL 3: EVOLUTIE VAN DE VOORNAAMSTE INDICATOREN VAN PENSIOENFONDSEN IN NEDER-
LAND, 1997-2003

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

Activa (miljard euro) 448 447 473 460 405 364 318
Gemiddelde funding 
ratio 114 108 127 141 150 142 135
Aandelen in totale 
activa (%) 47,5 42,3 48,7 48,5 49,9 40,1 37,0
Rendement (percentage) 10,3 -7,7 -2,6 2,5 15,5 14,2 15,3

Bron: PVK.

Gemeten in activawaarde is de Nederlandse pensioenmarkt een van de grootste in
Europa. Momenteel bedragen de activa van de privépensioenverzekeringsfondsen
110% van het BBP (zie tabel 3). Risicovolle investeringen in aandelen leveren
mogelijk betere resultaten dan obligaties op de lange termijn; ze maken de fondsen
echter ook kwetsbaarder en afhankelijk van de beurs. In de jaren negentig slonken
de reserves, want de pensioenverplichtingen stegen, de bijdragen werden verlaagd
en de rentevoet van de kapitaalmarkt daalde. Lage pensioenpremies zijn in het
belang van de werkgevers (winst), werknemers (loon) en de directie (beleids-
ruimte). De pensioenen werden in toenemende mate gefinancierd door het rende-
ment van het geïnvesteerde vermogen in plaats van door premies van actieve leden.
Vóór de krach van 2000 was dit geen probleem. Het hoge rendement van eigen ver-
mogen betaalde de prijsindexering (inflatie) en de toename van de pensioenver-
plichtingen. In 2001 en 2002 waren ten gevolge van de scherpe daling van de aan-
delenkoersen en de negatieve rendementen, 300 pensioenfondsen ondergefi-
nancierd. In de tweede helft van de jaren negentig lag het jaarlijkse rendementsper-
cetage van Nederlandse pensioenfondsen om en bij de 15%. Na 1999 daalde het
rendement en werd negatief in 2001 (-2,6%) en 2002 (-7,7%). In 2003 lag het gemid-
delde rendement opnieuw boven de 10% (zie tabel 3). De gemiddelde funding ratio
daalde van 150% in 1999 tot 108% in 2002, tot het peil van het midden van de jaren
negentig. Na 2002 stegen de waarden van de aandelen en de kredietwaardigheid
opnieuw. Dit betekende evenwel niet het einde van de Nederlandse pensioencrisis.
Om de funding ratio’s in de privésector te herstellen stegen de premies van 10,5% in
2002 tot 14% in 2004; in de overheidssector van 12% tot 19% van de brutolonen. De
Nederlandse werkgevers betalen ongeveer driekwart van de totale bijdragen in de
beroepspensioenregelingen; een kwart wordt door de werknemers betaald. Ook de
uitkeringen werden bevroren en de pensioenregelingen voor werknemers werden
vereenvoudigd, waaronder gedeeltelijk geïndexeerd, waardoor de pensioenopbouw
werd beperkt, en er deed zich een massale verschuiving voor van eindloon- naar
middelloonregelingen. Ongeveer 98% van de Nederlandse pensioenen zijn
voorzieningen met gegarandeerd pensioen, wat betekent dat een zekere winstver-
plichting vooraf wordt bepaald. Binnen de gegarandeerdpensioenregelingen vond
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onlangs een enorme verschuiving plaats van eindloon- naar middelloonpensioen-
regeling. In 2004 was 77% van de leden gedekt door een middelloonregeling; in
2003 was dit nog slechts 37%; in 1998 25%; in 1993 26%. De reden voor deze ver-
schuiving was kostendrukking. Beschikbarepremieregelingen zijn in Nederland
echter nog zeldzaam, hoewel ze steeds vaker voorkomen: 0,2% in 1993, 0,3% in
1998 en nu meer dan 2%. De eindloonregelingen zakten van 72% in 1993 naar 67%
in 1998 en 57% in 2000, tot 20% in 2004. De sociale partners zijn voorstanders van
een stabilisering of zelfs inkrimping van de pensioenbijdragen. De pensioenrechten
hangen steeds meer van de indexering af. De facto houdt dit een verdere verschui-
ving naar een beschikbarepremieregeling in. In de nabije toekomst wordt de pen-
sioenleeftijd besproken.

3.3. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
In Nederland bestaan verschillende arbeidsongeschiktheidsstelsels. De Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) dekt arbeidsongeschiktheid van werkne-
mers en werklozen. Sinds 1998 verstrekken de Wet Arbeidsongeschiktheidsverze-
kering Zelfstandigen (WAZ) en de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jong-
gehandicapten (WAJONG) uitkeringen die zijn gebaseerd op het geldende minimum
bijstandsniveau. De verplichte verzekering voor zelfstandigen – de WAZ – werd in
2004 afgeschaft. WAJONG dekt jongeren en is een sociale voorziening. Nederland is
het enige EU-land met een algemeen arbeidsongeschiktheidsprogramma dat geen
onderscheid maakt tussen op het werk opgelopen letsels en elders opgelopen letsels.
Er waren plannen om afstand te doen van het unieke stelsel voor arbeidsongeschikt-
heid ongeacht de oorzaak. In 2004 werden plannen om een nieuw stelsel voor
arbeidsongevallen en beroepsziekten (Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s – EGB)
opgeschort. OESO (2005, p. 18) beveelt een arbeidsongevallenregeling aan die een
onderscheid maakt tussen ongeschiktheid door een arbeidsongeval en algemene
ongeschiktheid. Het voorkomt ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsfactoren
achter het grote aantal invaliditeitsuitkeringstrekkers.

Het aantal arbeidsongeschikten bedraagt ongeveer 10% van de bevolking in de
werkende leeftijd. Verder liggen de dekking en de uitkeringen relatief hoog (OESO,
2002, pp. 71-72). Sinds het begin van de jaren negentig werd een aantal privatise-
ringsmaatregelen genomen om het gebruik van arbeidsongeschiktheidsstelsels als
ontslagmiddel te ontraden en om de werkorganisatie te wijzigen om ziekte en arbeids-
ongeschiktheid te voorkomen. De financiële risico’s verschoven via ervaringsmeting
naar de bedrijven (zie Delsen, 2002; De Kam, 2003; OESO, 2005, p. 78). Bij het
begin van 1996 werd de Ziektewet bijna volledig geprivatiseerd. Op enkele uitzon-
deringen na – zoals tijdelijke werknemers en thuiswerkers – werd de openbare
Ziektewet afgeschaft. Sinds de invoering op 1 maart 1996 van de Wet Uitbreiding
Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ), dienen werkgevers aan hun zieke werkne-
mers 70% van hun gewone loon uit te betalen en dat, een volledig jaar lang. Na een
jaar worden werknemers in ziekteverlof naar de arbeidsongeschiktheidsverzekering
overgedragen. De werkgever kan dit risico bij een privéverzekeraar laten verze-
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keren; ongeveer 80% deed dat ook. De premie wordt dan gebaseerd op bestaande
ziekteverlofstatistieken van het bedrijf. Het ziekteverzuim is aanzienlijk afgenomen.
Andere gevolgen zijn risicoselectie bij de aanwerving, langere proefperiodes en
meer tijdelijke contracten. Op 1 januari 1998 werd de Wet Premiedifferentiatie en
Marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (PEMBA) van kracht om het
aantal arbeidsongeschikten te beperken. Door premiedifferentiatie vermindert het
morele risico, aangezien werkgevers de gevolgen van hun gedrag niet langer op een
collectief fonds kunnen afwenden. De PEMBA-wet van 1998 leverde echter niet het
verwachte resultaat op. Om risicoselectie bij aanwerving te voorkomen werd in
1998 de Wet op de Medische Keuringen (WMK) van kracht. Deze wet verbiedt
medische controles vóór de aanwerving. Om het insider-outsiderprobleem aan te
pakken, zijn werkgevers sinds 2002 vrijgesteld van het betalen van een aantal
socialezekerheidsbijdragen indien ze een gehandicapte in dienst nemen, en sinds
2004 zijn ze vrijgesteld van het betalen van het vaste gedeelte van de bijdrage voor
de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hun huidige werknemers van 55 of
ouder en voor alle nieuwe werknemers van 50 of ouder. De geplande hervorming
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (2006) biedt de werkgevers meer stimu-
lansen om gedeeltelijk arbeidsongeschikten in dienst te nemen of te houden. De
PEMBA-wet zal worden afgeschaft.

Om risicoselectie door het PEMBA-beleid te voorkomen werd op 1 juli 1998 de Wet
op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet-REA) van kracht. Deze Wet-REA
moet het de werkgevers gemakkelijker maken om gehandicapte werknemers in
dienst te nemen of te houden. Werkgevers zijn nu verantwoordelijk voor de reïnte-
gratie van hun eigen personeel en kunnen een standaardbedrag of aangepaste com-
pensatie krijgen wanneer ze een gehandicapte in dienst nemen of een gehandicapte
een nieuwe functie geven in de onderneming. De Wet op de (re)integratie arbeids-
gehandicapten garandeert tevens dat een werkgever die een gehandicapte in dienst
neemt, niet het risico loopt, hogere kosten te hebben voor ziekte en arbeids-
ongeschiktheid. De Wet-REA van 1998 had weinig effect en zal worden vervangen
door lagere socialezekerheidsbijdragen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Met de Wet Verbetering Poortwachter van april 2002 worden de rechten en plich-
ten van werknemers en werkgevers tijdens het eerste jaar dat een werknemer arbeids-
ongeschikt is, aangescherpt. De nieuwe hervorming concentreert zich op de
samenwerking tussen werkgever en werknemer en legt striktere wederzijdse ver-
plichtingen op aangaande reïntegratie-inspanningen. Enerzijds lopen werkgevers die
niet voldoende meewerken om mensen aan het werk te houden, het risico dat ze
het loon van de werknemer een extra jaar dienen te betalen; anderzijds lopen
werknemers die niet bijdragen tot hun reïntegratie in het arbeidsproces, het risico
dat ze worden ontslagen of dat hun loon wordt verlaagd. Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) treedt op als Poortwachter.
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In 2001 stelde de commissie-Donner een verregaande herziening van het
arbeidsongeschiktheidsstelsel voor, waardoor het nog alleen voor volledig en per-
manent arbeidsongeschikten van toepassing is. De gedeeltelijk arbeidsongeschikten
worden gedekt door een verplichte particuliere werkgeversverzekering gebaseerd
op ervaringsmeting. Tijdelijk arbeidsongeschikten worden behandeld als zieken en
zijn gedekt door de loonbetalingsverplichting van de werkgever. In 2001 vroeg het
kabinet-Kok II de tripartiete Sociaal-Economische Raad (SER) om advies aangaande
een herziening van de regeling voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. De
voorstellen van de SER in 2002 voor een nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling
werden door Balkenende II goedgekeurd en worden van kracht op 1 januari 2006;
ze zijn van toepassing op personen die na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt werden.
De huidige stelsels blijven van kracht voor wie reeds een arbeidsongeschiktheids-
uitkering kreeg. De werkgever dient gedurende een periode van twee jaar ziek-
tegeld te betalen. Een verzekering afsluiten is mogelijk. Na twee jaar wordt beoor-
deeld of een gedeeltelijke of volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering zal wor-
den betaald; er wordt een strengere definitie van volledige arbeidsongeschiktheid
toegepast en ook de criteria voor de bepaling van nog uitvoerbare banen worden
strenger.

Met deze uitgebreide hervorming van de regeling voor arbeidsongeschiktheidsuit-
keringen wil men de (ten opzichte van andere landen eenvoudige) toegang
beperken en bij de gerechtigden arbeidskrachten mobiliseren. In het verlengde van
het Beveridge-rapport uit 1942 legt deze wet de klemtoon op werk. De inkomens-
bescherming wordt minder belangrijk. De nieuwe stelsels bevatten drie groepen
van mensen:
� mensen met minder dan 35% arbeidsongeschiktheid (voordien 15%); zij krijgen

niet langer een uitkering. De arbeidsbetrekking blijft behouden en de werkgever
dient de werkplek aan te passen als dat noodzakelijk is. De werkgevers moeten
een particuliere verzekering nemen of voor de publieke verzekeraar (UWV)
kiezen, en zij dragen de kosten voor deze eerste groep;

� mensen die volledig arbeidsongeschikt (80-100%) zijn. Alleen deze groep krijgt
nog uitkeringen van een overheidsregeling. Ze krijgen een arbeidsongeschiktheids-
uitkering ten belope van 70% van hun eindloon. Vanaf 2006 komen volledig arbeids-
ongeschikte werknemers met weinig vooruitzichten op herstel in aanmerking
voor een WIA-uitkering (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Gedurende de eerste vijf jaar ondergaan ze jaarlijks een medisch onderzoek om
eventueel herstel vast te stellen. De WIA-uitkering bedraagt 70% van het laatste
loon van de werknemer. Voor mensen die voor langere tijd van een WIA-uitkering
afhankelijk zijn, wordt het inkomen later niet meer verminderd;

� gedeeltelijk arbeidsongeschikten met 35-80% inkomensverlies worden gecom-
penseerd op voorwaarde dat ze voor ten minste 50% van het arbeidsgeschiktheids-
percentage tewerkgesteld blijven.
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De meeste collectieve arbeidsovereenkomsten vullen het ziektegeld van werkne-
mers aan tot 100% van het loon. Onlangs stelde de regering een wettelijke verplich-
ting voor om ziektegeld tijdens het tweede jaar ziekte te beperken tot 70% van het
inkomen. In het Sociaal Akkoord van 2004 werd een overeenkomst bereikt voor
170% voor de twee jaren samen. Voor personen die niet volledig en permanent
arbeidsongeschikt zijn, werd de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
(WGA) ingevoerd. De gerechtigden ontvangen een loonsubsidie indien ze werken,
een uitkering in het andere geval. De werkgevers moeten het risico van gedeel-
telijke arbeidsongeschiktheid onder de WGA dekken bij een particuliere verzeke-
ringsmaatschappij of bij de publieke verzekeraar UWV; ze kunnen ook het risico zelf dragen.

Werkgevers en werknemers gingen akkoord om schikkingen te treffen om het ziek-
tegeld tijdens het tweede jaar ziekte te verminderen. Dit zette de regering ertoe aan
om een wet bedoeld om het ziektegeld het tweede jaar te beperken tot 70% van het
laatste loon, te laten varen. Indien er vanaf 2006 jaarlijks niet meer dan 25.000
gevallen van volledige arbeidsongeschiktheid zijn, zal de overheid met terugwer-
kende kracht de arbeidsongeschiktheidsuitkering in juli 2007, met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2006, optrekken tot 75% van het laatste loon. In dat geval schaft
de regering de hogere premies voor werkgevers die veel werknemers arbeids-
ongeschikt laten verklaren, af. De PEMBA-boete wordt afgeschaft.

3.4. HUISVESTING
Huiseigenaars krijgen veel subsidies. Hypotheekrentes zijn fiscaal aftrekbaar. Het
huisvestingsmarktbeleid waarin deze gunstige fiscale aanpak van schuldfinanciering
voor door de eigenaar bewoonde woningen is opgenomen, ondermijnt de
economische doeltreffendheid en versterkt de conjunctuurcyclus. De huisvestings-
prijzen vertonen een stijgende tendens en er zijn grote schommelingen in prijzen,
als reactie op de variaties in de vraag. De betaalbaarheid van huisvesting ging erop
achteruit. Dit heeft ook gevolgen voor de huurders, voor zover zij niet door huur-
subsidies worden gecompenseerd. De bestaande inkomensafhankelijke huursubsi-
die verzacht/verzwakt de impact van hoge prijzen voor sommige huurders en
beperkt de mobiliteit. De kans is klein dat de sociale doelstellingen worden bereikt.
Het geleidelijk wegwerken van belastingsubsidies voor eigen woningen werd
besproken en voorgesteld (OESO, 2004, pp. 47-51).

3.5. SOCIALE BIJSTAND EN WERKLOOSHEIDSVERZEKERING
De Nederlandse sociale bescherming steunt steeds meer op de stelling dat werkgele-
genheid de beste vorm van sociale bescherming is. Beleidsmakers passen op de
sociale zekerheid en de arbeidsmarkt de wet van Say toe. Sinds januari 2004 ver-
vangt de Wet Werk en Bijstand de Algemene Bijstandswet van 1996. In principe zou
iedereen in Nederland zijn best moeten doen om in eigen levensonderhoud te
voorzien; kan iemand dat niet, dan heeft hij door deze wet recht op een minimum-
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inkomen. Een betaalde baan wordt beschouwd als het ultieme doel. De vrijstelling
van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders met kinderen van onder de 5 jaar,
werd afgeschaft. Lokale overheden kregen op beleids- en financieel vlak meer speel-
ruimte voor het activeren van langdurig werklozen en andere gerechtigden op
sociale verzekering. In deze wet werd “passende arbeid” door “algemeen geac-
cepteerde arbeid” vervangen. Een individueel actieplan levert oplossingen op maat,
waaronder sollicitatiegesprekken, werkervaringskansen of plannen voor sociale
integratie. “Instroombeperking” en “uitstroombevordering” vormen de hoofddoel-
stelling. Weigering om mee te werken of de vereiste informatie te verstrekken
wordt gesanctioneerd door vermindering of volledige opheffing van de uitkeringen.

Om de morele risico’s aan banden te leggen overweegt de paarse regering premie-
differentiatie in de werkloosheidsregeling (OESO, 2000, p. 66). In verband met de
Wet Werkloosheid (WW) werden in 2000 en 2002 nieuwe maatregelen aan vraag-
zijde overwogen, namelijk: de werkgevers betalen een gedeelte van de werkloosheids-
uitkering van ontslagen oudere werknemers; ervaringsmeting. Om de tewerkstelling
van oudere werknemers in de hand te werken, voerde de regering in 2004 voor
oudere werklozen (57,5 jaar of ouder) opnieuw de sollicitatieplicht in en de WW-
vervolguitkering werd afgeschaft. In 2004 werd de de zogeheten vervolguitkering,
de uitkering die volgt op de WW-uitkering, bedoeld als overbrugging tot aan het
pensioen voor oudere werklozen, afgeschaft. De standaard eerstefasewerkloosheids-
uitkering wordt 2 tot 5 jaar lang uitgekeerd, afhankelijk van de leeftijd en het arbeids-
verleden. De duur van de standaard WW-uitkering is afhankelijk van heel het arbeids-
verleden in plaats van de laatste 5 jaar. In 2005 keurde de regering de aanbeveling
van de SER aangaande de toekomst van de Wet Werkloosheidsverzekering goed. De
maximumduur wordt van 5 jaar tot 38 maanden teruggebracht. Om in aanmerking
te komen voor een werkloosheidsuitkering moet een persoon in de loop van de
voorbije 36 weken – in plaats van de voorbije 39 weken voordien – 26 weken
hebben gewerkt. De eerste twee maanden bedraagt de uitkering 75%, daarna 70%.
Mensen die aan de vereiste van 26 weken voldoen, maar niet minstens 52 dagen
loon hebben gekregen gedurende minstens vier van de vijf voorbije jaren, krijgen
slechts gedurende 3 maanden een uitkering (OESO, 2005, p. 83).

3.6. HERVORMING VAN DE  ADMINISTRAT IEVE  STRUCTUUR  VAN DE  SOC IALE
BESCHERMING
Sinds de publicatie van het zogenaamde “Rapport-Buurmeijer”, in 1993, stond de
administratieve structuur centraal in het debat over de hervorming van het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel. De conclusie van dit rapport was dat een gebrekkige
administratie van de sociale verzekering en de ontoereikende samenwerking tussen
de bestuurders duidelijk aan de oorsprong liggen van de kritieke situatie van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo werd de hoge betrokkenheid van de sociale
partners bij de uitvoering van de sociale zekerheid beschouwd als een belangrijke
factor voor het misbruik van sommige voorzieningen, vooral dan in de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering (WAO). Een aantal opeenvolgende wijzigingen van die
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structuur in het voorbije decennium hebben geleid tot een regeling waarin de
invloed van de sociale partners drastisch werd verminderd. Er werd een aantal con-
currentie-elementen ingevoerd en de verantwoordelijkheden werden verschoven
naar de werkgevers en de werknemers (individueel) om te komen tot een grotere
doeltreffendheid, hoewel het stelsel nog steeds in herziening is. In 1995 werd de
bipartiete Sociale Verzekeringsraad (SVr) ontbonden. De nieuwe en onafhankelijke
Commissie toezicht maatschappelijke verzekeringen (Ctsv) ) houdt toezicht op de
tenuitvoerlegging van de sociale zekerheid. In 1997 werd het Landelijk instituut
sociale verzekeringen (Lisv) verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de
werknemersverzekeringen, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor
de zelfstandigen (WAZ) en de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandi-
capten (WAJONG). Het Lisv haalde de werknemersverzekeringen weg bij de bedrijfs-
verenigingen en droeg ze over aan vijf met elkaar concurrerende Uitvoerings-
instellingen (UVI’s).

Tot in 1994 waren de administratie van de sociale zekerheid en de publieke
arbeidsvoorzieningsorganisatie duidelijk onderscheiden, maar dan werd met die tra-
ditie gebroken en beide functies van de verzorgingsstaat werden de weg van de
samenwerking opgeleid. Op 1 januari 2002 werd de Wet-SUWI (Structuren Uitvoering
Werk en Inkomen) uitgevaardigd. De SUWI-operatie, die in 1998 van start ging,
is het culminatiepunt van dit veelomvattende proces. De SUWI-operatie wil
duidelijke verantwoordelijkheden bepalen en de talrijke actoren de gepaste (finan-
ciële) stimulansen geven, met name door concurrentie-elementen toe te voegen,
teneinde de administratie van de sociale zekerheid en de arbeidsvoorzieningsorgani-
satie doeltreffender, klantvriendelijker en efficiënter te maken. Dat veronderstelt
een grondige reorganisatie van de administratieve structuur. Aanvragen voor uit-
keringen moeten door privéoperatoren worden behandeld en alle activiteiten (betalen
van uitkeringen, reïntegratie) zouden door één enkel agentschap moeten worden
uitgevoerd. De klemtoon ligt op preventie en reïntegratie van uitkeringsgerechtig-
den op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: werk boven inkomen. Op lokaal en
regionaal niveau worden organisaties voor reïntegratie en organisaties voor de
administratie van de sociale zekerheid (beoordelingen aanvragen premie-inning en
uitkeringsverzorging) ondergebracht in 131 Centra voor Werk en Inkomen (CWI’s).
Daarbij hebben alle partijen de bedoeling om mensen zo snel mogelijk weer aan het
werk te krijgen. De centra nemen in het socialezekerheidsstelsel een sleutelpositie
in. In deze centra kunnen mensen een aanvraag voor sociale uitkeringen indienen
en een baan zoeken (reïntegratie). Voor werkgevers is dit de plaats waar ze werkne-
mers kunnen vinden. Zowel de particuliere reïntegratieorganisaties als de overheids-
organisaties voor claimbeoordeling zijn in deze CWI’s actief. De kerngedachte hier-
achter is de klantgerichte idee van een uniek aanspreekpunt voor alle verwante
diensten.

Waar mogelijk worden concurrentie-elementen ingevoerd. Taken die worden
beschouwd als niet-geschikt voor concurrentie (claimbeoordelingen, premie-inning
en uitkeringsverzorging), worden nog steeds door overheidsorganisaties uitgevoerd.
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Door voor de reïntegratieorganisaties concurrentie-elementen in te voeren, meent
men tot een grotere doeltreffendheid te zullen komen. In januari 2002 werden de
vijf bipartiete UVI’s samengesmolten tot één overheidsorgaan, het Uitvoerings-
instituut Werknemersverzekeringen (UWV), waardoor de invloed van de sector
wordt afgezwakt. Het UWV is verantwoordelijk voor het beoordelen van het recht
op uitkeringen, het innen van de sociale bijdragen en het betalen van de werk-
loosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. In de nieuwe situatie ligt het
toezicht in handen van het Ministerie van Sociale Zaken. De sociale partners worden
eigenlijk uit de huidige administratie van de sociale zekerheid uitgesloten en de tri-
partiete Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft nog slechts een beperkte advi-
serende rol (De Gier et al., 2004).

4. BELEIDSCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Met het cappuccinomodel voor de sociale zekerheid in Nederland – bestaande uit
basisuitkeringen (koffie), verplichte verzekering (melk) en vrijwillige verzekering
(cacao) – ligt de klemtoon steeds meer op de cacao, ten koste van de koffie. De
recente beleidswijziging door het tweede kabinet-Balkenende houdt in dat men nog
meer afstand neemt van het Rijnlandmodel en steeds meer de richting van het
Angelsaksische model uitgaat. Nederland lijkt dan ook steeds meer op de Verenigde
Staten, als we kijken naar het stijgende aantal gevallen waarbij patiënten in beroep
gaan omdat ze zich tekortgedaan voelen of te lang moeten wachten (Okma, 2004, p.
15). De Nederlandse verzorgingsstaat gaat steeds meer de kant van het Beveridge-
model uit. In Nederland steunen de beleidswijzigingen inzake de verzorgingsstaat
eerder op een dogma dan op argumenten. “Om kosten te drukken heb je steeds
weer een hervorming nodig”, daar komt de herziening van het Nederlandse
socialebeschermingsbeleid van de voorbije twee decennia op neer. Uit de Neder-
landse ervaring blijkt tevens dat hervormingen van de sociale bescherming een
averechts effect sorteren. Kostenbeheersing leidt tot minder doeltreffendheid en
kwaliteit. Het invoeren van markten en kostendrukking zijn vaak tegenstrijdig. Wie
de noodzaak van een hervorming van de sociale bescherming wil beoordelen, heeft
een duidelijk beeld van de beleidsdoelstelling nodig: efficiëntie, doeltreffendheid
en/of gerechtigheid? Bovendien moet ook de vraag hoe deze doelstellingen het best
worden bereikt, worden beantwoord.

Door de EMU neemt de nood aan sociale bescherming toe terwijl aan de andere
kant de EMU de kwaliteit van de sociale omgeving en de middelen om deze
bescherming te financieren, aan banden legt (Delsen, 2001). Competitieve deregu-
lering en belastingverlaging zullen voor de concurrerende landen leiden tot lagere
lonen dan gewenst en een lager socialebeschermingsniveau dan gewenst, dat wil
zeggen undershooting van de verzorgingsstaat. Deze ondervoorziening van verzeke-
ring en het te lage aanbod van collectieve goederen zijn blijkbaar in Nederland aan-
wezig: op het vlak van sociale bescherming is er een enorme kloof tussen de beleids-
doelstellingen en de voorkeuren van de burgers. Het huidige overheidsbeleid wordt
slechts met mate ondersteund. 80% van de Nederlandse bevolking wil verandering
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en verkiest een coherente samenleving. Als we specifieke maatregelen bekijken, is
dit echter minder het geval. Aangaande de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheids-
uitkeringen zou de meerderheid ervoor kiezen om bij werklozen de druk om werk
te vinden te verhogen. Ze willen de uitkeringen echter niet verder verlagen voor
diegenen die de financiële steun echt nodig hebben. Om er zeker van te zijn dat het
staatspensioen ondanks de vergrijzing betaalbaar blijft, is er een duidelijke voorkeur
voor een toename van het aantal werkuren per week, eerder dan voor een verlaging
van de pensioenuitkering of verhoging van de pensioenleeftijd (Beckers, 2005; 21
minuten.nl, 2005). 

Aangezien een groot deel van de arbeidskosten in Europa uit belastingen en premies
bestaat, is er een rechtstreeks verband tussen de macro-economische concurrentie-
positie en de sociale bescherming. Economen stellen vaak vast dat er tussen het
sociale beleid en de economische resultaten een zekere spanning bestaat. Allerhande
sociale doelstellingen nastreven zou een rem zetten op de economie en daarom de
economische en werkgelegenheidsgroei dwarsbomen. Er bestaat geen empirisch
bewijs voor Okuns “wisselwerking” in de Europese Unie tussen billijkheid en efficiën-
tie. Integendeel: billijkheid versterkt de efficiëntie en prestaties, een positieve relatie
(Ederveen en De Mooij, 2003). De neoklassieke economen en beleidsmakers zijn erop
uit om de overheidssector in te krimpen en vergeten daardoor dat het behoud van
een goed socialezekerheidsstelsel geen last is, maar een essentieel onderdeel van een
markteconomie: het maakt de uitbreiding van de markt mogelijk. Tussen overheid en
markt bestaat er een zekere complementariteit: het verschaffen van sociale verzekering
door de overheid beschermt tegen de gevolgen van externe economische risico’s
(Rodrik, 1997). De verzorgingsstaat is een investering en geen kostenfactor. Een sterk
nationaal concurrentievermogen wordt voorafgegaan door een periode van hoge
sociale uitgaven. Dat laatste houdt in dat de oorzakelijkheid gaat van sociale uitgaven
naar concurrentievermogen, en niet omgekeerd. Hoge uitgaven voor sociale zeker-
heid scheppen een omgeving met minder sociale conflicten en zorgen voor betere
stimulansen om risico’s te nemen; ze vormen een volmacht voor de bereidheid van
ondernemingen om te investeren in menselijk kapitaal (zie Delsen, 2002; De Grauwe
en Polan, 2003). De overheid maakt marktgroei mogelijk. Dit druist in tegen de tradi-
tionele ideeën achter de neoklassieke economische theorie, waarbij regeringen de
markten en de groei daarvan schade berokkenen. Agell (1999) besluit op basis van
zijn onderzoek naar het verband tussen de openheid van de westerse landen en de
arbeidsmarktinstellingen, dat de globalisering van de economische activiteit zal leiden
tot een toenemende vraag voor verschillende vormen van starheid van de arbeids-
markt. De conclusie is dat verzorgingsstaat en markt elkaar aanvullen. Een gezond
socialezekerheidsstelsel maakt uitbreiding van de markt mogelijk en is van het groot-
ste belang voor de kleine open economie van Nederland (Delsen, 2002). Daarom
moet de discussie over de inkrimping van de verzorgingsstaat niet gaan over de
omvang van de verzorgingsstaat dan wel over de structuur en functies ervan in kapi-
talistische economieën.

(Vertaling)
__________
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INLEIDING

De sociale zekerheid in Luxemburg onderging de voorbije jaren een aantal veran-
deringen. We geven hierna een overzicht van deze veranderingen tussen 1 januari
2000 en 30 juni 2005.

Na een aantal feiten en cijfers aangaande de uitgaven en ontvangsten van de sociale
zekerheid in de loop van de voorbije 15 jaar, bespreken we de volgende thema’s:
� ziekteverzekering;
� pensioenverzekering;
� afhankelijkheids- of zorgverzekering;
� forfaitaire opvoedingsuitkering;
� gegarandeerd minimuminkomen;
� gezinsbijslagen;
� moederschapsuitkering.

Vooraleer we al deze stelsels onder de loep nemen, ga ik dieper in op twee
opmerkelijke creaties van de voorbije vijf jaar. Beide hebben betrekking op personen
met een handicap en mensen die aan bepaalde aandoeningen lijden.

Deze vernieuwingen zijn de opvallendste verwezenlijkingen van de Luxemburgse
sociale zekerheid in het recente verleden.

1. FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN LUXEMBURG VAN 1990 TOT 2003

1.1. GLOBAAL VERSLAG
In 2003 bedroegen de lopende ontvangsten 6.116,8 miljoen EUR, een groei van
7,0% in vergelijking met het jaar 2000 (5.718,2 miljoen EUR). De lopende uitgaven
bedroegen 5.715,8 miljoen EUR, wat een stijging van 10,5% betekent in vergelijking
met het jaar 2002 (5.172,8 miljoen EUR). 2003 eindigde met een globale positieve
balans van 400,9 miljoen EUR (545,4 miljoen EUR in 2002), ten gevolge van de posi-
tieve balans van het pensioenverzekeringsstelsel. 667
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De redenen voor de achteruitgang van de resultaten voor 2003 ten opzichte van
2002 zijn legio:
� enerzijds was door de ongunstige economische situatie de groei van de werkgele-
genheid minder uitgesproken, met een beperkte evolutie van de bijdragen tot
gevolg;
� anderzijds stegen de uitgaven door de invoering van een reeks maatregelen: de
aanpassing van de uitkeringen van het algemene pensioenstelsel, de verhoging van
het bedrag van de gezinsbijslagen en de invoering van een opvoedingsuitkering.

1.2. DE FINANCIERINGSBRONNEN
De werkgeversbijdragen (uit de overheidssector) vertegenwoordigden 20,4% van de
lopende ontvangsten in 2003, terwijl de bijdrage van beschermde personen 24,9%
bedroeg. De overheid groepeert de overheidsbijdragen en werkgeversbijdragen van
de overheidssector.

Nominaal uitgedrukt bedroegen de werkgeversbijdragen 6,0%, de bijdragen van de
beschermde personen 6,2% en die van de overheid 8,6% (5,1%, 4,3% en 7,3% in
2002).

Tussen 1998 en 1999 verminderde de overheid haar participatie in de ontvangsten
van de sociale zekerheid ten gevolge van de harmonisering van de werknemersbij-
dragen tussen het pensioenstelsel van de privésector en het wettelijke stelsel, zoals
uit de onderstaande tabel kan worden afgeleid.

TABEL 1: BIJDRAGEN VAN DE OVERHEID, BESCHERMDE PERSONEN EN WERKGEVERS AAN DE
FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN 1990 EN 2003

Werkgevers Beschermde personen Overheidssector Andere bronnen

1990 23,8% 21,0% 47,2% 8,0%
1991 24,1% 22,1% 46,2% 7,6%
1992 24,2% 21,8% 46,9% 7,1%
1993 23,9% 21,8% 47,1% 7,2%
1994 22,9% 22,2% 48,8% 6,1%
1995 21,2% 21,9% 51,7% 5,2%
1996 21,3% 21,3% 52,6% 4,8%
1997 21,0% 22,3% 52,4% 4,3%
1998 21,3% 22,7% 51,5% 4,5%
1999 20,8% 24,4% 50,9% 3,9%
2000 21,1% 24,0% 50,4% 4,5%
2001 20,6% 25,3% 49,2% 4,9%
2002 20,5% 25,0% 50,1% 4,4%
2003 20,4% 24,9% 50,8% 3,9%

Gemiddelde
1990 – 2003 22,0% 22,9% 49,7% 5,4%
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Tussen 1990 en 2003 loopt de daling van de sociale bijdragen van werkgevers
samen met een toenemende bijdrage van de beschermde personen aan de financie-
ring van de sociale zekerheid.

Eerst werden in 1994 de bijdragen aan de gezinsbijslagen die door de werkgevers
van de privésector werden betaald, afgeschaft en in 1999 volgden de bijdrage
betaald door de niet-loontrekkers; het gemiddelde bijdragepercentage voor de
ongevallenverzekering werd ten gevolge van opeenvolgende stijgingen van de bij-
dragepercentages voor de ziekteverzekering, verhoogd van 4,5% voor arbeiders en
2,6% voor bedienden in 1996 tot respectievelijk 4,95% en 2,72% in 2001, en vervol-
gens weer verlaagd tot 4,9% en 2,65% vanaf 2002.

Het aandeel van het bedrag dat van het loon wordt afgehouden, nam toe ten
gevolge van de opeenvolgende stijgingen van de bijdragepercentages voor de ziekte-
verzekering en de wettelijke pensioenstelsels, teneinde vanaf 1 januari 1999 het bij-
dragepercentage betaald door loontrekkenden te verhogen tot 8%, en ten gevolge van
de invoering van de bijdrage aan de afhankelijkheidsverzekering door de gezinnen.

Het meest kenmerkende aspect van de evolutie van de financieringsbronnen in de
loop van de voorbije jaren is de voortdurende vermindering van de bijdragen, vooral
ten gunste van de privéondernemingen, gepaard gaande met een toename van de
bijdrage van beschermde personen en de overheid.

In de context van economische groei tussen 1995 en 2000 kende de arbeidsmarkt in
Luxemburg een buitengewone dynamiek. De stijging van de binnenlandse werkgele-
genheid tijdens de jaren 1999 en 2000 is opmerkelijk. De participatiegraad van niet-
ingezetenen aan de intern betaalde werkgelegenheid bedraagt ongeveer 40%, wat
meer is dan de verhouding van loontrekkenden van Luxemburgse nationaliteit. In
2003 participeerden de niet-ingezetenen voor 36,8% aan de financiering van
beschermde personen van het Pensioenverzekeringsstelsel.

Voor de ziekte- en moederschapsverzekeringsstelsels en de afhankelijkheids- en
ongevallenverzekering bedragen deze cijfers respectievelijk 30,2%, 27,7% en 6,9%
(deze cijfers geven het gemiddelde weer voor de periode 2001-2003).

Tabel 2 geeft de participatie van de overheid weer in de financiering van de sociale
zekerheid volgens de lopende uitgaven van de overheidsbegroting. Tussen 1990 en
2003 wordt een constante stijging van de begrotingsuitgaven vastgesteld, gaande
van 45,5% tot 56,3%. De waarneembare pieken voor de periodes 1995-1996 en
2001-2003 moeten worden vergeleken met de globale economische situatie. Onder
ongunstige omstandigheden houdt de starheid van de begrotingsuitgaven ten
opzichte van de sociale bescherming hogere tarieven in.
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TABEL 2: PARTICIPATIE VAN DE OVERHEID IN DE LOPENDE ONTVANGSTEN VAN DE SOCIALE
BESCHERMING VOLGENS DE OVERHEIDSBEGROTING VOOR LOPENDE UITGAVEN

1990 45,5%
1991 44,2%
1992 45,8%
1993 47,5%
1994 49,0%
1995 52,4%
1996 52,7%
1997 50,8%
1998 51,7%
1999 53,7%
2000 53,8%
2001 55,8%
2002 54,9%
2003 56,3%

Gemiddelde 1990 – 2003 51,0%
% verandering 1990 – 2003 + 10,8%

1.3. UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING
In 2003 waren de lopende uitgaven goed voor 98,1% van de prestaties, waarvan
72% prestaties in cash en 27,8% prestaties in natura. De meeste prestaties (37,2%)
waren bestemd voor het (overlevings)pensioen. Ziekte en medische verzorging
vertegenwoordigden 24,3%.

TABEL 3: UITSPLITSING VAN DE FUNCTIES VAN SOCIALE BESCHERMING TEN OPZICHTE VAN HET
TOTAAL VAN DE PRESTATIES TUSSEN 1990 EN 2003

Ziekte Invaliditeit (Overlevings)- Gezin Werkloosheid 
pensioen en andere

1990 25,3% 12,9% 45,0% 10,7% 6,1%
1991 24,7% 13,1% 45,9% 10,5% 5,8%
1992 25,6% 12,6% 45,3% 10,7% 5,8%
1993 26,7% 12,1% 43,4% 11,9% 5,9%
1994 24,4% 12,5% 44,1% 13,0% 6,0%
1995 24,6% 12,6% 43,7% 12,9% 6,2%
1996 25,8% 12,7% 42,5% 12,8% 6,2%
1997 25,2% 12,9% 42,6% 12,8% 6,5%
1998 24,9% 12,5% 41,7% 14,3% 6,6%
1999 25,6% 14,3% 39,7% 15,3% 5,1%
2000 25,2% 13,4% 39,4% 16,4% 5,6%
2001 25,2% 14,7% 37,5% 16,0% 6,6%
2002 24,9% 14,2% 37,4% 16,7% 6,8%
2003 24,3% 13,7% 37,2% 17,6% 7,2%

Gemiddelde
1990 – 2003 25,2% 13,1% 42,0% 13,7% 6,0%
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De tijdreeks (zie tabel 3) toont dat het belang van de pensioenuitkeringen constant
afneemt, terwijl de gezinsbijslagen sinds 1990 constant zijn toegenomen, ten gevolge
van de stijging van het bedrag van de gezinsuitkeringen, van de invoering van het
ouderschapsverlof en de uitbreiding van de uitkeringen voor grensarbeiders. In 2003
vertegenwoordigden de functies pensioen en overlevingspensioen 8,9% van het BBP,
de functie ziekte en medische verzorging bedroeg 5,8%, de functie gezin en kinderen
was goed voor 4,2% en de functie invaliditeit was goed voor 3,3%.

De prestaties voor pensioen en ziekte slorpen een groot deel van het BBP op en de
relatieve vooruitgang kan worden verklaard, enerzijds door de onafgebroken toe-
name van de lopende uitgaven en anderzijds door een vertraagde groei van het BBP.

Wat het vervroegd pensioen betreft: de verschillende pensioenelementen werden in
2002 verhoogd en er werd een eindejaarsuitkering ingevoerd.

Voor de ziekte-uitkeringen drukken de bijkomende kosten van de geldelijke presta-
ties en de prestaties in natura op de uitgaven.

Vanaf 1 januari 2004 wordt per liter benzine of diesel een belasting van 10 cent aan-
gerekend. De inkomsten van deze belasting gaan naar de uitgaven van het nationale
tewerkstellingsfonds, die zijn gestegen ten gevolge van verschuldigde vergoedingen
die aan werklozen werden betaald, en naar de actieve maatregelen die werden
doorgevoerd om werkzoekenden te integreren.

2. VOORNAAMSTE ELEMENTEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN LUXEMBURG VAN
1990 TOT 2003

2.1. DE INVOERING VAN EEN MINIMUMINKOMEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
De bedoeling van de wet van 12 september 2003 (1) bestaat erin te zorgen voor zeker-
heid en financiële onafhankelijkheid voor personen met een handicap en voor een
betere sociaaleconomische bescherming. De wet maakt deel uit van de beleidslijn 

(1) Wet van 12 september 2003 betreffende personen met een handicap en tot wijziging 1. van de
gewijzigde wet van 26 mei 1954 tot de regeling van de pensioenen van de Staatsambtenaren, 2. van
de wet van 22 april 1966 houdende eenvormige reglementering van het betaald jaarlijks verlof voor
werknemers van de privésector, 3. van de gewijzigde wet van 12 maart 1973 tot hervorming van het
sociaal minimumloon, 4. van de gewijzigde wet van 30 juni 1976 houdende 1. oprichting van een
tewerkstellingsfonds; 2. reglementering van de toekenning van uitkeringen voor volledige werk-
loosheid, 5. van de gewijzigde wet van 19 juni 1985 betreffende kinderbijslag en tot oprichting van
het nationaal fonds voor gezinsbijslag, 6. van de gewijzigde wet van 27 juli 1987 betreffende de pen-
sioenverzekering inzake ouderdom, invaliditeit en overleving, 7. van de gewijzigde wet van 3 augus-
tus 1998 tot invoering van bijzondere pensioenregelingen voor de ambtenaren van de Staat en van de
gemeenten evenals voor de personeelsleden van de Luxemburgse nationale spoorwegmaatschappij,
8. van de gewijzigde wet van 28 juli 2000 tot coördinatie van de wettelijke pensioenregelingen en 9.
van het Wetboek van sociale verzekeringen, Mémorial A, nummer 144, 29 september 2003.
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van de regering, die streeft naar een betere integratie van gehandicapte burgers. Ze
is een concrete uiting van het regeringsprogramma dat in het kader van het regeer-
akkoord van augustus 1999 werd opgesteld en volgens hetwelk “de herziening van
de inkomenssituatie van de personen met een handicap en de verwezenlijking van
een veelomvattende en eerlijke oplossing” een prioriteit werd.

Om deze doelstelling te bereiken werden tal van maatregelen doorgevoerd. Deze
hebben betrekking op mensen die voldoende capaciteiten hebben om te werken en
dus in een beschermde omgeving een bezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen
enerzijds, en op degenen die, vanwege de ernst van hun handicap, niet in staat zijn
om welke vorm van bezoldigd werk dan ook uit te voeren.

Deze maatregelen bleken noodzakelijk te zijn. Ondanks een goed ontwikkeld
socialebeschermingssysteem blijkt dat er op het vlak van de inkomenssituatie van de
personen met een handicap een grote dispariteit bestaat en dat er ongerecht-
vaardigde inconsistenties zijn, waardoor een echt beleid gericht op gelijke rechten
en kansen voor de personen met een handicap wordt vervormd.

Vóór de wet van 12 september 2003 hadden personen met een handicap die niet in
staat waren om een vorm van bezoldigde activiteit uit te voeren, geen gegarandeerd
inkomen. Concreet kwam dat hierop neer dat gehandicapte burgers niet aan de
voorwaarden voor socialezekerheidsprestaties konden voldoen en evenmin in aan-
merking kwamen voor prestaties voorzien door de wet op het gegarandeerd mini-
muminkomen. Deze mensen waren volledig afhankelijk van hun familieleden en/of
de nationale solidariteit.

Gehandicapte werknemers die in een aangepaste werkomgeving of een beschutte
werkplaats werken, kregen zelden een echt loon dat evenredig was met hun werk.
Heel vaak kregen ze noch een integratie-uitkering, noch een socialezekerheidsuit-
kering. Personen met een handicap die een bezoldigde activiteit uitvoeren, konden
daardoor niet tot echte financiële onafhankelijkheid en een echte sociale integratie
komen, zolang zij niet de eigenlijke status van een loontrekkende werknemer kre-
gen met alle rechten en plichten die daarmee samengaan.

Behalve de kwestie van de bezoldiging was het duidelijk dat de grote meerderheid
van gehandicapte werknemers in gesubsidieerde beschutte werkplaatsen niet van
de wetgeving inzake de werknemers genoot. 

De wetgever diende dan ook tussenbeide te komen en de wet van 12 september
2003 heeft bijgevolg een drievoudige hoofddoelstelling, dei wij hierna achtereenvol-
gens bespreken.
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2.1.1. Voorschriften die het werk van personen met een handicap in beschutte werk-
plaatsen regelen
De wetgeving herziet de werksituatie van personen met een handicap door hun de
status van loontrekkende werknemer toe te kennen; daardoor zijn ze onderworpen
aan de wetten inzake werknemersrechten, met bepaalde vrijstellingen die inherent
zijn aan hun specifieke vereisten en vaardigheden. Het arbeidscontract moet een
aantal bepalingen bevatten waarmee de verbintenissen worden vastgelegd en de
rechten van beide partijen worden gegarandeerd. De wet bepaalt dat de gehandi-
capte werknemer die in een beschutte werkplaats is tewerkgesteld, een salaris moet
verdienen dat minstens gelijk is aan het minimumuurloon voor een niet-gekwali-
ficeerde werknemer. Daarmee bekrachtigt de wet het algemene beginsel dat
eenieder die naar zijn beste vermogen werkt, een salaris krijgt dat evenredig is met
zijn inspanningen, ongeacht de economische opbrengst of het werk dat effectief
werd verricht.

De werkomstandigheden in de beschutte werkplaatsen mogen dan al aan de
gehandicapte werknemers zijn aangepast en van de omstandigheden in een
“gewone” omgeving verschillen, toch blijft het een feit dat de beschutte werkplaats
een complete en afzonderlijke economische eenheid is en dat het werk dat wordt
geleverd, echt is. Gehandicapte werknemers mogen in geen geval worden vrij-
gesteld van de verplichtingen van een onderneming. Het gaat erom, de verbintenis
ten overstaan van een gehandicapte na te komen en de inspanningen die hij heeft
geleverd, te erkennen.

Behalve de arbeidswetgeving in de beschutte werkplaatsen, bepaalt de wet dat een
organisatie die personen met een handicap tewerkstelt, daarvoor een ministerieel
akkoord moet afsluiten. De bedoeling van dit akkoord bestaat erin, de gehandicapte
werknemer te beschermen door hem te verzekeren dat de genoemde organisatie
aan bepaalde voorwaarden voldoet en een optimale opleiding voor de gehandicapte
garandeert. Het gaat tevens om een essentiële vereiste, wil de directie van de werk-
plaats aanspraak kunnen maken op overheidssubsidies in de vorm van bijdragen in
de werkingskosten.

2.1.2. De creatie van een inkomen voor personen met een ernstige handicap
De nieuwe wetgeving kent een inkomen toe aan personen met een handicap die niet
in staat zijn om enige vorm van werk uit te voeren en die geen beroepsinkomen
hebben, alsmede aan individuen die als gehandicapte werknemers worden erkend
maar om redenen die buiten hun wil liggen, geen toegang hebben tot betaalde arbeid
en een lager inkomen hebben dan dat voor personen met een handicap.

Dit inkomen heeft het voordeel dat het mensen die niet in staat zijn om te werken,
echte autonomie en economische zekerheid schenkt. Hierbij dient te worden opge-
merkt dat de voorwaarden en methodes voor het toekennen van dit inkomen ver-
schillen van de voorwaarden en methodes voor het gewaarborgd minimum-
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inkomen. Voor zover met het persoonlijke en gezinsinkomen van de aanvrager geen
rekening wordt gehouden en indien het vermogen van de begunstigde toeneemt,
heeft hij niet de plicht de betaalde sommen terug te betalen, wat wel het geval is
voor het gewaarborgd minimuminkomen.

2.1.3. De invoering van nieuwe maatregelen had gevolgen voor het gewoonterecht
van de sociale zekerheid voor personen met een handicap
De betaling van het wezenpensioen voor personen met een handicap zonder leeftijds-
beperkingen werd afgeschaft. Hetzelfde geldt voor de betalingen van gezinsbijsla-
gen ongeacht de leeftijdsgrens. Dankzij de invoering van bijkomende bepalingen in
de sociale wetgeving, hebben gehandicapte werknemers in beschutte werkplaatsen
recht op ziekte-, ongevallen- en pensioenverzekering. Verder wordt door de invoering
van een specifieke bepaling in de sociale wetgeving gespecifieerd dat de handicap
van de gehandicapte werknemer in een beschutte werkplaats ook wordt beoor-
deeld in relatie tot de beschutte werkomgeving en niet alleen tot de arbeidsmarkt in
het algemeen. De bedoeling van deze bepaling bestaat erin te verzekeren dat perso-
nen met een handicap worden opgenomen in de structuur van maatregelen die in
de werkplaats werden genomen, waardoor de situatie wordt vermeden dat zij, na
minstens een jaar lang bijdragen te hebben betaald, aanspraak zouden moeten
maken op een invaliditeitspensioen, waarvoor geen maatregelen werden ingevoerd
en waardoor evenmin een situatie van afhankelijkheid werd voorkomen.

2.2. ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN MAATREGELEN VOOR HERINSCHAKELING IN HET
BEROEPSLEVEN
De Wet van 25 juli 2002 inzake arbeidsongeschiktheid en herinschakeling in het
beroepsleven (2) verbeterde het beschermingssysteem voor werknemers die op
grond van gezondheid, gebrek of algemene vermoeidheid niet in staat zijn om te
werken, en voerde maatregelen in die waren gericht op de herinschakeling van
werknemers die hun laatste werk niet langer konden verrichten. Als herinschakeling
op de arbeidsmarkt onmogelijk blijkt te zijn, streeft de wet ernaar om in de mate van
het mogelijke de verschillende beschikbare socialezekerheidsprestaties – financiële
ziekte- en werkloosheidsuitkeringen en invaliditeitspensioen – te coördineren. Het
op die manier gecreëerde beschermingssysteem is in verschillende stadia werkzaam:

Eerste stadium: ten laatste in de vierde maand na het begin van zijn arbeids-
ongeschiktheid, wordt de werknemer in ziekteverlof verzocht om bij de Medische
controledienst van de sociale zekerheid een onderzoek te ondergaan. Dit onderzoek
leidt tot een van de volgende resultaten:
� de ziekte van de werknemer is van dien aard dat zijn ziekte-uitkering wordt voort-
gezet. Op een latere datum, bepaald door de Medische controledienst, moet hij dan
opnieuw een onderzoek ondergaan;

(2) Wet van 25 juli 2002 inzake arbeidsongeschiktheid en herinschakeling in het beroepsleven,
Mémorial A, nummer 76, 30 juli 2002.
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� de Medische controledienst oordeelt dat de werknemer niet langer ziek is en weer
aan het werk moet gaan. Het ziekenfonds zal hem dan melden dat zijn financiële
uitkeringen zullen worden stopgezet. Om er zeker van te zijn dat de werknemer zo
snel mogelijk op de hoogte is van zijn situatie, wordt een versnelde procedure
ingesteld bij zaken die voor de socialezekerheidsrechtbank worden gebracht;
� de werknemer dient een aanvraag in voor een invaliditeitspensioen.

Tweede stadium: het onderzoek van een aanvraag voor een invaliditeitspensioen
kan leiden tot:
� de beslissing om de status van persoon met een handicap te herkennen; in dat
geval bekomt de werknemer een invaliditeitspensioen en loopt zijn arbeids-
overeenkomst automatisch af;
� de uitspraak dat de werknemer niet invalide is; in dat geval stuurt de Medische
controledienst zijn dossier door naar de betrokken arbeidsgeneesheer, die nagaat of
de werknemer al dan niet in staat is om zijn laatste arbeidsplaats opnieuw in te
nemen. Indien de arbeidsgeneesheer tot de conclusie komt dat de werknemer in
staat is om zijn laatste arbeidsplaats weer in te nemen, stuurt hij het dossier, met
vermelding van de redenen voor zijn beslissing, terug naar de Medische controle-
dienst, die in dat geval doorgaans het ziekenfonds de opdracht geeft om de finan-
ciële ziekte-uitkeringen te staken.

Indien de arbeidsgeneesheer echter besluit dat de werknemer niet in staat is om zijn
laatste arbeidsplaats weer in te nemen, start hij de herinschakelingsprocedure, door
het geval voor te leggen aan een gemengde commissie bestaande uit vertegen-
woordigers van de sociale partners en de betrokken overheid.

Derde stadium: de commissie beslist binnen de dertig dagen na ontvangst over de
aanvragen en beveelt dat de werknemer intern in de onderneming of extern op de
arbeidsmarkt van de werknemer wordt heringeschakeld. De Commissie kan ook
revalidatie- en omscholingsmaatregelen voorschrijven, met de bedoeling de werk-
nemer te herintegreren.

Wat de interne herinschakeling betreft, schrijft de wet het volgende voor:
� de verplichte interne herinschakeling is van toepassing op alle ondernemingen die
meer dan 25 werknemers tellen en die hun wettelijke verplichting om gehandicapte
werknemers tewerk te stellen, nog niet zijn nagekomen. Verder wordt bepaald dat
de onderneming het recht heeft om het bewijs voor te leggen dat het materieel
gezien onmogelijk is om een werknemer intern te herintegreren. In dat geval start
de gemengde commissie de externe herinschakelingsprocedure;
� vrijwillige interne herinschakeling voor alle andere ondernemingen.

Indien de werknemer intern werd heringeschakeld, heeft hij recht op een compen-
satie van het werkgelegenheidsfonds ten belope van het verschil tussen zijn vorige
en zijn huidige loon. Het vorige loon waarmee rekening wordt gehouden, mag
echter niet meer dan vijf keer het socialeminimumloon bedragen.
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Indien interne herinschakeling onmogelijk is, wordt overgegaan naar de volgende
stap, namelijk de externe herinschakeling van de werknemer, die dan automatisch
als werkzoekende wordt ingeschreven en passende werkloosheidsuitkeringen ont-
vangt. Indien de werknemer opnieuw op de algemene arbeidsmarkt wordt
ingeschakeld, heeft hij recht op de compensatie, onder dezelfde voorwaarden als
zou hij intern heringeschakeld zijn; de werkgever heeft in dat geval recht op
bepaalde belastingvoordelen. In dat geval wordt de uitkering berekend op basis van
het hoogste vorige loon van de werknemer, waarbij geen rekening wordt gehouden
met de werkloosheidsuitkeringen die hij ondertussen heeft ontvangen.

Vierde stadium: indien het onmogelijk blijkt te zijn om de werknemer opnieuw op
de algemene arbeidsmarkt in te schakelen gedurende de wettelijke periode waarin
werkloosheidsuitkeringen worden uitbetaald, heeft hij recht op een wachttijduitkering,
die evenveel bedraagt als het invaliditeitspensioen. De werknemer moet gedurende
de periode waarin hij een wachttijduitkering krijgt, beschikbaar blijven en hij
ontvangt de uitkering slechts tot voor hem een baan kan worden gevonden. De wet-
gever wenste hierbij de grensarbeiders niet uit te sluiten. Om die reden bevat de
wet een expliciete vermelding dat grensarbeiders op dezelfde manier dienen te wor-
den behandeld als de ingezetenen, met betrekking tot de toepassing van de Wet
inzake arbeidsongeschiktheid en herinschakeling op de arbeidsmarkt.

TABEL 4: INTERNE EN EXTERNE HERINSCHAKELING OP 31 DECEMBER 2004

Mannen Vrouwen Totaal %

Interne herinschakeling 113 200 313 25,1
Externe herinschakeling 226 403 629 50,4
Dossiers in afwachting en met 
problemen 85 220 305 24,5

Totaal 424 823 1247 100

2.3. ZIEKTEVERZEKERING

2.3.1. Financiering
Het financieringssysteem van de Luxemburgse ziekteverzekering steunt op de sprei-
ding van de lasten over een dekkingsperiode van één jaar, met een reserve die niet
minder dan 10% en niet meer dan 20% mag bedragen van het jaarlijkse uit-
gavenbedrag.

Aangezien de begroting die aan de algemene vergadering van de Unie van
Ziekteverzekeringsorganen werd voorgelegd, voor het financiële jaar 2004 een
deficit vertoonde, was het, in overeenstemming met de wettelijke vereisten, nodig
om maatregelen te nemen teneinde het financiële evenwicht te herstellen.
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Het Tripartiete Coördinatiecomité (zie hierna) worstelde eens te meer met het
financieringsprobleem van de ziekte-uitkeringen. In november 2003 besloten de
actoren van het Tripartiete Comité – leden van de regering, werkgeversorganisaties
en vakbonden – dat het geschatte deficit van de ziekenfondsen zou worden verzekerd
door een transfer uit de pensioenfondsen. Aangezien het om een éénmalige actie
ging, besloten de regering, de werkgeversorganisaties en de vakbonden om te
zoeken naar langetermijnoplossingen.

Welke acties werden voorgesteld? Eerst en vooral dient de arts voortaan een “met
redenen omklede mededeling” op te stellen aangaande de gezondheidstoestand van
de verzekerde die gedurende ten minste twee maanden niet langer ziek is. Dit ver-
slag stelt de medische controle in staat om te oordelen of de patiënt nog langer door
de ziekteverzekering ten laste zal worden genomen of, in tegendeel, of zijn dossier
dient te worden overgemaakt aan de pensioen- of invaliditeitsfondsen. Een tweede
actie die in overweging wordt genomen: de maximumduur van de vergoeding voor
eenzelfde ziekte wordt beperkt tot 52 weken.

De derde actie heeft betrekking op een tijdelijke baan. Om misbruik zoveel mogelijk
te voorkomen, wordt de financiële vergoeding aangepast aan de duur van de tewerk-
stelling van de loontrekkende in de onderneming.

Graag wil ik het beleid in Luxemburg kort verder toelichten. Het beleid is
sectoroverschrijdend en bestaat uit verschillende actoren en instellingen waarvan
wordt verwacht dat ze hun rol en beslissingen uitbreiden tot het hele land, zowel in
termen van arbeidsbetrekkingen als op het vlak van werkloosheid. Een zeer belang-
rijke instelling is het “Comité de coordination tripartite” (Tripartiete Coördi-
natiecomité). Dit comité werd opgericht bij de wet van 24 december 1977 en geeft
de Luxemburgse regering de bevoegdheid om maatregelen te nemen om de
economische groei te bevorderen en de volledige werkgelegenheid te behouden.
De andere opdrachten zijn onder meer de stellingname aangaande maatregelen ten
gunste van het behoud van de werkgelegenheid, het onderzoek van de situatie betref-
fende de globale economische en industriële betrekkingen, alsook de analyse van de
aard van de tewerkstelling. De leden van dit Comité zijn de Regering, de belangrijk-
ste vakbonden en de voornaamste werkgevers.

2.3.2. Technische aanpassingen van de voorschriften aangaande de terugbetalings-
methoden voor de gezondheidszorg
De wet van 22 juli 2003 (3) voerde het beginsel van automatische indexering in van
de tarieven van privézorgverstrekkers op de glijdende loonschaal. Bij de invoering
van deze aanpassing werd rekening gehouden met het feit dat de gezondheids-
zorgverstrekkers de verschuldigde erelonen ontvangen, die stijgen naarmate de 

(3) Wet van 22 juli 2003 tot wijziging van hoofdstuk ‘‘V Relaties met de zorgverstrekkers’’ van Boek I
van het Wetboek van de sociale verzekeringen, Mémorial A, nummer 103, 25 juli 2003.
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kosten voor levensonderhoud stijgen, ook al wordt met deze stijging slechts rekening
gehouden in het geval van een aanzienlijke achterstand, terwijl over de tarieven
wordt onderhandeld. Verder levert deze wet de wettelijke basis om, dankzij de vrij-
stelling van de voorwaarden voor de onderhandelingen over de normale tarieven,
over te gaan tot een selectieve aanpassing van de dokters- en tandartsentarieven
door toedoen van de regels en voorschriften van het Groothertogdom, door voor
deze ongewone verandering van de medische tarieven een plafond toe te passen.

2.4. PENSIOENVERZEKERING

2.4.1. De IAO-studie
Het regeerakkoord van augustus 1999 omvatte de verbintenis van de regering om
over het algemene pensioenstelsel een nieuwe studie te laten uitvoeren. Er werd
beslist om deze studie van het algemene pensioenstelsel aan de IAO (Internationale
Arbeidsorganisatie) toe te vertrouwen.

De conclusies van deze beoordeling van het algemene pensioenstelsel opgesteld
door deskundigen van de IAO, werden in februari 2001 aan de politieke, sociale en
economische leiders van het land voorgelegd.

Uit de resultaten van deze studie bleek dat de financiële situatie van het algemene
pensioenstelsel stevig en stabiel was. De deskundigen deden voorspellingen voor de
periode van 2000 tot 2050.

Naar aanleiding van zijn beoordeling stelde de IAO twee mogelijke scenario’s voor:
� volgens het eerste scenario zet de tendens van groei van het BBP en de werkgele-
genheid zich in de toekomst voort. De belangrijkste factor in deze veronderstelling
is het feit dat aan het aantal grensarbeiders dat noodzakelijk is om deze groei voort
te zetten, geen beperkingen worden opgelegd. Het jaarlijkse groeipercentage werd
vastgesteld op 4%;
� volgens het tweede scenario daarentegen stagneert in een nabije toekomst de
snelle groei van het aantal grensarbeiders dat sinds de jaren tachtig wordt gere-
gistreerd, en hun aantallen blijven stabiel en op een relatief laag niveau. In dat geval
blijft de economische groei beperkt tot 2% per jaar.

In beide scenario’s zou het algemene pensioenstelsel zonder al te veel moeilijkhe-
den stand moeten houden. Wel werd erop gewezen hoe gevoelig het systeem is
voor veranderingen in de economische context en de onderliggende demografische
evolutie. Deze evolutie is in grote mate toe te schrijven aan het stijgende aantal
grensarbeiders die van de Luxemburgse economie deel uitmaken en bijdragen tot
het algemene pensioenverzekeringsstelsel. Deze grensarbeiders zullen over
ongeveer 20 jaar van hun pensioen beginnen te genieten. Dat betekent dat de
gewogen coëfficiënt voor de groep van grensarbeiders – coëfficiënt die momenteel
zeer gunstig is – pijlsnel naar beneden zal gaan wanneer de grensarbeiders en de
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anderen de pensioenleeftijd bereiken. De impact is in het eerste, “optimistische”
scenario echter minder zwaar dan in het tweede, “pessimistische” scenario. De
deskundigen wezen echter op het feit dat, zelfs al verschillen de twee scenario’s
blijkbaar vrij sterk van elkaar, ze elk op de een of andere manier werkelijkheid
zouden kunnen worden. Bijgevolg is het noodzakelijk om voor het algemene stelsel
een financiële situatie in overweging te nemen die minder gunstig is dan we volgens
de resultaten van het eerste scenario zouden kunnen verwachten.

Algemeen gesproken dient alles in het werk te worden gesteld om het stelsel op
lange termijn te verstevigen. De IAO besluit dat het zeker niet aangewezen is om
structurele verbeteringen door te voeren die moeilijk ongedaan kunnen worden
gemaakt; bij wijze van compensatie stelt de organisatie het concept van rekeningen
voor met participatie in het surplus. Dit concept zou een rechtvaardig evenwicht
tussen werkende bijdragebetalers en pensioenuitkeringsgerechtigden bewerkstelli-
gen in gunstige economische situaties in de toekomst.

2.4.2. De resultaten van de “Rentendësch”
De Eerste minister bracht, met zijn verklaring aangaande de economische, sociale
en financiële toestand van het land, op 10 mei 2000, het rondetafelgesprek
(“Rentendësch”) in verband met de pensioenen op gang. Bij dit gesprek zou bijzon-
dere aandacht moeten worden besteed aan de resultaten van de IAO-studie. De vak-
bonden, werkgeversorganisaties en politieke partijen werden uitgenodigd om deel
te nemen. De “Rentendësch” startte met de gesprekken onmiddellijk na de publi-
catie van de hoger vermelde studie. De IAO-studie geeft aan dat het stelsel tot en
met 2035 leefbaar kan zijn met een bijkomende kost van 124 miljoen EUR per jaar.
Volgens dat scenario is er geen stijging van het bijdrageniveau met een gemiddelde
jaarlijkse groei van het BBP van 4%.

De bedoeling van deze “Rentendësch”, die in de lente van 2001 plaatsvond, bestond
erin de privésector het recht te geven om op het vlak van de pensioenen van zekere
verbeteringen te genieten. Er werd geoordeeld dat op deze manier beide stelsels –
publiek en privé – wat het niveau van de rustpensioenen betreft, zullen kunnen
convergeren.

Bijgevolg werd een met de reserves van de pensioenkassen gefinancierd maatrege-
lenpakket aan het parlement voorgelegd, dat een wet stemde met de volgende
bepalingen:
� de proportionele aanvullingen werden met 3,9% verhoogd. Technisch gesproken
was dit mogelijk door de verhoging van het aanvullingspercentage van 1,78% tot
1,85%. Dit is een lineaire maatregel waar alle gepensioneerden recht op hebben;
� een eindejaarstoelage van 42,38 EUR voor elk bijdragejaar (een totaal van 508,56
EUR voor een volledige bijdragenloopbaan van 40 jaar) werd ingevoerd. De for-
faitaire aanvullingen werden met 11,9% (van 277,64 EUR tot 310,83 EUR per
maand) verhoogd. Hoewel alle gepensioneerden ervan genieten, heeft deze maat-
regel een grotere impact op de pensioenen gebaseerd op lage lonen; 679
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� de invoering van geëchelonneerde aanvullingen, d.w.z. een verhoging die wordt
geëchelonneerd volgens de leeftijd en de bijdrageloopbaan van de ontvanger, vanaf
de leeftijd van 55 jaar met een bijdrageloopbaan van 38 jaar. Elke bijkomende een-
heid (één per jaar na 55 jaar en voor elk bijdragenjaar boven op de 38) verhoogt het
aanvullingspercentage met maximum 2,05% (momenteel 1,85%). Deze maatregel
was bedoeld om de mensen ertoe aan te sporen om hun beroepsactiviteit langer
voort te zetten;
� het bedrag van het minimumpensioen werd verhoogd tot op het niveau van het
sociale minimumloon als een semi-netto waarde. Deze stijging was goed voor 7%,
waardoor het minimumpensioen op 1.108,10 EUR kwam;
� overlevingspensioenen worden niet verder verlaagd als ze onder het niveau van
het minimumpensioen komen. Verder werden bepalingen bedoeld om langstleven-
den te ontmoedigen om verschillende inkomensbronnen te combineren, eveneens
afgezwakt. Ook werden de “baby-years” (d.w.z. de twee jaren die volgen op de
geboorte van een kind en waarin de overheid pensioenaanvullingen betaalt voor
elke ouder die minder werkt of zijn werk opgeeft) uitgebreid tot geboorten die van
vóór 1 januari 1988 dateren. Bovendien werd per maand en per kind een forfaitaire
opvoedingsuitkering van 76,13 EUR uitbetaald aan vrouwen voor wie geen rekening
werd gehouden met de tijd die ze aan het grootbrengen van de kinderen hebben
gespendeerd.

TABEL 5: TOTALE WERKGELEGENHEID EN GRENSARBEIDERS OP 1 MAART 2005

Status Verzekerden Waarvan grensarbeiders

Totaal Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen

1. Arbeiders 125 786 89 544 36 242 54 872 44 033 10 839
2. Bedienden 137 597 73 572 64 025 60 945 34 713 26 232
3. Ambtenaren 24 036 16 346 7 690 253 157 96
4. Zelfstandigen 16 723 10 615 6 108 1 866 1 266 600
5. Landbouwers 3 530 2 108 1 422 3 1 2

Totaal 307 672 192 185 115 487 117 939 80 170 37 769

Totaal werknemers 
(1 + 2 + 3) 287 419 179 462 107 957 116 070 78 903 37 167
Totaal zelfstandigen
(4 + 5) 20 253 12 723 7 530 1 869 1 267 602

Bron: IGSS.
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2.4.3. Vergrijzing
Uit de eerste resultaten van een studie van het CEPS/INSTEAD (4) over de vergrij-
zing van de arbeidskrachten die onlangs werd voorgelegd, blijkt dat de meeste
ondernemingen er niet klaar voor zijn om deze demografische realiteit het hoofd te
bieden. Het Ministerie van arbeid en het Observatorium voor professionele en arbeids-
relaties lanceerden een onderzoeksprogramma, waarbij ondernemingen onder de
loep worden genomen om na te gaan wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen
zijn van de vergrijzing van hun arbeidskrachten. Het CEPS/INSTEAD dat met dit
onderzoek is belast, is bezig met zijn eerste resultaten en analyses te publiceren. Op
31 maart 2003 zijn de werknemers van 50 of ouder goed voor 13,6% van de effec-
tieven in Luxemburg.

Minder dan de helft (44,3%) van de ondernemingen weet af van het bestaan van
Europese richtlijnen aangaande de tewerkstelling van senioren. In die context kun-
nen we ons moeilijk voorstellen dat het percentage van werknemers tussen 54 en
64 jaar oud zal kunnen worden opgetrokken tot 50% in 2010, zoals in de strategie
van Lissabon wordt vooropgesteld. Evenzo verklaart slechts 37% op de hoogte te
zijn van de maatregelen die erop zijn gericht het actief oud worden te bevorderen,
en die in 2002 werden goedgekeurd als onderdeel van de pensioenhervorming.

De doelstelling van deze maatregelen bestaat erin om de oudere werknemers ertoe
aan te zetten langer actief te blijven, dus tot na de pensioenleeftijd. Slechts in iets
meer dan 25% van de ondernemingen werd ernstig nagedacht over de vergrijzing en
het behoud van oudere werknemers. In andere opzichten wenste het
CEPS/INSTEAD te weten of de ondernemingen voor de komende 5 of 10 jaar op de
pensioneringen hebben geanticipeerd. We stellen vast dat slechts een kleine 15%
meent dat zij met deze realiteit zullen worden geconfronteerd. 70% verklaart voor-
bereid te zijn. Samengevat kunnen we stellen dat deze eerste cijfers wijzen op een
nog beperkt bewustzijn aangaande het belang van een nationaal en internationaal
beleid inzake de vergrijzingskwesties.

2.5. AFHANKELIJKHEIDS- OF ZORGVERZEKERING
De afhankelijkheidsverzekering wordt gefinancierd door een bijzondere bijdrage
geheven op de accijnzen op elektrische energie, via een belasting van 1% op profes-
sioneel en patrimoniaal inkomen, die door de verzekerde wordt betaald, en via een
begrotingsbijdrage die door de Staat wordt betaald. Voor 2004 werd de begrotings-
bijdrage van de Staat in de financiering van de afhankelijkheidsverzekering
teruggeschroefd van 45% tot 40% van de totale uitgaven.

Wat de afhankelijkheidsverzekering betreft, werden de inspanningen die in de loop
van de voorbije jaren werden geleverd teneinde de administratieve procedures te
vereenvoudigen, ook in 2003 voortgezet. Deze inspanningen namen in december 

(4) Centre d’Etudes de Populations, de Pauvreté et de Politiques Socio-Economiques / International
Networks for Studies in Technology, Environment, Alternatives, Development. 681
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2003 concrete vormen aan, dankzij een ontwerpamendement voor de reglemente-
ring die bepaalt welke bijstand en zorgverlening aan een zorgbehoevende moeten
worden verstrekt.

2.6. CREATIE VAN EEN FORFAITAIRE OPVOEDINGSUITKERING
De invoering van een opvoedingsuitkering – een “sui generis”-uitkering – vormt de
praktische implementatie van een beleid dat erop is gericht het opvoedingswerk te
erkennen, dat nooit eerder in materiële vorm werd vergoed omdat het door mensen
– in haast alle gevallen door vrouwen – werd uitgevoerd; deze vrouwen konden
derhalve geen pensioenverzekeringsloopbaan opbouwen, ofwel werd met hun opvoedings-
werk geen rekening gehouden voor de berekening van hun pensioen.

De initiatiefnemers voor de opvoedingsuitkering hadden als bedoeling het werk dat
thuis door vrouwen zonder noemenswaardige verzekeringsbijdragenloopbaan werd
verricht, te erkennen door de invoering van het recht op een nieuwe uitkering voor
de opvoeding van jonge kinderen. Het ontbreken van een bijdragenloopbaan bij
vrouwen, de voornaamste doelgroep van de forfaitaire opvoedingsuitkering, wijst
erop dat zij niet in aanmerking komen voor andere bestaande maatregelen ter ver-
goeding van de opvoeding van kinderen, waaronder voornamelijk de toekenning
van “baby-years” en de erkenning van de periodes van opvoeding van de kinderen.
De uitkering voorziet een mechanisme voor de compensatie van het opvoedings-
werk zelf, ongeacht of bijdragen werden betaald die het individu recht geven op
bepaalde maatregelen bedoeld om de opvoeding van kinderen te erkennen binnen
de context van een dergelijke bijdrageloopbaan.

Het klassieke voorbeeld dat met betrekking tot de betaling van de forfaitaire
opvoedingsuitkering vaak wordt aangehaald, is dat van vrouwen die nooit hebben
gewerkt, in die zin dat ze geenszins lang genoeg bijdragen hebben betaald aan een
pensioenverzekeringsstelsel om in aanmerking te komen voor de bestaande maat-
regelen die erop gericht zijn verzekeringsbijdragenloopbanen te creëren en te ver-
beteren. Nu is duidelijk de politieke wil gebleken om deze vrouwen – en uiteraard
ook de mannen die zich in dezelfde positie bevinden – financieel te vergoeden voor
de opvoeding van de kinderen thuis.

De forfaitaire opvoedingsuitkering is eerst en vooral een op het verleden gerichte
maatregel: gerechtigden op de uitkering zijn in hoofdzaak vrouwen die, om welke
reden dan ook, niet in staat waren om hun eigen verzekeringsbijdrageloopbaan op
te bouwen in een tijd waarin werkende vrouwen nog steeds de uitzondering vorm-
den. Nu er steeds meer werkende vrouwen zijn, vrouwen dus ook vaker bijdragen
betalen, ten minste gedurende de periode die vereist is om het recht op een minimum-
pensioen te bekomen, en verzekeringsbijdrageloopbanen bij mannen én vrouwen
ook frequenter zijn, zal de opvoedingsuitkering geleidelijk aan plaatsmaken voor de
“baby-years”-uitkering; deze maatregel is erop gericht de opvoeding van kinderen te
vergoeden binnen het kader van een bijdrageloopbaan.
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De aanzet tot de betaling van de opvoedingsuitkering is ofwel het ogenblik waarop
de gerechtigde de leeftijd van 60 jaar bereikt, ofwel het ogenblik waarop een per-
soonlijk pensioen wordt toegekend. De leeftijdsgrens van 60 jaar werd gekozen
omdat die ongeveer met de gemiddelde pensioenleeftijd overeenstemt. Aangezien
vrouwen die recht hebben op een “baby-years”-uitkering, precies op deze leeftijd
het materiële voordeel van deze maatregel ervaren, leek het gepast om de leeftijd
voor het genieten van de opvoedingsuitkering vast te leggen ongeveer op de leeftijd
waarop de meeste mensen daadwerkelijk met pensioen gaan. De opvoedings-
uitkering bedraagt 76,13 EUR per kind per maand.

2.7. GEWAARBORGD MINIMUMINKOMEN
Een nieuwe wet (5) betreffende het gewaarborgd minimuminkomen werd op
1 maart 2000 van kracht. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige
wetgeving zijn:
� vermindering van de leeftijdsvoorwaarde van 30 tot 25 jaar;
� beperking van de duur van de woonplaatsvoorwaarde van tien jaar tot vijf jaar in

de voorbije 20 jaar;
� vereenvoudiging van de manier waarop alimentatieverplichtingen worden

toegepast;
� uitbreiding van de doelstelling van de nationale socialeactiedienst in termen van

professionele en sociale herinschakeling van werkbekwame gerechtigden;
� afschaffing van het verbod voor een ouder die zijn kind jonger dan zes opvoedt,

om cursussen met het oog op sociale herinschakeling te volgen (dit betekende
vooral voor vrouwen een armoedeval).

Eén belangrijke verandering is de herstructurering van het gewaarborgd minimum-
inkomen, dat voortaan twee elementen bevat:
� de waarborg voor voldoende middelen, door het toekennen van een bijkomende
uitkering teneinde het verschil tussen het maximum gewaarborgde inkomen en de
middelen van een gegeven huishouden te compenseren;
� de toepassing van maatregelen die de professionele en sociale herinschakeling
bevorderen door het betalen van een integratie-uitkering. Deze hervorming van het
gewaarborgd minimuminkomen kadert in het Europese socialebeschermingsbeleid,
dat er onder andere naar streeft sociale uitsluiting te bestrijden. Ze moet het
socialebijstandsbeleid omzetten in een actief beleid dat op integratie is gericht, en
de betrokken persoon ertoe aanzetten om een beroepsactiviteit te verrichten. Deze
wet neemt daardoor afstand van het klassieke concept sociale bijstand, die er in de
eerste plaats naar streefde om voldoende bestaansmiddelen te verschaffen. De wet
maakt een onderscheid tussen degenen die werkbekwaam zijn en degenen die
werkonbekwaam zijn, en voorziet specifieke, aangepaste diensten, procedures en
organisaties voor elke categorie.

(5) Wet van 29 april 1999 tot instelling van een recht op een gewaarborgd minimuminkomen, Mémo-
rial A, nummer 60, 1 juni 1999.
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De wet op het gewaarborgd minimuminkomen werd in 2003 gewijzigd, in die zin
dat, wanneer de middelen van een aanvrager van een gewaarborgd minimum-
inkomen worden berekend, dat gedeelte van zijn inkomen van werk en het vervan-
gend inkomen betaald krachtens een Luxemburgse of buitenlandse wet, ten belope
van 30% (vroeger 20%) van het gewaarborgd inkomen voor de Luxemburgse bevol-
king is beschermd. Bovendien wordt van de aanvrager niet langer geëist dat hij ali-
mentatie probeert te bekomen bij zijn rechtstreekse verwanten zodra hij de leeftijd
van 30 jaar heeft bereikt. Wat de terugbetaling van de bij wijze van bijkomende uit-
kering betaalde bedragen betreft, ten slotte, wordt een bedrag van 179.420 EUR
gevrijwaard van het vastgoed van de overleden gerechtigde in het belang van zijn
rechtstreekse nakomelingen.

2.8. GEZINSBIJSLAGEN
De wet van 21 november 2002 (6) brengt een aantal amendementen aan in de wet-
geving dienaangaande: de verjaringsperiode werd tot twee jaar verlengd, de voor-
waarde van 6 maanden verblijf in Luxemburg om recht te hebben op gezinsbijsla-
gen (alleen van toepassing op burgers van buiten de EU) werd afgeschaft, de
omschrijving van gezinsgroep werd gewijzigd om het recht aan meer personen toe
te kennen, enz.

2.9. MOEDERSCHAPSUITKERING
De wet (7) van 1 augustus 2001 ter bescherming van zwangere vrouwen werd
goedgekeurd en de wetgeving paste de lijst aan van de gevallen die recht geven op
de uitkeringen (prenataal verlof, postnataal verlof, vrijstelling van arbeid,
inkomensverlies door de overschakeling van nachtwerk naar dagwerk en adoptie-
verlof) en voerde een onderscheid in tussen verzekerde en niet-verzekerde werkne-
mers. De voorwaarden voor het toekennen van een moederschapsuitkering blijven
ongewijzigd, namelijk:
� verplicht lidmaatschap van het stelsel;
� proefperiode van zes maanden tijdens het jaar dat aan het zwangerschapsverlof

voorafgaat.

(6) Wet van 21 november 2002 tot: 1) wijziging van de gewijzigde wet van 19 juni 1985 betreffende
kinderbijslag en tot oprichting van het nationaal fonds voor gezinsbijslag; 2) wijziging van de wet van
14 juli 1986 tot invoering van een bijslag voor het nieuwe schooljaar; 3) wijziging van de wet van 1
augustus 1988 tot invoering van een opvoedingsuitkering en tot wijziging van de wet van 14 juli
1986 tot invoering van een bijslag voor het nieuwe schooljaar; 4) wijziging van de wet van 12 februari
1999 tot invoering van een ouderschapsverlof en van een verlof om familiale redenen; 5) wijziging
van de gewijzigde wet van 20 juni 1977 voor: 1) de invoering van een systematische medische con-
trole van zwangere vrouwen en jonge kinderen; 2) de wijziging van de bestaande wetgeving inzake
kraamgeld; 6) opheffing van de wet van 8 maart 1984 tot invoering van een lening voor jong-
gehuwden, Mémorial A, nummer 135, 10 december 2002.
(7) Wet van 1 augustus 2001 betreffende de bescherming van werkneemsters met zwanger-
schapsverlof, bevallingsverlof en die borstvoeding geven, nummer 102, 20 augustus 2001.
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De wet breidt het toekennen van een geldelijke moederschapsuitkering uit tot het
geval van inkomensverlies dat het gevolg is van een omschakeling van nachtwerk
naar dagwerk, waarbij de compensatie wordt beperkt tot het effectieve verlies aan
bruto-inkomsten. Het verbod op nachtwerk werd in principe vervangen door een
vrijstelling op advies van een arbeidsgeneesheer. De wet bepaalt dat van een zwan-
gere vrouw niet kan worden geëist dat ze tussen tien uur ’s avonds en zes uur 
’s ochtends werkt wanneer dit naar de mening van de bevoegde arbeidsgeneesheer
met het oog op de gezondheid en de veiligheid niet aangewezen is. Hetzelfde geldt
voor vrouwen die borstvoeding geven, tot de eerste verjaardag van het kind.
Vrouwen die van deze vrijstelling willen genieten, dienen via een aangetekend
schrijven een verzoek daartoe in te dienen bij de werkgever. De werkgever heeft
dan een week de tijd om een bevoegd arbeidsgeneesheer te verzoeken om zijn of
haar mening hieromtrent mee te delen. Binnen een termijn van twee weken moet
de arbeidsgeneesheer zijn of haar mening meedelen aan de vrouw en de werkgever.
Na een medisch onderzoek, afhankelijk van de omstandigheden, wordt de vrouw,
ofwel getransfereerd naar dagwerk, ofwel volledig van werk vrijgesteld gedurende
de periode die nodig is om haar gezondheid of veiligheid te vrijwaren. De mening
van de arbeidsgeneesheer is vatbaar voor een aanvraag voor een nieuw onderzoek
en er kan beroep tegen worden aangetekend. De werkgever is verplicht om, uit
naam van de ziekte- en moederschapsverzekering, het inkomensverlies voor te
schieten dat het gevolg is van de omschakeling van nachtwerk naar dagwerk.
Behalve de verplichting om informatie te verschaffen dient de werkgever, in samen-
werking met de arbeidsgeneesheer, voor elke activiteit die mogelijkerwijze een
specifiek risico van blootstelling van zwangere of borstvoeding gevende vrouwen
aan schadelijke stoffen, processen of werkomstandigheden, de risico’s voor de
gezondheid en de veiligheid van zwangere of zogende vrouwen in te schatten,
alsook te oordelen wat de gevolgen kunnen zijn voor de zwangerschap of de
borstvoeding, teneinde te bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.
Met het oog op de resultaten van deze beoordeling moet de werkgever beslissen
wat er moet gebeuren: verbetering van de werkomstandigheden of werktijden, een
andere baan, vrijstelling van werk.

CONCLUSIES

Bij het aflezen van de statistieken in punt 1, dringt een eerste conclusie zich op: de
verzorgingsstaat is en blijft in Luxemburg aanwezig. De participatie van de overheids-
sector en de overheid in de ontvangsten van de sociale zekerheid is de voorbije vijf-
tien jaar blijven toenemen. De bijdrage van de werkgevers daarentegen is in die
periode gedaald. Dit vaststaande feit wijst erop dat de Luxemburgse Staat aandacht
blijft besteden aan de economische vooruitgang van de werkgevers en tegelijkertijd
blijft tussenkomen in de sociale bescherming. Weliswaar heeft Luxemburg in deze
periode genoten van een, in vergelijking met de rest van Europa, uitzonderlijke,
economische situatie.
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Dan volgt een tweede conclusie: de verzorgingsstaat in Luxemburg houdt stand en
vernieuwt tegelijkertijd. De vroegere maatregelen blijven bestaan en worden vaak
opnieuw onder de loep genomen, bijvoorbeeld voor wat de ouderdomspensioenen
betreft, maar er kwamen ook vernieuwingen. Daarbij denk ik aan de creatie van een
opvoedingsuitkering, maar ook aan de maatregelen ten gunste van personen met
een handicap.

En dat is het hoofdkenmerk van de Luxemburgse sociale zekerheid van de voorbije
vijf jaar: de zorg voor personen met een handicap en zieken staat centraal, met de
invoering van een origineel systeem van interne en externe omscholing, waaruit
eens te meer blijkt hoe belangrijk het is dat een persoon aan het sociale leven en de
economische activiteit deelneemt.

We kunnen dan ook stellen dat de verbetering en de vernieuwing van de verzor-
gingsstaat in Luxemburg gelijke tred houden met de bezorgdheid om mensen en
’s lands economie vooruit te helpen.

(Vertaling)
__________
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DE VERZORGINGSSTAAT IN FRANKRIJK
VANAF HET EINDE VAN DE JAREN NEGENTIG

DOOR SANDRINE DUFOUR-KIPPELEN en MARIE-EVE JOEL

Université Paris Dauphine, Laboratoire d’Economie et de Gestion des Organisations de la Santé

INLEIDING

Door het hoge percentage structurele werkloosheid, de stijging van de kosten voor
de gezondheidszorg en de vergrijzing van de bevolking staat de Franse verzorgings-
staat centraal in het publieke debat.

Het Franse systeem voor sociale bescherming is in hoofdzaak door Bismarck geïn-
spireerd: de sociale verzekering is verplicht en de financiering is in hoofdzaak
afkomstig van de socialezekerheidsbijdragen. Toch bevat het steeds meer Beveridge-
elementen. Dit is het gevolg van het feit dat werk en sociale bescherming van elkaar
werden losgekoppeld, dat de universele en/of forfaitaire uitkeringen zijn gestegen
en dat binnen de middelen de fiscale heffingen sterk zijn toegenomen. Uitkeringen
die aan voorwaarden inzake het vermogen zijn gebonden, zijn in aantal
toegenomen. Het Franse systeem positioneert zich steeds meer tussen het liberale
model en het universalistische sociaaldemocratische model.

De sociale bescherming in Frankrijk dekt sociale risico’s die traditiegetrouw in zes
domeinen zijn onderverdeeld:
� risico’s gekoppeld aan ouderdom en overleving;
� risico’s gekoppeld aan gezondheid, waaronder ziekte, invaliditeit en arbeids-

ongevallen;
� risico’s gekoppeld aan het gezin, waaronder moederschap en gezin;
� risico’s gekoppeld aan werkgelegenheid, waaronder werkloosheid, integratie en

herinschakeling op de arbeidsmarkt;
� risico’s gekoppeld aan huisvesting;
� risico’s gekoppeld aan armoede en sociale uitsluiting.
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TABEL 1: VERDELING VAN DE UITKERINGEN PER RISICO ALS PERCENTAGE VAN HET TOTAAL

1981 1995 2004

Gezondheid 34,1% 33,6% 34,7%
Ouderen – langstlevenden 42,5% 43,5% 43,5%
Moederschap – gezin 16,2% 10,6% 9,4%
Huisvesting 3,2% 2,9%
Werkgelegenheid 6,3% 7,9% 7,8%
Armoede – uitsluiting 0,9% 1,3% 1,6%

Bron: rekeningen van de sociale bescherming.

De bedragen in kwestie zijn behoorlijk hoog. In 2004 bedroeg het totaal van de
socialezekerheidsuitkeringen die aan huishoudens werden betaald, 480 miljard EUR,
wat neerkomt op 29% van het bbp (tabel 2).

TABEL 2: AANDEEL VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSUITKERINGEN IN HET BBP (IN %)

1950 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Uitgaven/bbp
Rekeningen 
basis 1995 10 26,5 29,0 28,3 28,4 29,0 29,9

Uitkeringen/
bbp
Rekeningen 
basis 2000 27,6 29,1 29,2

Bron: Insee – nationale rekeningen; Drees – rekeningen van de sociale bescherming.
Rekeningen basis 1995 en 2000.

Deze cijfers plaatsen Frankrijk op veel hogere niveaus dan de Verenigde Staten of
Japan en bij de Europese lidstaten met het hoogste gemiddelde.

De kosten voor de sociale zekerheid in het bbp verdrievoudigden de voorbije 50
jaar, met een snelle stijging van de bijdragen tot gevolg. Toch kon het ontstaan van
structurele tekorten niet worden voorkomen.
Na 1990 kende de algemene regeling (gezondheidszorg, ouderdom, gezin, huisves-
ting) maar gedurende drie jaar een overschot, dankzij de uitzonderlijke conjunctuur
(van 1999 tot 2001). Sinds 2002 gaat de situatie erop achteruit en de tekorten
bedroegen 10,2 miljard EUR in 2003 en 11,9 miljard EUR in 2004. Het leeuwenaan-
deel van het tekort wordt verklaard door het ziekterisico (-11,6 miljard EUR). De
resultaten van de andere takken brengen het er echter niet beter vanaf (CCSS
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2005a). In 2005 blijft het deficit van de algemene regeling wellicht zeer hoog (-11,6
miljard, meer bepaald 0,7% van het bbp), met een stijgend deficit voor de takken
ouderdom en gezin (CCSS 2005b, c).

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN HET SALDO VAN DE ALGEMENE REGELING TUSSEN 1990 EN 2004, PER
TAK (IN EURO, LOPENDE PRIJZEN)

Bron: CCSS (2005a).

FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN HET SALDO VOOR DE TAKKEN “OUDERDOM” EN “GEZIN” VOOR DE
PERIODE 2002-2006 (IN MILJARD EUR)

Bron: CCSS (2005c).
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De sociale bescherming bevindt zich met andere woorden in een financiële crisis.
De uitgaven evolueren immers in een moeilijke economische context: de evolutie
van de inkomsten, gekoppeld aan een loonmassa die met de werkloosheid achteruit-
gaat, maakt een toevlucht tot bijkomende financiering noodzakelijk. Bovendien
heeft de sociale zekerheid ook te kampen met nieuwe sociale risico’s, als daar zijn
langdurige zorgbehoevendheid en sociale uitsluiting.

De voorbije jaren werden verschillende veranderingen doorgevoerd om met deze
steeds grotere risico’s rekening te houden. Door de bewustwording van de vergrijzing
en de economische, financiële en sociale gevolgen daarvan, kon de terugbetaling
van langdurige gezondheidszorg aanzienlijk worden verbeterd en kon een hervor-
ming van het pensioenstelsel worden uitgewerkt. Verder werden regelingen getrof-
fen om de minstbedeelden te helpen, met enerzijds een minimuminkomen en
ander-zijds toegang tot de gezondheidszorg.
Grondige hervormingen werden doorgevoerd en zijn nog steeds aan de gang, in een
poging om de tekorten onder controle te houden. Zo werd het repartitiepensioen-
stelsel geconsolideerd en de hervorming van de ziekteverzekering werd op gang
gebracht. Deze hervormingen stuiten echter op tal van moeilijkheden.

1. DE TAK OUDERDOM

1.1. PENSIOENEN

1.1.1. De moeilijkheden van het pensioenstelsel
De aanpassing van het pensioenstelsel is hoofdzakelijk gekoppeld aan de socio-
demografische veranderingen, die in de stelsels tot financiële moeilijkheden begin-
nen te leiden. De stijging van het aantal gepensioneerden is het gevolg van het
samengaan van twee fenomenen: de babyboomers bereiken in 2005 de pensioen-
leeftijd en de hogere levensverwachting impliceert een langere pensioenperiode.
Deze sterke demografische belemmering kan worden beoordeeld aan de hand van
de evolutie van de verhouding “potentiële gepensioneerden / potentiële bijdrage-
betalers”: dit percentage zal stijgen van 38% in het begin van de 21e eeuw tot 70%
in 2140 (zie Charpin 1999).

Een andere kwestie die aandacht verdient, is het verband tussen het werkgelegen-
heidsbeleid en het pensioenbeleid. De stijging van het werkloosheidscijfer zette de
overheid ertoe aan om oudere werknemers, die kwetsbaarder zijn, aan te moedigen
om vervroegd met pensioen te gaan: bijgevolg behoort de werkzaamheidsgraad bij
de 55-plussers in Frankrijk tot de laagste. In dat verband getuigt de arbeidsmarkt van
enige tegenstrijdigheid: enerzijds trekken werknemers zich uit de arbeidsmarkt
terug en anderzijds leidt de ongunstige demografische verhouding van de
economisch actieve bevolking ten opzichte van de gepensioneerden ertoe dat de
pensioenleeftijd wordt verlaat, teneinde het evenwicht van de pensioenfinanciering
te behouden.
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Met het oog op het feit dat de publieke opinie aan het repartitiepensioenstelsel
gehecht is, voerde de overheid een beleid waarmee het de geest van dat stelsel
wilde behouden: geen pensioenverlagingen, wel stijging van de bijdrageduur.

1.1.2. De hervormingen

a) De hervorming van 1993
Onder de regering-Balladur werden met de pensioenwet van 22 juli 1993 (die ook
het behoud van de sociale bescherming regelt) de regels voor de vereffening van de
pensioenen in de privésector veranderd (algemene regeling).
De duur van de bijdragebetaling om een volledig pensioen te bekomen, steeg van
37,5 tot 40 jaar. De referentieperiode voor de pensioenberekening gaat van de beste
10 naar de beste 25 jaren van activiteit. De jaarwedden die in de berekening van het
gemiddelde referentieloon worden verwerkt, worden voortaan verhoogd volgens de
consumptieprijsindex en niet langer volgens de algemene loontendensen. Het pen-
sioen zelf wordt jaarlijks volgens hetzelfde mechanisme opgetrokken.

b) Tussen 1993 en 2003
Nadien ging de regering-Jospin (1997-2002) een ruime dialoog aan over de toekomst
van de pensioenen. In 1999 werd een pensioenreservefonds gecreëerd teneinde
gekapitaliseerde collectieve reserves aan te leggen die moeten bijdragen tot het
voortbestaan van het repartitiepensioenstelsel. Tegen 2020 zou aan deze regeling
152 miljard EUR moeten worden toebedeeld om de financiële last die de vergrijzing
van de bevolking met zich meebrengt, te verlichten en een betere spreiding van de
inspanningen tussen generaties mogelijk te maken.
In 2000 werd de “Conseil d’orientation des retraites” (COR) opgericht. Zijn taak
bestaat erin om het overleg te leiden en de follow-up van de gevolgen van de
economische, sociale en demografische evoluties voor de pensioenstelsels te
verzekeren.

c) De hervorming van 2003
De wet van 21 van augustus 2003 (“de wet-Fillon”), die in januari 2004 van kracht
werd, wil de financiering door verdeling behouden en tegelijkertijd ingaan op de
demografische en financiële uitdagingen van de komende decennia.
De doelstelling van deze hervorming bestaat erin tegen 2020 de financierings-
behoeften van de basispensioenstelsels, met uitzondering van de “régimes spéciaux”,
te verminderen en de regels voor de vereffening van de pensioenen tussen privé- en
overheidssector te harmoniseren, aangezien het feit dat de wet van 1993 alleen in
de privésector van toepassing is, tot een wanverhouding heeft geleid.

De centrale maatregel bestaat uit een progressieve verlenging van de duur van de
bijdragebetaling om een volledig pensioen te bekomen, omdat de overheid noch de
pensioenen wenste te verlagen, noch de sociale bijdragen wenste te verhogen. In
2008 zal de duur van de bijdragebetaling in de overheidssector, net zoals in de
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privésector, 40 jaar bedragen. De bijdrageperiode zal in 2012 stijgen tot 41 jaar en
in 2020 tot bijna 42 jaar.
Voortaan worden de pensioenen, zowel in de privé- als in de overheidssector, ver-
hoogd volgens de consumptieprijsindex (tabak niet meegerekend); er wordt een
bonus (‘surcote’) ingevoerd vanaf de leeftijd waarop de loontrekkende op een
volledig pensioen aanspraak zou kunnen maken. Er bestaat een mogelijkheid om
pensioenrechten te kopen, die overeenstemmen met de tijd die aan opleiding werd
besteed.

Meer bepaald in de algemene regeling wordt het verminderingstarief (‘décote’) ver-
laagd (van 10% tot 5%); loontrekkenden die een lange carrière achter de rug hebben
en vóór de leeftijd van 17 zijn beginnen te werken, kunnen hun pensioen uitbetaald
krijgen vóór ze de leeftijd van 60 hebben bereikt.
In het openbaar ambt wordt er een vermindering ingevoerd voor werknemers die
vervroegd met pensioen willen gaan vooraleer ze de voor een maximumpensioen
opgelegde bijdrageduur hebben volbracht, en er kwam een verplichte aanvullende
pensioenregeling. Bovendien wordt de bonus voor kinderen gewijzigd en aan de
Europese rechtspraak aangepast.

De hervorming omvat tevens maatregelen die oudere werknemers moeten helpen
om langer economisch actief te blijven: werkgevers kunnen hun werknemers niet
dwingen om vóór de leeftijd van 65 met vervroegd pensioen te gaan en de pré-
pensioenregelingen worden geleidelijk aan afgebouwd.
Voor mensen die een aanvullend pensioen willen bekomen, voorziet de hervorming
de volkspensioenspaarregeling (PERP: Plan d’épargne retraite populaire), een indi-
vidueel en facultatief verzekeringscontract en het collectieve pensioenspaarplan
(PERCO: Plan d’épargne pour la retraite collectif), door de onderneming ingesteld
via een collectieve overeenkomst.

Volgens het verslag van de COR, die de opdracht kreeg om de impact van de her-
vormingen te bestuderen, zou de gemiddelde pensioenleeftijd moeten stijgen.
Anderzijds zou het niveau van het gemiddelde pensioen bij de vereffening slechts in
beperkte mate evolueren, indien de mensen hun pensioen werkelijk uitstellen, zoals
de hervorming veronderstelt.

In feite stegen de ouderdoms- en overlevingsuitkeringen in 2004 aanzienlijk ten
gevolge van de handhaving van het vervroegde pensioen zoals dat door de hervor-
ming van 2003 werd ingesteld. De leeftijdsstructuur van de gepensioneerden in de
algemene regeling veranderde en telde een aanzienlijk aandeel van gepensioneerden
van 60 jaar of jonger (Bechtel, Duée 2005).

Kortom, Frankrijk is een van de Europese landen die een pensioenhervorming door-
voerden die erop gericht was om voor de komende decennia de huidige repartitie-
pensioenregeling uit te breiden. Voor 2008 plant de wetgever een nieuwe beoor-
deling van de financieringsparameters voor de pensioenen, waarbij met de
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economische evolutie rekening wordt gehouden. Op dit ogenblik is het niet zeker
dat de hervorming toereikend is om het systeem te bestendigen. Met de geplande
maatregelen zou tegen 2020 slechts 42% van de behoeften van de pensioenregelin-
gen gedekt zijn.

1.2. ZORGBEHOEVENDHEID EN INVALIDITEIT
Het beleid ten gunste van ouderen en personen met een handicap maakte duidelijk
vorderingen op het vlak van de aanpak van zorgbehoevendheid, waarmee het
bestaan van een vijfde risico van de sociale zekerheid werd bewezen.

1.2.1. Specifieke afhankelijkheidsuitkering (PSD-1997)
Met de PSD deden de idee van een individuele waardering van iemands gezondheids-
toestand en van een individueel zorgplan op maat hun intrede.

De specifieke afhankelijkheidsuitkering (PSD – Prestation Spécifique Dépendance)
werd ingevoerd door de wet van 24 januari 1997 en is bestemd voor de meest zorg-
behoevende ouderen (GIR 1 tot 3, het zorgbehoevendheidsniveau wordt bepaald
volgens een specifieke schaal: AGGIR (Autonomie Gérontologie, Groupe Iso
Ressource)). Dankzij deze uitkering krijgen zorgbehoevenden de nodige hulp om
thuis te kunnen blijven of wordt een deel van de kosten in een instelling gedekt. De
uitkering was aan voorwaarden inzake het vermogen gebonden. De toekenning van
de PSD hield geen onderhoudsverplichting in, maar kon wel via schenkingen en
erfenissen worden gerecupereerd.

Nationaal genoten in 2001 ongeveer 145.000 personen van de PSD, met een gemid-
delde uitkering van 520 EUR voor mensen die thuis blijven, en 275 EUR voor
mensen die in een instelling verblijven, dat wil zeggen een uitgave van 720 miljoen EUR (1).

.
Het systeem werd bekritiseerd omdat sommige aspecten van departement tot
departement te sterk verschilden en omdat de recuperaties op schenkingen en
erfenissen te streng waren. In 2002 werd het vervangen door de “Gepersonaliseerde
Autonomie-Uitkering” (APA: Allocation Personnalisée d’Autonomie).

Tegelijkertijd werden door de hervorming van de financiering van de sociale en
medisch-sociale instellingen drie prijscategorieën ingevoerd: huisvesting (kost en
inwoning), courante verzorging en kosten die het gevolg zijn van de zorgbehoevendheid.

(1) Bonnadel (2003) p. 30, tabellen 7 en 8.
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1.2.2. De Gepersonaliseerde Autonomie-Uitkering (APA – 2002)
De APA werd van kracht in januari 2002 (wet van 20 juli 2001) en is een universele
uitkering die alle zorgbehoevenden aangaat (ze wordt uitgebreid tot GIR 4, volgens
de AGGIR-schaal).
Het bedrag wordt door de departementen beheerd, maar is voor een vergelijkbaar
inkomen en een vergelijkbare zorgbehoevendheidsgraad in heel Frankrijk hetzelfde.
Het recht op deze uitkering is niet langer aan inkomensvoorwaarden gebonden,
maar een financiële bijdrage blijft evenwel ten laste van de gerechtigden wanneer
hun middelen hoger liggen dan een periodiek herziene limiet.
Een medisch-sociaal team onderzoekt thuis het niveau van zorgbehoevendheid en
de hulpbehoeften van de oudere. Samen met de oudere wordt een zorgplan
opgesteld, waarin wordt bepaald wat hij/zij nodig heeft om thuis te kunnen blijven.
De APA is niet aan bestaansmiddelenvoorwaarden gebonden, maar de betaalde uit-
kering stemt overeen met het bedrag van het zorgplan dat effectief door de
gerechtigde wordt gebruikt, verminderd met een eventuele financiële bijdrage ten
laste van de oudere.
Voor ouderen in een instelling helpt de APA de ouderen om hun zorgbehoevend-
heidstarief te betalen.

Gezien het hoge aantal gerechtigden (meer dan 700.000 bij het begin van 2003) en
de stijgende kostprijs van deze uitkering, werden de toekenningsvoorwaarden voor
de APA strenger gemaakt (wet van 31 maart 2003). Vooral de financiële bijdrage van
de gerechtigden werd verhoogd en de wachtperiode voor het bekomen van deze
uitkering werd verlengd.

Op 31 maart 2005 bedroeg het aantal gerechtigden 873.000 (513.000 thuis en
360.000 in een instelling) en de gemiddelde maandelijkse uitkering bedroeg 481
EUR voor thuiszorg (2) en 402 EUR voor zorg in een instelling (3) (Perben 2005),
dat wil zeggen een uitgave van 4 miljard EUR.

1.2.3. Het solidariteitsmechanisme voor zelfredzaamheid (2004)
Na de hittegolf in de zomer van 2003, toen de noden op het vlak van zorg voor oude-
ren duidelijk werden, werd een systeem voor hitte- en gezondheidswaarschuwing
gecreëerd, er werd een nationale Solidariteitsdag ingevoerd en er kwam een Nationaal Soli-
dariteitsfonds voor Zelfredzaamheid (Caisse Nationale de Solidarité d’Autonomie – CNSA).

(2) Op 1 januari 2005 bedroeg de hoogste uitkering voor thuiszorg 1.148 EUR voor een persoon in
GIR 1, 984 EUR voor GIR 2, 738 EUR voor GIR 3 en 492 EUR voor GIR 4.
(3) Dat wil zeggen, een gemiddelde van 67% van het zorgbehoevendheidstarief (Perben 2005).
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De CNSA is belast met de financiering van de begeleiding van ouderen en personen
met een handicap die hun zelfredzaamheid verliezen: het fonds garandeert en
bestendigt de APA en waarborgt de financiering ervan. De CNSA moet ook garan-
deren dat het zelfredzaamheidsbeleid over het hele land hetzelfde is en dat met alle
vormen van handicap en zorgbehoevendheid rekening wordt gehouden.
Dit systeem wordt gefinancierd door:
� nieuwe middelen, met name de invoering van een extra, niet-betaalde werkdag in

naam van de nationale solidariteit, en een bijdrage van de werkgevers ten belope
van 0,3% op het verdiende inkomen en op de kapitaalinkomsten;

� de ontvangsten die vroeger aan het Financieringsfonds voor de Gepersonaliseerde
autonomie-uitkering (Fonds de financement de l’allocation personnalisée d’au-
tonomie – FFAPA) werd toegekend (de CNSA heeft de rechten en verplichtingen
hiervan overgenomen), met name 0,1 point van de veralgemeende sociale bij-
drage (CSG: Cotisation sociale généralisée), en een participatie van de basisstelsels
voor ouderdomspensioenverzekering.

Het plan wordt over vier jaar en twee programma’s gespreid; het ene is gericht op
de ouderen, het andere op de personen met een handicap en beide zijn goed voor
850 miljoen EUR per jaar.
Voor de ouderen werd niet alleen het systeem voor hitte- en gezondheids-
waarschuwing ingevoerd, maar er werden ook 30.000 extra banen gecreëerd om
mensen te helpen zodat ze thuis kunnen blijven; bovendien zijn er plannen voor de
modernisering van 6500 rusthuizen en de ontwikkeling van geriatrische diensten.
13.200 zorgverstrekkers zouden in dienst moeten worden genomen. Bovendien
worden in de instellingen 10.000 nieuwe zorgplaatsen gecreëerd dankzij het feit dat
1800 zorgverstrekkers in het budget werden opgenomen.

Binnen de gedecentraliseerde structuur, die de algemene raden (conseils généraux)
de leiding gaf voor de verwezenlijking van sociale acties ten gunste van ouderen
(wet van 13 augustus 2004), worden de tarieven van de instellingen vereenvoudigd,
zodat de voorzitter van de algemene raad de enige gesprekspartner wordt.

De wetgeving met betrekking tot de personen met een handicap werd in 2002 (wet
“sociale modernisering”) en in 2005 (wet “gelijkheid van rechten en kansen, partici-
patie en burgerschap voor personen met een handicap”) grondig herzien.
Twee beginselen komen hieruit naar voren: enerzijds het principe van de vrije
keuze van levensproject, dankzij een recht op geïndividualiseerde compensatie van
de gevolgen van hun handicap, en een recht op een basisinkomen, ter bevordering
van een zelfstandig leven; anderzijds het principe van universele toegankelijkheid,
die de effectieve deelname van personen met een handicap aan het sociale leven in
de hand moet werken (onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, vrije tijd, vakantie, enz.).
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2. DE TAK ZIEKTEVERZEKERING

Het aandeel van de nationale uitgaven voor gezondheidszorg in het bbp steeg in
Frankrijk tussen 1995 en 2003 met 0,6 punt en bedroeg in 2004 10,5% (Fénina, Geff-
roy 2005). In 2003 bedroeg dit cijfer 10,4%, waarmee Frankrijk op de 5e plaats
kwam bij de OESO-landen, na de Verenigde Staten (15%), Zwitserland (11,5%), Duits-
land (11%) en IJsland (10,5%).

In 2004 bedroegen de uitgaven voor medische verzorging en goederen 145 miljard
EUR, hetzij 8,8% van het bbp. Het aandeel van het verbruik van medische verzor-
ging en goederen in het bbp steeg in 2004, zij het dan minder sterk dan gedurende
de vorige drie jaren.

TABEL 3: AANDEEL VAN HET VERBRUIK VAN MEDISCHE VERZORGING EN GOEDEREN (CSBM) IN
HET BBP IN %

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

8,2 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0 8,1 8,4 8,7 8,8

Bron: Gezondheidszorgrekeningen, DREES.

De tak ziekteverzekering is deficitair: -11,6 miljard EUR in 2004, dat wil zeggen het
hoogste tekort ooit. Ten opzichte van 2003 betekent dat een achteruitgang van 0,5
miljard. Toch was deze daling minder groot dan de voorbije jaren, aangezien het
tekort in 2002 met 4 miljard en in 2003 met 5 miljard was gestegen. In 2005 zou de
tak ziekteverzekering een merkelijk herstel moeten kennen, dankzij de vertraging
van de uitgaven en een stijging van de inkomsten (zie CCSS 2005b, 2005c en
verder).
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FIGUUR 3: SALDO VAN DE ALGEMENE REGELING EN DE TAK ZIEKTEVERZEKERING VOOR DE
PERIODE 1990-2006

Bron: CCSS (2005c).

Het verbruik van medische verzorging neemt onafgebroken toe ten gevolge van:
� een steeds grotere nood aan verzorging (vergrijzing van de bevolking, geloof in

een onvermijdelijke vooruitgang van de wetenschap, medische handelingen die
steeds technischer worden, medicalisering van sociale problemen);

� een uitgebreid aanbod (uitbreiding van het medisch en paramedisch personeel –
hoewel de demografische situatie van de geneesheren zorgwekkend is).

Er werden hervormingen doorgevoerd om de uitgaven voor gezondheidszorg in te
dijken en de inkomsten te verhogen.

2.1. HERVORMING VAN 1996
In dit verband werd in 1996 een ambitieuze hervorming (plan-Juppé) doorgevoerd
inzake de sociale zekerheid, de opname in privé- en openbare ziekenhuizen en de
gezondheidszorg buiten de ziekenhuizen; deze hervorming is de uiting van de wil
om de uitgaven voor gezondheidszorg beter te controleren en dat op een medische
en niet een boekhoudkundige manier.
De hervorming getuigde van een logische aanpak bij de omkadering van de uit-
gaven, door de taken over de traditionele partners (regering, medische beroeps-
beoefenaars, sociale zekerheid) te verdelen en door het Parlement in staat te stellen
om jaarlijks te stemmen voor de Nationale doelstelling inzake uitgaven voor de ziekte-
verzekering (ONDAM: Objectif national de dépenses d’assurance maladie).
Ondanks deze inspanningen bleef het verbruik van medische verzorging toenemen.
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2.2. HERVORMINGEN VAN 2004
2004 luidde de hervormingen inzake de ziekteverzekering en de gezondheids-
instellingen (Ziekenhuisplan 2007) in.

2.2.1. Hervorming van de ziekteverzekering
De mechanismen voor de omkadering van de uitgaven gebaseerd op de recht-
streekse verantwoordelijkheid van de voorschrijvers waren grotendeels een mis-
lukking. De doeltreffendheid van de verspreiding van referentiekaders of beroeps-
matige aanbevelingen aangaande zorgverstrekking en voorschrijfgedrag (weerleg-
bare medische referenties (1993), akkoorden aangaande het goede gebruik van
zorgverstrekking (2002), enz.) is zeer twijfelachtig. De reglementering van de uit-
gaven voor zorgverstrekking buiten de ziekenhuizen steunt derhalve voor een groot
deel op de akkoorden tussen de ziekteverzekering en de medische beroepsbeoefenaars.

In 2004 werd aangevangen met een structurele hervorming, in overleg met alle par-
tijen, om het systeem te redden en tegelijkertijd de fundamentele beginselen ervan
(gelijke toegang, kwaliteit van de behandelingen, solidariteit) te behouden en uit te
breiden. Deze hervorming was op drie hoofdlijnen gebaseerd:
� reorganisatie van het gezondheidszorgsysteem;
� noodzaak om keuzes te maken op basis van wetenschappelijke criteria, zonder af

te doen aan de universaliteit van de dekking van de gezondheidszorg (Haute
autorité de santé publique – Hoge autoriteit voor gezondheid);

� financieel herstel van de ziekteverzekering.

De ontwerphervorming streeft naar een verregaandere coördinatie van de zorgver-
strekking en een veralgemening van kwaliteitsprocedures en dat door toedoen van
de volgende maatregelen: het persoonlijk medisch dossier; het aanduiden van een
huisarts die de patiënten wegwijs kan maken in het zorgaanbod; de uitbreiding en
verdeling van zorgprotocols onder de verantwoordelijkheid van de Hoge Autoriteit
voor Gezondheid; de modernisering van de conventies; betere spreiding van het
medische aanbod over het grondgebied; een regionaal bestuur dat ziekenhuis en
verzorging buiten het ziekenhuis op elkaar afstemt; kwantitatieve beperking door
een medische controle van de voorschriften (generische geneesmiddelen).

Het besparingsplan beoogt een besparing van 15 miljard EUR en steunt op:
� de rationalisering en verbetering van de coherentie van het zorgaanbod, door

gebruik te maken van alle medische controlemiddelen (persoonlijk medisch
dossier, huisarts als coördinator van de zorgverstrekking, inachtneming van de refe-
rentiesystemen voor goed gebruik van zorg), de ontwikkeling van de generische
geneesmiddelen, enz.;

� de betrokkenheid van de gebruikers, door het betalen van één euro per consul-
tatie om hun verantwoordelijkheidszin te geven, en door het dagforfait voor
ziekenhuizen met één euro te verhogen gedurende drie jaar;
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� nieuwe inkomsten (zo stort de Staat aan de ziekteverzekering een deel van de
belastingen op tabak omwille van de onredelijke lasten – ‘charges indues’).

Dankzij deze stijgingen en de creatie van inkomsten die in 2005 naar aanleiding van
de tenuitvoerlegging van de hervormingswet werden gerealiseerd, ging de financie-
ring van de tak ziekteverzekering erop vooruit. Het tekort neemt af, maar is nog
steeds groot: 8,3 miljard EUR tegenover 11,6 in 2004 (CCSS 2005c).

2.2.2. Tarief per activiteit (T2A)
Van 1983 tot 2004 steunde de financiering van de ziekenhuizen op de globale
dotatie: een beperkende begroting, die losstond van het niveau van activiteit en
jaarlijks veranderde door de invoering van een officieel, door de overheid bepaald
tarief. Ondanks een medicalisering van de boekhoudkundige aanpak om de zieken-
huisuitgaven te beperken (akkoorden over de doelstellingen van de ziekenhuizen,
programma voor de medicalisering van het informatiesysteem inzake budgetten),
wordt de financiering van de ziekenhuizen door globale dotatie in twijfel getrokken.

De ziekenhuishervorming (Plan Hôpital – Ziekenhuisplan – 2007) wil de medische
beroepsbeoefenaars meer faciliteiten geven om hun projecten te realiseren, en
wilde de financiering van de overheids- en privéziekenhuizen hervormen.

Op 1 januari 2004 kwam er door de tarieven per activiteit (T2A) voor privé- en over-
heidsziekenhuizen (voor geneeskunde, heelkunde en verloskunde) verandering in
de gevestigde orde (Leuridan en Semhoun 2005): voortaan wordt de financiering
rechtstreeks gekoppeld aan de activiteit, volgens één enkel nationaal tarief. De
inkomsten worden a posteriori gedefinieerd overeenkomstig de activiteit die effec-
tief wordt verricht, en niet langer a priori, zoals het geval was met de globale
dotatie. Het medisch personeel van de openbare ziekenhuizen wordt met echte
bestuursverantwoordelijkheden geconfronteerd. Deze wijziging van het financierings-
systeem zou moeten aanzetten tot de ontwikkeling van gezondheidseconomische
bestuursmiddelen (bestuurscontrole) in de privé- en overheidsziekenhuizen.

Deze hervorming, die voor het ziekenhuisbudget ingrijpende gevolgen had, zou wel
eens gepaard kunnen gaan met opportunistische tendensen in de ziekenhuizen
(“commerciële drift”). Er werden regelgevingsmechanismen gecreëerd om het infla-
toire effect inherent aan de hervorming tegen te gaan. De wet op de financiering
van de sociale zekerheid en de ONDAM worden derhalve behouden en er wordt
een nationale uitgavendoelstelling bepaald voor genees-, heel- en verloskunde,
zowel in de privé- als in de overheidssector. De tarieven per activiteit (tarieven
“Groupes Homogènes de Séjour” – Homogene verblijfsgroepen) worden in
decreten gegoten, de regelgeving gebeurt via het “prijs-/volume-effect” en maakt
een aanpassing van de tarieven mogelijk teneinde de ONDAM te realiseren in geval
van een stijging van het zorgvolume (Leuridan en Semhoun 2005).
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3. DE TAK WERKGELEGENHEID

De tak werkgelegenheid omvat de uitkeringen voor de integratie en herinschakeling
op de arbeidsmarkt en in geval van werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen en
vervroegde uittreding).
In 2004 bedragen de werkloosheidsuitkeringen 73% van de uitkeringen in de tak
werkgelegenheid.

Het werkloosheidscijfer blijft in die periode hoog (zie grafiek 4), vooral dan voor de
langdurige werkloosheid (werkloosheid gedurende meer dan een jaar), waarmee
40% van de werklozen te kampen heeft.

FIGUUR 4: WERKLOOSHEIDSCIJFER VOLGENS DE IAO

Bron: INSEE.

Het werkloosheidsverzekeringsstelsel werd in 1992 en 1993 grondig gewijzigd,
teneinde het financiële evenwicht te garanderen van de UNEDIC (Union nationale
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce – Nationale unie voor de werkgelegen-
heid in de industrie en de handel). De bijdragen werden verhoogd, er werden
maatregelen getroffen om de uitkeringen te verlagen en de Staat ging de verbintenis
aan om bij te dragen tot het herstel van het financiële evenwicht.
Na het debat over het feit dat werkloosheidsuitkeringen geen stimulans voor werk
waren, werden de door de UNEDIC betaalde uitkeringen samengesmolten tot één
enkele geleidelijk afnemende uitkering (de AUD: Allocation unique dégressive).
Deze uitkering is degressief in de tijd en na een periode van volledige uitkering; het
bedrag varieert volgens het voordien verdiende loon, de periode van bijdragebetal-
ing en de leeftijd.

Deze nieuwe reglementering leidde tot een daling van het aandeel van de uitkerings-
gerechtigde werklozen, vooral dan bij de jongeren. De besparingen die zo werden
gerealiseerd, overtroffen alle verwachtingen, de Staat stopte de jaarlijkse betalingen,
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de bijdragevoeten werden lichtjes verhoogd en de uitkeringsdrempel werd
opgetrokken en voor oudere werklozen werd een toelage gecreëerd. De tegenhanger is
een ontsporing van het RMI (Revenu minimum d’insertion – bestaansminimum).

In 2001 werd tijdens de conventie over de toelagen voor opnieuw tewerkgestelde
werklozen en de werkloosheidsuitkeringen beslist dat de wederzijdse verbintenis-
sen tussen de werkzoekenden en het uitkeringsstelsel zouden worden gefor-
maliseerd in een hulpplan voor arbeidshervatting (PARE: Plan d’aide au retour à
l’emploi). De oorspronkelijke bedoeling van het PARE bestond erin om de duur van
het uitkeringsgerechtigd zijn te beperken (om aan te zetten tot werken). Daardoor
konden de werkzoekenden beter worden gevolgd, wat blijkt uit de stijging van het
aantal schrappingen, maar door de dalende conjunctuur is het moeilijk om het PARE
te beoordelen.
Sommige regels waren gunstiger voor de werklozen: de hulptoelage voor arbeids-
hervatting (ARE: aide au retour à l’emploi) kwam in de plaats van de AUD, waardoor
het degressieve karakter van de uitkeringen werd afgeschaft, en de voorwaarden om
een toelage te krijgen, werden versoepeld. De werkloosheidsbijdragen werden ver-
laagd en de uitkeringen voor oudere werklozen werden afgeschaft.

In het kader van een plan voor het herstel van het financiële evenwicht voor de
jaren 2003 tot 2005, werden in 2002 de regels voor het toekennen van een vergoe-
ding weer strenger gemaakt. De gewijzigde procedures om uitkeringen te krijgen
maakten de toegangsvoorwaarden strenger en verkortten de uitbetalingsperiode van
de ARE. De bijdragevoeten stegen.

In augustus 2005 waren er 2,5 miljoen uitkeringsgerechtigde werklozen en 445.000
personen genoten van het solidariteitsstelsel. Tussen 1992 en 1997 daalde het
dekkingspercentage aanzienlijk (van 62% tot 53%) ten gevolge van de beperkende
maatregelen voor de werkloosheidsverzekering (het aantal uitkeringsgerechtigde
werklozen bleef ongewijzigd terwijl het aantal ingeschreven werkzoekenden steeg).
Daarna bleef het percentage in de buurt van de 55%, tot in 2000. Na een piek van
64% in 2003, daalde het in 2005 weer tot 60% in 2005 (DARES).

4. DE TAK ARMOEDE EN UITSLUITING

Ten gevolge van de moeilijke economische context, vooral gekenmerkt door een
hoog werkloosheidscijfer en de veralgemening van ongewild deeltijdse arbeid, wer-
den de strijd tegen armoede en uitsluiting een belangrijke bekommernis in het over-
heidsbeleid. Behalve een sociale bescherming gebaseerd op de beroepsactiviteit
ontwikkelt zich geleidelijk aan een sociale bescherming gebaseerd op burgerschap.

De wet van 29 juli 1998 betreffende de strijd tegen uitsluiting beoogt een globale
aanpak van de uitsluiting op het vlak van huisvesting, werk en gezondheid.
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Het socialecohesieplan van 2004 is ambitieus en heeft een grote reikwijdte. De
aangekondigde budgettaire inspanning beloopt 13 miljard EUR gespreid over 5 jaar.
Het plan steunt op drie pijlers:
� werkgelegenheid en activiteit (“contrats d’avenir” – contracten voor de toekomst,

die werklozen helpen om werk te vinden en de toegang van jongeren tot een
beroepsactiviteit, een opleiding of werkgelegenheid in de hand werken);

� huisvesting: de bouw van sociale huurwoningen (500.000 in 5 jaar tijd) en de
oprichting van onthaal- en noodcentra.

� bevordering van de gelijkheid van kansen.

De uitgaven gekoppeld aan de risico’s “armoede” en “sociale uitsluiting” namen een
hoge vlucht met de invoering in 1988 van een bestaansminimum, het RMI (Revenu
minimum d’insertion), en zijn sindsdien gestaag blijven stijgen, tot 1,6% van het
totale bedrag voor sociale uitkeringen in 2004.
75% van de uitgaven die voortspruiten uit het risico “armoede en uitsluiting”, zijn
aan het bestaansminimum (RMI) gekoppeld.

4.1. VAN RMI NAAR RMA
Het RMI staat los van voorwaarden gebonden aan de vroegere beroepsactiviteit of
de gezinssituatie. Het vult het algemene systeem van sociale overdrachten aan,
teneinde het principe te garanderen dat niemands financiële middelen lager kunnen
vallen dan de sociale basisuitkeringen.
Het aantal gerechtigden bedroeg in 2005 meer dan 1 miljoen (Cazain, Donné 2005),
hoewel er meer dan 2 miljoen mensen bij betrokken waren, als rekening wordt
gehouden met iedereen die er recht op had (kinderen, partner).

De hervorming van het RMI (wet van 18 december 2003) behelst twee aspecten:
� de decentralisering van de verantwoordelijkheid voor en de financiering van de

RMI-uitkering: vanaf 1 januari 2004 wordt dit stelsel volledig door het departe-
ment beheerd;

� de creatie van een nieuw systeem van hulp aan werklozen: het RMA (revenu mini-
mum d’activité – activeringsminimuminkomen. De grondgedachte achter het
RMA is de “activering” van zogenaamde passieve uitgaven van de verzorgingsstaat.
Het wordt voorgesteld als een middel tot integratie door economische middelen,
door de gerechtigden in staat te stellen om te werken en toch hun RMI-uitkering
te behouden.

Oorspronkelijk bestond het RMA uit een “integratiecontract activeringsminimum-
inkomen” (CIRMA: contrat d’insertion revenu minimum d’activité) afgesloten met
een werkgever uit de profit- of non-profitsector. Het gaat hier om een arbeidscon-
tract voor een bepaalde duur van maximum 18 maanden voor een deeltijdse baan.
Het RMA combineert bijstand die gelijk is aan het RMI-bedrag dat door het departe-
ment aan de werkgever wordt uitbetaald. De werkgever moet dan aan de werkne-
mer de aanvulling uitbetalen tussen het RMI en een salaris dat minstens gelijk is aan
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het gewaarborgd minimuminkomen (SMIC). In 2004 werd het CIRMA beperkt tot
werkgevers in de profitsector.

Het socialecohesieplan van 2004 voerde het contract voor de toekomst in, dat in
2005 van kracht werd. Deze maatregel voor een tewerkstellingsuitkering is bestemd
voor RMI- en ASS-gerechtigden in de non-profitsector (Cazain, Donné 2005).

In totaal maakte in 2005 slechts één gerechtigde op 10 gebruik van de tewerk-
stellingsuitkering.

4.2. TOEGANG TOT DE GEZONDHEIDSZORG: CMU
Na 2000 werden drie voorzieningen ingevoerd teneinde voor de minstbedeelden de
toegang tot de gezondheidszorg te vergemakkelijken. 

De wet van 27 juli 1999 introduceerde een universele ziekteverzekering (CMU: cou-
verture maladie universelle), die in 2000 van kracht werd en twee luiken bevat: de
aansluiting bij een ziekteverzekering op basis van het woonplaatscriterium (de basis-
CMU genoemd) en een aanvullende gratis ziekteverzekering die aan inkomensvoor-
waarden gebonden is (de aanvullende CMU of CMU-C genoemd).

Dankzij de universele ziekteverzekering (CMU) kan iedereen die legaal en perma-
nent in Frankrijk verblijft en die noch door zijn of haar beroepsactiviteit is gedekt,
noch afhankelijk is van iemand die gedekt is, zich bij de ziekteverzekering
aansluiten. Wie tot dit recht toegang wil krijgen, moet een aanvraag indien bij een
ziekteverzekeringsfonds. Personen wier fiscaal inkomen boven een (door decreet
bepaalde) grens liggen, betalen een jaarlijkse bijdrage van 8% van het inkomens-
bedrag dat boven deze grens ligt. Personen wier fiscaal inkomen onder deze grens
ligt, en RMI- en CMU-C-gerechtigden zijn vrijgesteld van bijdragebetaling.

De aanvullende CMU geeft een aanvullende gratis bescherming inzake gezondheids-
zorg aan iedereen die wettelijk en bestendig in Frankrijk verblijft, en is aan
inkomensvoorwaarden gebonden (door decreet bepaald). Personen die genieten
van medische bijstand verstrekt door het departement en RMI-gerechtigden werden
op 1 januari 2000 automatisch naar het CMU-C overgeheveld.
Wie tot dit recht toegang wil krijgen, moet een aanvraag indien bij een
ziekteverzekeringsfonds. De bovenste inkomensgrens wordt bepaald door de
bestaansmiddelen van de twaalf maanden die aan de aanvraag voorafgaan, en
varieert naargelang van de gezinssamenstelling. Het “CMU-huishouden” bestaat uit
de aanvrager, zijn of haar echtgeno(o)t(e) en kinderen jonger dan 25, onder
bepaalde voorwaarden.
De aanvullende tenlasteneming doet van meet af aan afstand van de bijdrage van de
patiënt in de kosten voor medische verzorging en omvat het forfaitaire dagtarief
voor ziekenhuizen en de bijkomende kosten voor tandprothesen, dento-faciale
orthopedie en sommige medische apparaten die voor individueel gebruik worden
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ontworpen (brillen, hoorapparaten, enz.). De aanvrager beslist of de uitkeringen
worden beheerd door een ziekteverzekeringsfonds (in 75% van de gevallen) of door
een andere aanvullende organisatie (4).

De medische bijstand van de staat (AME: Aide médicale d’Etat) neemt de uitgaven
voor gezondheidszorg voor haar rekening voor personen die niet voldoen aan de
voorwaarden voor de CMU, namelijk legaal en permanent in Frankrijk verblijven
(Boisguérin 2005). Het gaat in dit geval vaak om vreemdelingen zonder verblijfsver-
gunning. De toegangsvoorwaarden voor de AME werden in 2005 echter strenger
gemaakt en voortaan moeten administratieve documenten worden voorgelegd die
bewijzen dat de eventuele gerechtigde drie maanden onafgebroken in Frankrijk
heeft doorgebracht.

De CMU verschafte op 31 december 2003 een basisziektedekking aan meer dan 1,5
miljoen mensen; dat betekent dat de CMU 500.000 mensen meer dekte dan toen ze
van kracht werd (Boisguérin 2005). Het aantal gerechtigden op de aanvullende CMU
bedroeg 4,7 miljoen in 2004, met een gemiddelde kostprijs van 320 EUR per
gerechtigde (CMU-fonds 2005).
De staat financiert via het CMU-fonds met meer dan 1 miljard EUR het grootste
gedeelte van de uitgaven van de CMU-C.
Blijkbaar geeft de CMU geen aanleiding tot misbruik van de uitgaven voor gezond-
heidszorg. Op basis van de beschikbare schattingen (Raynaud 2005) lijken de
ziekenhuisuitgaven voor CMU-gerechtigden vergelijkbaar te zijn met die van andere
mensen die een gelijkaardige gezondheidstoestand hebben en een bijkomende ziekte-
verzekering hebben, terwijl de uitgaven voor de gezondheidszorg buiten de zieken-
huizen 20% hoger liggen.

Het bestaan van een bovengrens voor de toekenning van de CMU-C houdt in dat
mensen die recht hebben op sociale basisvoorzieningen, van de maatregel zijn uit-
gesloten, waardoor nagenoeg twee miljoen mensen onder de armoedegrens
terechtkomen, zonder bijkomende ziekteverzekering.

Bijgevolg werd eind 2002 een bijstandsstelsel gecreëerd om mensen te helpen om een
bijkomende ziekteverzekering te bekomen. Deze mutualiteitsbijstand (Aide à la Mutuali-
sation) was bedoeld voor mensen wier middelen lagen tussen de bovengrens bepaald
voor CMU-C-gerechtigden en deze zelfde bovengrens vermeerderd met 10%. De lokale
ziekteverzekeringsfondsen waren, met de hulp van aanvullende vrijwilligers-
organisaties, verantwoordelijk voor het invoeren en beheren van deze bijstand. Deze
bijstand werd alleen toegekend indien het contract voor bijkomende bescherming aan
bepaalde criteria voldeed en met een vrijwilligersorganisatie werd afgesloten.

(4) De financiële last van de CMU-C wordt gedragen door de aanvullende organisaties en de staat en
wordt gefinancierd door het Fonds de financement de la protection complémentaire de la couver-
ture universelle du risque maladie (financieringsfonds voor de aanvullende bescherming van de uni-
versele dekking van het ziekterisico), het CMU-fonds genoemd.

706

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

KIPPELEN-NED.qxp  13/06/2007  11:42  Pagina 706



Slechts heel weinig personen konden van dit systeem gebruik maken omdat de
sociale minima meer zijn gestegen dan de bovengrens voor de CMU.

Naar aanleiding van het mislukken van deze hulp werd op 13 augustus 2004 de wet
betreffende de ziekteverzekering uitgevaardigd, ter bepaling van een “belasting-
krediet” (Crédit d’impôt), wet die in 2005 ten uitvoer werd gelegd. Deze maatregel
was bedoeld voor mensen die in Frankrijk verblijven en wier middelen niet hoger
liggen dan de bovengrens voor de CMU-C vermeerderd met 15%. Dat stemt overeen
met een korting voor elk contract voor een aanvullende individuele ziekteverzeke-
ring genomen bij een ziekenfonds, een verzekeringsgroep of een voorzorgsin-
stelling. Deze korting varieert tussen 25 en 250 EUR, afhankelijk van de leeftijd, en
verleent aan aanvullende organisaties het recht op belastingskrediet op basis van de
bijdragen die aan het CMU-fonds werden betaald. De voorrechten van de verzeke-
ringsmaatschappijen zouden bijgevolg moeten worden uitgebreid, in het bijzonder
wat het aanbod van nieuwe contracten aangepast aan deze maatregelen betreft.

5. DE TAKKEN MOEDERSCHAP, GEZIN EN HUISVESTING

De tak Gezin-Moederschap is goed voor 9,9% van de uitkeringen. Deze tak heeft de
neiging om terrein te verliezen, wat in hoofdzaak te wijten is aan de stabilisering
van het geboortecijfer en de daling van het aantal grote gezinnen.
De tak gezin is deficitair in 2004, 2005 en 2006.

Gezinsuitkeringen in Frankrijk vormen een geheel van uitkeringen, waaronder
gezinsbijslagen en huisvestingstoelagen.

5.1. GEZINSBIJSLAGEN
De eigenlijke gezinsbijslagen worden aan gezinnen toegekend volgens de samen-
stelling ervan en betreffen het levensonderhoud van de kinderen, de hulp bij de
geboorte, de kinderopvang en de toeslagen voor eenoudergezinnen.
Behalve de kinderbijslag zijn de meeste uitkeringen aan voorwaarden inzake het
inkomen gebonden.

De kwesties die momenteel in het gezinsbeleid aan bod komen, hebben betrekking
op de veranderingen in de samenleving, vooral wat de plaats van de kinderen in het
gezin en de hervormingen van de gezinswetgeving betreft. Sinds 1997 vindt de over-
heid inspiratie voor deze aangelegenheden in de jaarlijkse conferentie over het
gezin.

Werk en gezinsleven met elkaar verzoenen is de drijvende kracht achter de verschil-
lende maatregelen die de voorbije tien jaar werden genomen.
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De kinderopvang werd verbeterd (decreet van augustus 2000), onder meer door de
professionalisering van de banen en de opvangvoorzieningen: door de status van
kinderverzorgster te hervormen, moet het werk worden verbeterd en moeten de
beroepsbekwaamheden ervan worden uitgebreid.
Maatregelen bevorderen de gezinskeuzes en het stopzetten of hervatten van de
beroepsactiviteit.

Sinds 2004 wil men met de uitkering voor kinderopvang (PAJE: Prestation d’Accueil
du Jeune Enfant) meer gezinnen voor hulp in aanmerking laten komen, vooral dan
gezinnen met een bescheiden inkomen die niet door de hoger genoemde maatrege-
len zijn gedekt; verder moeten de ouders vrij het type van opvang kunnen kiezen,
met name door de bijdragevoet voor lage-inkomensgezinnen te verlagen wanneer zij
een kinderverzorgster of babysitter in dienst nemen; tot slot moet ook de keuze om
al dan niet te werken, vrij zijn.
Na verloop van tijd vervangt de PAJE een aantal vroegere uitkeringen. De PAJE
bestaat uit een uitkering op verschillende niveaus, waaronder twee aan voorwaar-
den inzake het inkomen gebonden uitkeringen voor het levensonderhoud van
kinderen (een geboortepremie en een basisuitkering). Gezinnen kunnen twee uit-
keringen krijgen die niet aan voorwaarden inzake het inkomen gebonden zijn: een
daarvan is bedoeld voor ouders die tijdelijk hun beroepsactiviteit stopzetten om
voor de jonge kinderen te zorgen, de andere draagt bij in de kosten voor de opvang
van kinderen wier ouders werken.
In 2004 ontvingen bijna 400.000 gezinnen deze uitkering.

Verder was er de invoering van een aanwezigheidsuitkering voor ouders (om hen in
staat te stellen om minder te werken zodat ze voor een ernstig ziek, gehandicapt of
gewond kind kunnen zorgen) en een sinds 2002 zeer succesvol vaderschapsverlof
(60% van de vaders hebben er gebruik van gemaakt).

Veranderingen in de samenleving, vooral dan door de ontwikkeling van nieuwe
gezinsstructuren, doen tal van juridische vragen rijzen.
Het begrip onverbrekelijkheid is niet langer inherent aan het huwelijk, dan wel aan
de erkenning van het kind. Het ouderlijk gezag wordt niet langer door de samenleving,
maar door de positie van de ouder toegekend. Voortaan creëert het kind het gezin.
Bijgevolg werden de gezinsuitkeringen verlengd tot de leeftijd van 20 jaar om reke-
ning te houden met het feit dat jonge mensen die niet langer naar school gaan, het
ouderlijk huis op steeds hogere leeftijd verlaten; de gezinsaanvulling werd eveneens
uitgebreid om te compenseren voor de financiële last die jonge volwassenen beteke-
nen voor grote gezinnen met een laag of matig inkomen.
De wet van 4 maart 2002 beoogt de uitbreiding van het co-ouderschap en het recht
van het kind om door beide ouders te worden opgevoed. De wet standaardiseert de
omstandigheden waaronder het ouderlijk gezag wordt uitgeoefend, ongeacht de
huwelijkssituatie.

708

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

KIPPELEN-NED.qxp  13/06/2007  11:42  Pagina 708



De gezinsbijslagen werden in 2004 en 2005 behoorlijk verhoogd, veel sneller dan in
de voorbije jaren.
Dit wordt in hoofdzaak verklaard door het herstel van de PAJE, met name door de
sterke uitbreiding van de kinderopvanghulp vanaf 2005 (met groeipercentages met
twee cijfers). De totale som van de uitkeringen voor jonge kinderen stijgt met 7%
per jaar en alleen al voor kinderopvanghulp met 12,5% (CCSS2005c).

TABEL 4: TOTAAL BEDRAG AAN GEZINSBIJSLAGEN (IN MILJOEN EURO, IN CONSTANTE PRIJZEN)

1995 … 2000 2001 2002 2003 2004

Gezinsbijslagen 22.828 23.833 24.011 24.123 24.186 26.930

Bron: Blanpain 2004, Bechtel en Duée 2005, CNAF, Drees.

5.2. HUISVESTINGSHULP
Drie aan voorwaarden inzake het inkomen gebonden uitkeringen zijn bedoeld om
de kosten voor huisvesting gedeeltelijk te dekken.
De huisvestingsuitkering voor gezinnen, die volledig door de tak Gezin wordt gefi-
nancierd, is een uitkering bedoeld voor jonge huishoudens en gezinnen (koppels en
eenoudergezinnen) met personen ten laste. De gepersonaliseerde huisvestingsbij-
stand is bestemd voor huishoudens, al dan niet met kinderen, die in een “geconven-
tioneerd” woningpark wonen. De sociale huisvestingsbijstand vult het arsenaal aan
en betreft eenieder die huisvestingsuitgaven heeft en wiens inkomen een bepaalde
grens niet overschrijdt. Sinds 1997 werden nog tal van maatregelen genomen om de
huisvestingsbijstand voor huurders te rationaliseren en te vereenvoudigen. Dankzij
de hervorming van de huisvestingsbijstand (in 2001 en 2002) konden huishoudens
met identieke inkomsten en uitgaven identieke bijstand bekomen.

6. BEDRAG EN STRUCTUUR VAN DE MIDDELEN VOOR SOCIALE BESCHERMING

De sociale bescherming wordt voornamelijk door twee grote categorieën van mid-
delen gefinancierd: sociale bijdragen en overheidsfinanciering (bestaande uit taksen
en belastingen met een specifiek doel, alsook overheidsbijdragen).
Over het algemeen kenden de inkomsten de voorbije vijftien jaar (1990-2005) enige
moeilijkheden om gelijke tred te houden met de uitgaven, en de structuur ervan
werd grondig gewijzigd, wat mee de evolutie van de verzorgingsstaat bepaalt.

Van 1981 tot het einde van de jaren negentig volgden de socialebeschermingsmiddelen
globaal genomen de veranderingen in de sociale uitgaven: de eindbalans van
de rekening van de sociale bescherming vertoonde zelfs een licht overschot. Dit
evenwicht is een geheel zonder enige reële economische betekenis, want het is het
geheel van totaal verschillende stelsels: de instellingen voor sociale bescherming,
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onderdeel van de begroting van de staat en de lokale overheden, tal van openbare
instellingen, extralegale betalingen door werkgevers, ziekenfondsen en voorzorgsin-
stellingen.

De balans vertoonde tussen 1992 en 1998 een klein tekort, tussen 1999 en 2001 een
licht overschot. Maar in 2002 stak het deficit weer de kop op en in de jaren nadien
werd het alsmaar groter, tot bijna 1% van het bbp.

Van 1990 tot 1996 nam de last die de socialebeschermingsmiddelen in het bbp
betekenden, dermate toe dat de 30% werd overschreden. De opvallende kenmerken
van deze periode zijn: de creatie van de veralgemeende sociale bijdrage (CSG: coti-
sation sociale généralisée) (1993), een belasting die niet alleen wordt berekend op
de loonmassa, maar ook op de inkomsten van een economische activiteit, het ver-
vangingsinkomen en het vermogen; ook de bijdragen voor de ziekteverzekering
voor vervangingsinkomens werden opgetrokken (tenuitvoerlegging van de her-
vorming van 1996). Toch vertoonde het budget van de sociale bescherming een
tekort.

In de periode na 1997 stabiliseerden de middelen zich op een hoog niveau. Deze
stabilisering was gedeeltelijk te danken aan het economisch herstel, maar vooral aan
een aantal ingrijpende financieringsmaatregelen. De verminderingen van de
socialezekerheidsbijdragen voor de lage lonen (1993, 1995) en daarna binnen de
context van de verkorting van de arbeidstijd, werden niet alleen door begrotings-
subsidies gecompenseerd, maar ook – later dan – door belastinginkomsten die voor
de socialezekerheidsinstellingen waren gereserveerd (bijvoorbeeld de heffingen op
tabak) of die voor deze uitkeringen werden gecreëerd (bijvoorbeeld de “soli-
dariteitsbijdrage”, die door de bedrijven wordt betaald). Verder verving de CSG
geleidelijk aan de bijdragen voor de ziekteverzekering die werden betaald door
werknemers en gerechtigden op een vervangingsinkomen.

Al deze maatregelen leidden tot een grondige wijziging van de financieringsstructuur
van de sociale bescherming (grafiek 5).
Historisch gezien zijn de sociale heffingen in de Franse sociale bescherming voor-
namelijk gebaseerd op inkomsten uit arbeid. In 1981 waren de socialezekerheidsbij-
dragen als geheel (5) goed voor 80% van de socialebeschermingsmiddelen; in 2002
vertegenwoordigden ze slechts tweederde van de totale financiering.

De socialezekerheidsbijdragen werden voornamelijk vervangen door belastingen en
taksen die voor een bepaald doel werden gecreëerd, ten gevolge van de toene-
mende decentralisering van het bijstandsbeleid: het aandeel dat die belastingen
vertegenwoordigen, steeg van 2% in 1991 tot 19% in 2002.

(5) Effectieve socialezekerheidsbijdragen + fictieve bijdragen.
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FIGUUR 5: STRUCTUUR VAN DE SOCIALEBESCHERMINGSMIDDELEN (OVERDRACHTEN NIET
INBEGREPEN)

Bron: Drees, Rekeningen van de sociale bescherming.

CONCLUSIE

In de sector van de sociale bescherming is de vergrijzing van de bevolking voortaan
een variabele waarmee bij de beleidsvorming ten volle rekening wordt gehouden.

Vooral op het vlak van langdurige zorg werden grote vorderingen gemaakt. Het
bewustzijn dat het noodzakelijk is om mensen te helpen zodat ze thuis kunnen blijven,
en om de omstandigheden voor opname in een instelling te verbeteren, heeft geleid
tot de ontwikkeling van de APA en vooral dan van een “ouderenbeleid”. Er werden
programma’s in het leven geroepen om op de specifieke noden en verwachtingen
van zorgbehoevenden, ouderen of personen met een handicap in te spelen.

Ondanks de geleverde inspanningen kampt het socialebeschermingssysteem met
moeilijkheden. De hervorming om het repartitiepensioenstelsel te handhaven is in
de maak en houdt rekening met de nieuwe socio-demografische parameters. Het
ziet er momenteel echter naar uit dat dit niet volstaat om het systeem te bestendigen.
Insgelijks heeft de hervorming van de ziekteverzekering niet verhinderd dat er grote
tekorten ontstonden.
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In een ongunstige economische situatie blijkt de economische aanpak van werk-
loosheid weinig vruchten af te werpen. Nu meer en meer mensen in zorgwekkende
situaties leven, werd voor de minstbedeelden een coherente bijstandsvoorziening
uitgewerkt, maar daardoor ontstond tegelijkertijd een precair beschermd statuut. De
problemen van mensen die totaal geen toegang hebben tot zorgverlening, en die
van oudere daklozen dienen eveneens te worden vermeld.

(Vertaling)
__________
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DE STAAT VAN DE VERZORGINGSSTAAT
IN DUITSLAND

DOOR ROLAND EISEN

Johann Wolfgang Goethe Universiteit, Frankfurt Am Main, Departement Economie

INLEIDING

De context van het sociale beleid voor Europa en in het bijzonder voor Duitsland
heeft de voorbije jaren drastische veranderingen ondergaan: niet alleen de globali-
sering en internationale concurrentie (met bijzondere aandacht voor China) nemen
in omvang toe, ook de uitbreiding van de EU in 2004 zal veranderingen met zich
meebrengen. Verder moeten ook de demografische tendensen worden vermeld,
waarbij deze (traag) evoluerende gebeurtenis blijkbaar alle politieke debatten domi-
neert. Al deze wijzigingen hebben verregaande invloeden en gevolgen voor het
sociale beleid en de Europese verzorgingsstaten.

In de periode van 1997 tot en met 2002 (1) vond er in Duitsland een regeringswissel
plaats (na bijna 16 jaren Regering-Kohl), in combinatie met een verandering van
“kleur” van de regerende coalitie, van zwart-geel naar rood-groen. Dit betekent dat
we twee verschillende periodes zouden moeten bespreken: van 1997 tot 1999 voor
de laatste Regering-Kohl en van 1999 tot 2002 voor de twee legislaturen van de
Regering-Schröder. Na de verkiezingen van 18 september 2005 kwam er echter een
einde aan de regeerperiode van rood-groen. Bijgevolg is de tijdspanne van het najaar
van 1998 tot het najaar van 2005 een andere periode wat het economische, sociale
en arbeidsmarktbeleid betreft (2).

De laatste Regering-Kohl (nog steeds onder Minister Blüm) voerde een aantal her-
vormingen door (bv. in het arbeidsmarktbeleid, in de gezondheidszorg, de lang-
durige zorg en de pensioenen) en de Regering-Schröder zette deze voort en ging
zelfs nog een stap verder. In maart 2003 (tijdens de tweede legislatuur van de
Regering-Schröder) werd de “Agenda 2010” voorgesteld; deze agenda moest de vol-
gende problemen oplossen:
� zwakke economische groei;
� de nog steeds (te) hoge werkloosheidsgraad;
� de toenemende schuld van de federale staat.

(1) Deze periode vormt het onderwerp van deze conferentie.
(2) Dit “periodiseringsprobleem” wordt in de conclusie opnieuw belicht.
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Alles wel beschouwd bracht deze “Agenda 2010” hervormingen mee voor:
� de sociale zekerheid;
� de arbeidsmarkt; 
� “mogelijkheden of kansen voor de toekomst van Duitsland”, zoals:
– het “initiatief partners in vernieuwing” en
– de uitbreiding van de middelen voor grote onderzoeks- en wetenschappelijke

organisaties.

Hierna wordt besproken hoe de twee verschillende regeringen (vooral de rood-
groene regering) aan de nood aan actie tegemoet zijn gekomen en wat de gevolgen
van deze hervormingen waren. Met dit als achtergrond zijn de doelstellingen van
deze aantekeningen:
� meer informatie geven aangaande de tendensen van de Duitse verzorgingsstaat

sinds 8/1997 en de sociaaleconomische en macro-economische context;
� dieper ingaan op het arbeidsmarktbeleid;
� een kritisch overzicht geven van de hervormingen in de gezondheidszorg;
� alsook van de hervormingsopties voor de zorgverzekering;
� de nood aan pensioenhervormingen nader toelichten;
� enkele algemene conclusies trekken.

1. TENDENSEN VAN DE DUITSE VERZORGINGSSTAAT SINDS 1997/98: SOCIAAL-
ECONOMISCHE EN MACRO-ECONOMISCHE CONTEXT

1.1. BEVOLKING EN DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING
Van 1982 tot 1992 nam de Duitse bevolking langzaam maar zeker toe en groeide ze
van 78,293 miljoen mensen naar 80,594 miljoen mensen; terwijl de bevolking van
Oost-Duitsland (verder de Nieuwe Bundesländer of NBL genoemd) in deze periode
daalde van 16,697 tot 15,730 miljoen, steeg die van West-Duitsland van 61,596 tot
64,865 miljoen mensen. Tussen 1992 en 2002 kon een gelijkaardige ontwikkeling
worden vastgesteld: van 80,594 tot 82,537 voor heel het land of van 15,730 tot
13,584 in de nieuwe deelstaten en van 64,865 tot 65,619 miljoen in de oude deel-
staten. Terwijl in de meeste Länder het aantal overlijdens hoger lag dan het aantal
geboortes, kenden de “oude Bundesländer” (OBL) een grotere immigratie (dan emi-
gratie), en de “nieuwe Bundesländer” (NBL) een grotere emigratie kenden.

Deze ontwikkeling ging gepaard met een daling van het aantal geboortes, van
865.789 in 1980 tot 719.250 in 2002 (resp. van 620.657 tot 594.099 in de OBL en
van 245.132 tot 96.50 in de NBL).
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TABEL 1: AANTAL GEBOORTES (IN LEVEN) PER 1.000 INWONERS (DUITSLAND)

1950 16,3
1960 17,3
1970 13,5
1980 11,0
1990 11,4
2002 8,7

Bron: Statistisches Jahrbuch (Statistisch jaarboek) 2003, p. 68.

Gelijklopend met de daling van de geboortecijfers kende Duitsland ook een aanzien-
lijke stijging van de gemiddelde levensverwachting bij geboorte (en van de gemid-
delde levensverwachting op 60-jarige leeftijd bv.): de levensverwachting bedraagt nu
voor mannen 74,78 jaar, voor vrouwen 80,82 en de levensverwachting voor 60-jarige
mannen bedraagt gemiddeld 19,25 jaar en voor vrouwen van die leeftijd 23,50 jaar.
Het gevolg van de aanzienlijke daling van de geboortecijfers en van de grotere
levensverwachting is een snelle “dubbele vergrijzing” van de Duitse bevolking: in
1990 was 21,7% van de bevolking jonger dan 20, 57,9% was tussen 20 en 60 jaar
oud, 16,6% was tussen de 60 en de 80 en 3,8% was 80 of ouder; deze cijfers waren
in 2002 gestegen tot 20,7%, 54,9%, 20,3% en 4,1%.

TABEL 2: LEVENSVERWACHTING BIJ DE GEBOORTE – TUSSEN HAAKJES DE LEVENSVERWACHTING
OP 60-JARIGE LEEFTIJD

Voor mannen Voor vrouwen

Duitsland OBL NBL Duitsland OBL NBL

1901/10 44,82 48,3
(13,14) (14,17)

1932/34 59,86 62,81
(15,11) (16,07)

1949-51 . 64,56 68,48
(16,20) (17,46)

1952/53 . . 65,06 69,07
(15,99)) (17,75)

1998/2000 74,78 75,08 73,48 80,82 80,93 80,35
(19,25) (19,39) (18,57) (23,50) (23,62) (23,01)

Bron: Statistisches Jahrbuch (statistisch jaarboek), 2003, p. 72.
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Tegelijkertijd steeg de “jongerencoëfficiënt” (3) van 37,5 in 1990 tot 38,3 in 2000,
een cijfer dat in 2002 ongeveer 37,3 bedraagt; de “ouderencoëfficiënt” (4) daaren-
tegen steeg gestaag van 35,2 in 1990 tot 44,3 in 2002 (Sommer/Voit, 2004, p. 1404). 
Gezien deze tendensen op het vlak van geboortecijfers en levensverwachting (en
enkele veronderstellingen aangaande immigratie en emigratie), kunnen verschil-
lende varianten worden berekend van de ontwikkeling van de bevolking, alsook van
de “jongerencoëfficiënt” en de “ouderencoëfficiënt” (5); de ouderencoëfficiënt
varieert dan van 44,3 nu tot 70 à 90 in 2050, de jongerencoëfficiënt varieert van nu
38,3 tot een lagere coëfficiënt van ongeveer 30.

1.2. ECONOMISCHE GROEI
Sinds 1992 steeg het BBP in lopende prijzen haast onafgebroken, zoals in figuur 1
wordt geïllustreerd. Uit het jaarlijkse groeicijfer blijkt echter dat er nog steeds een
conjunctuurcyclus is. We bekomen hetzelfde resultaat als we het bbp in prijzen van
2000 gebruiken. De figuur toont aan dat na de “boom” van de hereniging tussen
1989 en 1992 het jaarlijkse groeipercentage rond de 2 procent schommelde. Meer
dan 6 jaar lang blijft de Duitse economie hangen bij lage groeicijfers zonder uitge-
sproken conjunctuurcyclus. Het meest doorslaggevende gevolg daarvan is het feit
dat deze cijfers haast altijd lager liggen dan de “werkgelegenheidsdrempel”, met een
stijgende (of althans niet dalende) werkloosheid en sociale uitgaven.

(3) Gedefinieerd als de verhouding van de jongeren onder de 20 ten opzichte van 100 mensen die
tussen 20 en 60 jaar oud zijn.
(4) Gedefinieerd als de verhouding van 60-plussers ten opzichte van 100 mensen die tussen 20 en 60
jaar oud zijn.
(5) Voor een samenvatting, zie Sommer (2003).

720

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

EISEN-NED.qxp  12/06/2007  8:56  Pagina 720



FIGUUR 1:  BBP VOOR DUITSLAND, 1992-2002, IN LOPENDE PRIJZEN EN IN JAARLIJKSE
GROEIPERCENTAGES

Bron: Federaal Bureau voor de Statistiek (www.destatis.de).

FIGUUR 2: BBP VOOR DUITSLAND, 1992-2002, IN PRIJZEN VAN 2000 EN IN JAARLIJKSE
GROEIPERCENTAGES

Bron: Federaal Bureau voor de Statistiek (www.destatis.de).
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1.3. SOCIALE UITGAVEN, 1992-2002
Alvorens meer in detail in te gaan op de ontwikkeling van enkele bijzondere sociaal-
politieke domeinen, geven de onderstaande figuren een overzicht van de evolutie
van de sociale uitgaven in totaal en per functie. Uit tabel 3 blijkt een gestage groei
van de sociale uitgaven per functie. 

Tabel 3 toont een gestage groei van de sociale uitgaven voor deze functies, die ook
in een percentage van het bbp zijn weergegeven. Terwijl de uitgaven voor pensioen
en voor gezin en huwelijk in deze periode (1995-2002) gestaag groeiden in procent-
punten van de totale uitgaven en het bbp, bleven de uitgaven voor gezondheid en
die voor arbeidsmarktbeleid nagenoeg constant (als onderdeel van de sociale uit-
gaven). Alleen “andere functies” daalde lichtjes.

De pensioenuitgaven vormen nog steeds de grootste brok van de sociale uitgaven
en worden gevolgd door de uitgaven voor gezondheid. De samenstelling van de
financiering van de sociale zekerheid is ook enigszins gewijzigd: het staatsgedeelte
stijgt geleidelijk aan, zoals blijkt uit tabel 4.

TABEL 3: SOCIALE UITGAVEN PER FUNCTIE, VERSCHILLENDE JAREN, IN MILJOENEN EURO EN IN
% VAN HET BBP

1995 1998 2001 2002

Gezin en huwelijk 73.248 87.304 97.125 101.073
in % van het bbp 3,99 4,49 4,64 4,77
in % van de sociale bescherming 13,02 14,41 14,66 14,80

Gezondheidszorg 201.028 207.239 228.551 233.268
in % van het bbp 10,96 10,65 10,92 11,00
in % van de sociale bescherming 35,74 34,20 34,49 34,15

Arbeidsmarktbeleid 56.450 59.984 61.846 66.686
in % van het bbp 3,08 3,08 2,96 3,14
in % van de sociale bescherming 10,04 9,90 9,33 9,76

Pensioenen 210.400 229.798 253.209 260.102
in % van het bbp 11,47 11,81 12,10 12,26
in % van de sociale bescherming 37,40 37,92 38,22 38,08

Andere functies 21.403 21.678 21.839 21.907
in % van het bbp 1,17 1,11 1,04 1,03
in % van de sociale bescherming 3,80 3,58 3,30 3,21

Totaal sociale bescherming 562.528 606.002 662.570 683.036
in % van het bbp 30,66 31,16 31,67 32,21

Bron: Federaal Bureau voor de Statistiek (www.destatis.de).
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TABEL 4: FNANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (IN MILJOENEN EURO)

1999 2000 2001 2002 2003

Totale inkomsten 648.886 662.176 680.980 697.527 705.809
Werknemersbijdragen 170.168 173.969 176.214 179.062 183.063
Werkn.bijdr. in % 
van tot. ink. 26,22 26,27 25,88 25,67 25,94
Werkgeversbijdragen 224.020 227.829 241.307 242.484 237.735
Werkg.bijdr. in % van 
tot.ink. 34,52 34,41 35,44 34,76 33,68
Staat 237.546 242.340 248.396 262.995 272.737
Staat in % van tot.ink. 36,61 36,60 36,48 37,70 38,64
Andere inkomsten 17.151 18.039 15.063 12.986 12.274

Totale uitgaven 629.335 645.637 662.585 685.091 694.427

Bron: Statistisch jaarboek, verschillende jaren, Federaal Bureau voor de Statistiek (edi).

1.4. WERKGELEGENHEID EN WERKLOOSHEID, 1992-2002
Net zoals in de jaren tachtig (zie figuur 2 in Eisen, 2002, p. 285) ging de groei van
het BBP gepaard met een gestage achteruitgang van de vraag naar arbeid – ondanks
een toename van het arbeidsaanbod. Dit is het resultaat van een combinatie van een
toename van de vrouwelijke arbeidsparticipatie en van een positief saldo voor
migrantie tegenover de daling van het arbeidsaanbod ten gevolge van de hoge leeftijd.
De werkloosheid daalde tussen 1997 en 2004 echter geleidelijk aan. Toch kende
deze evolutie, zoals uit figuur 3 kan worden afgeleid, een duidelijk cyclisch verloop
(althans in de NBL). Ook als we rekening houden met “verborgen werkloosheid” –
met name personen die deeltijds werken of betrokken zijn bij door de staat gefi-
nancierde werkgelegenheidsmaatregelen (bv. ABM = werkgelegenheidsmaatregelen)
of een beroepsopleiding volgen of zelfs met vervroegd pensioen zijn – zien we toch
nog een min of meer constant cijfer van 1997 tot en met 2003/2004 (zie tabel 5 en
figuur 4). Een aantal voorstellen van de Commissie-Hartz ging gepaard met een
opmerkelijke beperking van “werkgelegenheidsmaatregelen” in 2002/2003, alsook
van beroepsopleidingen.

Het belang van sommige hervormingen voor lageloonbanen (of “geringfügige
Beschäftigte”) voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het werkgelegen-
heidsvolume is moeilijk in te schatten of te beoordelen, maar er zijn enkele struc-
turele ontwikkelingen: het aandeel van scholieren/studenten en van gepensioneer-
den neemt af, wat erop zou kunnen wijzen dat deze hervormingen ook voor andere
groepen gevolgen hebben. In april 2003 werden nieuwe hervormingen uit-
gevaardigd voor Mini-Jobs (nu tot 400 EUR) en Midi-Jobs (deze jobs worden tussen
400 en 800 EUR betaald) (6). Zie figuur 5 voor een overzicht vanaf december 2003.

(6) Voor een beoordeling, zie Bundesagentur für Arbeit (Federaal Arbeidsagentschap, 2004).
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Ook het aandeel van langdurige werkloosheid is haast constant, terwijl de werk-
lozen van ouder dan 55 en de werklozen zonder scholing of beroepsopleiding
oververtegenwoordigd zijn (zie SVR, 2003, p. 207).

FIGUUR 3: WERKLOOSHEID IN DUITSLAND

Bron: Federaal Arbeidsagentschap (www.arbeitsagentur.de).

TABEL 5: WERKLOOSHEID EN VERBORGEN WERKLOOSHEID IN DUITSLAND, IN 1000 PERSONEN

Verborgen werkloosheid

Uitkerings- Werkgelegen- Beroeps- Vervroegde Deeltijdse
gerechtigde heidsmaat- opleiding uittreding werknemers
werklozen regelen

1996 3.965 354 556 831 112
1997 4.384 302 443 965 80
1998 4.281 385 350 1.018 53
1999 4.100 430 360 1.026 50
2000 3.890 337 352 1.021 46
2001 3.853 263 406 1.042 59
2002 4.061 208 405 1.061 88
2003 4.377 148 347 995 86
2004 4.382 175 277 844 74

Bron: SVR, Jahresgutachten 2005/06, tabel 16.
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FIGUUR 4: WERKLOOSHEID EN VERBORGEN WERKLOOSHEID IN DUITSLAND (1996–2004)

Bron: SVR, Jahresgutachten 2005/06.

FIGUUR 5: MINI- EN MIDI-JOBS (DUITSLAND, DEC. 2003)

Bron: Bundesagentur für Arbeit (Federaal Arbeidsagentschap), 2004, p. 6.
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2. ARBEIDSMARKTBELEID

In Duitsland werd onder meer in de lageloonsector naar een oplossing voor de
werkloosheid gezocht. Bijgevolg moet het probleem van de “loonspreiding in de
hoogste en laagste categorie” als middel om te komen tot volledige werkgelegen-
heid, worden aangekaart. Sommige arbeidsmarkthervormingen kwamen tot stand
met de “Wet ter verbetering van de Arbeid(smarkt)” (toen Sociaal Wetboek III) van
dec. 1997. De discussie ging vooral over de zogenaamde “630-DM-Jobs”: de creatie
van lageloonjobs kan – naar het voorbeeld van de V.S. en Nederland – de werkgele-
genheid doen toenemen. Dit model was echter geen groot succes (zie paragraaf 1.4.
en figuur 5). Bijgevolg werd in het begin van 2002 de zogenaamde Job AQTIV-Wet
uitgevaardigd (AQTIV = activeren, kwalificeren, opleiden, investeren en bemidde-
len), die het arbeidsmarktbeleid voor het eerst een nieuwe richting deed inslaan.

Na de federale verkiezingen van 2002 besloot de tweede rood-groene regering (die
voor het eerst aan de macht kwam in oktober 1998) om het over een andere boeg te
gooien en ze richtte de Commissie-Hartz op, genoemd naar de Directeur Human
resources van VW, Peter Hartz, die een aantal voorstellen deed (zie Commissie-
Hartz, 2002). Deze voorstellen werden later de Hartz-Hervormingen I-IV genoemd
en gedeeltelijk in jan./april 2003 uitgevoerd; in 2005 ging het tweede deel van start.
Sinds januari 2005 werden ook enkele “verbeteringen” doorgevoerd (7).

De idee achter de hervormingen was werkelijk indrukwekkend: “bevorderen en
vorderen” (“Fördern und Fordern”) – de werkloze moet iets opbrengen om steun te
krijgen! De bedoeling ervan was om de werkloosheid in te krimpen en indirecte
arbeidskosten te doen verminderen!
Daar waar de Wet-Hartz-I verwees naar de arbeidsbureaucratie – de benamingen
“Amt” en “Anstalt” vervangen door “Agentur” (agentschap) en privéondernemingen
het recht geven om te bemiddelen voor werknemers (de zogenaamde Persoonlijke
Serviceagentschappen, PSA) – voerde de Wet-Hartz-II de zogenaamde “Ich-AG” of
“Me plc” in. In principe gaat het om een subsidie voor werklozen die een nieuwe
zaak opstarten. De voormalige werkloze krijgt 600 EUR per maand gedurende het
eerste jaar, 360 EUR tijdens het tweede jaar en 240 EUR tijdens het derde jaar van
zijn nieuwe zaak. Na een langzame start in 2003 leek de formule midden 2004 een
succes te worden (voor een eerste evaluatie, zie Jann/Schmid, 2004). In januari
2005 werd de Wet-Hartz-IV ten uitvoer gelegd en er volgde onmiddellijk een verhit
debat. De hoofdgedachte achter deze werkuitkeringen (ALG II) bestaat erin, sociale
prestaties en arbeid of werkloosheidsuitkeringen te combineren op het nu (zeer)

(7) Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorstellen van de Commissie en de daadwerkelijke
tenuitvoerlegging ervan, zie Jann/Schmid (2004).
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lage niveau van bijstandsuitkeringen. De basisidee is dat het verschil tussen werk-
loosheidsuitkering en bijstandsuitkering klein genoeg moet zijn om mensen te dwin-
gen om actief naar werk te zoeken (8).

Deze verandering van geldelijke prestaties werd eveneens gecombineerd met
wijzigingen van eerder administratieve aard. Zo maakte het ondoeltreffende en dure
naast elkaar bestaan van federale arbeidsagentschappen en gemeentelijke sociale
bureaucratieën plaats voor een intensievere adviesverstrekking aan werklozen via
een “persoonlijk adviseur”.

K. Zimmermann (Voorzitter van DIW, Berlijn en Algemeen Directeur van het IZA
(Instituut voor de toekomst van arbeid), Bonn) noemde het een “stapsgewijze revo-
lutie” of een “revolutie in afleveringen”. De basisidee is “onvermijdelijk en recht-
vaardig” (zie Zimmermann (2005), p. 5). Mijns inziens is dit het meest ambitieuze
project voor de hervorming van de Duitse arbeidsmarkt sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Er is echter meer tijd nodig om deze beleidswijzigingen te beoordelen. Na
een statistische stijging van de werkloosheid, ten gevolge van het feit dat nu een
grote groep van bijstandstrekkers “werklozen” worden genoemd, vertonen de
cijfers een geringe stijging van de werkgelegenheid.

Figuur 6 en tabel 6 illustreren de ontwikkeling van de werkloosheid volgens ver-
schillende groepen in de OBL en de NBL. De “verschillende structuren” zijn
duidelijk zichtbaar.

TABEL 6: WERKLOOSHEID (MET INBEGRIP VAN WERKGELEGENHEIDSMAATREGELEN), 1.000 PER-
SONEN

Uitke- Werkge- Beroeps- Vervroegde Deeltijdse
ringsge- legenheids- opleiding uittreding werk-
rechtigde maat- nemers
werklozen regelen

1998 West-Duitsland 2.752 60 187 607 34
Oost-Duitsland 1.529 325 163 413 18

2000 West-Duitsland 2.381 63 198 646 32
Oost-Duitsland 1.509 274 154 375 14

2002 West-Duitsland 2.498 45 232 720 64
Oost-Duitsland 1.563 162 174 341 23

Bron: SVR, Jahresgutachten 2005/06, tabel 16.

(8) Een opmerking voor de Duitse werkloosheidsverzekering: in overeenstemming met Hartz-III
worden de verzekeringsuitkeringen gedurende 12 maanden betaald (met uitzondering van de 56-
plussers, die de uitkering gedurende 18 maanden krijgen). Na dat jaar werd een aan bestaansmidde-
len getoetste werkloosheidsuitkering betaald, gefinancierd door de belastingen. Deze uitkering was
echter nog steeds afgestemd op het laatste arbeidsinkomen. Dit is nu grondig veranderd!
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FIGUUR 6: TOTALE WERKLOOSHEID (MET INBEGRIP VAN WERKGELEGENHEIDSMAATREGELEN), IN
OOST- EN WEST-DUITSLAND

Bron: SVR, Jahresgutachten 2005/06.

3. KRITISCH OVERZICHT VAN DE HERVORMINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

In Eisen (2002) vermeldden we het volume en de snelle invoering van de
“hervormingswetten” in de Sociale ziekteverzekering (SKV): sinds 1977, toen de
eerste “kostenbeheersingswet” werd uitgevaardigd, werden nog eens om en bij de
50 wetten met meer dan 7.000 paragrafen uitgevaardigd, waarvan de laatste dateert
van 1999 (Wet ter versterking van de solidariteit in de sociale ziekteverzekering).
Deze keer werden ook andere wetten uitgevaardigd, te beginnen bij de “Wet ter
hervorming van de gezondheidszorg” van mevrouw de Minister Fischer, een wet
boordevol nieuwe ideeën. Het resultaat was echter slechts “magertjes” (volgens de
Frankfurter Allgemeine van 1 dec., 1999). Alles wel beschouwd kunnen we stellen
dat het traditionele kostenbeheersingsbeleid werd gekenmerkt door de tegenstrij-
digheid tussen het globale doel van de uitgavenbeperking of – zoals het werd
genoemd – de “stabiliteit van de bijdragevoet” en de financiële stimulansen voor de
individuele actor. Toch garandeert het (totaal)verzekeringsmechanisme bijna dat
kostenvreters, zoals ouderdom, vooruitgang van de medische technologie en prijs-
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stijgingen voor medische en paramedische diensten en van geneesmiddelen, niet
worden begrensd (9). Ondanks een aanzienlijke stijging van de uitgaven (zie tabel 7)
blijven de verhoudingen zo goed als ongewijzigd; de grote uitzondering hierop zijn
de apotheken (zie tabel 7).

De “Structuurwet gezondheidszorg”, die in 1992 werd uitgevaardigd, was echter de
aanleiding tot een diepgaander proces van wijzigingen in de Sociale ziekteverzeke-
ring, dat werd gevolgd door de “derde stap” van de zwart-gele coalitie in 1996/97
(duidelijk zichtbaar in figuur 7) en de SKV-Gezondheidszorgwet van 2000 van rood-
groen. Met deze wijzigingen werden nieuwe beleidsinstrumenten van kracht (zie
ook Gerlinger (2003)):
� vrije keuze van ziekenfonds. De bijdragevoet werd een doorslaggevende parame-

ter in de concurrentie tussen de ziekenfondsen om nieuwe leden te werven;
� de invoering van forfaitaire bedragen als middel om de dienstverleners te betalen,

creëerde stimulansen om de diensten (of kwaliteit) voor de individuele patiënt te
beperken (of tenminste om een aantal grenzen op te leggen waardoor, als deze
grenzen worden overschreden, geen diensten meer worden vergoed);

� heel wat eigen betalingen of bijbetalingen werden ingevoerd; zo werden de
behandelingskosten in de SKV “geprivatiseerd” en in het bijzonder de kunstgebit-
ten voor mensen onder de 18 jaar werden vrijgesteld;

� de ziekenfondsen kregen een grotere vrijheid van handelen ten overstaan van de
dienstverleners; zo kregen ze de mogelijkheid om met bijzondere groepen van
geneesheren (en niet alleen met de Kassenärztliche Vereinigung (KV – vereniging
van ziekenfondsartsen) als een regionaal monopolie) contracten af te sluiten of
om contracten met individuele ziekenhuizen op te zeggen.

TABEL 7: GEZONDHEIDSZORGUITGAVEN PER FUNCTIE 1996, 1999, 2002 (IN MILJOEN EUR EN
IN % VAN HET TOTAAL)

Type van 
uitgaven 1996 1999 2002

Miljoen In % Miljoen In % Miljoen In %
EUR van het EUR van het EUR van het

totaal totaal totaal

Ambulante zorg 52.630 26% 56.498 26% 61.470 26%
Residentiële zorg 78.604 39% 83.654 39% 90.031 38%
Apotheken 24.854 12% 27.755 13% 32.275 14%
Tandartsen 14.404 7% 13.884 6% 14.797 6%
Gezondheidszorg 3.095 2% 3.716 2% 4.410 2%
Administratie 11.020 5% 12.254 6% 13.623 6%
Investeringen 7.198 4% 6.188 3% 6.614 3%
Andere 11.149 5% 10.580 5% 11.746 5%
Totaal 202.953 100% 214.527 100% 234.967 100%

Bron: Statistisch jaarboek 2005, Federaal Bureau voor de Statistiek.

(9) Zie ook de studie van Breyer/Ulrich (2000).
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FIGUUR 7:  STIJGING VAN DE UITGAVEN VOOR DE OPENBARE ZIEKTEVERZEKERING TEN
OPZICHTE VAN HET BBP

Bron: Federaal Bureau voor de Statistiek (www.destatis.de).

Volgens Thomas Gerlinger (2003) kunnen in het rood-groene gezondheidsbeleid
drie fasen worden onderscheiden: (1) van 1998 tot en met 2000 werd in enkele van
de privatiseringsmaatregelen van de zwart-gele regering gesnoeid; een eigen her-
vormingsproject zette aan tot modernisering van de contractuele relatie en de
zorgverstrekkingsstructuren, in combinatie met kostenbeheersing en kwaliteitsver-
beteringen; (2) in de tweede fase (2001-2002) wakkerde de rood-groene coalitie de
concurrentie tussen de ziekenfondsen weer aan en streefde ze naar een egalisering
van de risicostructuur, teneinde een aantal duidelijke dwalingen te verhelpen.
Verder verzochten ze de apothekers, groothandelaars en farmaciebedrijven om
prijsverlagingen; geneesheren en ziekenhuizen werden verplicht om “gratis consul-
taties” te houden; de inkomenslimiet voor de verplichte verzekering werd
opgetrokken; (3) sinds 2003 pleit mevrouw de Minister van Volksgezondheid Ulla
Schmidt voor een zeer ambitieuze “Modernisering van de ziekteverzekeringswet”,
met als gevolg een grotere herverdeling van de financiële middelen tussen werkge-
vers en werknemers of patiënten dan in de vorige twee fasen. Het vergde enige tijd,
maar in 2004 werd de “Wet aangaande de modernisering van de ziekteverzekering”
door het parlement goedgekeurd. De reacties van het publiek waren echter ver-
rassend, in het bijzonder wat het “praktijkhonorarium” van 10 EUR (bedrag dat per
doktersbezoek moet worden betaald) en de pensioenbijdragen van de werkgever
betrof. Desondanks werd de Moderniseringswet afgedaan als slechts een kleine
“sprong”, omdat er geen rekening werd gehouden met de “fundamentele structuur-
problemen” aan de kant van de uitgaven, alsook aan de kant van de bijdragen – een
debat dat tot op heden werd uitgesteld. De twee uiterste standpunten zijn evenwel

730

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

100

105

110

115

120

125

130

135

140

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

expenditures public health insurance (1993:=100) nominal GDP (1993:=100)Uitgaven voor openbare ziekteverzekering (1993 = 100) nominaal bbp (1993 = 100)

EISEN-NED.qxp  12/06/2007  8:56  Pagina 730



duidelijk: terwijl de rood-groene coalitie pleitte voor een “burgerverzekering” (voor
alle mensen en voor alle inkomens) (zie bv. Strengmann-Kuhn (2005)), was de
zwart-gele oppositie meer te vinden voor een “hoofdelijke vergoeding” (“gezondheids-
premie” genoemd), met herverdeling via de belastingen (10).

Hieronder geef ik de hoofdlijnen weer van deze wet ter modernisering van de ziekte-
verzekering:
� veranderingen in de financiering en afschaffing van de “verzekeringsvreemde” of
“externe” prestaties (zoals sterilisatie, betalingen bij overlijden);
� er komt een federale subsidie die via een belastingverhoging op tabak wordt
betaald en wordt berekend op ongeveer 1 miljard EUR in 2004, ongeveer 2,5 miljard
EUR in 2005 en 4,2 miljard EUR in 2006. Dat impliceert echter een nieuw standpunt
inzake de cofinanciering;
� kunstgebitten moeten vanaf 2005 afzonderlijk worden verzekerd;
� ziekte-uitkeringen worden gefinancierd door een bijkomende 0,5 procent bij de
bijdragevoet. (Dit is een bijzonder omstreden punt, ik ga er niet verder op in);
� de remgelden worden verhoogd, over het algemeen 10% van de waarde, tot mini-
mum 5 EUR en maximum 10 EUR. Verder is er – zoals eerder gemeld – een zoge-
naamd “praktijkhonorarium” van 10 EUR voor het eerste bezoek in drie maanden
tijd van een huisarts of tandarts. De idee bestaat erin om het aantal bezoeken van de
geneesheer te beperken voor kleinigheden of banale aandoeningen (of kleine
gevallen);
� volledige bijdragevoet van gepensioneerden;
� hervormingen van de farmaceutische markt (bv. vaste prijzen voor bepaalde
geneesmiddelen); er is een nieuw Instituut voor kwaliteit en bezuinigingen in de
gezondheidszorg, dat heel wat meer kosten-batenanalyses zal maken; een beperking
van het aantal regels voor apotheken; de vergoeding van apothekers wordt opnieuw
gereglementeerd;
� er komt geen positieve lijst;
� de ontwikkeling van administratiekosten voor ziekenfondsen loopt samen met de
loonstijging;
� uitkeringstrekkers zijn lid van het ziekenfonds; zij kunnen dit fonds ook kiezen;
hoewel geen bijdragen worden betaald, betaalt de uitkeringsverstrekker het zieken-
fonds voor diens uitgaven;
� de ziekenfondsen kunnen voor speciale verzekerde groepen, boni of remgelden of
medeverzekeringstarieven invoeren;
� het vergoedingssysteem voor geneesheren wordt gewijzigd; dit systeem wordt
gereglementeerd door een onderhandelingsproces tussen de verenigingen van
ziekenfondsen en de regionale unie van ziekenfondsgeneesheren (KV);
� het interessantst is de mogelijkheid om de zijde van de verstrekker te herschikken
(bv. geïntegreerd beheer van gezondheidszorg en andere “geïntegreerde vormen
van dienstverstrekking”, of bevallingscentra met geneesheren binnen of buiten het
ziekenhuis, of het zogenaamde “gezinsdoktermodel”).

(10) Voor een overzicht van deze hervormingsvoorstellen, zie Kommission für die Nachhaltigkeit in
der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme (2003).
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4. HERVORMINGSOPTIES VOOR LANGDURIGE ZORG (ZORGVERZEKERING)

Sinds mei 1994 bestaat er in Duitsland een verzekering voor langdurige zorg, die in
twee stappen werd verwezenlijkt (zie Eisen, 2002, pp. 290-294). Deze wet (gekend
onder de naam SGB = Sozialgesetzbuch XI of sociaal wetboek XI) heeft sindsdien
enkele kleine veranderingen ondergaan.

Ook hier heeft het parlement, in antwoord op de kritiek, enkele “kleine” hervormin-
gen doorgevoerd, maar de “structurele hervorming” staat nog steeds op de agenda:
� Gesetz zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes in der

Pflege (Pflege-Qualitätssicherungsgesetz – PQsG of Wet ter verzekering van de
kwaliteit van de langdurige zorg) van 2001;

� Gesetz zur Ergänzung der Leistungen bei häuslicher Pflege von Pflegebedürftigen
mit erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (Pflegeleistungs-Ergänzungsge-
setz – PflEG of Aanvullende wet zorgverzekering-gerechtigden) van 2001;

� en verschillende beslissingen van de Federale rechtbank voor sociaal recht en de
beslissing van het Federaal Constitutioneel Hof (Bundesverfassungsgerichtsurteil
vom 3.4.2001/1BvR1629/94).

De ontwikkeling in feiten en cijfers, in het bijzonder wat de grenzen tussen de
sociale bijstand en de zorgverzekering betreft, wordt in tabel 8 geïllustreerd.

Ondanks deze hervormingen en wetten is  de zorgverzekering (nog steeds)
gebaseerd op een zeer technische notie van de zorgverzekering en er zijn nog
steeds grote discrepanties tussen de doelstellingen van de zorgverzekeringhervor-
ming van 1995/96 en de resultaten.

Drie problemen kunnen worden geïdentificeerd:
� ten eerste, de bedoeling van  de zorgverzekering  om de afhankelijkheid van lang-
durig zorgbehoevenden van de sociale bijstand (SB) te verminderen of weg te
werken, werd slechts gedeeltelijk bereikt. Tabel 8 toont duidelijk de overgang van
SB naar zorgverzekering. Aangezien de prestaties vaststaan en worden betaald vol-
gens slechts drie graden van ernst en aangezien ze alleen betrekking hebben op zui-
vere zorgkosten en niet op “hotelkosten” en investeringsuitgaven, daalt de reële
waarde van de uitkeringen. Dit betekent dan weer dat de persoon die zorg nodig
heeft, zijn/haar familie of de sociale bijstand het (stijgende) overblijvende gedeelte
dienen te betalen;
� ten tweede, de definitie van de zorgverzekering is gebaseerd op een zeer enge
technische notie van zorg, die alleen betrekking heeft op basisactiviteiten en
activiteiten met hulpmiddelen in het dagelijks leven. Dit houdt in dat – ondanks de
Aanvullende wet  zorgverzekeringgezinsuitkeringen (PflEG) – de situatie van perso-
nen met een psychische aandoening en daardoor hogere noden aan zorg, nog steeds
niet is verbeterd;
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� ten derde zijn er drie verborgen drijvende krachten die de uitgaven doen toene-
men: (1) het gebrek aan dynamisering van de uitkeringen in reactie op de prijsstij-
gingen, d.w.z. dat er geen indexering van de uitkeringen is; (2) de verschillende
niveaus van uitkeringen in cash en in natura en tussen ambulante en residentiële
zorg en de veranderingen in de gebruiksgraad (3) het grotere aandeel van ouderen
(65-plussers) in de bevolking en de hoge correlatie tussen de noden voor langdurige
zorg en de leeftijd. Zelfs een vierde kracht kan worden geïdentificeerd: de tech-
nisch-medische vooruitgang, ook in de methoden van zorgverstrekking (11).

TABEL 8: UITGAVEN EN INKOMSTEN VAN (SOCIALE) ZORGVERZEKERING EN SOCIALE BIJSTAND
(“ZORGHULP”), IN MILJOEN EUR 

Dientengevolge moet de noodzakelijke “structurele hervorming” (12) met drie pun-
ten rekening houden:
� het begrip langdurige zorg (niet alleen voor P- en I-ADL), gecombineerd met een

uitbreiding van de drie niveaus van  de zorgverzekering;
� de dynamisering (of aanpassing) van uitkeringen aan het inflatiepercentage van de

diensten in de zorgverzekering;

(11) Voor meer informatie, zie Eisen (2005) of Eisen (2006).
(12) Voor de hervormingsagenda, zie Eisen (2005) of Eisen (2006).
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Bruto-uitgaven 
in het bijzonder  

Ambulante zorg  
Prestaties  

 Jaar 
Totaal 

   Geheel 
In cash 

 In 
     natura 

 Residentiële 
       zorg 

  Administra tie 
   en andere 
     uitgaven 

 Inkomsten 
   Netto- 
 uitgaven 

Sociale-BZ-verzekering  
1995  5.295 4.718 3.073 1.644 – 577 9.002 – 3.706 
1996 10.932 7.498 4.385 3.113 2.788 647 12.445 – 1.513 
1997 15.132 7.686 4.333 3.353 6.503 943 15.900 – 768 
1998 15.823 7.785 4.277 3.508 7.029 1.009 16.083 – 260 
1999 16.357 8.187 4.227 3.960 7.169 1.002 16.356 1 
2000 16.718 8.224 4.201 4.023 7.472 1.022 16.523 195 
2001 16.890 8.105 4.134 3.971 7.745 1.040 16.843 47 
2002 17.345 8.235 4.152 4.083 8.009 1.101 16.917 428 

Sociale bijstand – “zorghulp” 
1994 9.062  879 586 293 8.183 – 2.463 6.599 
1995 8.934  590 284 307 8.344 – 2.670 6.264 
1996 7.100  464 150 313 6.636 – 2.277 4.823 
1997 3.500  404 135 269 3.095 – 991 2.509 
1998 3.001  415 130 284 2.586 – 717 2.284 
1999 2.901  439 124 315 2.461 – 581 2.320 
2000 2.876  439 119 319 2.438 – 569 2.308 
2001 2.905  481 126 355 2.424 – 556 2.349 
2002 2.943  506 162 344 2.436 – 522 2.421 

         
Bron: Haustein et al. (2004, S. 205).  
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� een “houdbare financiering” van zorgverzekeringuitgaven in het licht van de
verwachte demografische veranderingen (en uitbreidingen van de prestaties, vol-
gens punten (1) en (2)).

5. DE NOOD AAN PENSIOENHERVORMINGEN

In Duitsland kwam een nieuw debat op gang naar aanleiding van de druk die
voortvloeit uit de uitbreiding van Europa en de globalisering, alsook van de
“dubbele vergrijzing” van de samenleving. Deze ontwikkelingen zullen gepaard gaan
met toenemende lasten voor het socialezekerheidsstelsel. Zullen ze de Europese ver-
zorgingsstaat ook tot veranderingen dwingen? Om klaar te zijn voor deze veran-
deringen bestond één idee erin om de eerste pijler (13) van het pensioenstelsel in te
krimpen en nieuwe stimulansen in te voeren om de derde (of tweede (14)) pijler in
te voeren door subsidiëring en om te beginnen met een soort privatisering en kapi-
taalinbreng. Dit nieuwe instrument werd genoemd naar de Minister van Arbeid en
Sociale zekerheid van destijds (Walter Riester): het Riester-pensioen (Riester-Rente).
Het maakte deel uit van de Pensioenhervorming van 2001, van de wet inzake het
vermogen van ouderen (Altersvermögensgesetz; uitgevaardigd in juni 2001).

Al deze drie onderdelen – (a) beperking van het wettelijk pensioenstelsel, de
bevordering van (b) privé- en (c) bedrijfsgerelateerde acties – zijn nauw met elkaar
verbonden.

De basisidee van het Riester-pensioen is vrij eenvoudig: in plaats van de bijdragevoet
te verhogen, konden de werknemers én hun werkgevers 4% van het loon/de wedde
(bijdrage) investeren in speciale fondsen. Deze fondsen moeten de betaalde bijdra-
gen garanderen, d.w.z. er is een minimum of gegarandeerde rentevoet (zoals in levens-
verzekeringspolissen) van nul procent. Tegelijkertijd werd besloten, teneinde de bij-
dragevoet niet te verhogen, om de belasting op de toegevoegde waarde met 1% te
verhogen ter ondersteuning van de financiering van het pensioenstelsel.

Het doel van de Pensioenhervorming van 2001 bestond erin om de bijdragevoet vast
te leggen tot in het jaar 2020 op 20% en tot in 2030 op 22% van het inkomen uit
loon. Om deze doelstellingen te bereiken werd het zogenaamde nettopensioen-
niveau (d.w.z. “het inkomenvervangingspercentage van een referentiegepen-
sioneerde die 45 jaar lang heeft bijgedragen”) beperkt tot onder de waarde van het

(13) Het Duitse pensioenstelsel is in de praktijk een eenpijlerstelsel, gezien de vrij grote omvang:
ongeveer 85% tegenover 5% en 10% voor respectievelijk de tweede en derde pijler.
(14) Het is goed om vast te stellen dat de vakbonden en werkgeversorganisaties in nieuwe verdragen
(looncontracten) van deze mogelijkheden gebruik hebben gemaakt om ook de tweede pijler aan te
moedigen. De overheidsfinanciën hebben echter te kampen met de mogelijkheid om “lonen of wed-
den te betalen” zonder socialezekerheidsbijdragen te betalen.
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jaar 2000, met 70% van het netto-inkomen (15). De hervormingen van 1992 voerden
het “nettoberekeningsbeginsel” in: elke stijging van de bijdragen doet het netto-
inkomen dalen en derhalve de pensioenen stijgen. Verder werd de staatssubsidie
verhoogd tot 30%.
De stijging van de pensioenen daarentegen wordt beperkt voor de komende 30 jaar.
De nieuwe “aanpassingsformule” heeft een kleinere stijging van de pensioenen ten
opzichte van de nettolonen tot gevolg. Bijgevolg zal het “nettopensioenniveau” tot in
2030 terugvallen tot een niveau onder de 64% of – wanneer met het nieuwe private
Riester-pensioen rekening wordt gehouden – tot om en bij de 67,3%. Nochtans zullen
in 2030 de pensioenen 8% lager liggen door de nieuwe pensioenhervorming (16).

Alles wel beschouwd stellen de critici dat met deze Riester-hervorming van 2001
een gedeeltelijke substitutie van het wettelijk pensioenstelsel op repartitiebasis
‘Umlageverfahren’ (Pay-as-you-go, PAYG) op gang werd gebracht. Op die manier
wordt ze ook voortgezet, d.w.z.: dit is geen aanvulling (of extra) bij het PAYG-stelsel
door kapitaalinbreng (zoals het in officiële verklaringen wordt genoemd), maar een
substitutie van deze elementen (zie Schmähl, 2003).

Deze nieuwe ontwikkelingen worden gecombineerd met een heel stel problemati-
sche – zo niet besprekenswaardige – verdelingseffecten. Zo is er meer bepaald het
probleem dat het pensioenniveau in het wettelijke pensioenstelsel voor heel wat
mensen lager ligt dan of in de buurt ligt van het bestaansminimum. Dit kan de wet-
geving en sociale aanvaarding van de inkomensgebonden wettelijke pensioen-
verzekering ondermijnen. De nauwe relatie tussen loon en bijdragen is dan niet
langer houdbaar (zie Schmähl, 2003, p. 353). Om dit argument kracht bij te zetten:
vandaag ligt de helft van de pensioenen voor mannen en 90% van alle pensioenen
voor vrouwen lager dan het hoger genoemde “referentie-nettopensioenniveau”.
Zelfs nu nog moet de gemiddelde werknemer 26 jaar lang bijdragen betalen om nog
maar het niveau van het inkomen van de bijstand  te verkrijgen.

De idee van een gegarandeerde rentevoet (of opbrengstpercentage) van nul brengt
eveneens problemen met zich mee – gelet op de scenario’s van de wereldkapitaal-
markt in de jaren na 2010, wanneer zelfs financiële deskundigen stellen dat na 2010
ontsparing bij de regering en de gepensioneerden zou kunnen leiden tot een struc-
turele ineenstorting of, zoals Davis (2002, p. 222) het formuleerde: “Hoewel de

(15) De zogenaamde pensioenformule is een relatie tussen de bijdragevoet en het pensioenniveau.
Indien de relatie tussen de bijdragebetalers en de gepensioneerden verandert, moeten er aanpassin-
gen worden doorgevoerd. En dan is er een verdelingsprobleem: ofwel wordt het pensioenniveau
vastgelegd en dan moeten de bijdragebetalers de lasten dragen, ofwel worden de bijdragevoeten vast-
gelegd en dan moeten de gepensioneerden de lasten dragen, ofwel komt er een soort van combinatie
van de twee.
De hervormingen van 1992 voerden het “nettoberekeningsbeginsel” in: elke stijging van de bijdragen
doet het netto-inkomen dalen en derhalve de pensioenen stijgen. Verder werd de staatssubsidie ver-
hoogd tot 30%.
(16) De zwart-gele Regering-Kohl voerde in de jaren negentig de zogenaamde “demografische factor”
in, die in zekere mate rekening hield met de veranderende demografie, waardoor het nettopensioen-
niveau in 2020 tot 64% daalt. Bijgevolg is het niveau van 64% een soort “heilige koe”.
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exacte details behoorlijk twijfelachtig zijn, zal de vergrijzing van de bevolking
waarschijnlijk belangrijke verschuivingen in de financiering inhouden, wat zou kun-
nen leiden tot een toename van de financiële turbulentie en een systemisch risico”.
Bovendien is ook de inkrimping van het verbruik problematisch. Onder deze
omstandigheden is het begrijpelijk dat financiële instellingen die dit nieuwe product,
het Riester-pensioen aanbieden, hogere kosten aanrekenen teneinde de “rentevoet
nul” veilig te stellen.

Ondanks de campagne van de verzekeringsindustrie en de grote verwachtingen van
de politici was het nieuwe Riester-pensioen bijna een mislukking (17). Hans Fehr
(2003) haalde hiervoor een aantal mogelijke redenen aan: een niet-geïnformeerd
publiek, een zeer ingewikkelde subsidiëringswet, de parallelle ontwikkeling van de
tweede pijler en de nadelige criteria voor de certificering van dit product.

Verder hangt de berekening van de “pensioenniveaus” in sterke mate af van de noe-
mer, d.w.z. het netto-inkomen van de bijdragebetalers. Kleine verschillen hebben in
dit geval blijvende gevolgen. Doorslaggevend is derhalve de ontwikkeling van de
werkgelegenheid. En in het bijzonder de verschillende manieren voor vervroegde
uittreding: enerzijds betalen de werknemers minder bijdragen en anderzijds ontvan-
gen ze voor een langere tijd een pensioen. Bijna drie decennia lang “cultiveerden”
de Duitsers vervroegde uittreding: in de jaren zeventig door de invoering van het
“flexibele pensioen” (op 63 jaar voor mannen en op 60 jaar voor vrouwen; zonder
“verzekeringstechnische” beperking); in de jaren tachtig door de verlenging tot 32
maanden van de periode waarin werkloosheidsuitkeringen worden betaald; in de
jaren negentig door de zogenaamde progressieve pensionering (‘Altersteilzeit’).
Sinds 2001 is er een paradigmaverschuiving: de toenemende levensverwachting, het
dreigende tekort aan arbeidskrachten alsook de hoge kosten voor de socialeverze-
keringsstelsels verklaren deze ommekeer. Dit is onder meer duidelijk zichtbaar in de
gemiddelde pensioenleeftijd (in de OBL), die steeg van 59 jaar in 1981 tot 61 jaar in
2002. Verder staat het empirische beeld ook lijnrecht tegenover de eenvoudige
stelling dat ouderen de arbeidsmarkt kunnen verlaten om banen vrij te maken voor
jongeren. Terwijl tussen 1993 en 2003 het percentage werknemersbijdragen van
oudere werknemers (tussen 55 en 62 jaar oud) van 35,9% tot 39% steeg, daalde het
percentage werknemersbijdragen van jongere werknemers (tussen 15 en 24 jaar
oud) van 52,7% tot 42,4% voor Duitsland.

Alles wel beschouwd kunnen de macro-economische en sociale context bijdragen
tot de redding van de sociale staat of verzorgingsstaat in Duitsland en Europa. En
dan is de cirkel weer gesloten en staan we weer bij het begin: arbeidsmarktbeleid.

(17) Deze situatie schijnt naar het einde van 2005 toe echter te veranderen; zie het artikel “Die
Riester-Rente gewinnt an Fahrt” in Frankfurter Allgemeine van 14 jan. 2006, p. 19.
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CONCLUSIES

Zoals we reeds in de inleiding vermeldden, valt de chronologische volgorde van
deze conferenties niet samen met de “politieke cyclus” in Duitsland. Na een lange
periode van verschillende Regeringen-Kohl, kwam er in 1998 een andere regering,
en een andere “kleurencombinatie”. Met de verkiezingen van september 2005 wer-
den de twee Regeringen-Schröder immers beschouwd als een andere periode. De
meeste hervormingen op de “Agenda 2010”, die in 2003 en later werden uit-
gevaardigd, kunnen echter nog steeds niet correct worden beoordeeld. Daarom
beklemtoont ook de (nieuwe) regering dat het verslag van 2005 louter “belangrijke
tijdelijke resultaten” kan geven van de evaluatie van de Wetten-Hartz I-III (zie Bun-
desregierung, 2006 p.i).

Om de veranderingen in het arbeidsmarktbeleid diepgaander te beoordelen, dienen
we derhalve op de volgende conferentie te wachten.

Dit geldt tevens voor de meeste veranderingen die de gezondheidszorg onderging.
De hervormingen van 1996/97 getuigden van de invoering van een zogenaamd
gemengd terugbetalingssysteem van ziekenhuiskosten. Binnen het individuele bud-
get kreeg een ziekenhuis vaste bedragen uitbetaald voor bepaalde periodes (‘Fallpau-
schale’). Voor minder duidelijk omlijnde ziekten en omstandigheden werd een
ziekenhuis nog steeds betaald volgens een dagtarief per discipline, plus een alge-
meen dagtarief om de hotelaccommodatie van het ziekenhuisverblijf te dekken.
Deze neiging naar prospectievere betalingen won aan stootkracht binnen de Her-
vorming van de gezondheidszorg van 2000: na een lang debat opteerde Duitsland
voor een op diagnosegroepen afgestemd systeem (DRG), dat gebruik maakt van
medische, op het vlak van kosten relevante criteria, zoals diagnose van de patiënt,
procedures die op de patiënt werden toegepast of comorbiditeit, om alle patiënten
in elkaar uitsluitende subgroepen onder te brengen. Pas in januari 2004 werden de
DRG’s de voornaamste terugbetalingsinstrumenten voor alle ziekenhuizen die
patiënten behandelden die onder het Duitse verplichte ziekteverzekeringsstelsel zijn
verzekerd.

Deze wetten wijzigden ook het terugbetalings- en prijzenbeleid voor geneesmidde-
len. Ook in dit geval is het voorbarig om conclusies te trekken aangaande de gevol-
gen van deze uitgaven.

Verder blijven de verschillen tussen de oude en de nieuwe Bundesländer, na 10 jaar
eenmaking van Duitsland, nog zeer duidelijk aanwezig; niet alleen wat arbeidsmarkt
betreft (d.w.z. werkgelegenheid en werkloosheid), maar ook met betrekking tot
inkomens en regionale BBP’s. Dat betekent dat de NBL nog steeds een “zware last”
vormen voor de OBL, wat duidelijk blijkt in het verlengde van het “Solidaritätspakt
II” (solidariteitspact tussen Oost- en West-Duitsland).
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Alles wel beschouwd werden er in het sociale beleid van deze vijf jaar heel wat
veranderingen doorgevoerd, die erop gericht waren de houdbaarheid van de Duitse
verzorgingsstaat onder veranderende omstandigheden te vrijwaren. Toch moeten de
resultaten zorgvuldig onder de loep worden genomen teneinde onherstelbare
schade te voorkomen.

(Vertaling)
__________
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DE TOESTAND VAN DE VERZORGINGSSTAAT
IN DENEMARKEN OP HET EINDE VAN DE
JAREN NEGENTIG EN HET BEGIN VAN DE
21E EEUW

DOOR EIGIL BOLL HANSEN

Deens Onderzoeksinstituut voor de Overheid (AKF), Denemarken (1)

INLEIDING

Dit verslag is een herziening van vroegere Deense verslagen uit 1995 en 2000 over
“De Staat van de verzorgingsstaat in de EU-Lidstaten”. In dit verslag zijn de wijzigin-
gen opgenomen die tussen 1992 en 2004 werden doorgevoerd; de klemtoon ligt
daarbij op de veranderingen en tendensen rond de eeuwwisseling.

De voornaamste onderzoeksvraagstukken voor deze landenstudie waren: in welke
richting(en) evolueert het Deense socialebeschermingssysteem en hoe staat het met
de evolutie van het systeem dat door de economische krachten en de economische
redenering wordt beïnvloed? Het onderzoek richt zich op de voornaamste ten-
densen die de socialezekerheids- en verzorgingsstaatsystemen beïnvloeden.

Sociale bescherming in deze studie omvat: ziekteverzekering, langdurige zorg, invali-
diteit, gehandicapten, rust- en overlevingspensioenen, gezin, werkloosheid, arbeids-
bemiddeling, beroepskeuzebegeleiding en reïntegratie in het arbeidsproces,
huisvesting en maatschappelijke dienstverlening, maar sommige van deze domeinen
worden slechts terloops aangekaart.

1. EVOLUTIE EN TRENDS VAN DE VERZORGINGSSTAAT SINDS 1992

1.1. STRUCTUUR EN BEGINSELEN VAN DE DEENSE VERZORGINGSSTAAT
Opdat de lezer de veranderingen in de Deense verzorgingsstaat beter zou begrijpen, is
het misschien nuttig om de structuur en de beginselen van het systeem nader toe te
lichten. Tot 2007 bestaat de Deense openbare sector uit drie niveaus: het centrale of
nationale niveau (het Deense Parlement en de Regering), het regionale niveau (dis-
tricten, regionale overheden) en het lokale niveau (gemeenten, lokale overheden).

(1) Anvendt KommunalForskning, Danish Institute of Governmental Research.
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De centrale regering beheert alle aangelegenheden van algemene en gemeenschap-
pelijke aard door het uitgeven van bekendmakingen en richtlijnen. Zo behoort de
verantwoordelijkheid voor de jobcentra, de beroepsopleiding en het hoger onder-
wijs tot het nationale niveau. Het Deense arbeidsmarktbeleid wordt centraal door
het Ministerie van Arbeid bestuurd en gefinancierd. Een onderdeel van het arbeids-
marktbeleid is het activeringsbeleid. Activering van uitkeringsgerechtigde werk-
lozen behoort eveneens tot de taken van de nationale instanties. De voorbereiding
en tenuitvoerlegging van het door de centrale overheid uitgestippelde arbeidsmarkt-
beleid worden sterk gedecentraliseerd in veertien nationale arbeidsmarktraden. De
activering van niet-uitkeringsgerechtigde werklozen is een taak van de gemeenten.

De hoofdverantwoordelijkheid van de dertien districten ligt op het domein van de
ziekenhuizen en de wettelijke ziekteverzekering, bv. de medische behandeling bij
huisarts, specialist en tandarts en de subsidies voor geneesmiddelen. Op sociaal vlak
zijn de districten verantwoordelijk voor een aantal continudiensten, waaronder
kinderopvang en jeugdcentra, maar ook instellingen voor personen met een fysieke
en mentale handicap.

De meeste sociale voorzieningen vallen onder de verantwoordelijkheid van 271
gemeenten. Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor maatschappelijke hulp,
preventieve gezondheidszorg, tandheelkundige diensten voor kinderen, wijkver-
pleging, gezinshulp, kinderdagverblijven en huisvesting voor ouderen en personen
met een handicap.

Het niveau van de socialezekerheidsprestaties, bv. sociale hulpverlening, wordt
voor een groot deel door wetgeving en bekendmakingen geregeld. De lokale en
regionale overheden moeten er vooral op toezien dat de regels voor het toekennen
van socialezekerheidsprestaties worden nageleefd. Alleen voor enkele bestaans-
middelengetoetste prestaties kunnen de lokale overheden en hun administratie
beslissingen nemen en uitvoeren.

De regionale en lokale overheden hebben het recht om inkomsten- en
onroerendgoedbelasting op te leggen. Deze belastingen, alsook terugbetalingen en
forfaitaire uitkeringen van de centrale overheid vormen de voornaamste financiële
bronnen om de uitgaven te financieren. Van minder belang voor de lokale overhe-
den zijn de betalingen door de gebruiker van bijvoorbeeld kinderdagverblijven,
watervoorziening en afvalverwijdering. In principe kunnen de lokale en regionale
overheden het lokale belastingniveau bepalen, maar sinds de jaren tachtig werden
overeenkomsten afgesloten tussen de centrale regering en de lokale en regionale
overheden aangaande aanvaardbare verhogingen van de uitgaven en belastingen. De
overeenkomst geldt respectievelijk voor de doorsneegemeenten en -districten. Als
onderdeel van het huidige “belastingstop”-beleid van de regering mag het belasting-
niveau van de gemeenten en districten gemiddeld niet stijgen. De lokale en
regionale overheden moeten werken binnen de begrotingsrestricties voor de finan-
ciële middelen, die in het begin van het jaar worden vastgelegd.
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Het Deense verzorgingsstaatsysteem is universeel. Het toelageniveau is voor
iedereen hetzelfde en het systeem steunt op solidariteit, aangezien het in hoofdzaak
via belastingen (Socialkommissionen, 1992) wordt gefinancierd. Het leeuwenaan-
deel van de sociale bescherming in Denemarken wordt traditioneel door de overheids-
sector gefinancierd en verwezenlijkt.

Wat sociale voorzieningen betreft, is het Deense model in hoge mate gedecen-
traliseerd. De lokale en regionale overheden hebben een grote bevoegdheid bij het
bepalen van de hoeveelheid en de aard van diensten die binnen de totale begroting
worden verstrekt.

De voorbije drie jaar werd gewerkt aan de hervorming van de structuur van de
Deense openbare sector en vanaf 2007 wordt een nieuwe structuur van kracht. De
bedoeling van de hervorming bestond erin om “een democratisch bestuurde over-
heidssector met een stevige grondslag voor een verdere ontwikkeling van de
Deense welvaartsmaatschappij te behouden en verder te ontwikkelen” (Regeringen,
2004a). Het was de bedoeling om houdbare entiteiten met een duidelijke verantwoor-
delijkheid te creëren om de burgers kwaliteitsvolle welzijnsvoorzieningen te bezor-
gen.

De voornaamste verandering in de hervorming is de afschaffing van de 13 districten,
die door vijf regio’s worden vervangen. Tot de verantwoordelijkheid van deze
toekomstige regio’s behoren de gezondheidszorg en dan vooral de ziekenhuizen.
Via algemene verkiezingen worden regionale raden aangesteld, maar de regio’s
zullen niet het recht hebben om belastingen te innen. De gezondheidszorg wordt
gedeeltelijk gefinancierd door forfaitaire toelagen en staatsbijdragen per activiteit. In
2007 wordt een “gezondheidsbelasting” van 8% ingevoerd om de staatsbijdragen
voor de gezondheidssector te financieren. Een ander deel van de uitgaven voor
gezondheid wordt gefinancierd door een per burger vastgelegd bedrag van de
gemeenten en via bijdragen per activiteit van de gemeenten, in hoofdzaak afhanke-
lijk van het aantal burgers van een gemeente dat uit het ziekenhuis wordt ontslagen.

De 271 gemeenten zullen samensmelten tot 98 nieuwe gemeenten. Tot hun nieuwe
verantwoordelijkheden behoren de sociale voorzieningen voor kwetsbare burgers
in de leeftijdscategorie 18-64, zoals geesteszieken, mentaal of fysiek gehandicapten
en drugs- en alcoholverslaafden. Verder krijgen de gemeenten een grotere verant-
woordelijkheid inzake preventie en revalidatie. De gemeenten behouden hun recht
om (binnen zekere grenzen) lokale belastingen te bepalen en te innen.

De administratie van de inning van de belastingen wordt georganiseerd op centraal
niveau, maar met regionale centra. De verantwoordelijkheid voor de arbeidsbemid-
deling wordt na de hervorming nog steeds verdeeld over de staat en de gemeenten,
maar de diensten worden gepresteerd door gemeenschappelijke, lokale jobcentra.
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De voornaamste principes van het Deense verzorgingsstaatsysteem worden niet
beïnvloed door de structuurverandering van de openbare sector.

1.2. DE VOORNAAMSTE FACTOREN VAN DE EVOLUTIE VAN DE UITGAVEN VOOR
SOCIALE ZEKERHEID EN SOCIALE BESCHERMING
In 1993 implementeerde een nieuwe sociaaldemocratische/sociaalliberale regering
een beleid dat de strijd aanbond tegen de hoge werkloosheidscijfers door middel
van een sterke groei van de Deense economie. Om dat doel te bereiken werd de
overheidsconsumptie tijdelijk uitgebreid. Dit blijkt uit het feit dat het groeipercen-
tage van de overheidsconsumptie 0,9% bedroeg in 1992, 4,1% in 1993 en 2,9% in
1994. Dit beleid werd gevolgd door hervormingen van het arbeidsmarktbeleid ter
versteviging van het activeringsbeleid. In de jaren die volgden, werd het werkgele-
genheidsbeleid ondersteund door een stijgende vraag naar goederen en diensten
van internationale markten. In het begin van de 21e eeuw was de economische
groei gematigder, met een stijging van de werkloosheid tot gevolg. In sommige peri-
odes werd het groeipercentage gestuurd door een toename van de binnenlandse
vraag, terwijl in andere periodes de groei eerder door de exportsector werd gestuurd.
Sinds 1997 wordt op de overheidsrekeningen een surplus geregistreerd en de voor-
bije jaren is dat zelfs een aanzienlijk surplus. Tijdens de voorbije jaren kende Dene-
marken ook een surplus op de betalingsbalans en daalde de buitenlandse schuld.

Van 1994 tot 1999 werd een drastische daling van het aantal werklozen vastgesteld
en tot 2002 bleef de werkloosheid lichtjes afnemen. In 2002 bedroeg het
werkloosheidscijfer nog slechts 5,2%. Deze daling van het werkloosheidscijfer kan
op het eerste gezicht worden verklaard door een stijging van het aantal werkne-
mers, maar ze kan ook worden uitgelegd door een stijging van het aantal mensen
die deel uitmaken van een activeringsprogramma, en een stijging van het aantal
mensen die alternatieve socialezekerheidsuitkeringen ontvangen. Globaal genomen
is het aantal 18- tot 66-jarigen die socialezekerheidsuitkeringen krijgt, blijven dalen
tot in 2002. De daling van de werkloosheid kan ook worden verklaard door de
grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt (kortere periodes van werkloosheidsuitkerin-
gen en een grotere vraag naar mobiliteit), die alleen mogelijk was dankzij het feit dat
de vakbeweging met deze flexibiliteit instemde en ze ook begreep.

Sinds 2002 wordt een stijging van het aantal werklozen geregistreerd en het
werkloosheidscijfer steeg tot 6,4%, (in de herfst van 2005 ligt het cijfer weer iets
boven de 5%) en er is ook een toename van het aantal 18- tot 66-jarigen die een
socialezekerheidsuitkering krijgen. In 2004 kregen bijna 900.000 uit die leeftijds-
categorie een of andere vorm van sociale zekerheid, tegenover 2,8 miljoen mensen
in de beroepsbevolking.

748

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

HANSEN-NED.qxp  12/06/2007  8:58  Pagina 748



Tot de jaren negentig had Denemarken te kampen met een structureel probleem,
namelijk een afweging tussen werkloosheid en betalingsbalansevenwicht. Vele jaren
lang kende Denemarken een permanent deficit op de betalingsbalans en de tradi-
tioneel lage werkloosheid vergrootte het deficit op de betalingsbalans nog meer. Dit
is niet langer het geval en nu lijkt het mogelijk om een laag werkloosheidscijfer en
tegelijkertijd een surplus op de betalingsbalans te registreren.

Het activeringsbeleid voor langdurig werklozen was vanaf 1994 een topprioriteit en
de regels voor de werkloosheidsuitkeringen en activering werden sindsdien her-
haaldelijk gewijzigd. Dit geldt voor werklozen die via het openbare verzekerings-
stelsel een werkloosheidsuitkering krijgen, of werklozen die worden gesteund door
bijstandsuitkeringen die worden toegekend aan niet-uitkeringsgerechtigde werk-
lozen. De activeringsbeginselen steunen op rechten en plichten. Werklozen hebben
het recht om geactiveerd te worden en ze zijn verplicht om na een zekere periode
van werkloosheid aan de activering deel te nemen. Aan de basis van het activerings-
beleid ligt de vaststelling dat een grote groep van mensen enorme problemen had-
den om een vaste baan te vinden op de arbeidsmarkt, en later was de daling van de
werkloosheid een extra motivering voor het beleid. Tot slot vormt het beleid ook
een strategie tegen sociale uitsluiting. Op grond van dezelfde argumenten werd ook
de klemtoon gelegd op de verplichtingen van de gemeenten om mensen in ziekte-
verlof te revalideren en weer tewerk te stellen.

Sinds 1999 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de integratie van pas
aangekomen vluchtelingen en immigranten in de Deense maatschappij. Nadat ze
een verblijfsvergunning hebben gekregen, dienen immigranten en vluchtelingen de
volgende drie jaar (of tot ze werk vinden) een introductieprogramma te doorlopen.
Dit programma omvat: lessen Deens, begeleiding op en inleiding tot de Deense
arbeidsmarkt, opleiding, werkervaring en tijdelijke plaatsing in een (gesubsidieerde)
baan. De actieve deelnemers aan het programma (in de praktijk vluchtelingen,
aangezien immigranten zichzelf moeten kunnen onderhouden of gesteund moeten
worden door bijvoorbeeld hun echtgeno(o)t(e) om een verblijfsvergunning te
bekomen) krijgen een “integratie-uitkering” in overeenstemming met de voorschriften
voor bijstandsuitkeringen.

Het aantal vreemdelingen dat asiel heeft gekregen of gezinshereniging heeft
bekomen, is spectaculair gedaald sinds de voorwaarden om een verblijfsvergunning
te bekomen, door de in 2001 aan de macht gekomen liberaalconservatieve regering
werden verscherpt. In 2001 kregen ongeveer 17.000 aanvragers een verblijfsvergun-
ning wegens asiel of gezinshereniging; in 2004 was dit aantal teruggelopen tot
ongeveer 5.500 (Udlændingestyrelsen, 2004).

Een belangrijke tendens op het einde van de jaren negentig is de veranderende
samenstelling van de bevolking in de leeftijdscategorie 25-59, die overhelt naar de
ouderen in de groep: het aantal 50- tot 59-jarigen neemt sterk toe, terwijl het aantal
25- tot 34-jarigen stagneert. Sinds de eeuwwisseling daalde het aantal mensen in de
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leeftijdscategorie 25-39 jaar en sinds 2003 is ook het aantal 50- tot 59-jarigen
gedaald, maar in minder sterke mate. Dit illustreert dat de grote geboortecohortes
van de jaren na de Tweede Wereldoorlog nu stilaan de leeftijdscategorieën bereiken
waar velen de arbeidsmarkt verlaten, en dat de kleine geboortecohortes nu in de
leeftijdscategorieën komen waar de meesten hun opleiding hebben beëindigd. Tij-
dens de tweede helft van de jaren negentig is er echter een stijging van het aantal
50- tot 59-jarigen bij de beroepsbevolking. Dit is het gevolg van het feit dat het per-
centage van deelname aan de arbeidsmarkt bij mannen en vrouwen in de leeftijds-
categorie 55-59 is gestegen. Dit kan worden verklaard door de afschaffing van een
stelsel waardoor langdurig werklozen in die leeftijdscategorie zich uit de arbeids-
markt konden terugtrekken.

Vanaf 1994 zijn er periodes waarin het aantal mensen op de arbeidsmarkt toeneemt,
en periodes waarin dit aantal afneemt, maar in 2004 ligt het aantal mensen op de
arbeidsmarkt lager dan in 1994. Deze tendens is toe te schrijven aan de evolutie in
de bevolking en aan tal van factoren die de deelname aan de arbeidsmarkt beïnvloe-
den. Behalve voor de leeftijdscategorie 50-59 ligt het percentage actieven in de
beroepsbevolking in 2004 lager dan in het midden van de jaren negentig. Dit wordt
mogelijkerwijze veroorzaakt door de uitbreiding van tal van verlofregelingen (ouder-
schapsverlof, educatief verlof en sabbatsverlof). Behalve het ouderschapsverlof wer-
den deze verlofstelsels in 1999 en 2000 afgeschaft. In principe werd ook het ouder-
schapsverlof afgelast, maar de mogelijkheden om verlof te nemen naar aanleiding
van de geboorte van een kind en voor het opvoeden van kinderen, werden niet
beperkt.

Een stijging van het aantal vervroegde uittredingen tot het einde van de jaren
negentig kan voor een groot deel worden verklaard door de invoering van een
vervroegdpensioenstelsel en de invoering van een sociaal criterium voor het toeken-
nen van vervroegd rustpensioen. Op die manier konden ouderen op de arbeids-
markt een permanente overheidssteun krijgen. Vanaf het midden van de jaren
zeventig tot het begin van de jaren negentig leidde dit tot een substantiële daling
van de gemiddelde pensioenleeftijd. Een van de argumenten voor de invoering van
vervroegdpensioenuitkeringen was dat dit jongerenbanen zou creëren en tegelijker-
tijd ook bijvoorbeeld de nood aan overheidssteun voor heel wat mensen in deze
groep zou doen verminderen. Het recht op een vervroegdpensioenuitkering was
niet afhankelijk van het arbeidsvermogen, dan wel van het lidmaatschap van een
werkloosheidsfonds gedurende een bepaald aantal jaren. Het vervroegdpensioen-
stelsel creëerde echter slechts in beperkte mate een vraag naar (onder meer jongere)
arbeidskrachten om de banen over te nemen van degenen die met vervroegd pen-
sioen waren gegaan (Socialkommissionen, 1993a+b).

Op het einde van de jaren negentig waren de economische stimulansen voor
vervroegde uittreding veranderd. De mogelijkheid voor mensen van 50 tot 59 jaar
oud om vervroegd uit te treden, werd beperkt en de periode waarin werklozen van
50 tot 54 jaar oud werkloosheidsuitkeringen krijgen, werd ingekort. Vanaf 1999
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werden de regels voor het recht op vervroegdpensioenuitkeringen op de leeftijd
van 60 strenger. Zo moeten de werknemers tijdens hun arbeidsleven bijdragen tot
dit stelsel, willen zij recht hebben op uitkeringen, en er wordt een beloning toege-
kend aan degenen die hun pensioen of vervroegd pensioen tot na hun 62e uit-
stellen. De leeftijd voor het bekomen van ouderdomspensioen werd teruggebracht
van 67 op 65, om de uitgaven te verlagen. In plaats van een vervroegdpensioenuitk-
ering te krijgen moeten de ontvangers op 65-jarige leeftijd naar het ouderdomspen-
sioen overstappen en het niveau van het ouderdomspensioen ligt lager dan dat van
de vervroegdpensioenuitkering.

Het ziet ernaar uit dat de hervormingen van de verschillende pensioenstelsels ertoe
hebben bijgedragen dat de gemiddelde pensioenleeftijd is gestegen (Beskæftigelses-
ministeriet et al., 2003). De hervorming van het vervroegdpensioenstelsel heeft
bijgedragen tot de vermindering van het aantal nieuwe gerechtigden op vervroegd-
pensioenuitkeringen. Verder is men van oordeel dat de hervorming ertoe heeft
bijgedragen dat de gemiddelde pensioenleeftijd met twee maanden is gestegen (Det
økonomiske råd, 2005).

Tijdens de jaren 1995-2000 steeg het aantal 65-plussers in Denemarken niet, maar
sindsdien groeit de bevolking van 65-plussers wel. Vooral 80-plussers zijn afhanke-
lijk voor langdurige zorg en het aantal mensen in deze leeftijdscategorie is sinds
1996 blijven stijgen.

In het begin van de jaren negentig was er een stijging van het vruchtbaarheidscijfer,
maar het hoge cijfer van 1994/1995 bleef niet behouden en nu ligt het vrucht-
baarheidscijfer ongeveer op hetzelfde niveau als tien jaar geleden. Dit cijfer ligt nog
steeds te laag om de bevolkingsomvang op lange termijn op hetzelfde niveau te
houden. Het beleid van de vorige en huidige regering beoogde een verbetering van
de omstandigheden voor gezinnen met kinderen. Dit komt tot uiting in de verbete-
ring van de verlofregelingen voor ouders met kleine kinderen en subsidies voor
kinderopvang in kleuterscholen.

2. PRIVATISERING EN CONCURRENTIE

Hoeveel prioriteit er werd gegeven aan privatisering en concurrentie, was afhanke-
lijk van het type van regering aan de macht. Een van de doelstellingen van de con-
servatief-liberale regering die in het begin van de jaren tachtig aan de macht kwam,
bestond erin om een groot aantal van de activiteiten van de openbare sector markt-
gericht te maken. De vraag moest bepalen wat en hoeveel in de openbare sector
moest worden geproduceerd en de burgers moesten ruimere keuzemogelijkheden
krijgen. Zo werden overheidsactiviteiten geprivatiseerd wanneer men van oordeel
was dat er economische en administratieve voordelen aan verbonden waren. In een
verslag van de Minister van Financiën van 1990 (Finansministeriet, 1990) wordt vast-
gesteld dat men met de privatisering vooral doeltreffendheid in de hand wou
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werken, en de voornaamste inspanningen waren erop gericht, de productie van
overheidsactiviteiten en niet de financiering van overheidsactiviteiten te privatiseren.

Tijdens de regeerperiode van de sociaaldemocratische/sociaalliberale regering
(1993-2001) stond privatisering niet echt boven aan de agenda. De standpunten
waren, althans op centraal niveau, in nog sterkere mate vóór privatisering van de
maatschappelijke dienstverlening. Dit standpunt oogstte ook bij de sociaaldemocra-
tische partij steeds meer bijval. Privatiseringsinitiatieven vielen voornamelijk buiten
de sociale sector en de gezondheidssector: privatisering of verkoop sloeg op over-
heidsbedrijven die zich met communicatie, vervoer, betaalsystemen of levens-
verzekeringen bezighielden. Er werden echter enkele schuchtere stappen gezet in
de richting van privatisering van de maatschappelijke dienstverlening en de gezond-
heidszorg.

Met de terugkeer van de conservatief-liberale regering in 2001 werd voor de
maatschappelijke dienstverlening en de gezondheidszorg van de overheid opnieuw
een privatiserings- en concurrentiebeleid ingevoerd. Een beginsel van vrije keuze
tussen verschillende openbare en privéoplossingen in tal van dienstverlenings-
gebieden vormde een hoeksteen in het overeengekomen beleid (Regeringen, 2001).
Later werden de argumenten voor deze “vrije keuze” in een publicatie van de
regering als volgt geformuleerd (Regeringen, 2004b):
� vrije keuze doet de zelfbeschikking van de burger toenemen;
� vrije keuze schept verscheidenheid en flexibiliteit in de dienstverlening;
� vrije keuze kan door concurrentie de kwaliteit en de doeltreffendheid van de

openbare diensten verbeteren.

Het regeringsbeleid ligt duidelijk in de lijn van de beginselen van het ‘New Public
Management’, dat in de westelijke verzorgingsstaten werd ingevoerd; verder voerde
de huidige regering ook een aantal “vrijekeuzeschema’s” en concurrentiebepalingen
in. 

2.1. ZIEKENHUIZEN
Traditioneel gesproken worden de ziekenhuizen door de overheidssector bestuurd
en is een behandeling in een ziekenhuis kosteloos. Bovendien waren er enkele
gespecialiseerde privéziekenhuizen, maar de behandeling in die ziekenhuizen was
en wordt nog steeds door de overheid – tegenwoordig de districten – betaald.

Vele jaren lang kampte de Deense gezondheidssector voor een aantal operaties met
wachtlijsten. Hoe lang iemand voor een operatie diende te wachten, verschilde
echter van district tot district en van ziekenhuis tot ziekenhuis. Tot het begin van de
jaren negentig moest de patiënt (of de huisarts) meestal het dichtstbijzijnde zieken-
huis kiezen, maar dan werd de vrije keuze van ziekenhuis gelegaliseerd. Het thuis-
district moest de behandeling betalen wanneer deze in een ziekenhuis van een
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ander district werd uitgevoerd. De bedoeling was om de concurrentie tussen de
ziekenhuizen (districten) aan te wakkeren en van de mensen werd verwacht dat ze
het ziekenhuis met de kortste wachtlijst zouden kiezen.

Het beginsel van vrije keuze van ziekenhuis werd in 2002 nog uitgebreid, zodat
patiënten die in hun eigen district gedurende langer dan twee maanden op een
ziekenhuisbehandeling moesten wachten, het recht hadden om een privékliniek of
-ziekenhuis, in Denemarken of in het buitenland, te kiezen. Het ziekenhuis moest
wel een ziekenhuis zijn waarmee de Deense ziekenhuisoverheid een overeenkomst
had afgesloten (Amtsrådsforeningen et al., 2004). Bij het begin van 2004 werd een
overeenkomst afgesloten met 150 privéklinieken of -ziekenhuizen, waaronder 20
ziekenhuizen in Zweden en Duitsland. De overeenkomst betreft chirurgische
ingrepen, maar er werd niet voor alle soorten ingrepen een overeenkomst afge-
sloten en voor medische behandelingen werd geen overeenkomst afgesloten. In de
periode tussen midden juli 2002 en eind december 2003 kozen ongeveer 26.000
patiënten voor een privékliniek of -ziekenhuis. Dit dient te worden vergeleken met
het feit dat er in één jaar tijd ongeveer 1,1 miljoen mensen uit het ziekenhuis wor-
den ontslagen (Sundhedsstyrelsen, 2005). Net iets meer dan de helft van de patiën-
ten die voor een privékliniek of -ziekenhuis kiezen, wordt doorverwezen naar een
kliniek of ziekenhuis in het district waar ze wonen, en er is een tendens merkbaar
waarbij minder 70-plussers kiezen voor een kliniek of ziekenhuis buiten hun eigen
district. Daaruit kunnen we besluiten dat patiëntenmobiliteit door de keuze van het
ziekenhuis beperkt is (Amtsrådsforeningen et al., 2004).

Doordat de wachtlijsten voor een behandeling in openbare ziekenhuizen steeds
langer worden, is er een steeds grotere markt voor privéziekteverzekeringen. Zo
kunnen werkgevers op naam van hun werknemers een ziekteverzekering nemen
om een snelle behandeling in een privékliniek of -ziekenhuis te kunnen garanderen
in geval van een aandoening waarvoor een chirurgische ingreep vereist is. In combi-
natie met de vrije ziekenhuiskeuze heeft dit geleid tot een zekere stijging van de
vraag naar behandelingen in privéklinieken en -ziekenhuizen. Daardoor is het aantal
privéklinieken en -ziekenhuizen de voorbije jaren toegenomen. Enkele jaren gele-
den maakten de Deense privéziekenhuizen een crisis door en hadden ze financiële
problemen. In die situatie kwam verandering doordat de omstandigheden gunstiger
zijn en de privéziekenhuizen afstand hebben genomen van de idee om kleine, com-
plete ziekenhuizen te zijn, en zich tegenwoordig concentreren op enkele specifieke
chirurgische behandelingen (Larsen, 2005). De recentste overheidsstatistieken aan-
gaande de activiteiten van privéziekenhuizen en -klinieken dateren van 2002. In dat
jaar waren er 40 privéklinieken en -ziekenhuizen en iets meer dan 8.000 patiënten
werden uit deze privéklinieken en -ziekenhuizen ontslagen. In vergelijking met het
aantal patiënten dat uit een openbaar ziekenhuis werd ontslagen, ligt dit aantal laag
en ook al stijgt het aantal uit privéziekenhuizen ontslagen patiënten, toch moeten zij
voor jaren worden beschouwd als een aanvulling bij de openbare gezondheidszorg.
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Huisartsen zijn privéondernemingen, maar behandelingen door huisartsen worden
door de openbare ziekteverzekering gefinancierd. De voorbije tien jaar waren er
geen ernstige discussies over veranderingen in dit systeem.

2.2. VERZORGING EN HUISVESTING VOOR HULPBEHOEVENDE PERSONEN MET EEN
HANDICAP
De zorg voor ouderen was in nog grotere mate een aangelegenheid van de overheid
(Platz, 1990; Hansen & Platz, 1995), zorg door het gezin is nog zeldzamer en
mensen die via de privémarkt voor zorghulp en hulp in het huishouden betalen, zijn
bijzonder zeldzaam (Hansen et al., 2002). Volgens de oudere bevolking zou de
openbare sector verantwoordelijk moeten zijn voor het verstrekken van hulp aan
ouderen bij de activiteiten van het dagelijkse leven (Colmorten et al., 2003). Perma-
nente thuishulp wordt kosteloos verstrekt, maar er zijn periodes geweest waarin
voor thuishulp moest worden betaald volgens het inkomen. Sinds het begin van de
jaren negentig was door de openbare sector verstrekte thuishulp kosteloos.
Thuishulp in Denemarken omvat hulp bij de huishouding en bij de persoonlijke ver-
zorging.

De openbare thuishulpdiensten – die onder de verantwoordelijkheid van de lokale
overheden vallen – werden vooral in het begin en het midden van de jaren negentig
bekritiseerd als zouden ze niet inspelen op de vragen en behoeften van de ouderen.
Geplande bezoeken werden vaak afgelast, thuishulp werd regelmatig veranderd, de
mate van hulp werd ingekrompen en ouderen wisten niet welke hulp ze mochten
verwachten. Met privébedrijven, zo werd geoordeeld, krijgen ouderen de gelegen-
heid om tussen een aantal mogelijkheden te kiezen en zelf te bepalen welke
thuishulp ze verkiezen. Indien ze niet tevreden zijn, kunnen ze naar een andere
thuishulpverlener overstappen. Er zou van tevoren zorgvuldig moeten worden
overeengekomen wat van de thuishulp wordt verwacht, zodat de oudere kan con-
troleren of de thuishulpverlener heeft uitgevoerd wat was overeengekomen.

De wetgeving werd gewijzigd zodat de lokale overheden konden beslissen of ze
privébedrijven een offerte zouden laten maken voor het verstrekken van thuishulp-
diensten in de gemeente. Slechts enkele gemeenten troffen echter schikkingen met
privéthuishulpverstrekkers.

De wetgeving inzake de “vrije keuze” van thuishulpverlener werd in 2002 in het
Deense parlement goedgekeurd. Sinds januari 2003 zijn alle gemeenten dan ook ver-
plicht om het voor privébedrijven mogelijk te maken om thuishulp te verstrekken,
zodat mensen die recht hebben op door de overheid gefinancierde thuishulp, zelf
kunnen kiezen welke (privé- of openbare) dienst deze hulp moet verstrekken. De
lokale overheid beslist volgens haar kwaliteitsnormen welke diensten als thuis-
hulpverstrekker kunnen worden erkend, en kent door de overheid gefinancierde
thuishulp toe. Verder betaalt de lokale overheid de privéhulpverlener volgens vaste
prijzen voor de toegekende diensten.
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In het voorjaar van 2004 konden de ontvangers van thuishulp in 63% van de
gemeenten een privéhulpverlener voor hulp in het huishouden kiezen; de ont-
vangers van thuishulp konden een privéhulpverlener voor persoonlijke verzorging
kiezen in 42% van de gemeenten. Slechts een klein aandeel had voor een
privéhulpverlener gekozen. In totaal had 2% van de ontvangers een privéhulpverlener
voor persoonlijke verzorging gekozen, terwijl nauwelijks 10% een hulpverlener
voor de huishouding had genomen (met uitzondering van de gemeente Kopen-
hagen) (Ankestyrelsen, 2004).

Blijkbaar kiezen vooral burgers die over eigen middelen beschikken en alleen hulp
in de huishouding nodig hebben, voor een privéhulpverlener (Eskelinen, Hansen en
Frederiksen, 2004). Sommigen zijn van oordeel dat privatisering niet in het voordeel
is van kwetsbare ouderen, aangezien zij niet bekwaam zijn om de prestatie van de
thuishulpdiensten te beoordelen en uit de hulpverleners te kiezen.

Sinds juli 2002 hebben hulpbehoevende personen met een handicap die worden
doorverwezen naar een verblijf met fulltime verzorging, het recht om te kiezen naar
welk verblijf ze willen verhuizen. Zij kunnen kiezen tussen een verblijf in hun eigen
gemeente en een verblijf in een andere gemeente. Momenteel bestaan er geen sta-
tistieken of onderzoeken op dit vlak.

2.3. KINDERZORG
De meeste kinderdagverblijven worden door de lokale overheid beheerd en de
kinderopvangregelingen worden gefinancierd deels door de lokale belastingen,
deels door de betalingen van de gebruikers (tot 1/3 van de totale kosten, maar sinds
2006, 25% voor kinderen tot 5 jaar oud). Er bestaan een aantal privé-instellingen,
maar zij worden door de lokale overheid gefinancierd en dienen de regels te volgen
die door de lokale of centrale overheid worden bepaald.

In het begin van de jaren 1990 werd het mogelijk om privékinderdagverblijven op
te richten. Dergelijke verblijven konden bijvoorbeeld door een groep ouders of een
privéonderneming worden beheerd en de lokale overheid kon beslissen om een
bepaald bedrag per kind in dat dagverblijf toe te kennen. Deze particuliere
dagverblijven zijn niet gedekt door nationale regelingen inzake het aantal personeels-
leden en hun educatieve achtergrond en een groot deel ervan telt minder werkne-
mers dan de dagverblijven van de overheid. De privékinderdagverblijven werden
gelegaliseerd om het aanbod flexibeler te maken ten opzichte van de vraag naar
kinderopvang. Op het einde van de jaren negentig lag het aantal privédagverblijven
echter nog laag, in vergelijking met het aanbod van de overheid. Dit kan worden
verklaard door het feit dat de standaard voor kinderdagverblijven van de overheid
vrij hoog ligt, en doorgaans is het duurder om privékinderopvang te organiseren.
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In principe waren de ouders vele jaren lang vrij om binnen hun gemeente te kiezen
welke instelling ze voor hun kind wilden. In de praktijk bleek echter dat de wacht-
lijsten zo lang waren dat ouders soms veel geduld aan de dag moesten leggen eer er
in het gewenste kinderdagverblijf een plaats vrijkwam. Wie dringend een plaats
nodig had, moest genoegen nemen met wat werd aangeboden. In kleinere gemeen-
ten kon het aantal alternatieven overigens vrij laag liggen.

Vanaf juli 2002 kon een gemeente ouders die zelf voor hun kinderen zorgden en
hen niet naar een kinderdagverblijf van de overheid brachten, subsidiëren; vanaf
augustus 2003 hadden alle ouders het recht om te kiezen tussen een economische
subsidie voor wie een privékinderverzorg(st)er in dienst neemt, of kiest voor een
privékinderdagverblijf voor kinderen onder de schoolleeftijd. Sinds januari 2004
hebben de ouders de mogelijkheid om te opteren voor kinderopvang in een andere
gemeente dan de hunne (Regeringen, 2004b). Er bestaan geen gegevens over de
gevolgen van deze regels.

2.4. PENSIOENSTELSELS
Gedurende lange tijd maakten de bijdragen voor beroepspensioenregelingen van
werkgevers en werknemers deel uit van een overeenkomst op de openbare sector
en in het begin van de jaren negentig werden zulke regelingen ook op de privésec-
tor ingevoerd. Daarenboven stond het de burgers vrij om een individueel pensioen-
plan op te stellen. Deze privépensioenplannen vormden een aanvulling op het
algemene openbare pensioenstelsel.

Bijdragen aan privépensioenplannen en in het bijzonder aan beroepspensioen-
regelingen volgens algemene overeenkomsten, blijven toenemen en in de toekomst
zouden we tot de vaststelling kunnen komen dat het openbare ouderdomspensioen
een aanvulling is op de beroeps- of privépensioenstelsels. In 1997 maakte het open-
bare ouderdomspensioen gemiddeld ongeveer de helft uit van het bruto-inkomen
van een gepensioneerde. Volgens berekeningen zal – met de huidige ontwikkeling
van bijdragen aan privé- en beroepspensioenstelsels – het openbare ouderdomspen-
sioen tegen 2045 gemiddeld ongeveer eenderde uitmaken (Regeringen 2000). De
inkomens zouden in de toekomst gelijkmatiger over de gepensioneerden gespreid
moeten zijn dan nu het geval is. De spreiding van beroepspensioenregelingen over
meer groepen op de arbeidsmarkt houdt in dat meer mensen met een laag of middel-
hoog inkomen geld sparen voor hun oude dag, en in de toekomst zullen minder
ouderen het alleen met het openbare ouderdomspensioen moeten stellen.

2.5. ANDERE ACTOREN BIJ DE ARBEIDSBEMIDDELING
Een hoofdelement in de hervorming van het werkgelegenheidsbeleid van 2002 was
de invoering van “andere actoren” dan de Arbeidsbemiddelingsdienst van de over-
heid Public Employment Service (PES) in de stelsels waarbij werklozen aan een baan
worden geholpen. Hiermee wilde men de bevoegdheid van de PES en de gemeen-
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ten uitbreiden en aanvullen om voor werklozen “pasklare” en doelbewuste inspan-
ningen te leveren en betere tewerkstellingsresultaten te bekomen. “Andere actoren”
kunnen privéondernemingen, non-profitorganisaties of nog andere zijn. “Andere
actoren” zouden bij alle stadia van het proces – werklozen een opleiding en een
baan geven – betrokken zijn en zouden via aanbesteding worden aangeduid. De
“andere actoren” worden betaald volgens de resultaten die ze behalen. De eerste
stap, in januari 2003, omvat de PES en uitkeringsgerechtigde werklozen en de
tweede stap, in juli 2003, omvat de gemeenten en de niet-uitkeringsgerechtigde
werklozen.

Er heeft zich een aanzienlijke markt voor “andere actoren” ontwikkeld. Tot nog toe
bestaat er geen documentatie over de effecten op de tewerkstelling van de invoe-
ring van “andere actoren” ter aanvulling van de PES, maar zeven op de tien werk-
lozen die door een “andere actor” werden geholpen, oordelen dat de “andere actor”
geen invloed heeft gehad op het feit dat ze een andere baan hebben gevonden;
slechts één op zeven oordeelde dat een “andere actor” in hoge of zekere mate een
invloed heeft gehad op het feit dat hij werd tewerkgesteld (Arbejds-
markedsstyrelsen, 2004). Het is niet mogelijk om na te gaan of dit een voor- of
achteruitgang betekent ten opzichte van de situatie zonder “andere actoren”,
aangezien er geen vergelijkende gegevens bestaan.

2.6. AANVULLENDE WERKLOOSHEIDSUITKERINGSSTELSELS
Sinds 1997 is het mogelijk om een verzekering te nemen ter aanvulling van de
werkloosheidsuitkeringen van de overheid. De aanvullende verzekering wordt
aangeboden door de werkloosheidsfondsen die ook de werkloosheidsuitkeringen
van de overheid uitbetalen. De werkloosheidsfondsen dienen echter niet zelf de
aanvullende werkloosheidsverzekering te voorzien en bijgevolg worden ze door
privéverzekeringsmaatschappijen afgesloten. Een aanvullende werkloosheidsverze-
kering kan vooral voor werknemers met een hoger inkomen aantrekkelijk zijn,
aangezien het uitkeringspercentage via het openbare stelsel in hun geval eerder laag
ligt. Midden 2004 boden 20 werkloosheidsfondsen met net geen 1,7 miljoen leden
een aanvullende werkloosheidsverzekering; 13 fondsen, met net iets meer dan
700.000 leden, deden dat niet. Er bestaan geen statistische gegevens aangaande het
aantal mensen met een aanvullende werkloosheidsverzekering, maar de beroeps-
vereniging voor verzekeraars schat met aanzienlijke onzekerheid dat ongeveer
50.000 mensen een aanvullende werkloosheidsverzekering hebben genomen. Dit
cijfer stemt overeen met 3% van degenen die de mogelijkheid hebben om een
dergelijke verzekering te nemen (Det økonomiske Råd, 2005).

2.7. SAMENGEVAT
Globaal genomen ligt de privéverstrekking van socialezekerheidsuitkeringen en
sociale voorzieningen nog op een laag niveau in vergelijking tot de openbare
verstrekking, met uitzondering misschien van het ouderdomspensioen; de wet-
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geving is echter veranderd zodat de privéverstrekking in Denemarken in de
toekomst misschien wel toeneemt.

3. SELECTIVITEIT EN DOELGROEPBEPALING

In de periode 1994-2000 werden heel wat wijzigingen betreffende de regels voor
het recht op werkloosheidsuitkeringen doorgevoerd. De bedoeling was om
arbeidsmarktinspanningen van de overheid af te stemmen op de kwalificaties van de
werklozen, om het beleid af te stemmen op degenen die het meest behoefte hebben
aan tewerkstellingshulp en om langdurige werkloosheid te voorkomen. In verschil-
lende stappen werd de periode waarin werkloosheidsuitkeringen werden betaald,
ingekort en het recht op werkloosheidsuitkeringen werd afhankelijk gesteld van een
grotere beroeps- en geografische mobiliteit. Vanaf 1999 bedraagt de totale periode
van werkloosheidsuitkeringen vier jaar en de passieve periode is één jaar. Passieve
periodes zijn periodes waarin de werklozen niet in een activeringsprogramma zijn
opgenomen.

Op het vlak van sociaal beleid – waarbij de lokale overheid een kernrol speelt in de
werking met degenen die in overeenstemming met de wet op het maatschappelijk
welzijn een uitkering krijgen – werd op 1 januari 1994 een nieuwe wet over de
activeringsstelsels van de lokale overheid van kracht. Volgens deze wet moet
iedereen die bijstandsuitkeringen krijgt, deelnemen aan een activeringsprogramma,
ook degenen die ouder zijn dan 25. Voordien was dit uitsluitend van toepassing
voor de jongeren onder de 25.

Het recht op uitkeringen voor uitkeringsgerechtigde werklozen hangt ook af van
deelname aan een activeringsprogramma.

De werkloosheidsperiode voorafgaande aan de activering werd voor de 30-plussers
ingekort van vier tot één jaar. Voor mensen die jonger zijn dan 30 en bijstandsuit-
keringen krijgen, bedraagt die periode 13 weken, en voor mensen die jonger zijn
dan 30 en werkloosheidsuitkeringen krijgen, bedraagt die periode zes maanden. Om
jongeren te motiveren voor een opleiding, hebben degenen die jonger zijn dan 25,
slechts recht op een beperkte uitkering. Om stimulansen voor opleiding te creëren,
kunnen uitkeringsgerechtigde jonge werklozen zonder kinderen slechts de helft van
het werkloosheidsuitkeringspercentage krijgen; dat bedrag ligt met andere woorden
lager dan de beurzen die door het opleidingsfonds van de overheid aan studenten
worden toegekend. Jongeren zonder beroepsopleiding kunnen slechts bijstandsuit-
keringen ontvangen die even hoog liggen als de beurzen voor studenten.

In 2004 werd een plafond ingevoerd voor het totale bedrag dat een persoon aan bij-
standsuitkeringen, aanvullende uitkeringen en huursubsidies kan krijgen. Met de
invoering van dit plafond wilde men meer stimulansen creëren om naar een baan te
zoeken en die baan ook te behouden. Vóór de regels werden veranderd, waren er
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mensen die bijstandsuitkeringen kregen en daardoor een hoger inkomen hadden
dan ze zouden kunnen verwachten indien ze een slechtbetaalde baan aannamen.
Hun economische stimulansen om naar een baan te zoeken, waren dan wellicht
klein.

In 2002 werden de voorwaarden om bijstandsuitkeringen te kunnen ontvangen,
strenger gemaakt. Om het volledige bedrag aan bijstandsuitkeringen te krijgen, is in
de eerste plaats vereist dat de gerechtigde gedurende zeven van de acht voorgaande
jaren in het land woont. Indien aan deze voorwaarde niet is voldaan, wordt een
beperkt bedrag toegekend, dat net boven de helft van de bijstandsuitkering ligt. De
regel is van toepassing op alle aanvragers van bijstandsuitkeringen, maar treft in de
eerste plaats de pas aangekomen vluchtelingen en immigranten. Ook hier is de
reden dat men stimulansen wil creëren om naar een baan te zoeken.

Een vervroegd rustpension wordt toegekend aan mensen die geen baan aankunnen
wegens permanente gezondheids- of sociale problemen, ook al krijgen ze een loon-
kostensubsidie. Vanaf het midden van de jaren tachtig tot het midden van de jaren
negentig was er een gestage toename van het aantal vervroegde uittreders. Vanaf
het begin van de jaren negentig financieren de gemeenten die het recht op
vervroegd rustpensioen beheren, het pensioen gedeeltelijk en dat kan mede ver-
klaren dat het aantal gepensioneerden niet langer toeneemt (Det økonomiske råd,
2005). Later nam het aantal echter weer toe, ten gevolge van een wijziging in de
bevolkingssamenstelling, met meer mensen in de leeftijdsgroep 50-66.

Met ingang van 2003 werd een nieuwe hervorming van het vervroegd rustpensioen
ingevoerd. De criteria voor het recht op vervroegd rustpension werden strenger en
vervroegd rustpension kan slechts in overweging worden genomen wanneer een
subsidie van 2/3 van het loon in een ”flex job” (2) niet toereikend is om het vermin-
derd arbeidsvermogen te compenseren. Het concept ‘arbeidsvermogen’ werd
ingevoerd ter vervanging van het concept ‘verlies aan arbeidsvermogen’. Vóór de
hervorming werd vervroegd rustpension toegekend op basis van een medische beoor-
deling van de beperking van het arbeidsvermogen, daarna van het overblijvende
arbeidsvermogen. In de vorige regels voor vervroegd rustpension waren er verschil-
lende niveaus van uitkeringen, afhankelijk van de mate waarin het arbeidsvermogen
was afgenomen. In het nieuwe stelsel is er nog slechts één uitkeringsniveau en
gemiddeld ontvangen de recent gepensioneerden een hogere uitkering dan onder
het vorige stelsel, aangezien de criteria voor het recht erop werden verscherpt.

De regering verwacht dat er minder toetredingen tot het vervroegd rustpensioen
zullen zijn, maar ook dat dit tot een hogere toetreding tot andere maatregelen zal lei-
den, vooral dan gesubsidieerde “flex jobs”.

(2) ‘Flex jobs’ zijn jobs die aan bepaalde voorwaarden zijn verbonden en gepaard gaan met een over-
heidssubsidie voor personen met een permanent verminderd arbeidsvermogen.
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De globale strategie wil blijkbaar de beroepsbevolking ertoe aanzetten om op de
arbeidsmarkt beschikbaar te zijn. De argumenten hiervoor zijn de volgende: het
arbeidsaanbod doen toenemen in een periode met een laag en dalend werkloosheids-
cijfer, de uitgaven voor socialezekerheidsuitkeringen van de overheid doen afne-
men en komen tot meer welzijn en welvaart door een actief leven te leiden in plaats
van een inactieve rechthebbende op socialezekerheidsuitkeringen te zijn. Het
activeringsbeleid wordt gezien als een maatregel om de kwalificaties op de arbeids-
markt hoog te houden en de kans voor werklozen om een baan te vinden, te
behouden of zelfs te vergroten. De activering zou echter ook kunnen worden
gezien als een beginsel van “uitkeringen moeten worden verdiend” (Pilegaard
Jensen, 1994) en het moet minder aantrekkelijk worden om werkloos-
heidsuitkeringen te krijgen. Men zou kunnen stellen dat de dreiging van activering
mensen ertoe zou kunnen aanzetten om zelf een baan te vinden. Uit studies van het
activeringsbeleid is gebleken dat tewerkstellingsmaatregelen de kansen op het ver-
laten van de uitkeringsafhankelijkheid verhogen, terwijl opleidingsmaatregelen (3)
een nadelige invloed hebben op het percentage van uitstroom uit de uitkerings-
afhankelijkheid (Bolvig, Jensen en Rosholm, 2003). Er is ook gebleken dat van het
arbeidsmarktbeleid een dreigend effect uitgaat en dat een actief arbeidsmarktstelsel
de duur van de werkloosheid verkort, zelfs als de eigenlijke programmadeelname
dat niet doet (Rosholm en Svarer, 2004).

De beschikbaarheid kan ook afhangen van de economische stimulansen om te
werken, eerder dan socialezekerheidsuitkeringen te krijgen. De voorbije jaren komt
de link tussen het welvaartssysteem en de werkstimulansen steeds vaker ter sprake.
Sommigen hebben gewezen op het feit dat hoge werkloosheidsuitkeringen en de
vermindering van de bestaansmiddelengetoetste uitkeringen bij de overgang van
werkloosheid naar tewerkstelling, het in sommige gevallen minder aantrekkelijk
kunnen maken om aan het werk te gaan (Graversen og Tinggaard, 2005). Aan de
hand van analyses over de economische stimulansen voor tewerkstelling, besluit het
Ministerie van Financiën dat economische stimulansen voor tewerkstelling meer
impact hadden tussen 2001 en 2004, ten gevolge van de belastingverlaging op het
arbeidsinkomen en de hervormingen van het arbeidsmarktbeleid en de socialezeker-
heidsuitkeringen (Finansministeriet, 2004). Volgens anderen dan weer blijkt uit de
analyses van mensen met lage uitkeringen, dat de theorie over de economische stimu-
lansen als maatregel om mensen onafhankelijk te maken, niet voor alle groepen
geldt, vooral niet voor groepen met beperkte eigen middelen (Hansen en Hansen, 2004).

(3) Dit geldt niet voor opleidingsmaatregelen in het algemeen, maar voor de specifieke maatregelen
die van het activeringsbeleid deel uitmaken.
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4. DISCUSSIE OVER DECENTRALISERING OF DECONCENTRATIE EN SUBSIDIARITEIT

4.1. DE TRADITIES IN HET SYSTEEM
De Deense verzorgingsstaat kan worden beschreven als zijnde uitermate gedecentra-
liseerd, hoewel het lokale welzijnszorgbeheer onderworpen is aan de regelgeving
en het toezicht van het Deense parlement en de centrale regering.

In Denemarken zijn de lokale overheden belast met tweederde van alle sociale
opdrachten – heel wat meer dan om het even welk ander Europees land. Anderzijds
dekt de staat ongeveer 60% van de kosten en de gemeenten ongeveer 30% (Ploug en
Kvist, 1994, p. 25).

In het algemeen vallen de meeste inkomenstransferten onder een strenge centrale
regelgeving, hoewel in sommige gebieden een hoge mate van discretionaire
bevoegdheid wordt uitgeoefend bij het toekennen en uitbetalen van uitkeringen.
Dit is bijvoorbeeld van toepassing op het vervroegd rustpension.

Wat het bestuur van de openbare diensten betreft, is de structuur traditioneel veel
minder aan regels gebonden dan in het geval van inkomenstransferten. Het ver-
strekken van openbare diensten is hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de
lokale overheden. Verder hebben de lokale overheden de taak om mensen met bij-
standsuitkeringen te activeren.

Voor arbeidsmarktmaatregelen (arbeidsmarktdiensten) bestaat er een door de
regering gereglementeerd systeem dat wordt bestuurd via regionale arbeidsmarkt-
raden. Deze raden bestaan uit vertegenwoordigers van de arbeidsmarktpartners en
de lokale en districtsraden van de regio. Geografisch gezien stemmen de grenzen
van de arbeidsmarktregio’s overeen met die van de districten (4).
De arbeidsmarktactiviteiten in een regio worden gepland door de Arbeidsmarktraad
en de regionale directeur van de arbeidsmarktoverheden, die verantwoording aflegt
aan het Ministerie van Arbeid en die ervoor zorgt dat het regionale arbeidsmarkt-
beleid de wetgeving enz. naleeft. Sinds de arbeidsmarkthervorming op 1 januari
1994 van kracht werd, en door de twee latere fases van de hervorming, werden
meer mogelijkheden voorzien om het arbeidsmarktbeleid te plannen in overeen-
stemming met de regionale noden. De hoofdactiviteit van de regionale arbeidsmarkt-
overheden is de registratie, controle en activering van werklozen, hoewel de maat-
regelen ook de promotie van werk omvatten.

4.2. RECENTE VERANDERINGEN OP HET VLAK VAN BEVOEGDHEDEN
Volgens de wet hebben de lokale overheden een grote discretionaire bevoegdheid
bij het verstrekken van sociale voorzieningen. Of de tendens tijdens de jaren
negentig en de jaren na de eeuwwisseling eerder centraliserend of decentraliserend

(4) Dit is echter niet van toepassing in de hoofdstedelijke regio, waar de regionale arbeidsmarktraad
verantwoordelijk is voor de stad Kopenhagen, de gemeente Frederiksberg en het district Kopen-
hagen.
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was, is moeilijk te bepalen. In zeker opzicht werd het systeem verder gedecen-
traliseerd door de invoering van door de gebruiker gecontroleerde raden in bijvoor-
beeld kinderdagverblijven, en “ouderenraden”, die zeggenschap hebben wat initi-
atieven voor ouderen betreft. Men zou het “vrijekeuzebeleid” kunnen zien als een
verdere decentralisering van de welzijnszorgvoorzieningen, aangezien de burgers de
mogelijkheid krijgen om te beslissen wie de diensten zou moeten verstrekken.
Tegelijkertijd wordt in tal van voorschriften van het lokale bestuur voor sociale
voorzieningen en uitkeringen, de participatie van de burger in casework betref-
fende het toekennen van diensten of uitkeringen, beklemtoond. Burgers moeten de
mogelijkheid hebben om aan het casework deel te nemen en een beslissing van de
overheid moet het resultaat zijn van de participatie van de burger. De burger heeft
evenwel geen invloed op de beslissing zelf, maar alleen op het casework dat aan de
beslissing voorafgaat. De burgers bepalen het niveau van diensten of uitkeringen
niet rechtstreeks en de invloed van de burger op zijn of haar eigen geval is onrecht-
streeks.

Enkele centraliseringsinitiatieven daarentegen werden in de jaren negentig ingevoerd
en in de nieuwe eeuw voortgezet door middel van centrale financieringspools om
de verstrekking of ontwikkeling van bepaalde sociale voorzieningen te ondersteunen.
Zo streefde men ernaar om de levensomstandigheden van uitgesloten groepen te
verbeteren, om de thuiszorg te bevorderen, om de ziekenhuiscapaciteit te verhogen
of om aan kwetsbare kinderen of gezinnen meer hulp te verstrekken. Via deze pools
probeert het Deense parlement de prioriteiten voor de lokale overheden te wijzigen.

In diezelfde richting gaan ook de gedetailleerdere, wettelijke regels inzake de
administratie door de lokale overheden van socialezekerheidsuitkeringen en sociale
voorzieningen, om te voorkomen dat er tussen de gemeenten al te grote verschillen
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval met het toekennen van thuishulp, het maatschap-
pelijk werk met gerechtigden op ziektegeld en het toekennen van het vervroegd
rustpensioen. Tijdens de onderhandelingen tussen de regering en de lokale overhe-
den inzake de gemeentelijke economie in 2006, werd overeengekomen dat het
beheer door de centrale overheden van de lokale overheden op een hoger niveau
zou moeten worden gebaseerd op doelstellingen, structuren en controles, eerder
dan op een gedetailleerde regelgeving (Finansministeriet, 2005). De tijd zal uitmaken
of dit wordt gerealiseerd.

De geplande wijziging van de structuur van de overheidssector kan worden gezien
als een verdere decentralisering van de verzorgingsstaat, aangezien een aantal
sociale voorzieningen van het regionale niveau (de districten) naar het lokale niveau
(de gemeenten) wordt overgedragen. De bedoeling bestond er in de eerste plaats in,
om een eenvoudigere overheidssector te creëren met minder niveaus bij het beheer
van de welzijnsvoorzieningen. Een van de regeringspartijen wilde het regionale
niveau volledig afschaffen. Dit gebeurde echter niet, aangezien de verantwoorde-
ijkheid van de gezondheidssector zich in de toekomst op het regionale niveau
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zal bevinden, maar er zullen op regionaal niveau geen belastingen worden geïnd. Als
de lokale overheden hun nieuwe taak wilden aankunnen, moesten de gemeenten
groter zijn. Bijgevolg zullen er in de toekomst minder, maar grotere gemeenten zijn.

5. VOORUITZICHTEN VOOR DE NABIJE TOEKOMST

Het overheidsfinancieringsbeleid is erop gericht om in de komende jaren een over-
schot van de overheidsrekeningen te behouden en de overheidsschuld te doen
inkrimpen. Om dit te bereiken wordt een bescheiden reële toename van de overheids-
consumptie gepland, nl. 0,5% per jaar; verder moeten er verbeteringen worden
doorgevoerd op het vlak van onderzoek en onderwijs, gezinnen met kinderen,
ziekenhuizen en ouderenzorg. Het ”belastingstop”-beleid wordt voortgezet
(Regeringen, 2005).

Een van de voornaamste uitdagingen van de Deense samenleving voor de komende
jaren is de preventie van uitsluiting uit de arbeidsmarkt. Ondanks het vrij lage
werkloosheidscijfer bevindt een aanzienlijk aantal personen tussen 18 en 64 jaar
oud zich niet op de arbeidsmarkt. Hiertoe behoren vervroegde uittreders, gerechtig-
den op een vervroegdpensioenuitkering en langdurig werklozen met een bijstands-
uitkering. Er deden zich vooral moeilijkheden voor om vluchtelingen en immi-
granten van minder ontwikkelde landen op de arbeidsmarkt te integreren.

Zoals hierboven werd beschreven, werden de voorbije jaren verschillende maat-
regelen doorgevoerd om uitsluiting uit de arbeidsmarkt te voorkomen; wat de
resultaten daarvan zijn, is echter niet gekend.

Voor de komende vijf jaar wordt verwacht dat het aantal 65-plussers met ongeveer
10% zal toenemen en tegen 2015 zou dit aantal met ongeveer 25% gestegen zijn.
Een tekort op de overheidsfinanciën ten gevolge van een steeds grotere oudere
bevolkingsgroep wordt echter pas tegen 2020 verwacht (ervan uitgaande dat het
dienstverleningsniveau en de belastingen ongewijzigd blijven) (Velfærdskommissio-
nen, 2004). Veranderingen in het stelsel van de verzorgingsstaat zijn binnen enkele
jaren te verwachten om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de vergrijzing
van de samenleving op lange termijn. Een ”Welzijnscommissie” bestaande uit door
de regering aangestelde deskundigen, deed in het begin van december 2005 aan-
bevelingen en formuleerde vier uitdagingen voor de Deense samenleving (Velfærds-
kommissionen, 2005). De eerste uitdaging is de toenemende levensverwachting,
wat betekent dat er meer ouderen zullen zijn en dat de leeftijdsgroep van de arbeids-
krachten minder mensen zal tellen. De tweede uitdaging is het feit dat we een hoger
welvaartspeil zullen bereiken, waardoor we geneigd zouden kunnen zijn om voor
meer ontspanning te kiezen, ten koste van het werk. De derde uitdaging is de mon-
dialisering en de vierde een grotere individualisering. De laatstgenoemde uitdaging
houdt een vraag naar geïndividualiseerde overheidsoplossingen en vrije keuze in.
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De Commissie schuift een aantal aanbevelingen naar voren in verband met verande-
ringen in het welvaartsbeleid. Sommige aanbevelingen betreffen de verhoging van
de pensioenleeftijd door het vervroegdpensioenstelsel geleidelijk op te heffen en
beetje bij beetje de leeftijd voor het wettelijk pensioen op te trekken, naargelang
van de stijging van de levensverwachting. Sommige aanbevelingen betreffen midde-
len om jongeren sneller op de arbeidsmarkt te krijgen. Er wordt van uitgegaan dat
hoe meer mensen tewerkgesteld zijn, hoe groter de kans is dat er evenwicht is in de
toekomstige welvaartssamenleving. Er zijn twee manieren om dit te bereiken: elk
individu moet meer jaren werken en meer mensen die van de arbeidsmarkt zijn uit-
gesloten, moeten betere werkkansen krijgen.

Een aantal aanbevelingen betreft een betere integratie op de arbeidsmarkt van lang-
durig werklozen, veranderingen in het onderwijssysteem en een betere integratie
van vluchtelingen en immigranten. Verder suggereert de Commissie bijvoorbeeld
verminderingen van het aantal sociale voordelen voor ouderdomsgepensioneerden
en een stijging van het basisoverheidspensioen voor wie geen ander inkomen heeft.

Het is niet mogelijk om te voorspellen welke aanbevelingen in een beleid zullen
worden omgezet, maar wellicht komen er wel veranderingen in de uitkerings-
stelsels, waardoor de leeftijd van terugtrekking uit de arbeidsmarkt wordt
opgeschoven. Ongetwijfeld volgen er ook nieuwe maatregelen om vluchtelingen en
immigranten op de arbeidsmarkt te integreren.

De uitdagingen voor de overheidssector voor de komende jaren bestaan uit de
tenuitvoerlegging van de hervorming van de structuur van de overheidssector. Het
wordt een enorme uitdaging om de diensten, werknemers en IT-systemen van de
verschillende gemeenten tot één geheel om te vormen en de taken en werknemers
van de districten naar de gemeenten over te hevelen.

6. DEBAT OVER DE IMPACT VAN DE REALISATIE VAN DE INTERNE MARKT IN 1992
EN DE OPRICHTING VAN DE EMU

De economische liberalisering in Europa vergemakkelijkte de mobiliteit van zowel
arbeidskrachten als kapitaal. Tegenwoordig zijn er geen beperkingen op
kapitaaltransacties in de EU en de belastingtarieven voor kapitaal en winsten zijn tij-
dens de jaren negentig in Denemarken, net als in andere Westerse landen, gedaald.
Aangezien de belasting op de hoge inkomens in Denemarken relatief hoog is, heer-
ste de vrees dat mensen met een hoog inkomen naar een ander land zouden ver-
huizen. Dit blijkt op het einde van de jaren negentig echter niet in grote mate het
geval te zijn geweest (Finansministeriet, 2003), maar het argument wordt nog steeds
gebruikt om marginale belasting op hoge inkomens te beperken. In Denemarken
zijn ook de indirecte belastingen hoog, vooral voor auto’s, alcohol, tabak, enz. De
interne markt heeft het derhalve moeilijk gemaakt om hogere overheidsuitgaven te
financieren door deze indirecte belastingen te verhogen. De indirecte belastingen
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op alcohol, tabak en frisdrank werden in feite verlaagd om het grensshoppen te
doen afnemen. Tal van alternatieve financieringsmiddelen werden besproken en
werden in zekere mate ten uitvoer gelegd, bv. milieubelastingen en hogere
onroerendgoedbelastingen in het begin en het midden van de jaren negentig. De
belastingstop van de huidige regering verhinderde dergelijke wijzigingen.

Ongeschoolde en laaggeschoolde werknemers hebben het steeds moeilijker om op
de arbeidsmarkt te blijven. De verdwijnende banen zijn die met de minste vereisten
wat opleiding, achtergrondkennis en routine betreft. Dat betekent dat bijzonder
kwetsbare groepen, waaronder de immigranten, de betrekkingen die voor hen ooit
de start in het arbeidsleven betekenden, zien verdwijnen. Voor velen onder hen leid-
de dat tot minder mogelijkheden om nieuwe kwalificaties voor andere soorten werk
te verwerven. In welke mate dit door de liberalisering van de handel, de sterkere
concurrentie in de EU en de rest van de wereld, de technologische ontwikkelingen
of andere factoren wordt veroorzaakt, is niet duidelijk. Over het algemeen staat lib-
eralisering in de EU en wereldwijd voor strengere eisen aangaande een goed werk-
ende arbeidsmarkt. Anders worden de problemen alleen maar groter. Volgens de
Deense Economische Raad (Det økonomiske Råd, 2005) is de verhuis van Deense
werkplaatsen eerder beperkt, in vergelijking met het grote aantal banen dat jaarlijks
wordt gecreëerd of verdwijnt.

Zowel bij de politici als bij de bevolking is er een sterk verlangen om het Deense
welvaartsmodel te behouden, en sommigen wijzen op het feit dat de Deense
welvaartsmaatschappij eerder goed bestand is tegen de uitdagingen van de samen-
leving van de toekomst (bv. Andersen, 2004).

In de praktijk werden in de loop der jaren aanvullende socialezekerheidsstelsels
ontwikkeld, dat wil zeggen stelsels die betere uitkeringen opleveren dan de wet-
telijke stelsels. Een voorbeeld daarvan zijn de beroepspensioenregelingen en de
privépensioenstelsels. Gelijkaardige tendensen worden vastgesteld in de sector van
de ziekteverzekering, waar de privéziekteverzekering zich uitbreidt, en wat de
stelsels voor aanvullende werkloosheidsuitkeringen betreft.

7. SOCIALE BESCHERMING EN FLEXIBILITEIT VAN DE ARBEIDSMARKT

7.1. HET ARBEIDSMARKTBELEID IN DE JAREN TACHTIG EN NEGENTIG 
Vele jaren lang werd de klemtoon gelegd op de structurele problemen op de
Deense arbeidsmarkt. Vanuit historisch standpunt moet dit worden gezien in het
licht van de ervaring van de hausse in het midden van de jaren tachtig, toen in een
periode van 3 à 4 jaar een forse groei in het tewerkstellingscijfer werd vastgesteld.
Aan de groei van het tewerkstellingscijfer kwam echter een einde door de zeer
grote loonsverhogingen in 1987, wat leidde tot een aanzienlijke achteruitgang van
het concurrentievermogen.
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De lonen gingen pijlsnel de hoogte in, ondanks het feit dat het werkloosheidscijfer
in 1987 maar tot ongeveer 8% was gedaald. Zo ontstond de wijdverspreide opinie
dat er in Denemarken geen belemmeringen waren inzake de creatie van nieuwe
banen, maar het probleem bestond erin om de loonsverhogingen gematigd te
houden. De meeste economen waren van mening dat het niet mogelijk zou zijn om
het werkloosheidscijfer tot onder de 7-9% te krijgen tenzij er drastische hervormin-
gen van de arbeidsmarkt werden doorgevoerd. Een doeltreffend activerings- en
onderwijsbeleid zou een hoeksteen kunnen vormen en ervoor zorgen dat mensen
met een gebrek aan bekwaamheden en een marginale band met de arbeidsmarkt,
weer op de arbeidsmarkt zouden kunnen worden geïntegreerd; daardoor zou een
inkrimping van de structurele werkloosheid worden verzekerd.

Bijgevolg werd in de jaren negentig, zoals hierboven werd aangehaald, een aantal
ingrijpende veranderingen doorgevoerd in het actieve arbeidsmarktbeleid en de
voornaamste beginselen van het arbeidsmarktbeleid zijn vandaag de dag nog steeds
dezelfde. De economische stimulansen om aan de arbeidsmarkt deel te nemen, wer-
den nog uitgebreid door een verlaging van het belastbare inkomen voor tewerk-
gestelde personen, de verlaging van het niveau van uitkeringen voor sommige
groepen en het feit dat het moeilijker werd gemaakt om bijvoorbeeld recht te ver-
werven op vervroegd rustpensioen. In 1994 werden veelomvattende arbeidsmarkt-
hervormingen doorgevoerd en de activering met rechten en plichten werd sinds-
dien herhaaldelijk te berde gebracht. De algemene initiatieven worden tegenwoordig
aangevuld met de invoering van nieuwe instrumenten en een serie aanpassingen die
erop gericht zijn, de inspanningen voor werklozen doeltreffend en flexibel te
maken. Denemarken is een van de OESO-landen die aan een actief arbeidsmarkt-
beleid het meest geld uitgeven.

Men is van oordeel dat de hervormingen in de jaren negentig een aanzienlijke daling
van de werkloosheid met 3 à 4 procentpunten mogelijk hebben gemaakt. Dit
gebeurde vooral op het einde van de jaren negentig. Het werkloosheidscijfer
bedraagt nu (2005) ongeveer 5% en had geen noemenswaardige negatieve invloed
op de inflatie. Het geregistreerde werkloosheidscijfer (geschat volgens de bepalin-
gen van de IAO inzake werkloosheid) wordt echter laag gehouden door een grote
groep van mensen die aan jobopleidingen of andere vormen van activering deel-
nemen, niet in de werkloosheidsstatistieken zijn opgenomen. De daling van het werk-
loosheidscijfer vond plaats zonder noemenswaardige verlagingen van de omvang
van de relatief hoge uitkeringen die aan de uitkeringsgerechtigde werklozen worden
betaald (uitgezonderd voor jongeren van onder de 25). Mensen die in staat zijn om
te werken, kunnen echter de duur van de periode waarin ze socialezekerheids-
uitkeringen kunnen krijgen niet verlengen indien ze niet aan een opleiding, onder-
wijs of dergelijke deelnemen. Er geldt een uitzondering voor gehandicapten die in
aanmerking komen voor een vervroegd rustpensioen, hoewel het de bedoeling is
om voor mensen met een zeker arbeidsvermogen banen te creëren.
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7.2. FLEXIBILITEIT EN ZEKERHEID
Het Deense arbeidsmarktmodel geraakte de voorbije jaren bekend als ”flexicurity”
en dit model zou wel eens bijgedragen kunnen hebben tot een vermindering van de
werkloosheid zonder inflatie te veroorzaken. De term verwijst naar een Deense
arbeidsmarkt die wordt gekenmerkt door flexibiliteit in combinatie met sociale zeker-
heid en een actief arbeidsmarktbeleid met rechten en plichten (Beskæftigelses-
ministeriet, 2005). Een onderdeel van het model betreft de flexibele regels voor het
”aanwerven en ontslaan”. Flexibele regels maken het voor werkgevers, vooral in de
industriële sectoren, makkelijker om werknemers in tijden van recessie te ontslaan
en om werknemers in tijden van expansie aan te nemen. Een ander deel van het
model bestaat uit de zekerheid voor de werknemers dat ze in geval van werk-
loosheid recht hebben op een uitkering die losstaat van het eventuele inkomen van
de echtgeno(o)t(e). De Deense arbeidsmarkt is uitermate dynamisch, met een groot
verloop van banen – ongeveer 30% van de actieve bevolking, hetzij 700.000
werknemers, verandert jaarlijks van baan (Jensen en Larsen, 2005). Het hoge ver-
loop creëert heel wat banen, waardoor het voor werklozen, nieuwe arbeids-
krachten en degenen die reeds een baan hebben, makkelijker wordt om een
(nieuwe) baan te vinden.

Het Deense systeem van collectieve onderhandeling speelde een kernrol bij de
ontwikkeling van dit ”flexicurity”-model, bijvoorbeeld door te zorgen voor flexi-
biliteit in overeenkomsten over lonen, werkuren en aanvullende opleidingen; het
model werd op grote schaal politiek aanvaard, hoewel wettelijke regels voor bedien-
den reeds vele jaren bestaan. De politieke aanvaarding van het feit dat geen wet-
telijke regels inzake werkzekerheid, loon en werkomstandigheden worden uit-
gevaardigd, vereist een degelijke organisatie op de arbeidsmarkt.

(Vertaling)
__________
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DE VERZORGINGSSTAAT IN SPANJE
TUSSEN 1998 EN 2003

DOOR GREGORIO RODRIGUEZ CABRERO

Decaan Faculdad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Alcalá

INLEIDING

In de conclusie bij de analyse en evolutie van de veranderingen in de Spaanse ver-
zorgingsstaat tussen 1990 en 1998 – onder twee verschillende regeringen (sociaal-
democraten van 1982 tot 1996 en conservatieven van 1996 tot 2004) – wordt de
aandacht gevestigd op twee belangrijke veranderingen die tijdens deze periode
plaatsvonden: (a) ten eerste waren de uitgaven voor sociale zekerheid in Spanje nog
ver verwijderd van het gemiddelde voor de vijftien EU-landen (zij het dan niet
buitensporig ver wanneer de verschillen volgens het inkomen per persoon en de
prijsniveaus zijn aangepast), terwijl vooral de uitgaven voor pensioen en gezondheids-
zorg de sociale uitgaven deden stijgen; beide thema’s stonden centraal in het
debat over sociaal beleid; (b) ten tweede kende de Spaanse staat een verregaande
decentralisering, waarbij haast alle sociale uitgaven voor onderwijs, gezondheids-
zorg en sociale voorzieningen naar de regionale regeringen of “Comunidades
Autónomas” werden overgeheveld. Deze decentralisering leidde tot nieuwe proble-
men op het vlak van coördinatie tussen de instellingen en tot onevenwichtigheid
wat de sociale en territoriale impact op het Spaanse welvaartssysteem betreft
(Gimeno, 2002).

In de periode van 1998 tot 2004 (in 2004 werd de conservatieve regering-Aznar ver-
vangen door de sociaaldemocratische regering-Zapatero) onderging Spanje ingrij-
pende sociaaldemografische veranderingen en hervormingsprocessen in het sociaal
beleid, waarop we in het onderhavige artikel dieper zullen ingaan.

Ten eerste werd het “permanente” proces van de hervorming van het pensioen-
stelsel voortgezet op basis van een brede politieke consensus en in een context van
overschotten in de sociale zekerheid; verder werd de tendens om de uitgaven voor
sociale zekerheid onder controle te houden door het niveau van sociale
bescherming te beperken, voortgezet. Dit alles leidde tot sociale breuken en een
zekere verarming van de kwaliteit van de geleverde diensten. Sommige diensten
kenden een selectieve privatisering en er ontstond een kloof in bepaalde domeinen
van het maatschappelijk welzijn, zoals de persoonlijke sociale voorzieningen en de
werkloosheidsuitkeringen. Ten tweede gaf de stijging van de uitgaven voor
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gezondheidszorg – met bij sommige regionale regeringen steeds grotere financie-
ringstekorten tot gevolg –, de problemen op het vlak van coördinatie tussen de
instellingen en de steeds grotere sociale en territoriale ongelijkheid aanleiding tot
een nieuw financieringsakkoord. Dit akkoord werd in september 2005 bereikt, maar
het bood geen oplossing voor de voornaamste problemen van een systeem dat de
algemene, zij het kritische, steun van de Spaanse samenleving krijgt. Ten derde is
Spanje in één decennium tijd een immigratieland geworden, met een buitenlandse
bevolking van 8% (meestal burgers van buiten de EU) en dit heeft geleid tot grondige
veranderingen op de arbeidsmarkt; ook moesten er voor de sociale zekerheid en
de integratie in de Spaanse verzorgingsstaat nieuwe beleidsinitiatieven komen. Het
politieke en economische immigratiebeheer vormt een van de voornaamste
uitdagingen voor de verzorgingsstaat voor de komende jaren. Het debat over lang-
durige zorg of de sociale bescherming van zorgafhankelijkheid ging tot slot in 1998
van start en werd in januari 2005 voortgezet met de publicatie van een Witboek over
“Zorg voor zorgbehoevenden in Spanje”; op 30 november 2006 werd de “Wet betref-
fende persoonlijke autonomie en zorgverstrekking aan zorgbehoevenden” goedgekeurd,
als nieuwe tak van de sociale bescherming in de Spaanse verzorgingsstaat.

Deze veranderingen in de verzorgingsstaat, die vaak niet echt anders zijn dan die in
de andere lidstaten van de EU (Ferrera, 1995; 2005), vinden plaats in een economi-
sche en politieke omgeving die door de volgende eigenschappen wordt geken-
merkt: (a) vanuit economisch standpunt kon dankzij de gestage groei van de voorbije
tien jaar (met bbp-groeipercentages van meer dan 3%) de creatie van werkgele-
genheid worden voortgezet, vooral dan voor Spaanse vrouwen en immigranten van
buiten de EU; dit garandeerde tevens de financiering van het socialezekerheidssys-
teem, alsook de stabiliteit van het overheidspensioenstelsel; (b) vanuit politiek
standpunt was consensus het voornaamste kenmerk van de aanpak van de her-
vormingen in de sociale zekerheid, en dan vooral van de pensioenen, gebaseerd op
het akkoord van het Pact van Toledo van april 1995; niettemin kampte het hervor-
mingsproces voor de gezondheidszorg, de arbeidsmarkt en het immigratieproces ook
met onenigheid en conflicten; (c) gezien de algemene evolutie van het socialezeker-
heidsstelsel moet worden erkend dat de tendens van universele dekking van de pen-
sioenen en het gezondheidszorgstelsel behouden blijft, ook al wordt geëist dat er
een permanente belastingaanpassing komt, en is er een duidelijke tendens naar ver-
laging van het niveau van de geboden sociale bescherming; en op het vlak van
gezondheidszorg en pensioenen is er ook ruimte voor een selectief en steeds ruimer
privatiseringsproces.

In deze context legt het politieke debat over de verzorgingsstaat steeds meer de
klemtoon op de “coördinatieproblemen” tussen de centrale regering en de regionale
regeringen en op de kwestie van de gelijkheid onder de burgers in de verschillende
regio’s; de privatisering komt minder aan bod, hoewel dit thema nu en in de
toekomst een steeds grotere betekenis zal hebben. Tegelijkertijd moeten we ook
vermelden dat er een permanent – latent maar vaak ook expliciet – debat aan de
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gang is over de noodzaak om de economische groei te garanderen door een hogere
productiviteit in het Europese concurrentiekader; ook worden discussies gevoerd
over de nood aan sociaalbeleidsinitiatieven die niet alleen de universele dekking van
de gezondheidszorg- en pensioenstelsels garanderen, maar die de Spaanse sociale
bescherming ook op een hoger kwaliteitsniveau brengt, vergelijkbaar met dat van
de meer ontwikkelde EU-landen.

1. ONTWIKKELING VAN DE SOCIALE BESCHERMING TUSSEN 1998 EN 2003: EEN
GLOBAAL OVERZICHT

Het mag gezegd dat aan de vooruitgang op het vlak van sociale bescherming, die leidde
tot de universele dekking van het gezondheidszorgstelsel (Algemene Gezondheids-
wet van 1986) en van het pensioenstelsel (wet 26/1990 betreffende pensioenen
zonder bijdragebetaling), en aan de vooruitgang die tussen 1990 en 1992 inzake
werkloosheidsuitkeringen werd gerealiseerd, in 1995 een einde kwam, toen conver-
gentie met het Europa van de vijftien lidstaten relatief ondergeschikt was aan de
monetaire convergentie. De verkleining van het begrotingstekort en de overheids-
schuld zou tussen 1998 en 2004 de sociale agenda bepalen, wat af en toe aanleiding
gaf tot grote sociale spanningen, zoals de algemene staking van juni 2002 tegen de
hervorming van de arbeidsmarkt.

De beperking van het groeipercentage van de sociale uitgaven, dat minder snel
steeg dan het groeipercentage van de economie, en de daling van de werkloosheids-
cijfers droegen tussen 1998 en 2003 bij tot een geleidelijke daling van de uitgaven
voor sociale bescherming, als aandeel van het bbp, tot nagenoeg het niveau van
1990. Van 1998 tot 2002 (zie tabel 1) varieerde het uitgavenpercentage van de
sociale zekerheid nauwelijks (ongeveer 20,1% van het bbp), nadat dit in 1993 een
hoogtepunt had bereikt (24,4% van het bbp). Dit kwam hierop neer dat het verschil
met de gemiddelde uitgaven voor sociale zekerheid steeg van 5,6 punten in 1994 tot
7,8 punten in 2002. Spanje neemt in de EU de voorlaatste plaats in wat de uitgaven
voor sociale zekerheid als percentage van het bbp betreft, en de laatste plaats voor
sociale uitgaven per inwoner in koopkrachtpariteit (Rodriguez Cabrero, 2004).
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TABEL 1: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING (ALS % VAN HET BBP EN IN KKP)

Uitgaven 1994 2002 Sociale EU 15+
voor sociale uitgaven 100
bescherming in KKP
% bbp per inwoner

Zweden 36,8 32,5 Luxemburg 10.503 156
Frankrijk 30,5 30,6 Zweden 8.190 121
Duitsland 28,3 30,5 Denemarken 8.095 120
Denemarken 32,8 30,0 Oostenrijk 7.870 117
Oostenrijk 28,9 29,1 Frankrijk 7.729 115
Nederland 31,7 28,5 Nederland 7.645 113
EU 15 28,4 28,0 Duitsland 7.292 108
België 28,7 27,8 België 7.131 106
Verenigd Koninkrijk 28,6 27,6 Verenigd Koninkrijk 7.003 104
Griekenland 22,1 26,6 EU 15 6.748 100
Finland 33,8 26,4 Finland 6.467 96
Portugal 21,3 25,4 Italië 6.266 93
Italië 26,0 25,1 Ierland 4.809 71
Luxemburg 22,9 22,7 Griekenland 4.681 69
Spanje 22,8 20,2 Portugal 4.298 64
Ierland 19,7 16,0 Spanje 4.186 62

Bron: Eurostat, “Uitgaven en inkomsten voor sociale bescherming 1994-2002”.

Deze beperking van de uitgaven voor sociale zekerheid kan worden waargenomen
voor de verschillende posten van sociale uitgaven en in de sociale uitgaven per
inwoner. Met betrekking tot de uitgavenposten worden we met de situatie gecon-
fronteerd waarbij voor de uitgaven voor gezondheidszorg het verschil tussen Spanje
en het EU-gemiddelde is gestegen van 0,9 punten van het bbp in 1993 tot 1,5 pun-
ten in 2001. Met betrekking tot de uitgaven voor pensioenen is, niet alleen in Spanje,
maar ook in de vijftien landen van de EU als geheel, stabiliteit van de uitgaven het
overheersende kenmerk, hoewel er een relatieve dalende tendens is in het geval van
Spanje, aangezien de uitgaven voor pensioenen 8,5% van het bbp bedroegen in
1998 en 8,2% in 2003; dat betekent dat de stijging van de uitgaven voor pensioenen,
die het gevolg is van de veranderende demografische factor, wordt gecompenseerd
door de algemene tendens om het niveau van de geboden bescherming te verlagen
(Navarro, 2005).

In de voorbije jaren ontstond er ontegensprekelijk een sociale kloof, die, waar het
gaat om de convergentie van de uitgaven voor sociale bescherming, tussen Spanje
en het gemiddelde van de vijftien EU-landen zelfs nog groter is geworden; ook
andere landen ervaren die kloof: Ierland, Finland en de andere Zuid-Europese lan-
den. Het geval van Spanje vertoont echter specifieke kenmerken die in de kijker
moeten worden geplaatst, gezien de lange, unieke periode van economische groei
van de Spaanse economie tussen 1995 en 2005.
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De lange cyclus van economische groei in Spanje tussen 1995 en 2005 heeft ontegen-
zeglijk de financiële herstructurering van de socialezekerheidsstelsels (die evolueer-
den van tekorten tussen 1995 en 1998 naar overschotten tussen 1999 en nu)
bevorderd, aangezien niet alleen het aantal aangeslotenen bij het systeem met
4.244.400 steeg tussen 1998 (13.591.000) en 2005 (17.835.400), maar ook de groei
van de sociale uitgaven ten opzichte van het bbp vertraagde.

Dit model was mogelijk dankzij tal van factoren, zoals een internationale
groeiomgeving, lage rentevoeten, voortgezette loonmatiging, uitbreiding van de
werkgelegenheid voor immigranten van buiten de EU tegen lage kosten, en een
groot aantal tijdelijke banen en een groeimodel dat is gebaseerd op de stijging van
de interne vraag (vooral dan in de bouwsector). Dit model vertoont aanzienlijke
tekorten in termen van lage productiviteit, een hoge index voor tijdelijke tewerk-
stelling (33% in 1998 en 32,4% van de totale werkgelegenheid in 2004) en een laag
niveau van de overheidsuitgaven voor actieve beleidsinitiatieven voor werklozen en
werknemers; al deze factoren zouden de komende jaren een negatief effect kunnen
hebben in een steeds sterker concurrerende Europese en internationale omgeving.

Het is echter een feit dat, bij dit model van sterke groei, het aantal aangeslotenen bij
het socialezekerheidsstelsel is gegroeid én dat de sociale uitgaven onder controle
zijn. Dit doorslaggevende feit voor de periode van 1998 tot 2004 moet worden
geplaatst in het licht van een analyse van de kenmerken van het genoemde proces,
die niet alleen hebben geleid tot een vertraging van de sociale uitgaven, maar ook
veranderingen van formaat hebben teweeggebracht in de institutionele aard van het
Spaanse welvaartssysteem. Het gaat onder meer om de onderstaande veranderingen
(Gimeno Ullastres y Gónzalez, 2003; Gonzalez Temprano, 2003):

� Eerst en vooral leidde de beheersing van de sociale uitgaven tot een grotere
sociale divergentie ten opzichte van het gemiddelde van de lidstaten van de EU-
15, aangezien de sociale uitgaven per inwoner in termen van koopkrachtpariteit
60% van het Europese gemiddelde bedragen, terwijl het bbp per inwoner op
ongeveer 84% van het gemiddelde van de vijftien lidstaten ligt. Dit feit wordt in
elke uitgavensector vastgesteld en in sommige van die sectoren, zoals de sociale
zekerheid voor gezinnen en kinderen, zijn de verschillen enorm.

� Dit model voor uitgavenbeheersing werd hoofdzakelijk gebaseerd op de verlaging
van het niveau van de aangeboden bescherming en niet op een verlaging van de
niveaus van dekking. Bijgevolg hebben bijvoorbeeld de geneeskundige ver-
strekkingen en de minimumpensioen in het socialezekerheidssysteem (dat laatste
was goed voor 28,3% van het totaal in 2004) aan koopkracht ingeboet ten
opzichte van het beschikbare gezinsinkomen per inwoner.

� Anderzijds was er een steeds groter gebrek aan engagement vanwege de staat met
betrekking tot de financiering van het socialezekerheidsstelsel (het stelsel zonder
bijdragebetalingen), tegen de aanbevelingen van het Pact van Toledo in. Zo wor-
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den de aanvulling bij de minimumpensioenen en de jobopleidingen door bijdra-
gen en niet via de belastingen gefinancierd.

� Ten vierde was er een stijging in de privé-uitgaven voor gezondheidszorg en
sociale voorzieningen, alsook voor individuele pensioenregelingen, aangezien de
uitgavenbeheersing samenviel met de eisen voor kwaliteit en met een dalend
niveau van sociale bescherming. De fiscale beleidsinitiatieven die sinds 1998 wer-
den doorgevoerd, hebben de sociale klassen met hogere inkomens begunstigd,
die gedeeltelijk moesten overstappen naar de privédienstverlening. Dien-
overeenkomstig was er een beduidende toename in de privévoorziening in per-
soonlijke sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs, waarvoor de staat
echter zijn functie als regelaar en financier behoudt, in een ideologisch kader dat
grotere individuele en gezinsverantwoordelijkheid ten opzichte van de kosten van
zorg en welzijn in de hand werkt.

� Tot slot leidde de afronding, in 2002, van het proces voor de overdracht van
bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg en onderwijs en andere sociale
aangelegenheden naar de regionale regeringen tot twee problemen, die in 2005
een bijzondere betekenis hebben gekregen: enerzijds ontstonden problemen met
de coördinatie en de harmonisering van de sociaalbeleidsinitiatieven en anderzijds
rezen er problemen inzake de sociale cohesie en kwamen er verschillen in de ver-
strekking van overheidsdiensten. De hervormingen van de gezondheidszorg in
2003 en de spanningen aangaande de financiering van het tekort in de gezondheids-
zorg, waar we later dieper zullen op ingaan, zijn concrete voorbeelden van de
genoemde veranderingen.

2. DE PERMANENTE HERVORMING VAN HET PENSIOENSTELSEL

In 1995 kwamen de politieke partijen tot een institutioneel akkoord teneinde de
betaalbaarheid van het overheidspensioenstelsel te garanderen. Het uitgangspunt
was een socialezekerheidsmodel dat tussen 1985 en 1995 werd geconsolideerd
(hoewel er in het begin van de jaren negentig een neiging tot deficit was); dit model
wilde het pensioenstelsel met bijdragebetaling uitbreiden en een pensioenstelsel
zonder bijdragebetaling en een universeel gezondheidszorgstelsel garanderen (het
laatste wordt sinds 1990 met de algemene belastingen betaald).

Het Pact van Toledo van april 1995 berust op een consensus teneinde het overheids-
pensioenstelsel op lange termijn te garanderen door de toepassing van permanente
hervormingsmaatregelen, met name de volgende (Rodríguez Cabrero, Marbán, Arri-
ba, Salido, 2005):

� Hervormingen bedoeld om de bijdragebetaling van het pensioenstelsel uit te brei-
den door het aantal bijdragejaren te verhogen, de bijdragebasis op dezelfde lijn te
brengen als de werkelijke lonen en (op lange termijn) het pensioen te berekenen
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op basis van een groter aantal jaren; het gaat met andere woorden om een
bekrachtiging van het kapitalisatiebeginsel binnen een typische pay-as-you-go-
regeling. Dit alles veronderstelt een nauwere relatie tussen het pensioen en de bij-
drage-inspanningen van het individu.

� Aan de andere kant is het de bedoeling om de minimumpensioenen te verbeteren
door hun koopkracht ten opzichte van de consumptieprijsindex (CPI) te
behouden en bijzondere socialezekerheidsstelsels, zoals dat voor zelfstandigen of
landbouwers, te hervormen.

� Een doorslaggevende overeenkomst bestond erin om de financieringsbronnen
zodanig te scheiden dat het bijdragedeel (sociale zekerheid) met bijdragen wordt
gefinancierd en het deel zonder een link naar bijdragen (bijstand) door de
algemene belastingen wordt gefinancierd. De tenuitvoerbrenging van deze doel-
stelling door de Wet van 1997 aangaande de rationalisering en consolidering van
de sociale zekerheid, was gepland voor 2000 maar werd nog niet gerealiseerd.

� Ten slotte is het de bedoeling om het aanvullende niveau van het overheidssys-
teem te verhogen teneinde eerst en vooral de toename te bevorderen van bedrijfs-
fondsen en collectieve pensioenregelingen, die slechts weinig betekenen in
vergelijking met de individuele pensioenregelingen.

Het Pact van Toledo, dat in 2005 tien jaar oud zal zijn, werd ongelijkmatig maar
intensief ontwikkeld door de economische groei, de stijging van de werkgelegen-
heid en de steeds grotere groep van de bevolking die bij het socialezekerheidssys-
teem is aangesloten – wat de verhouding tussen de aangeslotenen en de gepen-
sioneerden vanaf 1999 verbetert (zie tabel 2) – de oprichting van een Reservefonds
voor sociale zekerheid vanaf 1999 (zie tabel 3) en een gezonde politieke consensus
en sociale ondersteuning van vakbonden en gepensioneerdenverenigingen. De
vernieuwing van het Pact van Toledo in oktober 2003 getuigt van de positieve
ontwikkeling ervan, zet de oorspronkelijke doelstellingen nog meer kracht bij en leid-
de tot het engagement om voor chronisch zorgbehoevenden een nieuw socialeze-
kerheidsstelsel (de zorgverzekering) te ontwikkelen. Al deze aspecten maakten tussen
1995 en 2005 het voorwerp uit van debatten, sociale akkoorden en wetten (zie bijlage 1).
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TABEL 2: BEROEPSBEVOLKING/GEPENSIONEERDEN EN TEKORT-OVERSCHOT VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID

Jaar Aangeslotenen/ Tekort-
gepensioneerden overschot/bbp

1995 2,07 -0,72
1996 2,06 -0,68
1997 2,08 -0,30
1998 2,15 -0,11
1999 2,22 0,18
2000 2,29 0,55
2001 2,34 0,89
2002 2,39 0,93
2003 2,44 1,16
2004 2,50 1,10

Bron: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (2005) “Informe de Estrategia de España en relación con el futuro
del sistema de pensiones”.

TABEL 3: RESERVEFONDS VOOR SOCIALE ZEKERHEID

Jaar Miljoen EUR

2000 601
2001 1.803
2002 3.575
2003 5.494
2004 6.720
2005 7.000

TOTAAL 25.193
Rendement van de beleggingen 1.457,85

TOTAAL 26.650,85
% bbp 3,8

Bron: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

De geactualiseerde ramingen van het aantal van gepensioneerden door de
regering in de zomer van 2005 zijn gebaseerd op de verwachte evolutie van de
demografische factor, de werkgelegenheid en de economische groei tegen het jaar
2050 (zie tabel 4). Elk van deze factoren kan er op middellange termijn anders
uitzien, wat ook het geval is voor de veranderingen in de Spaanse bevolking als
gevolg van de immigratie. De stijging van de tewerkstelling in Spanje is een kernfac-
tor: het algemene tewerkstellingscijfer steeg van 50,1% in 1990 tot 62,0% in 2004
(74,9% in het geval van de mannen en 49% in het geval van de vrouwen) en de
werkloosheidscijfers zijn gedaald van 23,0% in 1995 tot 11,0% in 2004. Toch heeft
de integratie van vrouwen op de arbeidsmarkt nog een lange weg te gaan (en dit is
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gedeeltelijk mogelijk door de invoering van normen voor de verzoening van
gezinsleven en werk, hoewel het aanbod van diensten en kinderopvang beperkt is)
en kan een groeifactor betekenen voor de aansluiting bij het socialezekerheidsstelsel.
Deze factor zou het grotere aandeel van de gepensioneerden in de bevolking
kunnen compenseren, zoals ook de bijdrage van de immigranten van buiten de
Europese Unie.

TABEL 4: RAMING VAN HET AANTAL PENSIOENEN, DE SOCIALE UITGAVEN VOOR PENSIOENEN
EN % VAN HET BBP

Jaar Aantal pensioenen Uitgaven voor % bbp
pensioenen

(miljoen euro)

2005 7.992.811 65.905 7,71
2010 8.549.525 91.382 7,74
2015 9.253.023 118.876 7,91
2020 9.957.721 153.733 8,30
2030 11.653.992 262.980 10,09
2040 13.287.653 434.022 12,93
2050 13.591.502 629.861 14,51

Bron: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Uit de ramingen van de bevolking van gepensioneerden trekt de regering twee voor-
lopige conclusies: de eerste is dat tot 2014 het socialezekerheidssysteem een over-
schot zal blijven produceren. Vanaf 2015 zal het systeem een tekort vertonen dat
gelijk is aan 0,04% van het bbp; het reservefonds zou het dan mogelijk moeten
maken om tot het jaar 2020 het systeem in evenwicht te brengen en vanaf 2021 zal
er een echt deficit zijn.

Om dit scenario aan te pakken probeert het Pact van Toledo om de overeen-
gekomen permanente hervorming van het overheidssysteem op dezelfde
lijn te houden als de voorbije tien jaar; verder probeert het de ontwikkeling van aan-
vullende systemen te bevorderen, vooral dan werknemerspensioenen of systemen
die door bedrijven of ondernemingen maar ook door vakbonden worden aanbevolen,
zoals het systeem dat in november 2002 door de centrale regering en de vak-
bonden werd gepromoot en in 2004 van start ging. Verder wijzen we ook op het
feit dat het aanvullende systeem of de tweede pijler van het pensioensysteem in
Spanje slechts een beperkte ontwikkeling kende; in deze tweede pijler ligt de klem-
toon op individuele regelingen, die goed zijn voor 88,7% van alle deelnemers in
2002 (op een totaal van 5.890.297); de rest betrof werkgelegenheidsplannen en ver-
wante plannen (11,3%). Dit leidt tot een laag aandeel van pensioenfondsen ten
opzichte van het bbp (3,84%), in vergelijking met andere EU-landen, zoals het
Verenigd Koninkrijk (92,56%), Zweden (54,09%), Nederland (115,44%), Duitsland
(16%) en Denemarken (24,5%).
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3. HET DEBAT OVER DE GEZONDHEIDSZORG

Het huidige Spaanse gezondheidszorgstelsel, dat dateert van de Algemene Gezond-
heidswet van 25 april 1986, wordt gezien als een stelsel met universele dekking, dat
door de overheid wordt gefinancierd en waarvan het beheer naar de regionale
regeringen is gedecentraliseerd. Sinds die datum en tot september 2005 werd dit
stelsel met een aantal belangrijke veranderingen geconfronteerd: de voltooiing van
de universele dekking van het systeem, de overdracht naar de regionale regeringen
van de bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg en, ten slotte, het garan-
deren van de financiering in een context van wezenlijke veranderingen in de sociale
vraag en beperking van de overheidsuitgaven, wat tot heel wat financiële en poli-
tieke spanningen heeft geleid.

3.1. MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
Om deze veranderingen te begrijpen moeten we eerst en vooral een blik werpen op
de nieuwe factoren van vraag en aanbod op sociaal vlak van de voorbije jaren. Wat
de maatschappelijke vraag betreft, zijn twee factoren vermeldenswaardig: ten eerste
de toename van de Spaanse bevolking tussen 1998 en 2003 met 2,9 miljoen
mensen, in hoofdzaak ten gevolge van immigratie – waarop we later zullen
terugkomen – en de impact van de vergrijzing van de Spaanse bevolking, alsmede
de gezondheidszorg die wordt verstrekt aan burgers van EU-lidstaten en burgers van
buiten de EU. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat elke immigrant van buiten de EU
die in een gemeente geregistreerd is, recht heeft op gratis gezondheidszorg (ook al
is zijn situatie in Spanje illegaal). Evenzo vormt de stijging van het aantal 80-plussers
een constante druk op het gezondheidszorgstelsel. Ten tweede wordt het Spaanse
gezondheidszorgsysteem als geheel door de burgers ten zeerste gewaardeerd en
vormt het de grootste bezorgdheid bij de Spaanse bevolking wat sociaal beleid aan-
gaat. Tussen 2000 en 2003 echter nam deze waardering af, in het bijzonder voor
twee aspecten: de wachtlijsten voor primaire of gespecialiseerde dienstverlening en
de kwaliteit van de informatie die instellingen aan patiënten verstrekken. Tot slot is
er een toenemende vraag naar zorg van betere kwaliteit, vraag die nauw verband
houdt met de economische groei en de stijging van het gezinsinkomen, wat dan
weer druk zet op het gezondheidszorgstelsel.

Wat het aanbod betreft, zijn verschillende aspecten vermeldenswaardig. Ten eerste
is er tussen 1998 en 2002 de stagnering van de overheidsuitgaven voor gezondheids-
zorg op ongeveer 5,4% van het bbp in vergelijking met de algemene tendens in de
omliggende landen om de stijging van de gezondheidszorguitgaven te matigen (zie
tabel 5). Deze stagnering bevorderde de groei van privé-uitgaven voor gezondheids-
zorg, met de ondersteuning van fiscale maatregelen. Op die manier daalden in 2002
de overheidsuitgaven voor gezondheidszorg – die in 1992 77% van de totale begro-
ting voor gezondheidszorg bedroegen – tot 71,4%, daar waar de omvang van beide
types van uitgaven in de noordelijke en continentale landen relatief stabiel zijn
gebleven, zij het dan met een lichte neiging tot uitbreiding van de privé-uitgaven.
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Deze algemene evolutie van de uitgaven voor gezondheidszorg moet in verband
worden gebracht met de grotere omvang van de farmaceutische uitgaven (een
gevolg van de gratis geneesmiddelen voor ouderen en de beïnvloeding van de prij-
zen door de farmaceutische industrie), die goed zijn voor eenvijfde van het overheids-
budget voor gezondheidszorg, de stagnering van de investeringen en een diep-
gaande ontevredenheid van de medische beroepsbeoefenaars door de onzekerheid
betreffende de werkgelegenheid en door de loonstop.

TABEL 5: OVERHEIDSUITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG (% BBP)

Jaar 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Denemarken 6,8 6,8 6,8 6,9 7 6,9 7,1 7,3
Zweden 7,1 7,3 7,1 7,2 7,2 7,2 7,5 7,9
Frankrijk 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,4
Duitsland 8,5 8,8 8,5 8,3 8,4 8,3 8,5 8,6
Verenigd 
Koninkrijk 5,8 5,8 5,5 5,5 5,8 5,9 6,2 6,4
Italië 5,3 5,4 6,6 5,6 5,6 6 6,3 6,4
Griekenland 5 5,1 5 4,9 5,2 5,2 5 5
Portugal 5,1 5,5 5,6 5,6 5,9 6,4 6,6 6,5
Spanje 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,3 5,4 5,4

Bron: OESO (2004).

3.2. INSTITUTIONELE ANTWOORDEN
De veranderingen en hervormingen in het gezondheidszorgstelsel van de voorbije
jaren moeten in deze context worden geplaatst. Eigenlijk werden vier hervormingen
doorgevoerd:

Ten eerste werd in januari 2002 het gezondheidszorgstelsel overgedragen van de
centrale regering naar de 10 regionale regeringen (van de 17) die de genoemde
bevoegdheid nog niet hadden gekregen. Daarmee is het gezondheidszorgstelsel van
de overheid nu volledig gedecentraliseerd en de centrale regering heeft alleen nog
bevoegdheden aangaande de algemene volksgezondheid, de coördinatie van het
gezondheidszorgsysteem en het financiële evenwicht ervan. Dat betekent dat het
gezondheidszorgsysteem in overeenstemming wordt gebracht met de noden van de
burgers; er komen regionale plannen voor het gezondheidszorgstelsel en het beheer
wordt ontegenzeglijk verbeterd. Tegelijkertijd zijn er echter ook meer problemen
met de coördinatie en de financiering, maar ook met de sociale doeltreffendheid en
de gelijkheid.

In de tweede plaats werd in 2003 de Wet Kwaliteit en cohesie van het nationale
gezondheidszorgsysteem goedgekeurd, met ruime steun van het parlement. Met
deze wet moesten de problemen inzake de cohesie en coördinatie van het gezond-

783

DE VERZORGINGSSTAAT IN SPANJE TUSSEN 1998 EN 2003

CABRERO-NED.qxp  12/06/2007  8:51  Pagina 783



heidszorgsysteem worden opgelost en moest een eerlijk systeem worden gegaran-
deerd. Deze wet zou het gezondheidszorgsysteem bestuurbaar maken door in de
coördinatie ervan te voorzien via de uitbreiding van een reeds bestaand orgaan voor
coördinatie, samenwerking, communicatie en informatie (Interterritoriale raad van
het nationale gezondheidszorgsysteem). Deze wet breidde de verantwoordelijkhe-
den op het vlak van gezondheidszorg voor elke regio uit en garandeerde door toe-
doen van een aantal hervormingen gelijke gezondheidszorg voor alle burgers; zo
werd een catalogus opgesteld van alle gezondheidsdiensten en de uitbreiding daar-
van naar sociale gezondheid, palliatieve zorg en geestelijke gezondheid; er werd een
instituut voor informatie over gezondheid opgericht, kwaliteitsplannen werden ten
uitvoer gelegd en er werden audits uitgevoerd, er werd sterk aangedrongen op een
grotere burgerparticipatie (Sociale participatieraad) en er kwam een fonds voor cohe-
sie inzake gezondheidszorg om voor iedereen in Spanje gelijke zorg te garanderen.

Ten derde werd in 2002 een hervorming van de financiering van de gezondheids-
zorg goedgekeurd en doorgevoerd, als voorbereidende fase voor de volledige over-
dracht van het gezondheidszorgsysteem. De financiering van de gezondheidszorg
maakt deel uit van het algemene financieringsstelsel van de regio’s en de uitgaven
voor gezondheidszorg worden herberekend door de bevolking aan te passen vol-
gens het aantal 65-plussers en het ziektecijfer. De centrale regering garandeert dat
de financiering tussen 2002 en 2004 toereikend zal zijn opdat de stijging van de uit-
gaven voor gezondheidszorg ten minste gelijk zou zijn aan die van het nominale
bbp; verder werd een nieuwe belasting op brandstof ingevoerd (de eurocent voor
gezondheid) om de regionale financiën uit te breiden. Ook werden bijkomende
fondsen opgericht, waarbij rekening werd gehouden met het relatieve inkomen van
elke regio en met de bevolkingsdichtheid. Het beleid rond fiscale verantwoor-
delijkheid werd in 2002 gelanceerd en dienovereenkomstig hevelde de staat 33%
van het aandeel van de inkomstenbelasting, 35% van de btw-inkomsten en 40% van
de bijzondere belastingen (vooral op alcohol en brandstof) over naar de regionale
regeringen.

Tot slot waren er hervormingen die erop waren gericht om de medische beroepen
te stabiliseren door toedoen van de Wet betreffende de planning van de medische
beroepen (2003) en door een nieuw kaderstatuut voor medische beroepsbeoefe-
naars (2003).

De resultaten van deze hervormingen zijn gemengd: enerzijds werden de dekking
van de gezondheidszorg en de gezondheidszorgdiensten uitgebreid en kwam er een
verbetering van de zorgkwaliteit, maar anderzijds kampte het gezondheidszorgsys-
teem met een beduidend tekort aan middelen, waardoor het financieringsakkoord
van 2001 werd tenietgedaan. Wat de financiering aangaat, moet worden gewezen
op het feit dat de financiële druk, na drie jaar hervormingen, nog merkbaar was
toegenomen. De verschillen in financiering per inwoner waren groter geworden en
de wanverhouding die haar oorsprong vond in het verschil in regionaal inkomen,
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werd niet rechtgetrokken. Anderzijds werd geen aandacht besteed aan de toene-
mende vraag naar gezondheidszorg ten gevolge van de aanzienlijke groei van de
immigrantenbevolking. Ook andere factoren, zoals prijzen en de werkelijk verstrek-
te, gemiddelde dienst, spelen een rol. De uitgaven voor gezondheidszorg stegen
tussen 1999 en 2003 met gemiddeld 8,89% ten gevolge van de demografische factor
(goed voor 21,4% van de stijging), de prijsfactor (goed voor 46,1%) en de werkelijke
gemiddelde dienstverlening (goed voor 32,5% van de stijging). Ten slotte hebben
verschillende regionale regeringen hun fiscale verantwoordelijkheid, met name een
verhoging van de belastingen waarvoor ze bevoegd zijn, niet opgenomen; bijgevolg
hebben ze toegestaan dat er voor de gezondheidszorg als geheel een tekort
ontstond, met de bedoeling dat de centrale regering het tekort voor haar rekening
zou nemen. In september 2005 diende de centrale regering bijgevolg bijkomende
fondsen te investeren, om het tekort in de gezondheidszorg weg te werken, en
hogere onrechtstreekse belastingen (op alcohol en tabak) te innen, zonder dat de
autonome regeringen hun fiscale verantwoordelijkheid op zich namen om het
tekort in de gezondheidszorg te financieren door uit hun eigen middelen te putten.
Deze neiging tot tekort in de gezondheidszorg zou de kloof tussen Spanje en de
sterkere industrielanden van de EU kunnen vergroten en ook het verschil tussen de
gezondheidszorgstelsels van de regio’s zou groter kunnen worden.

4. EEN NIEUW DOMEIN VAN SOCIALE BESCHERMING: DE INTEGRATIE VAN IMMI-
GRANTEN VAN BUITEN DE EU IN DE SPAANSE VERZORGINGSSTAAT 

In 1990 waren er in Spanje niet meer dan 300.000 buitenlandse ingezetenen. In vijf-
tien jaar tijd is dit aantal gestegen tot nagenoeg anderhalf miljoen legale ingezete-
nen. In de periode van 1990 tot 2000 steeg dit aantal langzaam maar zeker, maar
vanaf 2000 vond een duidelijke toename van de bevolking van buitenlandse
ingezetenen plaats, met vooral immigranten van buiten de EU-lidstaten (Cachón,
2000, 2005; Izquierdo, 2003).

Over het werkelijke aantal buitenlanders in Spanje bestaat heel wat onenigheid. Vol-
gens één informatiebron (gemeentelijke volkstelling) waren er op 1 januari 2004
3.050.847 buitenlandse ingezetenen (goed voor 7,1% van de totale bevolking die in
Spanje werd geregistreerd); volgens diezelfde bron was de bevolking op 1 januari
2005 gestegen tot 3.500.000 (voorlopige cijfers), hetzij 8% van de bevolking volgens
de Spaanse volkstelling. Volgens de tweede bron daarentegen (Spaans Instituut voor
Statistiek) bedroeg het aantal nagenoeg maar de helft op 31 december 2003
(1.647.011 lopende verblijfsvergunningen) en tot 56,5% van de cijfers voor de volks-
telling op 31 december 2004 (1.977.291). Uit deze cijfers trokken demografen de
conclusie dat het land op het einde van 2003 1.400.000 illegale immigranten telde
en dat dit cijfer tegen het einde van 2004 met net iets meer dan anderhalf miljoen
mensen een piek had bereikt (zie tabel 6). De bronnen geven verschillende
inlichtingen vanaf het jaar 2000, het eerste jaar van de “regulariseringsprocessen”,
maar ook het jaar waarin bijzonder veel nieuwe immigranten in Spanje aankwamen.
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Eén basisfeit mogen we niet over het hoofd zien: vanaf de goedkeuring van de
Organieke wet 4/2000 kregen immigranten door inschrijving in de gemeente sociale
rechten, wat betekent dat zij hun aanwezigheid vaker lieten registreren.

TABEL 6: AANTAL BUITENLANDSE INGEZETENEN IN SPANJE (1990-2004)

Jaar                           Niet-EU-landen                    EU-ingezetenen                   Totaal

Totaal % Totaal %

1990 137.589 49,4 141.207 50,6 278.796
1991 216.770 60,1 143.885 39,9 360.655
1992 213.742 54,4 179.358 45,6 393.100
1993 208.013 48,3 222.409 51,7 430.422
1994 197.637 42,8 263.727 57,2 461.364
1995 205.047 41,0 294.726 59,0 499.773
1996 219.657 40,8 319.327 59,2 538.984
1997 277.255 45,5 332.558 54,5 609.813
1998 338.720 47,1 380.927 52,9 719.647
1999 382.955 47,8 418.374 52,2 801.329
2000 475.846 53,1 419.874 46,9 895.720
2001 659.179 59,4 449.881 40,6 1.109.060
2002 826.956 62,5 497.045 37,5 1.324.001
2003 1.074.895 65,2 572.116 34,7 1.647.011
2004 1.305.041 66,0 672.250 34,0 1.977.291

Bron: Anuarios Estadísticos de Extranjería en OPI.

Tussen 1990 en 1998 steeg het aantal aangesloten werknemers van buiten de EU bij
het socialezekerheidsstelsel slechts langzaam. Vanaf 1998 daarentegen was de groei
opzienbarend. De legalisering van vreemdelingen, die in januari 2005 van start ging
(met 687.138 aanvragen voor overgang van de illegale naar de legale economie),
heeft ertoe geleid dat tegen het einde van juli van het genoemde jaar, het aantal bij
het socialezekerheidssysteem geregistreerde mensen met 570.000 was gestegen, en
de procedure is nog steeds aan de gang.

In het jaar 2000 was er bijna een half miljoen buitenlandse werknemers
ingeschreven voor sociale zekerheid (3% van het totale aantal inschrijvingen). Op
het einde van 2005 was het aantal inschrijvingen gestegen tot nagenoeg 1.700.000
mensen (9,4% van het totale aantal aangeslotenen). Het merendeel van deze stijging
is toe te schrijven aan de inschrijving van werknemers van buiten de EU. Hierbij
merken we op dat de stijging van het aantal inschrijvingen van immigranten van
buiten de EU in het socialezekerheidsstelsel tussen 1999 en 2004 met 528% steeg;
voor diezelfde periode steeg het aantal immigranten uit de EU met 154%.
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TABEL 7: IMMIGRANTENBEVOLKING EN BIJDRAGEBETALERS VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID
(31 DECEMBER 2000-2004)

2000 2001 2002 2003 2004

Totale immigrantenbevolking 895.720 1.109.060 1.324.001 1.647.011 1.977.291
Niet-EU-landen 475.846 659.179 826.956 1.074.895 1.305.041
EU-burgers 419.874 449.881 497.045 572.116 672.250
Totale aantal socialebijdragebetalers 
uit de EU 141.633 159.487 179.771 208.135 249.489
Totale aantal socialebijdragebetalers van 
buiten de EU 312.938 447.587 651.887 717.145 827.255
Totale aantal buitenlandse bijdragebetalers 454.571 607.074 831.658 925.280 1.076.744

Bron: Anuario de Extranjería, Anuario de Estadísticas Laborales en eigen berekeningen.

Aangaande de integratie van immigranten van buiten de EU in de Spaanse verzorgings-
staat moeten drie belangrijke feiten worden belicht, aangezien zij de uitbreiding van
de sociale rechten in de hand hebben gewerkt; het gaat hier in het bijzonder om de
gezondheidszorg en de toegang tot de sociale diensten van legale ingezetenen van
buiten de EU en van degenen die zich niet in een legale situatie bevinden (Carrasco
en Rodríguez Cabrero, 2006):

� Het recht op gezondheidszorg wordt opgenomen in artikel 12 van Wet 4/2000 en
betreft de dekking van immigranten in vier gevallen: degenen die op de gemeente
van hun woonplaats zijn ingeschreven (onder dezelfde voorwaarden als de Span-
jaarden); dringende geneeskundige verstrekkingen; jongeren onder de 18; en
zwangere buitenlandse vrouwen. Vanaf het jaar 2000 is de toegang tot gezondheids-
zorg zo goed als universeel, aangezien de beperking van toegang tot diegenen die
socialezekerheidsbijdragen betalen, en tot asielzoekers wordt tenietgedaan door
de vereiste dat elke burger van buiten de EU in de gemeente wordt ingeschreven
(waarvoor in Spanje geen wettelijk verblijf is vereist). Op die manier is de vereiste
om gezondheidszorg te kunnen krijgen, verschoven van werk naar verblijfplaats.
Op het einde van 2004 heeft volgens onze schattingen 96% van de immigranten van
buiten de EU recht op gezondheidszorg, hetzij via tewerkstelling, hetzij via zorg.

� Het werkloosheidscijfer onder de buitenlandse bevolking van buiten de EU
bedroeg ongeveer 15% tussen 1999 en 2004, met een uitzondering voor het jaar
2000. Klaarblijkelijk bevat de enquête naar de arbeidskrachten geen betrouwbare
informatie aangaande de immigrantenbevolking en bijgevolg moet deze informatie
als approximatief worden beschouwd. Wat het werkloosheidscijfer betreft,
schommelde de dekking voor werklozen de voorbije vijf jaar tussen een geschat
maximum van 27% werklozen geregistreerd in 2004 en een minimum van 16,9%
in 2001.
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� De immigratiebeleidsinitiatieven ten slotte waren, met hun tweevoudige rol van
beheersing van de stromen en socio-professionele integratie, het voorwerp van
intense debatten sinds de eerste Immigratiewet van 1985, gevolgd door de Rech-
ten en vrijheden voor buitenlanders in Spanje (Wet 4/2000), de nieuwe versie
daarvan (Wet 8/2000) en de recentste hervormingen van de wet in 2003 (Wet
14/2003) in 2004. Over het algemeen kan worden gesteld dat de evolutie van de
hervormingen in de tijd de migrantenstroom heeft gevolgd: tussen 1985 en 2000
was het immigratiebeleid gericht op sociale integratie, zij het dan in bescheiden
mate; tussen 2000 en 2004 was het immigratiebeleid gericht op beheersing van de
stromen, als gevolg van de sterke groei van het aantal buitenlanders die Spanje
bereikten; vanaf de lente van 2004 werd een globaal beleid doorgevoerd om de
aanwezigheid van buitenlanders te legaliseren, om hun opname in het socialezeker-
heidsstelsel te bevorderen en ook de ontwikkeling van beleidsvormen voor onder-
wijs- en culturele integratie te stimuleren, met het oog op het groeiende aantal
ingezetenen in Spanje. Dienovereenkomstig leggen de nieuwe beleidsinitiatieven
die worden doorgevoerd, de klemtoon op de strijd tegen illegale immigratie, de
kanalisering van de illegale immigratie en de verbetering van de coördinatie
tussen de overheid en de NGO’s teneinde de integratie van immigranten in de
hand te werken. Dienovereenkomstig is het de bedoeling om het Forum voor
sociale integratie van immigranten nieuw leven in te blazen en een Observatorium
tegen racisme en xenofobie op te richten, alsook een Raad voor gelijke behande-
ling en non-discriminatie.

5. LANGDURIGE ZORG OP DE POLITIEKE AGENDA

Het Rapport van de Ombudsman (Defensor del Pueblo, 2000) ten gunste van een
algemeen stelsel voor bescherming voor zorgafhankelijkheid binnen het kader van
de sociale zekerheid, alsmede de aanbevelingen van het Pact van Toledo van 2003
voor de ontwikkeling van een “globaal beleid voor de bescherming tegen zorgbehoe-
vendheid” zijn mijlpalen in het politieke en wetenschappelijke debat dat in 1998
van start ging en ook op Europees niveau werd gehouden (Pacolet, 1999, 2006;
Documentación Social, 2006).
Al deze recente feiten zijn duidelijke aanwijzingen, niet alleen van het bestaan van
een sociale en politieke consensus betreffende de nood aan sociale bescherming
voor de verschillende situaties van zorgbehoevendheid, maar ook van de dringende
nood aan een sociaal beleid dat de genoemde consensus concreet vorm geeft. Het
probleem ligt klaarblijkelijk in de definitie van welk socialebeschermingsmodel soci-
aal gezien het doeltreffendst en financieel het meest haalbaar zou zijn.

Op 30 december 2004 stelde de regering het Witboek aangaande zorgverstrekking
voor zorgbehoevenden in Spanje voor. Dit witboek werd gebruikt als uitgangspunt
voor de voorbereiding van een wet, in het najaar van 2006 in het Parlement. Dit was
het startschot voor het proces ter definiëring en tenuitvoerlegging van een wet voor
de bescherming van zorgbehoevenden.

788

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

CABRERO-NED.qxp  12/06/2007  8:51  Pagina 788



De nieuwe wet op de sociale bescherming van zorgbehoevenden geeft alle burgers
een nieuw subjectief recht om te genieten van diensten en geldelijke prestaties
bedoeld om de verschillende situaties van zorgbehoevendheid te ondervangen.
Door deze wet te analyseren kunnen we er de basiskenmerken van aanwijzen en
vervolgens de kritieke aspecten beklemtonen, vóór de wet in 2007 ten uitvoer
wordt gelegd.

5.1. BASISKENMERKEN VAN DE WET BETREFFENDE DE ZORGBEHOEVENDHEID OF
ZORGVERZEKERING
Het beschermingsmodel dat de basis vormt voor de wet aangaande de zorgbehoe-
vendheid vertoont drie kentrekken, die we hierna onder de loep zullen nemen: uni-
versaliteit van het subjectieve recht, decentralisatie of verdeeld beheer van de
bescherming over de staat en de autonome gemeenschappen of regio’s, gemengd
beheer van diensten, ruime participatie van de sociale en economische organisaties
en een financiering waarvan wordt geacht dat ze op lange termijn toereikend en
houdbaar is.

In de eerste plaats kent de wet alle zorgbehoevenden een subjectief recht toe om
door de staat te worden beschermd. Dit recht wordt tastbaar in een complex
beschermingssysteem op drie niveaus: een basisniveau gefinancierd door de cen-
trale overheid, een tweede niveau gefinancierd zowel door de staat als door de
autonome Gemeenschappen (CCAA) op basis van jaarlijkse overeenkomsten en een
derde niveau, dat elke Gemeenschap op haar grondgebied vrij kan invullen.

Een essentiële factor van de wet is het feit dat diensten en geldelijke prestaties wor-
den gecombineerd. Hoewel de wet beide opties aanbiedt, krijgen de diensten voor-
rang en zijn de geldelijke prestaties de uitzondering (deze zijn steeds gebonden aan
een dienst wanneer er in het openbare netwerk geen diensten voorhanden zijn, of
als compensatie voor een niet-professionele verzorger. Hieraan zijn voorwaarden
verbonden: de zorg moet in een individueel zorgprogramma kaderen, de woning
moet bewoonbaar zijn en de zorgbehoevende moet in het socialezekerheidsstelsel
zijn ingeschreven). Aangezien er in vergelijking slechts weinig sociale diensten
bestaan, ondanks de sterke groei van de voorbije tien jaar, moeten we op middel-
lange termijn verwachten dat de geldelijke prestaties ten opzichte van de diensten
zwaar zullen doorwegen; daardoor zou de opbouw van een dienstennetwerk enige
achterstand kunnen oplopen en anderzijds zijn er bijkomende investeringen nood-
zakelijk waarmee de wet niet onmiddellijk rekening houdt.

Ten tweede, wat de bevoegdheden betreft, wordt het stelsel met deze wet niet in
het socialezekerheidsstelsel opgenomen, zoals was voorzien in het witboek van
2005. Het gaat om een tak van de sociale bescherming die, net zoals het gezondheids-
zorgstelsel, door de algemene belastingen zal worden gefinancierd, aangezien de
bevoegdheden op dit vlak tussen de staat en de regio’s verdeeld zijn. De pijler van
de “bevoegdheden” is onvermijdelijk een weerspiegeling van de regionaliserings-
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tendens in Spanje en heeft gevolgen voor de dynamiek waarmee het nieuwe sys-
teem vorm krijgt. Het stelsel van de Spaanse zorgverzekering probeert de exclusieve
bevoegdheden van de CCAA inzake sociale bijstand en sociale diensten in even-
wicht te brengen met de bevoegdheden van de centrale overheid inzake de regle-
mentering van de basisvoorwaarden om de gelijkheid van alle Spanjaarden bij het
uitoefenen van hun rechten te garanderen. Volgens de nationalistische partijen (Cata-
lonië en Baskenland) overlappen de bevoegdheden elkaar, wat hen, meer dan de
inhoud inzake bescherming, ertoe aanzet om het nieuwe model als verwerpelijk te
beschouwen.

Door de reglementering van het nieuwe systeem kwam een systeem tot stand met
een mogelijk onstabiel institutioneel en financieel evenwicht: enerzijds garandeert
de staat immers een verplicht basisniveau van prestaties voor heel het Spaanse
grondgebied en anderzijds blijft het tweede beschermingsniveau ondergeschikt aan
de niet-verplichte wil om tussen staat en regio’s overeenkomsten te sluiten.

Ten derde steunt de “rechtvaardigingspijler” van het nieuwe socialebescher-
mingssysteem op twee factoren. Enerzijds krijgen de betrokken personen bij de
uitwerking van hun individuele beschermingsplan een grotere participatie. Ander-
zijds wordt de participatie of de stem van de sociale organisaties, de vakbonden en
de ondernemingen gegarandeerd: zij moeten informeren, adviseren en voorstellen
formuleren, maar ook de werking van bevoegdheden tussen staat en autonome
gemeenschappen in goede banen leiden en misschien ook ertoe bijdragen dat de
corporatistische spanningen tussen de sociale economie en de profitsector om dien-
sten te verstrekken niet langer toenemen.

Ten vierde, wat het “beheer” betreft: de basis om sociale diensten te verstrekken is
de oprichting van een openbaar “netwerk” dat door en met de staat wordt georgani-
seerd en waarvan het privé-initiatief in de ondernemingssector en de sociale
economie deel uitmaken. Het systeem tekent zich af als een gemengd systeem waar
het om dienstverlening gaat, en is niet alleen in overeenstemming met de tendensen
van de beschermingssystemen voor zorgbehoevenden die in het Europese Sociale
Model worden waargenomen, maar steunt ook op de traditie van het systeem van
de sociale diensten zelf, in het algemeen en in Spanje in het bijzonder. Wat de
sociale tussenkomst op dit vlak betreft, wijzen we erop dat de sociale acties van de
sociale economie een impact van betekenis hebben gehad, wat in de wet wordt
toegelicht en wat we kunnen interpreteren als een erkenning van de historische rol
van deze sector als “sociaal netwerk” in de strijd tegen sociale uitsluiting.

Aan de andere kant is de positie van het stelsel van de gezondheidszorg in het
nieuwe beschermingssysteem uiteindelijk maar beperkt omschreven. Tal van rede-
nen kunnen voor deze behoedzame afstandelijkheid ten opzichte van het gezond-
heidsstelsel worden aangehaald: voor sommige prestaties worden de kosten
gedeeld, de beroepsmatige verschillen tussen de systemen moeten worden gemar-
keerd, men wil voorkomen dat het systeem van sociale diensten volgens de gezond-
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heidslogica van de kosteloosheid wordt uitgebreid, enz. Mogelijkerwijze maakt de
toepassing van het systeem zelf dat samenwerking en coördinatie tussen medische
en niet-medische zorg op middellange termijn onvermijdelijk worden.

De pijler van de “financiering” tot slot is doorslaggevend in het nieuwe beschermings-
systeem. De kosten van de financiering van de wet worden in drie globaal genomen
gelijke delen gespreid over de staat, de autonome gemeenschappen en eigen bijdra-
gen. Aangezien de staat voor heel het nationale grondgebied een basisprestatie
garandeert, zullen de manier waarop de eigen bijdragen worden gereglementeerd
en de manier waarop de overeenkomsten tussen staat en regio’s zullen worden
geconcretiseerd, bepalen of de nieuwe wet voldoende wordt gefinancierd.

5.2. KRITISCHE ASPECTEN IN VERBAND MET DE TOEPASSING VAN DE NIEUWE TAK
VAN DE SOCIALE BESCHERMING
De tenuitvoerlegging van de nieuwe wet in 2007 start met een reeks onzekerheden
die momenteel het voorwerp uitmaken van een debat bij de sociale organisaties en
de vakbonden, maar ook bij de deskundigen. We geven hier een synthese.

Ongetwijfeld veronderstelt de nieuwe wet betreffende de zorgverzekering een his-
torische, zij het onvolledige, breuk, ten opzichte van het bijstandsmodel van de
sociale diensten. Dit model was tot op heden gebaseerd op het intensieve en niet-
verloonde werk van de met zorg belaste vrouwen. Het nieuwe socialebescher-
mingsmodel sluit formeel gezien aan bij de logica van de universalistische stelsels en
is gebaseerd op een systeem van bevoegdheden die zijn verdeeld over de staat en de
regio’s; het steunt bijgevolg op financiële verbintenissen die eveneens worden
gedeeld, die openstaan voor de politieke evolutie en waarbij de zorgbehoevenden
en hun zorgverleners bijdragen tot de financiering van het systeem en de last van de
informele zorgverstrekking.

Hoe en in welke mate deze wet bescherming zal bieden, zal blijken, na een relatief
lange tijd, uit de concretisering ervan. Tegelijkertijd moeten de mogelijke ongewen-
ste effecten worden voorzien, waarop wij in grote mate hierboven hebben gean-
ticipeerd. Dit zouden de gevolgen zijn:

Het nieuwe beschermingsstelsel is een systeem dat op institutioneel vlak onstabiel
zou kunnen zijn gezien de mogelijke kosten voor de reglementering van een schijn-
baar slechts beperkt vereiste samenwerking tussen de staat en de regio’s, dat wil
zeggen een werking die niet duidelijk dwingend is. Er rijzen twijfels of er vanwege
de centrale overheid voldoende financiering zou kunnen zijn om het hoofd te
bieden aan dure doelstellingen zoals de financiering van de minimumprestaties, de
prestaties die het gevolg zijn van de overeenkomsten met de regio’s, en de uitbrei-
ding van het huidige dienstennetwerk. Een verbintenis die in 2015 zou kunnen
aflopen, namelijk wanneer de regio’s de financiering van het systeem voor hun
rekening zouden nemen.
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Ten derde, de sociale en territoriale ongelijkheden die het gevolg kunnen zijn van
de tweede en vooral de derde trap van de bijkomende financiering, gezien het ont-
breken van een territoriaal fonds voor evenwicht, waarvan de oprichting niet door
de wet is voorzien, zoals ook de oprichting van een fonds voor investeringen in de
infrastructuur niet is voorzien.

De manier waarop de eigen bijdragen worden gereglementeerd, namelijk zo dat de
middenklassen van de bevolking niet door het uitsluitingseffect worden getroffen, is
doorslaggevend. Zorgbehoevenden met een laag inkomen hebben de garantie dat ze
tot het systeem van prestaties toegang krijgen. De sleutel van het succes van de
nieuwe tak van de sociale bescherming ligt in het feit dat de middenklassen weinig
of niet van het beschermingssysteem zijn uitgesloten.

De oprichting van een dienstennetwerk tot slot impliceert dat stappen worden
gezet voor een toegankelijk en continu systeem. De coördinatie tussen medische en
niet-medische zorg (wat impliceert dat het gezondheidsstelsel institutioneel meer bij
de zorg aan zorgbehoevenden betrokken is) en de overstijging van de interne frag-
mentering in het socialedienstenstelsel zelf zijn twee noodzakelijke ontwikkelingen,
wil het nieuwe systeem doeltreffend zijn.

CONCLUSIES

De analyse van de veranderingen en hervormingen van de verzorgingsstaat in Spanje
tussen 1998 en 2003 brengt ons tot de volgende conclusies.

Ten eerste wordt deze periode getekend door de consolidering van een sociale-
beschermingsmodel met een relatief uitgebreide dekking (gezondheidszorg en pen-
sioenen in het bijzonder en, zij het in veel mindere mate, bescherming van het
gezin, werkloosheidsuitkeringen en sociale voorzieningen), met een laag bescher-
mingsniveau en een relatieve tendens tot privatisering en overdracht van de kosten
voor welzijn naar het gezin en de burger; tegelijkertijd werden nieuwe beleidsinitia-
tieven doorgevoerd voor territoriale cohesie op het vlak van gezondheidszorg, werd
het overheidspensioenstelsel geconsolideerd en permanent hervormd en werden
aangaande sociale voorzieningen en sociale bescherming voor zorgbehoevenden
steeds meer inspanningen geleverd. De inkrimping van de sociale uitgaven en de
hervormingen voor betaalbaarheid kenmerkten de ontwikkeling van de verzorgings-
staat tussen 1998 en 2004.

De permanente hervorming van het overheidspensioenstelsel in Spanje, dat in 1996
door de politieke partijen werd goedgekeurd, was de overheersende politieke
strategie om de betaalbaarheid van dit systeem op lange termijn te garanderen. Deze
periode wordt ook getekend door de ongelijkmatige ontwikkeling van het zoge-
noemde Pact van Toledo, in een context van financiële hausse voor wat het
socialezekerheidsstelsel betreft. Voorbeelden van deze consensus ter ondersteuning
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van de betaalbaarheid van het overheidspensioenstelsel zijn: de bekrachtiging van
het kapitalisatiebeginsel, de bekostiging van een reservefonds voor sociale zeker-
heid, flexibele pensionering en de hervorming van sommige stelsels, zoals het
stelsel dat op zelfstandigen van toepassing is. De opsplitsing van de financierings-
bronnen – met of zonder bijdragen – werd echter nog niet doorgevoerd en er moet
nog heel wat worden gerealiseerd wil men de sociale bijdragen op de werkelijke
lonen afstemmen. De plannen voor 2005 inzake het pensioenstelsel voorspellen de
betaalbaarheid ervan tot de periode van 2015-2020. Naar verwachting zullen er
vanaf dat ogenblik in het socialezekerheidsstelsel tekorten ontstaan. De sociale
dialoog tussen de regering, de vakbonden en de werkgeversorganisaties zal tot
nieuwe hervormingen moeten leiden, teneinde de werkelijke impact van de vergrij-
zing van de bevolking vanaf het jaar 2020 aan te pakken (Esping-Andersenn Duncan,
Hemerick, Miles, 2002).

Het Spaanse gezondheidszorgstelsel had te kampen met stijgende uitgaven ten
gevolge van een steeds maar groeiende bevolking, de impact van de vergrijzing, het
grotere volume en de betere kwaliteit van de diensten sinds 2002 en de kosten van
nieuwe technologieën met professioneel personeel dat vergelijkbaar is met dat van
vier jaar geleden; bovendien waren er onvoldoende investeringen. Daardoor ver-
schilde het Spaanse gezondheidszorgniveau van dat van de omliggende landen,
gezien het Spaanse niveau van de economische ontwikkeling. Het financieringstekort
in de gezondheidszorg is het symptoom en niet de oorzaak van de problemen in
een systeem dat een succes is wat de dekking en in zekere mate ook de kwaliteit
betreft, maar dat tekortschiet inzake organisatorische en financiële bekwaamheid
om het territoriale evenwicht te herstellen, sociale ongelijkheden aan te pakken en
nieuwe uitdagingen aan te gaan op het vlak van zorg voor zorgbehoevenden en
voor chronisch zieken. Volgens 49% van de Spaanse burgers is het gezondheids-
zorgsysteem de dienst die het betalen van belastingen het meest rechtvaardigt, die
het meest noodzakelijk is en het best wordt beheerd, ondanks de kritiek op de
wachtlijsten en het gebrek aan informatie aan patiënten. Dat verklaart waarom het
percentage Spanjaarden dat van het gezondheidszorgstelsel van de overheid gebruik
maakte, daalde van 90% in 1995 tot 83% in 2004.

Spanje, traditiegetrouw een emigratieland, is nu een immigratieland geworden en
dat in een periode van iets meer dan één decennium. De arbeidsmarkten voor immi-
granten (bouw, hotel- en restaurantwezen, huishouddiensten, landbouw) vervangen
de nood aan arbeidskrachten van de Spaanse economie niet, maar vullen deze aan.
Het overheidsbeleid in deze sector schommelt tussen de tenuitvoerlegging van
beleidsinitiatieven ter controle van de instroom en van socialebeleidsinitiatieven
voor sociale integratie en regularisering van beroepssituaties; gratis gezondheids-
zorg en integratie op school zijn twee van de pijlers waarop het integratiebeleid is
gebaseerd. Steeds meer immigranten zijn geneigd om te blijven en daarom krijgen
de socialebeleidsinitiatieven voor deze groep (meer dan 8% van de bevolking van
Spanje) een steeds grotere politieke en economische betekenis. Door hun bijdrage
tot de verjonging van de Spaanse bevolking en tot de financiering van de socialezeker-
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heidsstelsels worden meer eisen gesteld aan het sociale beleid dat in januari 2005
van start ging, met een ruimer beleid aangaande de legalisering van hun situatie.

Tot slot werd op het vlak van sociale bescherming voor zorgbehoevenden een wet
betreffende de zorgbehoevendheid goedgekeurd, na acht jaar van debatten, studies
en voorstellen. Het uitgangspunt is het witboek over zorg voor zorgbehoevenden,
dat in januari 2005 werd gepubliceerd. De langere levensverwachting en de steeds
grotere bevolkingsgroep van 80-plussers, de verregaande verandering in de omvang
en functies van het Spaanse gezin en de toetreding op de arbeidsmarkt van de
Spaanse vrouwen (goed voor 85% van de informele zorgverstrekkers) maken het tra-
ditionele model van informele hulp gebaseerd op het vrijwilligerswerk van vrouwen
op middellange termijn onhoudbaar. Dit model ondergaat grondige wijzigingen. Het
verdwijnt niet, maar vereist een overheidsbeleid dat niet alleen het belang van deze
informele zorg erkent, maar het ook steunt met geldelijke voorzieningen en met
diensten. De uitdaging die in de geplande nieuwe wet schuilt, is de vervanging van
een socialebijstandsmodel van de overheid voor steun aan zorgbehoevenden door
een model van het type met universele dekking, aangezien zorgbehoevendheid niet
langer een gezinsprobleem, dan wel een samenlevingsprobleem is.

Kort samengevat: de voorbije jaren heeft de Spaanse verzorgingsstaat zijn duurzaam-
heid en stabiliteit (Tezanos en Díaz Moreno, 2006) bewezen in een context van
aanzienlijke economische groei en wijd verbreide politieke wettigheid. Deze ver-
zorgingsstaat werd ontwikkeld tussen inkrimping van de sociale uitgaven en de
sociale druk ten gunste van de dekking van nieuwe gezondheids- en sociale noden,
tussen de stevige basis van het socialezekerheidsstelsel en de druk voor privatisering,
tussen het volgen van een bepaald traject en de nood aan nieuwe hervormingen,
tussen een gedecentraliseerd model van socialebeleidsinitiatieven en de nood aan
globale beleidsinitiatieven voor coördinatie en solidariteit in het algemeen.

(Vertaling)
__________
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: DE BELANGRIJKSTE BELEIDSHERVORMINGEN VAN HET SOCIALEZEKER-
HEIDSSTELSEL EN DE PENSIOENREGELING

JAAR HERVORMINGEN EN JURIDISCHE VERANDERINGEN

1995 Pact van Toledo aangaande de betaalbaarheid van de overheidspensioenen
1997 Wet betreffende de rationalisering en consolidering van de sociale zekerheid 
2002 Wet betreffende de geleidelijke en flexibele pensionering 
2003 Verlenging van het Pact van Toledo
2003 Stabiliteit van de werkgelegenheid en verzoening van privéleven en arbeid voor vrouwen
2004 Rechten en vrijheden voor vreemdelingen in Spanje en hun maatschappelijke integratie 
2004 Aanpassing van de Spaanse reglementering inzake privéfondsen en -pensioenplannen aan de

EU-wetgeving
2005 Witboek inzake zorg voor zorgbehoevenden 
2005 Wet betreffende de verbetering van de socialebijstandspensioenen door de autonome gemeen-

schappen

BIJLAGE 2:  DE BELANGRIJKSTE HERVORMINGEN VAN HET GEZONDHEIDS-
ZORGSYSTEEM TUSSEN 1998 EN 2005

JAAR BELANGRIJKSTE HERVORMINGEN

2002 Basiswet betreffende patiëntenrechten en -verplichtingen
2002 Op 1 januari 2002 is het overdrachtproces van het gezondheidszorgstelsel van de staat naar de

regionale regeringen voltooid
2003 Wet betreffende de cohesie en kwaliteit van het nationale gezondheidszorgstelsel
2003 Wet betreffende de medische beroepsbeoefenaars 
2003 Verordening betreffende de wachtlijsten in het nationale gezondheidszorgstelsel
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DE STAAT VAN DE SOCIALE BESCHERMING IN
HET VERENIGD KONINKRIJK, 2005:
IN BETERE CONDITIE

DOOR HOWARD GLENNERSTER

Professor emeritus, London School of Economics; Co-directeur, Centre for Analysis of Social Exclusion

INLEIDING

De voorbije tien jaar waren belangrijk in de geschiedenis van de Britse verzorgingsstaat.

De verzorgingsstaat is sterker geworden en is beter bij machte om te overleven dan
mogelijk leek na de aanval op de legitimiteit ervan door de regering-Thatcher. Dit
resultaat werd bereikt dankzij enkele ingrijpende koerswijzigingen:
� de klemtoon werd duidelijk gelegd op de aanpassing van de structuur van de

sociale uitkeringen om meer werkstimulansen te creëren;
� het feit dat in die periode de economie een relatieve bloei kende, maakte een

aanzienlijke stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs mogelijk;
� het budget van de sociale zekerheid, waarmee minder werkloosheid moest wor-

den gefinancierd, ging veel meer naar de strijd tegen kinderarmoede en naar
hogere pensioenen voor de minstbedeelden;

� normering en “quasimarktconcurrentie” werden met noemenswaardig succes
ingevoerd in de overheidsdiensten, met name in het onderwijs, de gezondheids-
zorg en de welzijnszorg. Alleen in de welzijnszorg was er een aanzienlijke uitbrei-
ding van de privéprestaties, hoewel privékapitaal in ruime mate werd gebruikt om
nieuwe voorzieningen te creëren;

� een grote uitbreiding van het peuter- en kleuteronderwijs en de kinderopvang en
de verlenging van de schooluren weerspiegelen de nood aan ondersteuning voor
werkende ouders en zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en leven,
alsook voor betere onderwijsprestaties;

� de grootste mislukking betreft het pensioenbeleid. Een historisch regeringsadvies
(Pensioencommissie 2004) was vol bijtende kritiek op het Britse vrijwillige
privépensioenmodel. Het eindverslag (Pensioencommissie 2005) stelde een
grondige herziening van het Britse pensioensysteem voor. Dit ligt nu voor in het
Parlement en krijgt de steun van alle partijen. 
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� in deze periode blijkt tevens hoe moeilijk het is om paal en perk te stellen aan de
ongelijkheden op het vlak van inkomen en welzijn die door de dynamische
economie zijn ontstaan. Na een opmerkelijke toename in de jaren zeventig en
tachtig, nam de ongelijkheid niet langer toe. Kinderarmoede en armoede onder
ouderen namen sterk af;

� wat de verlaging van de armoedegraad bij kinderen en ouderen betreft, werden
grote vorderingen gemaakt.

Dit artikel gaat op elk van deze thema’s dieper in.

1. WERKEN MOET LONEN

1.1. BELEID
De meedogenloze herstructurering van de Britse economie ten tijde van mevrouw
Thatcher, in het midden van de jaren tachtig, leidde tot een werkloosheidscijfer dat
sinds de jaren dertig niet meer zo hoog had gelegen, namelijk 12%. De langdurige
periode van nationale groei bereikte langzaamaan enkele van de traditionele industrie-
gebieden waarop de bijzondere reconversieprojecten vooral betrekking hadden
(Lupton 2003).

Achter de deïndustrialisering gaat een structuurprobleem schuil dat eerder op het
uitkeringsbeleid betrekking had. In vergelijking met vele Europese landen was het
Britse uitkeringsstelsel, ondanks een relatief matig niveau van uitbetaalde uitkerin-
gen, heel laks bij het opleggen van beperkingen voor het ontvangen van uitkerin-
gen, voor de eis dat naar werk wordt gezocht, en bij het uitvoeren van sancties.
Veel deskundigen zijn, net als Richard Layard (1997), van oordeel dat de hoge
niveaus van langdurige werkloosheid in de UK in grote mate door dergelijke lakse
administratieve praktijken zouden kunnen worden verklaard.

Hoewel de Conservatieve regering was begonnen met het invoeren van vereisten voor
sollicitatiegesprekken en van sancties, voerde Labour een aantal onderling met elkaar
verbonden programma’s in (zie Mcknight 2005; Dickens, Gregg en Wadsworth 2003):
� De “New Deal” voor jongeren: de eerste en voornaamste doelgroep waren jon-

geren tussen 18 en 24 jaar oud die reeds 6 maanden lang uitkeringen hadden ont-
vangen. Na die periode vervallen deze uitkeringen van rechtswege en wordt de
jongere doorverwezen naar een uitkeringsadviseur, die elk afzonderlijk geval
bestudeert en uitgebreid helpt bij het zoeken naar een baan en opleidingen. Als
dat geen resultaat oplevert, moet de jongere een erkende baan aanvaarden; de
werkgevers ontvangen dan een opleidingssubsidie. Wie zich niet aan deze proce-
dure houdt, krijgt geen uitkeringen meer. Uit evaluatieonderzoeken (zie Blundell
et al. 2003) blijkt dat het programma slechts bescheiden gevolgen heeft voor de
deelnemers, in vergelijking met de controles die in hogere leeftijdsgroepen wor-
den uitgevoerd. Onrechtstreeks had het wel gevolgen. Jongeren zien in dat uit-
keringen geen gemakkelijkheidsoplossing zijn;
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� “New Deal” voor 25-plussers: wie reeds lange tijd werkloos is, wordt via dit pro-
gramma aangespoord om intensief naar werk te zoeken, onder begeleiding;

� alleenstaande ouders: moeders moeten deelnemen aan gesprekken tijdens
dewelke de werkmogelijkheden worden toegelicht; om de 6 maanden of vaker
wordt, in pilotzones, een werkzoekplan opgesteld. Maar er wordt niet geëist dat
moeders werken. Hierbij hoort een ondersteuningspakket, hulp bij het zoeken
naar werk, opleiding, kinderopvang. De eerste experimenten bleken populair en
eerder doeltreffend te zijn, want een klein aantal moeders werd aangespoord om
weer aan het werk te gaan, waardoor de kosten van het stelsel gedekt waren
(McKnight 2000). De uitkeringen werden niet ingetrokken, wat in de VS wel het
geval was. Anderzijds kwam er weinig verandering in het aantal alleenstaande
ouders en de mate van tewerkstelling binnen deze groep: van net iets minder tot
net iets meer dan de helft van de alleenstaande ouders ging weer aan het werk –
een percentage dat mijlenver verwijderd ligt van de regeringsdoelstelling van 70%
tegen 2010;

� personen met een handicap en langdurig zieken: adviseurs voor langdurig werk-
loze gehandicapten volgden hetzelfde patroon als voor de jongeren. Het is nu een
pak moeilijker om als zieke te worden geregistreerd zonder een onafhankelijk
onderzoek te ondergaan. Dit domein ligt gevoelig en de regering is dan ook gelei-
delijk aan te werk gegaan. Toch is het een probleem van formaat (Nickell en Quin-
tini 2002). Aan de andere kant maken de toenemende vraag naar arbeidskrachten
en de dalende pensioenperspectieven dat oudere werknemers, 50-plussers, langer
werken (Disney en Hawkes 2003).

Niet alleen stimulansen, maar ook eisen werden ingevoerd:
� de invoering van een minimumloon, dat nu ongeveer £ 5 per uur bedraagt. Dit

heeft alleen de loonspreiding in geringe mate verminderd, tot minder dan één
Gini-punt, maar dat was laag genoeg om tewerkstelling niet te ontmoedigen en
maakte het mogelijk om voor de lage lonen een aanzienlijke, door de belastingen
gefinancierde aanvulling in te voeren zonder te hoeven vrezen dat dit de lonen
naar beneden zou halen;

� belastingkredieten voor wie voltijds werkt. (Mensen met kinderen, personen met
een fysische of psychische arbeidsongeschiktheid of 50-plussers hebben hier
recht op indien zij 16 uur per week werken). Deze kredieten zijn in twee delen
opgesplitst: een aanvulling voor lage lonen voor alle laagbetaalde werknemers en
een inkomensafhankelijke aanvulling bij de lonen van werknemers met kinderen,
met inbegrip van een aanzienlijke subsidie voor de kosten van kinderopvang van
lage-inkomensgezinnen (tot 70% van de kosten voor kinderopvang, met een pla-
fond). De koppeling van deze uitkeringen aan het belastingstelsel bracht een aan-
tal administratieve problemen met zich mee. De inkomens van mensen schomme-
len meer dan de fiscale overheid had voorzien, en de recuperatie van te hoge
betalingen leidde tot verbolgenheid. Elk van deze elementen is nog voor rectifi-
catie vatbaar.

1.2. RESULTATEN
Het is moeilijk om deze maatregelen afzonderlijk als succesvol te bestempelen of
om ze los te koppelen van de ruimere vrijmaking van de arbeidsmarkt en de vak-
bondshervormingen van de jaren tachtig. Nickell en Quintini (2002) zijn van
mening dat de Britse economie in de jaren tachtig en het begin van de jaren
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negentig onmogelijk “in evenwicht” kon blijven met een niet-versnellende inflatie
en zonder een betalingsbalanscrisis, tenzij de werkloosheid meer dan 10% bedroeg.
Dat evenwichtsniveau van de werkloosheid werd gehalveerd.

2. STIJGENDE OVERHEIDSUITGAVEN EN HERSCHIKKING VAN DE UITGAVENPRIORITEITEN 
Aan de snelle groei in de socialezekerheidsuitgaven van de staat, die zowat heel de
eeuw had geduurd, kwam in 1976 een einde met een economische crisis, die de UK
ertoe dwong om een beroep te doen op het IMF (zie figuur 1). Volgde een periode
die ik “welfare with the lid on” (welzijn met het deksel erop) zou noemen (Glenner-
ster en Hills 1998). In de periode die voorafgaat aan de periode die we hier onder de
loep nemen, daalden de uitgaven voor onderwijs als percentage van het bbp van
6,2% in 1976 tot 4,8% in 1986. De uitgaven voor gezondheid werden nagenoeg con-
stant gehouden ten opzichte van het bbp, maar daalde in reële termen per hoofd
van de bevolking gewogen volgens de leeftijd. De uitgaven voor sociale zekerheid
daarentegen moesten stijgen naarmate de werkloosheid toenam, ondanks het feit
dat de sociale uitkeringen aan prijzen en niet aan lonen werden gekoppeld. 

FIGUUR 1: UITGAVEN SOCIALE BESCHERMING IN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN 1900 TOT 2004

1900-2004 1986 1991 1996 2001 2004

Onderwijs 4.8 5.2 4.9 5.1 5.6
Gezondheidszorg 5.7 6.2 6.8 7.4 8.8
Sociale zekerheid 12.1 12.4 13.1 12.2 12.1
Totaal 22.6 23.8 24.9 24.7 26.5

Deze figuur omvat de oude armoedewet, de moderne sociale zekerheid, de huisvestingstoelage en de voorgangers
ervan. Vanaf 1987 zijn er enkele kleine elementen inbegrepen van instanties zoals het strafrechtstelsel. Dit vertegen-
woordigde 0,5% van het bbp in 1987. De uitgaven voor sociale zorg zijn verwijderd uit de officiële cijfers met
betrekking tot sociale bescherming en zijn opgenomen bij geneeskundige verzorging, om consistent te zijn met
vroegere cijfers. Huisvestingskapitaal is niet inbegrepen.

Bron: Glennerster 2000; HM Treasury 2005.
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Deze tendensen kennen sinds 1997 een ommekeer:
� de uitgaven voor gezondheidszorg en welzijnszorg werden verhoogd tot twee

procent meer van het bbp. De expliciete bedoeling bestaat erin om de Britse uit-
gaven op het Europese niveau te brengen en dat zal in de komende drie jaren wor-
den gerealiseerd;

� ook het onderwijs neemt nu een groter aandeel van het bbp in;
� dankzij de daling van de werkloosheid en de voortgezette koppeling van verzekerings-

afhankelijke uitkeringen aan de prijzen en niet de lonen, daalde het aandeel van
de sociale zekerheid in het bbp en werd er meer uitgegeven in de strijd tegen
kinderarmoede – ruwweg één procent van het bbp; verder kon meer worden uit-
gegeven voor hogere pensioenen voor armen. Het totale aandeel van de economie
dat aan sociale zorg wordt besteed, is gestegen van haast 24% in 1991 tot 26,5%
nu (5/2004).

3. QUASIMARKTCONCURRENTIE: DIENSTEN IN NATURA

3.1. BELEIDSVORMEN
De regering-Thatcher was begonnen met het invoeren van concurrentie en privatise-
ring in de verzorgingsstaatvoorzieningen. Dit werd het verst doorgedreven in de
pensioenen, waarop we hierna terugkomen. Op het vlak van onderwijs, gezondheids-
zorg en welzijnszorg was het de bedoeling om de financiering door de overheid te
behouden maar de concurrentie in de hand te werken, vooral dan tussen de open-
bare zorgverstrekkers. De regering-Blair breidde dit model na enige aarzeling verder
uit, zij het met een totaal andere doelstelling. Mevrouw Thatcher hoopte de stijging
van de overheidsuitgaven een halt toe te roepen en maakte in zekere mate de weg
vrij voor een transfer naar de privésector. Blair en Brown willen de diensten ont-
vankelijker en vernieuwender maken en op die manier steun krijgen van het publiek
voor de hogere belastingniveaus die ze innen.

Vooral op de onderstaande domeinen was er een uitbreiding van de “quasimarkten”:

� Staatsscholen wedijveren nu met elkaar voor leerlingen en worden betaald voor
elke leerling die ze aantrekken. Ze beheren hun eigen budget en stellen zelf hun
personeel aan. Er werd een nationaal onderwijsprogramma ingevoerd, waarbij
kinderen van 7, 11 en 14 regelmatig worden getest. De eindexamens voor 16- en
18-jarigen blijven bestaan en de resultaten van al deze examens moeten voor elke
school worden gepubliceerd. Dit is van groot belang opdat de ouders een
bewuste keuze kunnen maken. In de praktijk is de keuze echter beperkt door het
aantal beschikbare plaatsen in populaire scholen en een systeem legt de uitbrei-
ding van de lokale scholen aan banden. De statistieken inzake de examenresultaten
werden verbeterd doordat nu rekening werd gehouden met de vaardigheden van
de leerlingen bij hun start in een school – een maatregel met meerwaarde. Dit
nieuwe systeem was tegen 1995 volledig doorgevoerd. De regering-Blair keurde
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het goed en breidde het ook uit, waarbij nieuwe onderwijsverstrekkers ertoe wer-
den aangemoedigd om zich op de markt voor gratis onderwijs te begeven in zones
waar staatsscholen slechte resultaten halen.

� De ziekenhuizen van de National Health Service (Nationale gezondheidsdienst)
werden traditiegetrouw gefinancierd door een historische budgetbasis die geen
verband hield met hun prestaties of het aantal patiënten. Na de hervormingen van
mevrouw Thatcher in de jaren negentig streden de ziekenhuizen en de andere
zorgverstrekkers om financiering van de lokale gezondheidsinstanties en de lokale
huisartsen werden door de nationale belastingen gefinancierd. Deze financierin-
gen werden begrensd en de totalen waren gebaseerd op een formule die de ver-
schillende leeftijdsgebonden en gezondheidsrisico’s van hun patiënten weer-
spiegelde.
– Oorspronkelijk verwierp de regering-Blair het concurrentie-idee. Huisartsen ver-

loren hun bevoegdheid om behandelingen te kopen voor hun patiënten. Maar
doordat er geen concurrentie meer was, daalde de productiviteit van de zieken-
huizen (Le Grand 2002). Dat er zo weinig impact was op de wachtlijsten, was
het gevolg van het extra geld dat de nationale regering verstrekte, en Blair paste
zijn koers aan (Glennerster 2005). Door concurrentie op nationaal vlak werden
contracten aangeboden aan alle gespecialiseerde zorgverstrekkers (openbare en
privésector) die de wachtlijsten sneller konden wegwerken. Deze contracten
dekten slechts ongeveer 10% van patiënten op de wachtlijst die werden behan-
deld, maar toch werd het systeem overhoop gehaald. Deze nieuwe ziekenhuis-
zorgverstrekkers, waarvan vele uit het buitenland, bereikten hogere produc-
tiviteitsniveaus dan NHS-ziekenhuizen (DoH 2005). 

– De patiënten konden het ziekenhuis of een andere zorgverstrekker, ook
privéziekenhuizen kiezen, op advies van hun huisarts. De zorgverstrekker krijgt
een vergoeding per verstrekte dienst, een vergoeding die volgens de lokale
arbeidsmarktfactoren wordt bepaald. Deze verandering zal in 2006 volledig zijn
doorgevoerd. Of de ziekenhuisbudgettering en de financiële controlemechanis-
men een dergelijk nieuw systeem aankunnen, valt nog af te wachten. 

– Huisartsen kunnen met zorgverstrekkers contracten afsluiten op basis van
toegekende budgetten, zoals zij dat vroeger konden als huisarts – ‘Fundholder’.

Hier zien we hoe mevrouw Thatcher in de gezondheidssector eerst van de “quasi-
markt” afstapt en deze vervolgens weer invoert, in een veel verder gaande en funda-
mentelere vorm.
De NHS die er het gevolg van is, heeft veel meer weg van een centraal-Europees
model: een grote variëteit aan zorgverstrekkers, publieke sector, non-profitinstellingen
en verstrekkers die winst maken, maar financiering door de algemene belastingen.
Het eigenlijke succes van deze hervormingen aan de aanbodzijde (zie verder) zette
een rem op de groei van de privéverzekering, d.w.z. de financieringszijde van de
markt. De dekking ervan steeg van 3,6% van de bevolking in de jaren zeventig tot
11% van de bevolking in 1990. In 1990 daalde dit aandeel lichtjes en deze daling
werd nog niet ingehaald.
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� Welzijnszorg is het enige voorbeeld van een duidelijke verschuiving naar privévoor-
ziening. De voornaamste reden was een poging om in te spelen op de groeiende
vraag van een ouder wordende bevolking naar zorg tegen een lagere kostprijs, maar
men wilde ook een bredere waaier van flexibelere diensten aanbieden.
– In het begin van de jaren negentig werden de lokale overheden aangemoedigd

om voor ouderen en personen met een handicap een beroep te doen op
privéverstrekkers van residentiële en dagverzorging. De meeste ondernemingen
betraden deze markt om winst te maken, hoewel sommige liefdadigheids-
instellingen, zoals MIND, hun rol als zorgverstrekkers uitbreidden. Aangezien de
lokale overheden deze zorgverstrekkers goedkoper vonden en vaststelden dat
ze bereid waren om een bredere waaier van diensten aan te bieden, werd steeds
vaker een beroep op hen gedaan. In 1993 werd 95% van de contacturen voor
thuiszorg verstrekt door personeel dat door de lokale overheid was tewerk-
gesteld. Tegen 2003 werd 64% verstrekt door de onafhankelijke profitsector. In
1980 werd 80% van de plaatsen in bejaardentehuizen of verpleeghuizen ver-
strekt door de lokale overheden. Tegen 2005 was dit nog slechts een kwart. 

– De regering stimuleert de lokale overheden ook om in cash vergoedingen aan
individuen uit te keren, zodat zij zelf zorg kunnen kopen. Dit initiatief werd niet
echt gevolgd. De bedoeling bestaat erin om de waaier van diensten die kunnen
worden “verzilverd”, uit te breiden. 

– Een Royal Commission Report (1999) over  langdurige zorg beval aan dat zowel
de verpleging als persoonlijke zorg gratis met de belastingen moeten worden
gefinancierd op basis van de geraamde behoefte. De regering financierde de ver-
pleeghulp op deze basis in privéverpleeghuizen, maar financierde persoonlijke
zorgverstrekking (voeden, helpen bij het baden, enz.) niet. In Schotland werden
het rapport van de commissie en de gratis persoonlijke zorghulp ten uitvoer
gelegd.

3.2. HET INITIATIEF VAN PRIVATE FINANCIERING (PFI)
Dit initiatief kende een start op kleine schaal in het begin van de jaren negentig en
breidde zich uit na 1997. Labour wou een aanzienlijke en snelle uitbreiding van het
bouwprogramma voor ziekenhuizen en scholen en van de vervoersector. In het
kader van dit initiatief sluiten de NHS of lokale raden een overeenkomst af om
voorzieningen te huren van privéontwikkelaars die het kapitaal vergaren.

Dit had verschillende voordelen:
� het uitgegeven kapitaal kwam niet boven op de leningen van de regering;
� de deskundigheid van privéontwikkelaars leidde tot een grotere vernieuwing in

de inrichting van de site en een snellere constructiefase;
� door gebruik te maken van de privéfinanciering (PFI) kende de bouw van zieken-

huizen, scholen en andere openbare voorzieningen sinds 1999 een spectaculaire
groei.
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Maar de overheidssector is contractueel gebonden aan een gebruik op lange termijn
van deze gebouwen.

In het beginstadium wezen beperkte contractvaardigheden erop dat de privésector
te veel lucratieve akkoorden afsloot.

3.3. RESULTATEN
De resultaten van deze “quasimarkten” zijn omstreden, vooral door links en door de
vakbonden van de overheidssector, maar mijns inziens worden de resultaten
duidelijk door de bewijzen gestaafd.

� De prestaties van schoolgaande kinderen gingen er pas sinds met het testen en de
concurrentie werd begonnen, duidelijk op vooruit. Bovendien maakten de
scholen die het meest aan concurrentie waren blootgesteld, de grootste vorderin-
gen. Relatief consistente nationale gegevens over leerlingenprestaties voor
wiskunde zijn maar beschikbaar sinds de jaren zestig. Hieruit blijkt dat de leerlin-
gen in Engeland geen verbetering vertoonden tussen het midden van de jaren zes-
tig en het midden van de jaren negentig en dat er zelfs een kleine achteruitgang
was. Dit fenomeen werd in de meeste OESO-landen vastgesteld (Gundlach 2001).
Nadat de hoger genoemde veranderingen waren doorgevoerd, verbeterden de
resultaten van de leerlingen in de staatsscholen opmerkelijk, vooral bij de minder
goed presterende leerlingen. Bij de 11-jarigen haalde in 1996 54% louter wat met
het oog op inzetbaarheid en volledig burgerschap als minimumnorm werd
beschouwd. Tegen 2005 was dit aantal gestegen tot nagenoeg driekwart. Leerlin-
gen in scholen met arme kinderen maakten in de beginjaren de grootste vorderin-
gen. Vergelijkbare maar minder opzienbarende cijfers werden behaald voor
Engels en wetenschappen (Glennerster 2002). Tegenstanders beweren dat dit
alleen het gevolg is van het feit dat de lessen van de leerkrachten op de tests zijn
afgestemd en dat andere vakken, zoals kunst en geschiedenis, worden verwaar-
loosd. Maar de tests zijn zeer uitgebreid en zijn passende maatstaven voor wat
schoolkinderen verwacht worden te kunnen doen. Beide argumenten bevatten
elementen van waarheid. Maar zelfs kritische onderzoekers konden niet anders
dan toegeven dat de meeste verbeteringen niet zomaar weggeredeneerd kunnen
worden. Het moet gezegd dat Schotland, dat nu zijn eigen sociaal beleid kan
voeren, van de tests begint af te stappen. Afwachten wat de resultaten zullen
geven.

� De inefficiëntie van de NHS was steeds toe te schrijven aan de lange wachttijden
voor niet-dringende verzorging. Deze wachttijden werden aanzienlijk ingekort.
– In september 1988 wachtte 10% van de NHS-patiënten langer dan twee jaar op

een behandeling. Een kwart wachtte langer dan twaalf maanden. De gemid-
delde wachttijd in Engeland bedraagt nu twee maanden voor niet-dringende ver-
zorging. Niemand hoeft nog langer dan een jaar te wachten. Tegen 2008 zal de
maximumwachttijd 18 weken bedragen. We merken hierbij op dat Schotland,
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Noord-Ierland en Wales, die beduidend meer in gezondheidszorg investeerden
dan Engeland, maar geen quasimarkthervormingen hebben doorgevoerd, lan-
gere wachttijden hebben voor de ziekenhuizen: respectievelijk 10, 22 en 16
procent van de patiënten wacht meer dan een jaar en de verbetering van de
situatie is niet met die van Engeland vergelijkbaar.

– Er werden nationale richtlijnen voor beste praktijken uitgevaardigd en er wer-
den extra financieringsmiddelen ter beschikking gesteld voor de voornaamste
dodelijke aandoeningen waarvoor Engeland achterop bleef, zoals kanker en hart-
aandoeningen. Dit had een daling van de sterftecijfers tot gevolg. (Voor een uit-
gebreidere bespreking, zie Glennerster 2005).

� Hoe de welzijnszorg het er vanaf brengt, is moeilijker in cijfers uit te drukken. Als
de bewijzen tegen elkaar worden afgewogen, ziet het ernaar uit dat de middelen
nu efficiënter en flexibeler worden gebruikt (Knapp, Hardy en Forder 2001). De
lokale overheden meenden dat zij hun kopersmonopolie konden aanwenden om
de prijzen die ze aan de privésector aanboden, te kunnen drukken. Gevolg was
dat sommige gebruikers klachten hadden over de povere kwaliteit van de zorgver-
strekking en over het slecht betaalde en vaak veranderende personeel. Voor
gemeenten als Londen is dat zeker het geval (Kings Fund 2005). Aan de andere
kant moet gezegd dat thuiszorg, die door de lokale overheden werd georga-
niseerd, vroeger vaak zeer strikt werd verstrekt: uitsluitend standaardzorg en dan
nog alleen binnen bepaalde uren. De variëteit van de diensten en de waaier van
organisaties die de diensten aanbieden, zijn toegenomen.

3.4. IN HET ALGEMEEN
Globaal genomen waren door belastingen gefinancierde diensten in natura, onder-
wijs, gezondheidszorg en welzijnszorg vooral in Engeland onderworpen aan meer
concurrentie, met positieve gevolgen.

De voorzieningen werden, behalve voor sociale zorg, niet echt rechtstreeks gepriva-
tiseerd en er was ook geen verschuiving naar privatisering van de financiering. De
betere werking van de NHS heeft de relatief kleine afmetingen van de privéverzeke-
ringssector nog verkleind, terwijl de omvang van de door de belastingen gefi-
nancierde sector in de drie domeinen die we hebben besproken, scherp is
toegenomen.

4. SELECTIVITEIT, PENSIOENEN EN SOCIALE ZEKERHEID: EEN VERTROUWENSCRISIS
IN DE PRIVESECTOR

4.1. SELECTIVITEIT
De voorbije vijftig jaar evolueerde het Britse systeem van inkomensondersteuning
van een systeem dat voornamelijk aan sociale verzekering gelinkt is, naar een aan
bestaansmiddelen getoetst selectief systeem. Op hun hoogtepunt in de jaren zestig
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en zeventig waren de prestaties op basis van bijdragen aan een verzekering goed
voor 70% van alle socialezekerheidsuitgaven. Nu bedragen ze nog slechts ongeveer
45% en ze blijven geleidelijk aan dalen (Hills 2004 p 136).

Sinds 1997 werd die tendens versneld, maar de manier waarop die inkomensafhanke-
lijke prestaties worden verstrekt, zijn verschoven van het Ministerie van Sociale Zeker-
heid naar de fiscale overheid, de “Inland Revenue”. Er bestaat nu een complexe
waaier van belastingkredieten. Voor sommige inkomensondersteunende prestaties
moet nog steeds een aanvraag worden ingediend bij een lokaal kantoor, dat dan
oordeelt en regelmatig opnieuw oordeelt en een wekelijkse uitkering toekent.
Andere, zoals het “kinderbelastingkrediet” en het “werkbelastingkrediet”, worden
jaarlijks beoordeeld als onderdeel van het belastingstelsel. Sommige zijn alleen geldig
voor lage lonen, andere dan weer, zoals het kinderbelastingkrediet, zijn afhankelijk
van de ‘rijkdom’, dat wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor de meeste mensen maar
niet voor de belastingsplichtigen in de hoge inkomensgroepen.

4.2. SELECTIVITEIT VAN HET PENSIOENBELEID EN DE PRIVATE PENSIOENVOORZIENING
Zelfs in 1998 ging de labourregering nog prat op de gezondheid van de private pen-
sioensector (Cm3805). De UK had, na Nederland, de grootste markt van bedrijfspen-
sioenen van Europa. Hoewel de door de Britse staat toegekende pensioenen bijzon-
der laag zijn, worden ze aangevuld door bedrijfs- en  private pensioenen. Het medi-
ane inkomen van 65-plussers bedraagt ongeveer 75% van degenen die jonger zijn
dan 65, wat in grote lijnen vergelijkbaar is met Griekenland, Finland, België en Por-
tugal (Pensioencommissie 2005, tabel 1.16.)

Tachtig procent van de gepensioneerden heeft een privépensioeninkomen. Voor de
doorsneegepensioneerde bedragen de verschillende overheidspensioenen 27% van
het gemiddelde beschikbare inkomen van de leeftijdsgroep van de werkende
bevolking. Voor de privépensioenen, voornamelijk bedrijfspensioenen, komt daar
het equivalent van nog eens 37% bij. De regering-Thatcher voegde daarbij nog geïn-
dividualiseerde privépensioenen, waarvoor de mensen stimulansen kregen in de
vorm van aanzienlijke belastingsubsidies.

De bedoeling van de nieuwe Labourregering in 1997 bestond erin om van privé-
pensioenen van beide types de voornaamste bron van pensioeninkomen te maken,
goed voor 60% van het totale pensioeninkomen tegen het midden van de eeuw. De
overheidsuitgaven voor pensioenen zouden als percentage van het BBP nagenoeg
constant blijven, ondanks het groeiende aandeel van de ouderen in de bevolking.
De gevolgen van de vergrijzing moesten door de individuen en de ondernemingen
worden gedragen.
� De Labourregering voerde derhalve de “stakeholder-pensioenen” in, die strenger

gereglementeerd waren (administratie- en marketingkosten waren beperkt) om
lagere-inkomensgroepen ertoe aan te sporen om voor hun eigen pensioenpresta-
ties te zorgen.
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� Het basisniveau, dat op 15% van de gemiddelde inkomsten al zeer laag lag, moest
verder kunnen dalen, waarbij het aan prijzen en niet aan inkomsten gebonden
was (de Minister van Financiën moest een tijdelijke wijziging van dit beleid door-
voeren).

� Het aan bestaansmiddelen getoetste wettelijk pensioen daarentegen werd
beduidend verhoogd (gelijk aan 25% van het gemiddelde inkomen – het niveau
van het Beverigde-overheidspensioen in het begin van de jaren tachtig, toen de
link met het inkomen werd afgeschaft). (Dit aan bestaansmiddelen getoetste pen-
sioen werd eerst het Gegarandeerd Minimuminkomen genoemd en heet nu het
Pensioenkrediet). Het stijgt ook naarmate de inkomsten stijgen. Naarmate het
basispensioen blijft dalen in verhouding tot de inkomsten, komen steeds meer
mensen in aanmerking voor de aan bestaansmiddelen getoetste pensioenaan-
vulling. Op lange termijn zal misschien tweederde van de oudere bevolking een
aan bestaansmiddelen getoetste pensioen ontvangen.

� Aan het vroegere inkomensgerelateerde wettelijk pensioen kwam een einde en
het werd omgezet in een tweede wettelijk pensioen, een op bijdragen gebaseerd
stelsel voor lage-inkomenstrekkers. In wezen voegt de Regering een ruime subsi-
die toe aan de bijdragen van de lage-inkomenstrekkers, zodat zij een pensioen
krijgen dat in theorie net iets hoger zou liggen dan het aan bestaansmiddelen
getoetste pensioen na een leven lang bijdragen betalen. Zij zullen echter al snel
onder dat niveau vallen aangezien het plafond om in aanmerking te komen voor
een aan bestaansmiddelen getoetste pensioen met het inkomen stijgt.

Dit hoge niveau van aan inkomens getoetste pensioenen is niet geschikt om bij te
dragen tot de andere doelstelling van de Regering, namelijk de lagere-
inkomensgroepen ertoe aanzetten om op een privépensioenplan in te tekenen.

Tegelijkertijd begon de private bedrijfspensioensector de vruchten te plukken van
onbezonnen beleggingen, het gebrek aan actuarieel advies en een zwakke regle-
mentering in de jaren tachtig en negentig.

De ondernemingen moeten in hun jaarrekening voortaan ook actuariële ramingen
opnemen van pensioentekorten bij de huidige bijdrageniveaus. De resultaten kwa-
men hard aan voor investeerders, die zagen hoe heel wat bedrijven op het faillisse-
ment afstevenden. Ten gevolge van de hausse op de effectenbeurs hadden de bedrij-
ven in de jaren tachtig en negentig hun bijdragen voor de pensioenstelsels verlaagd.
Ze hadden de gevolgen van de toenemende levensverwachting onderschat (niet
alleen regeringen bezweken voor die verleiding!).

Bijgevolg verminderen ze de risico’s van de  pensioenstelsels. Ze verschuiven hun
regelingen van een gegarandeerd pensioen (defined benefit) naar een gegaran-
deerde  bijdrage (“defined contribution”) en ze beperken hun bijdragen ondanks de
veroudering van hun toekomstige arbeidskrachten. De verhouding van werknemers
in de privé-industrie die deel uitmaken van een bedrijfspensioenregeling, is gedaald
en bedraagt nu minder dan 40%. Het aantal werknemers uit de privésector in
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stelsels met bepaalde prestaties ligt nu wellicht onder de 20%. De Pensioencom-
missie (2004) schatte dat ongeveer 10 miljoen mensen ofwel niet sparen, ofwel
onvoldoende sparen of in pensioenregelingen investeren willen ze ooit een matig
pensioen hebben.

Conclusies van de Commissie:
� of de gepensioneerden zullen in vergelijking met de rest van de samenleving

armer zijn; 
� of de belastingen/nationale verzekeringsbijdragen moeten worden verhoogd; 
� of de spaarquote van individuen moet toenemen; 
� of de gemiddelde pensioenleeftijd moet worden opgetrokken;
� of we moeten opteren voor een combinatie van de bovenstaande punten.

Het Eindrapport (2005) stelde een grondige herziening van de Britse pensioen-
regeling voor. Er werd voorgesteld om het forfaitaire overheidspensioen te doen stij-
gen tot boven het niveau van het gegarandeerd minimuminkomen en het dan op te
trekken tot het het niveau van de gemiddelde inkomsten bereikt. Dit zou de
werknemers ertoe aanzetten om voor hun eigen pensioen te sparen. Om deze ver-
betering mee te betalen, wordt de leeftijd vanaf wanneer het wettelijk pensioen kan
ingaan, geleidelijk aan opgetrokken van 65 tot 68 jaar of ouder indien de levens-
verwachting blijft stijgen. Om aan te zetten tot sparen zouden alle tewerkgestelde
individuen een contract krijgen in een Nationaal Pensioenspaarstelsel tenzij ze stap-
pen zouden ondernemen om zich terug te trekken of reeds een goed bedrijfsstelsel
hadden. 4 procent van hun loon boven een drempel zou worden belast en in hun
eigen, nationaal beheerd fonds worden gestort. De werkgevers zouden het equiva-
lent van 3% moeten betalen en de Regering nog eens 1%, een verdubbeling van de
werknemersbijdrage. Deze bedragen zouden dan beschikbaar zijn voor investerin-
gen in een brede waaier van goedgekeurde stelsels, waarbij de werknemer zelf zijn
keuze zou maken. Lage administratiekosten zouden de waarde van het privépen-
sioen aanzienlijk doen toenemen. Dit stelsel wordt in 2007 in het Parlement
goedgekeurd, met de steun van alle partijen.

5. DECENTRALISATIE

Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd al een zeer sterk gecentraliseerde verzorgings-
staat gehad. Slechts 4% van de inkomsten is van lokale belastingen afkomstig. West-
minster Parliament was in het verleden verantwoordelijk voor de sociale wetgeving
met betrekking tot alle delen van de UK; voor Schotland waren wel verschillende
versies van toepassing. Sinds 1999 is er een opmerkelijke decentralisatie van de wet-
gevende bevoegdheid inzake het sociaal beleid, met uitsluiting van de sociale zeker-
heid. Deze bevoegdheden werden aan het Schotse parlement en de Welsh Assembly
overgedragen. Hetzelfde zou ook voor Noord-Ierland gebeuren als de slotfasen van
de vredesovereenkomst zouden zijn bereikt.
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Het Schotse parlement heeft de bevoegdheid om zijn eigen beleid te voeren op het
vlak van onderwijs, gezondheidszorg, welzijnszorg en huisvesting. Het Parlement
krijgt een aandeel van de nationale inkomsten gebaseerd op een gewogen bevolkings-
formule. De Welsh Assembly heeft eerder minder formele bevoegdheden, maar doet
geleidelijk aan ook zijn eigen onafhankelijkheid gelden.

Bijgevolg heeft het Schotse Parlement:
� niet de weg van de quasimarkt gevolgd voor wat gezondheids- of welzijnszorg

betreft;
� de voorstellen van de Koninklijke Commissie voor gratis langdurige zorg die met

belastingen wordt betaald, aanvaard (de Voorzitter van de Commissie was de Vice-
Chancellor van de Universiteit van Edinburgh!);

� het Engelse beleid aangaande de financiering van universiteiten, verworpen.

In vele opzichten zijn Schotland en Wales “Oud-Labour” gebleven door de Blairiaanse
tendensen in het beleid af te wijzen.

Voor de financiering van deze gedecentraliseerde parlementen werd nog geen
oplossing gevonden (Mc Clean 2005). De formule is voorbijgestreefd en te vrijgevig
voor de gedecentraliseerde parlementen. De Schotten hebben de bevoegdheid om 3 p
per £ extra inkomstenbelasting te heffen, maar hebben dat tot op heden nog niet
gedaan. Ondanks deze kinderziekten stellen we toch een fundamentele decentra-
lisatie van bevoegdheden vast.

6. VROUWEN, WERK EN KINDEROPVANG

Volgens Jane Lewis (1992) is de verschillende manier waarop mannen en vrouwen
de sociaalbeleidsinitiatieven doorheen de samenlevingen hebben beïnvloed, een van
de belangrijkste onderscheiden waarmee bij de analyse van het traditionele wel-
vaartsstelsel geen rekening werd gehouden. Het sociale beleid moest aan de veran-
derende rol van de vrouwen worden aangepast, zij het dan bijzonder langzaam in de
UK. Het model van Beveridge was expliciet een model voor eeninkomensgezinnen.
Gehuwde vrouwen waren verzekerd door het huwelijk, zo stelde hij. Vele jaren lang
zag het Britse socialeverzekeringsmodel de gehuwde vrouw louter als een aan-
hangsel van de werkende man. Geleidelijk aan kwam hier verandering in, gehuwde
vrouwen kregen afzonderlijke uitkeringsrechten en ze moesten er ook bijdragen
voor betalen. Maar de voorzieningen voor kleine en schoolgaande kinderen volgden
de ontwikkeling van de rol van de vrouw als werkneemster niet, ook al is het in de
UK gebruikelijk voor vrouwen om pas voltijds te beginnen werken als de kinderen
groter zijn; Jane Lewis noemt dit het “anderhalvewerknemersmodel”, het is geen
model dat met het Scandinavische kan worden vergeleken.
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Opvang voor kleine kinderen was in de UK beperkt. De school begon om 8.45 u en
was uit om 3 uur ’s middags in lagere scholen, om 4 uur in middelbare scholen en
ook de naschoolse opvang was uitermate beperkt. Sinds de jaren negentig zijn de
voorzieningen voor vierjarigen stilaan aan het uitbreiden. Vanaf 1997 was er een
grootschalige uitbreiding. Tegen 2003 gingen 88% van de driejarigen en nagenoeg
alle vierjarigen naar een door de staat gefinancierde kleuterschool. In 1997 was dat
slechts eenderde van de driejarigen (Stewart 2005).

De Regering had ook een aantal programma’s doorgevoerd die ouders in armere
gebieden moesten helpen met advies en ondersteuning, maar ook met de opvang
van de kinderen: “Sure Start”. Deze instellingen gingen ’s ochtends op tijd open,
zodat ouders hun kinderen op de weg naar en van het werk (tussen 8.00 en 18.00)
konden brengen. Deze voorzieningen en programma’s zijn nu beloofd voor elke
regio van het land en dat, tegen het einde van het decennium.
Indien deze belofte wordt nagekomen, dan betekent dat een van de ingrijpendste
veranderingen in het evenwicht tussen werk en zorg sinds de diensten voor
voorschoolse kinderopvang na de Tweede Wereldoorlog hun deuren sloten.

7. VERNIEUWDE FINANCIERING: DE FINANCIERING VAN HET HOGER ONDERWIJS

Er werd een interessante vernieuwing doorgevoerd in de financiering van het hoger
onderwijs, waarbij ik nauw was betrokken; dat verklaart wellicht waarom dit aspect
in mijn ogen belangrijker is dan eigenlijk is verantwoord!

De Conservatieve Regering had in de jaren tachtig en het begin van de jaren
negentig het hoger onderwijs eerst sterk ingeperkt en vervolgens snel uitgebreid.
Het percentage 18-jarigen die een hogere opleiding volgen, steeg van ongeveer 14%
tot meer dan 30% en ligt nu boven de 40%. Die uitbreiding werd met een minimum
aan kosten gerealiseerd door de werkelijke uitgaven aan schoolgeld zowat te hal-
veren. Geleidelijk aan werden de beurzen voor levensonderhoud van de studenten
afgeschaft. In het begin van de jaren negentig werden deze beurzen uiteindelijk
door leningen vervangen.

De labourregering beloofde echter dat de komende twee jaar de overheidsuitgaven
niet zouden toenemen. Om de kwadratuur van de cirkel te maken, deed de
Regering twee dingen:
� het inschrijvingsgeld voor de universiteit werd bepaald door het inkomen van de

ouders, met een maximum van £1.000 per jaar;
� de studenten kregen een hogere lening om hun kosten voor levensonderhoud te

dekken, maar de terugbetalingen hingen van het inkomen af, doordat ze werden
gelinkt aan de inkomenstenbelasting van de afgestudeerden.
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Deze vooruitbetalingen lokten heel wat kritiek uit. De voornaamste universiteiten
argumenteerden dat hun inkomen niet hoog genoeg was om te voorkomen dat ze er
als internationale instellingen op achteruit zouden gaan.

Na een lange incubatie pakte de Regering uit met een hervormingspakket, dat niet
minder onpopulair bleek te zijn, maar wel zorgde voor een rechtvaardige manier
om de financiering van de universiteiten te doen toenemen. Mijns inziens was dit
een economisch gezonde en administratief haalbare stap vooruit (zie Barr 2004).
� Vanaf 2006 bepalen de universiteiten zelf hun inschrijvingsgelden – inschrijvings-

geld verschillend per cursus. Ze zullen per cursus niet meer dan £ 3.000 per jaar
kunnen rekenen. (Dit is niet meer dan een kwart van de kostprijs van een
doorsneecursus). Dit is belangrijk om de concurrentie in de hand te werken en
om studenten ertoe te brengen de keuze te maken tussen dure en minder dure
vakken en na te denken over de voordelen die elke individuele student uit de
opleidingen kan halen.

� De studenten hoeven het inschrijvingsgeld niet te betalen bij de inschrijving of vóór
ze hun diploma hebben behaald, en zelfs daarna moeten ze pas betalen wanneer
hun loon meer dan de limiet van £ 15.000 per jaar bedraagt. De terugbetalingen zijn
bepaald op 9% van dat deel van het loon dat boven de £ 15.000 per jaar ligt. Er is
geen interest op de lening, maar de bedragen stijgen wel samen met de inflatie. De
inschrijvingsgelden worden via het inkomstenbelastingsysteem terugbetaald.

� De universiteiten krijgen vanaf de herfst 2006 het inschrijvingsgeld echter vanaf
het ogenblik dat de student van start gaat. Het geld wordt beschikbaar gemaakt
via de Student Loans Company, die de betalingen van de studenten voor haar
rekening neemt via de fiscale overheid, die de verschuldigde bedragen toevoegt
aan de belastingrekening van de afgestudeerde. De Student Loan Company over-
brugt de kloof door het verschil op de markt te lenen.

� Een deel van het inkomen van de universiteiten wordt gebruikt om voor armere
studenten de kosten voor het behalen van een diploma te drukken. Studenten uit
lage-inkomensgezinnen zullen hun inschrijvingsgeld dus nooit terug hoeven te
betalen. Verder krijgen studenten uit lage-inkomensgezinnen  beurzen in cash om
een deel van de kosten voor hun levensonderhoud te dekken. Een systeem van
leningen om alle studenten te helpen voor hun uitgaven voor levensonderhoud,
dient ook via het belastingstelsel te worden terugbetaald; dit systeem blijft
behouden en wordt vrijgeviger.

� Om het recht te verwerven om deze inschrijvingsgelden aan te rekenen, moeten
de universiteiten aantonen hoe ze te werk gaan om armere studenten te lokken en
studietoelagen te geven aan studenten uit arme gezinnen.

Samengevat: universitair onderwijs wordt duurder voor rijkere studenten, goedkoper
voor armere studenten. Gecombineerd kan dit systeem niet alleen de financiering van
universiteiten een duwtje in de rug geven, maar ook de kloof tussen arme en rijke stu-
denten smaller te maken. Hoewel de inschrijvingsgelden nog niet hoog genoeg zijn
om de financiering van de universiteiten om te vormen, gaat het systeem mijns
inziens op die manier de weg op van een haalbare en rechtvaardige financiering.
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8. EUROPA, SOCIALE BESCHERMING EN EFFICIENTIE

De Europese Unie heeft als dusdanig geen grote rol gespeeld in het Britse overleg
aangaande het sociaal beleid. De EMU liet evenmin haar stempel achter, aangezien
lidmaatschap een verre mogelijkheid lijkt. De restricties op de uitgaven werden
intern gegenereerd – met de vastberadenheid om niet door te gaan voor een
regering die hoge belastingen heft.

Er was weinig discussie over de impact van de overheidsuitgaven op het
concurrentievermogen op wereldschaal, wat in de Thatcher-jaren wel het geval
was. Wel kwam er een hevige reactie tegen de achteruitgang van de overheidsdien-
sten in de jaren vóór 1997. De huidige regering legde de klemtoon op de nood om
te investeren in onderwijs en transport als middelen om de nationale efficiëntie te
verbeteren. De Conservatieven ijveren voor lagere belastingen, maar zijn – nog –
niet bereid om te ijveren voor inkrimping van de socialezekerheidsuitgaven. Ander-
zijds is de honger naar hogere belastingen wellicht over. De uitbreiding in de
toekomst zal aan strenge beperkingen gebonden zijn. Het gevoel dat onze verzor-
gingsstaat een rem zet op de Britse economische groei, is weinig verspreid.

Argwaan voor een grotere Europese integratie vloeit voort uit de vrees om niet
alleen de “Britse identiteit” te verliezen, maar ook de controle over ons monetair
beleid; het is geen gevolg van ons sociaal beleid.

9. INKOMENSVERDELING

Wat veel mensen uiteindelijk beschouwen als de maatstaf voor het succes van het
sociaal beleid, is de mate waarin het de ongelijkheid heeft weggewerkt. Op dit vlak
is het verhaal zeer gevarieerd, maar naar mijn mening toch positief.

Wat we niet mogen vergeten, is dat vanaf ongeveer 1977 tot in de jaren negentig de
ongelijkheid in inkomens als nooit tevoren was toegenomen, in vergelijking met om
het even welke periode waarvoor we betrouwbare cijfers hebben. Het Verenigd
Koninkrijk schoof van het kwartiel van ontwikkelde landen met de meest gelijke
verdeling, naar het kwartiel met de meest ongelijke verdeling en dat, in een periode
van vijftien jaar tijd (Hills 1996; 2004).

In de jaren negentig nam de ongelijkheid minder snel toe, om uiteindelijk te stabili-
seren en dan mogelijk in te krimpen, hoewel die tendens statistisch gezien nog niet
significant is. De ongelijkheid gaat er tenminste niet meer op achteruit.
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TABEL 1: VERANDERINGEN IN ONGELIJKHEID IN HET ALGEMEEN EN BIJDRAGEN VAN HET
SOCIAAL BELEID

Gini-coëfficiënten als %

1977 1993 7/1996 1/2000 5/2004

Oorspronkelijk 
marktinkomen
(equivalent 
gezinsinkomen) 43 54 53 51 51

Definitief inkomen 
(na belastingen en 
uitkeringen contant 
en in natura) 23 31 31 31 29

Vermindering van 
de ongelijkheid door 
het sociaal beleid 20 23 22 20 22

Bron: persoonlijke mededeling van ONS (Office for National Statistics).

Opmerking: de ONS is niet van oordeel dat het gepast is om de uiteindelijke
inkomensmaatregel equivalent te maken, omdat dit het toegerekende inkomen uit
prestaties in natura bevat. De equivalentieschalen die in de oorspronkelijke artikels
werden gebruikt, zijn gebaseerd op uitgaven van huishoudens en hebben geen
betrekking op elementen als het toegerekende inkomen uit onderwijs. Door de
prestaties in natura terzijde te laten, wordt de impact van het sociaal beleid op de
uiteindelijke inkomensverdeling onderschat.

Globaal genomen was er slechts een beperkte inkrimping van de ongelijkheid, die
sinds 1993 door de Gini-coëfficiënt wordt gemeten, maar dat is op zich een grote
verandering ten opzichte van de voorbije twee decennia. De verhouding van de
hoogste 10% ten opzichte van de rest van de inkomens geeft aan dat de ongelijkheid
die op die manier wordt gemeten, sinds het begin van de jaren negentig nog sterker
is afgenomen (Sefton en Sutherland 2005).

De regering-Blair schonk bijzondere aandacht aan twee bevolkingsgroepen: de
armen met kinderen en de arme ouderen. De armoede is sterk afgenomen,
vergeleken met wat de situatie zou zijn geweest indien er geen beleidswijziging zou
zijn doorgevoerd.
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TABEL 2: IMPACT VAN HET BELEID OP DE INKOMENSONGELIJKHEID PER GEZINSTYPE 1997-
5/2004.

Beleidsvormen 1997 5/2004 %
(geïndexeerde prijs) beleidsvormen verandering

Impact op Gini-coëfficiënt
Kinderen 0,328 0,288 -12
Gepensioneerden 0,277 0,248 -10
Werkende volwassenen 
zonder kinderen 0,334 0,322 -4
Allemaal 0,338 0,310 -8

Impact op de relatieve 
armoedecijfers (60% mediaan)
Kinderen 27 15 -44
Gepensioneerden 27 19 -30
Werkende volwassenen 
zonder kinderen 13 0 0
Allemaal 20 14 -30

Bron: Sefton en Sutherland 2005.

De absolute inkomensniveaus van het armste quintiel (20%) zijn sinds 7/1996
aanzienlijk gestegen, wat ze tussen 1979 en 1990 nauwelijks hadden gedaan. De
absolute armoede is met andere worden afgenomen – een niet te miskennen factor.
De absolute niveaus van kinderarmoede zijn sinds 1996 gehalveerd (als we het
inkomensniveau dat in 1996 als armoededrempel werd beschouwd, als vergelij-
kingspunt nemen).

Vooral Brown bleef erbij dat inkomens verdiend op de arbeidsmarkt de beste
verzekering tegen armoede zijn. Derhalve ondersteunen we zijn advies om
werkgelegenheid aan te moedigen en de vaardigheden van de arbeidskrachten een
nieuwe “boost” te geven, alsook Blairs pleidooi voor hogere onderwijsnormen. Dit
zal veel meer tijd vergen eer er enige impact merkbaar is.

CONCLUSIE

Wat we van de Britse ervaringen kunnen leren, is mijns inziens het feit dat verzorg-
ingsstaten, indien ze willen overleven, een positieve bijdrage moeten leveren aan de
economische efficiëntie en het concurrentievermogen. Als ze dat doen, varen beide
er wel bij.

Welzijnsvoorzieningen moeten worden aangepast om tegemoet te komen aan de
steeds grotere verwachtingen van de klant en de steeds grotere vraag van individuen
naar keuzemogelijkheden en aanpassingsvermogen. Het Verenigd Koninkrijk moest
op dit vlak misschien meer inspanningen leveren dan de diensten op het Europese

816

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

GLENNERSTER-NED.qxp  12/06/2007  8:57  Pagina 816



vasteland en heeft nog een lange weg te gaan. Waar die weg wel werd afgelegd,
bleef de financiering door de belastingen en de politieke steun behouden en werd
de privéverzekeringsmarkt zelfs ingeperkt.

(Vertaling)
__________
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“De staat van de verzorgingsstaat in de EU anno 1992 en tien jaar later met tien
nieuwe lidstaten. Verzorgingsstaat trendspotting”
door Jozef Pacolet en Veronique Coudron

Deze bijdrage vat de resultaten samen van de voornaamste trends in de verzorgings-
staten van de 25 lidstaten van de EU in de voorbije 5 jaar. Het is de derde keer
dat deze ‘trend watching’ van de sociale bescherming werd gerapporteerd, en voor
de eerste keer werden ook 10 nieuwe lidstaten opgenomen in het vergelijkende
beeld. Kernvraag was hoe de verzorgingsstaat de jongste vijf jaar evolueerde onder
invloed van de toegenomen economische éénmaking, met inbegrip van de euro-
zone die sinds 1999 ingang vond voor 11 lidstaten. De rapportage beperkte zich
vooral tot de evolutie van drie belangrijke stelsels van de sociale bescherming, met
name pensioenen, gezondheidszorg en de ouderenzorg. In het pensioenstelsel valt
de verdere uitbouw van een twee- tot driepijlerstelsel op, vooral in de nieuwe lid-
staten, ook in die landen die voorheen terughoudend waren, maar vooral valt op dat
het stelsel meer en meer de wettelijke stelsels substitueert in plaats van aanvult. Het
optrekken van de werkelijke en wettelijke pensioenleeftijd is verder de meest
voorkomende strategie om de pensioenen betaalbaar te houden. In de gezondheids-
zorg valt vooral de toenemende privatisering in de voorzieningen op, maar ook in
de verzekering en financiering rukt eigen verantwoordelijkheid en privatisering op.
In de ouderenzorg echter groeit de consensus voor een publieke zorgverzekering.
De grootste bedreiging van de sociale bescherming lijkt het groeiende streven om
een bovengrens te stellen aan belastingen of zelfs belastingverminderingen in te
voeren. Dit leidt tot fiscale dumping die haaks staat op de groeiende financierings-
behoeften voor de sociale bescherming van ouderen. Voor de sociale partners valt
een groeiend aantal voorbeelden te noteren dat zij minder betrokken worden bij de
uitbouw van de sociale bescherming, dit terwijl in het verleden dit soort betrokken-
heid juist het best bestand bleek tegen besparingen en het meest gevoelig bleek
voor nieuwe behoeften.

“State of the welfare state in the EU anno 1992 and ten years later with ten new
Member States. Welfare State trend spotting”
by Jozef Pacolet and Veronique Coudron

This contribution summarises the results of the main trends in the welfare states of
the EU’s 25 member states in the past five years. This is the third social protection
trend spotting report, but it is the first time that the 10 new member states have
also been included in the comparison. The key question was how the welfare state
has evolved during the past five years under the influence of the increased econom-
ic integration, including the euro zone, which has come into effect for 11 member
states since 1999. The reporting was mainly limited to the evolution of three impor-
tant social protection schemes, namely pensions, health care and care for the elder-
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ly. With regard to the pension scheme, the further development from a two-pillar
scheme to a three-pillar scheme is observed, especially in the new member states,
even in the countries with a reticent attitude about this in the past. However, the
most noticeable observation is that this trend progressively substitutes the legal sys-
tems instead of completing them. Furthermore, the raising of the real and the legal
pension age is the most frequent strategy to keep the pensions sustainable. Con-
cerning health care, especially the increasing privatisation of the health care facili-
ties is noticeable, but also with regard to insurance and financing, own responsibili-
ty and privatisation are gaining a lot of importance. However, with regard to care
for the elderly, there is a growing consensus regarding a public care insurance. The
most important threat to social protection seems to be the growing aim to limit
taxes or even to implement tax reductions. This will lead to fiscal dumping, which
is at odds with the growing financing needs for the social protection of the elderly.
A growing number of examples show that the social partners are less involved in
the development of social care, while this type of involvement in the past seemed
to be best placed to fend off savings and the most sensitive to new needs.

*
*     *

“Leidt de EU uitbreiding tot sociale afbouw?”
door Filip Abraham

De uitbreiding van de Europese Unie tot 25 lidstaten, en in de (nabije) toekomst
mogelijkerwijze naar 28 en zelfs nog meer, brengt sociaaleconomische systemen
samen die qua inkomensniveaus en sociale bescherming grondig van elkaar ver-
schillen. De verschillen inzake inkomens en lonen tussen oost en west – zelfs in de
meest geavanceerde nieuwe lidstaten als Tsjechië en Hongarije ligt de loonkost nog
altijd tot 80% lager dan de onze- zijn groot genoeg om de migratiestromen van
werknemers en de productie- en investeringsbeslissingen van ondernemingen signi-
ficant te beïnvloeden. Net als communicerende vaten groeien de nu binnen de
Europese Unie samengebrachte systemen door het integratieproces naar elkaar toe.
Deze sociale convergentie wordt bewerkstelligd door meerdere integratiemechanismen,
met name groeiende internationale handel van goederen en diensten, buiten-
landse investeringen van ondernemingen en migratie van werknemers. Of deze
socialeconvergentiebeweging effectief leidt tot sociale afbouw, hangt af van welk
aanpassingsmechanisme doorweegt. Uit de gevoerde analyse komt naar voren dat
integratie door internationale handel en horizontale bedrijfsmobiliteit (ondernemin-
gen met activiteiten hier én ginder) als aanpassingsmechanisme te verkiezen zijn
boven verticale bedrijfsmobiliteit (de regelrechte delocalisatie) en mobiliteit van
werknemers. Gepleit wordt verder ook voor een actieve rekrutering van werkne-
mers uit de nieuwe lidstaten voor de invulling van de zogenaamde knelpuntvaca-
tures in onze economie. Het gaat hier dan zowel om vacatures met een hoge oplei-
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dingscomponent als om jobopportunitieiten waarvoor bij ons onvoldoende werk-
willigheid bestaat. Wel zouden best de hier geldende sociale voorwaarden als uit-
gangspunt dienen voor de tewerkstelling van personen uit de nieuwe lidstaten. Ook
verdere vrijmaking van de dienstenmarkten verdient de nodige aandacht.

“Does European integration lead to social dumping?”
by Filip Abraham

The expansion of the European Union to 25 member states, and in the (near) future
possibly to 28 and even more, unites social-economic schemes, which are quite dif-
ferent from one another as regards income levels and social protection. The income
and wage differences between East and West – even in the most advanced new
member states such as the Czech Republic and Hungary the wage cost is still up to
80% lower than ours – are large enough to significantly influence the immigration
flows of employees and corporate manufacturing and investment decisions. Like
communicating vessels, the schemes that have been united within the European
Union are now growing towards one another as a result of the integration process.
This social convergence is brought about by several integration mechanisms, specifically
the growing international trade of goods and services, foreign investments by
companies and the migration of employees. Whether this social convergence move-
ment will effectively lead to social dumping depends on which adjustment mecha-
nism gains the upper hand. This analysis shows that integration through internation-
al trade and horizontal corporate mobility (companies with activities here and
there) are to be preferred as an adjustment mechanism to vertical corporate mobili-
ty (outright relocation of activities) and the mobility of employees. This analysis also
pleads in favour of an active recruitment of employees from the new member states
for staffing the so-called occupations in demand in our economy. This includes
vacancies for employees with a high level of education as well as job opportunities
for which we are unable to find candidates who are willing to take this job in Bel-
gium. We do recommend that the social conditions applicable in Belgium are used
as a starting point for the employment of persons from the new EU Member States.
The further liberalisation of the services markets should also receive the necessary
attention.

*
*     *

825

Abstract-n.qxp  12/06/2007  8:50  Pagina 825



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2006

“De sociale kwaliteit van Europa behouden en verbeteren. Zijn we er klaar
voor?”
door Jan Renders

Om de vraag ‘hoe de sociale kwaliteit van Europa verhogen’ te beantwoorden vanuit
het standpunt van de Christelijke Arbeidersbeweging (ACW), wordt eerst het belang
van een duidelijk sociaaleconomische concept voor de EU en vervolgens een sterk
beleid om de verzorgingsstaat te behouden aangetoond. Een sociaal Europa, dat de
waarden incarneert waarop alle naoorlogse sociale akkoorden gebaseerd zijn, wordt
echter bedreigd. Interne bedreigingen kunnen tot een grotere selectiviteit van
socialezekerheidsuitgaven en privatisering leiden, terwijl ook externe bedreigingen
–ingebed in het neoliberale gedachtegoed – aanwezig zijn. Daarom juist moet bli-
jvend gekozen worden voor een solidaire maatschappij en moeten we klaarstaan
met een sociaal concept voor Europa.

“Maintaining and improving the social quality of Europe. Are we ready?”
by Jan Renders

In order to answer the question “how to maintain and improve Europe’s social qual-
ity” from the point of view of the ACW (Christian Labour Movement), the impor-
tance of a clear-cut social-economic concept for the EU and of a strong policy to
maintain the welfare state, is demonstrated. The social Europe, which incarnates the
values on which all post-war social agreements were based, is under threat. Internal
threats can lead to a greater selectivity of social security expenditure and to privati-
zation, while external threats – embedded in the neoliberal ideas – are also present.
That is why a permanent choice should be made in favour of a solidary society and
why we need to prepare a social concept for Europe.

*
*     *

“Behoud van een sociaal Europa door een versterking van het sociaal model op
nationaal vlak: het Belgische voorbeeld”
door Jean-Marc Close

In een geglobaliseerde economie als vandaag wordt Europa geconfronteerd met een
grote verscheidenheid van sociale modellen tussen haar verschillende lidstaten. Dit
is enkel houdbaar wanneer de Europese Unie sociale bescherming ondersteunt en
niet kiest voor een pure economische logica. Zo een ‘Europa van de solidariteit’ is
mogelijk door de fiscale fraude te bestrijden, de internationale fiscale concurrentie
tussen landen in te dijken, en het principe van subsidiariteit toe te passen op de
Europese fiscaliteit. Het model van een sociaal Europa moet daarom zowel op de
economische pijler als op de sociale gebaseerd zijn. 
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“Maintaining a social Europe by reinforcing the social model at the national
level: the Belgian example”
by Jean-Marc Close

In today’s globalised economy, Europe is confronted with a wide variety of social
models among its various Member States. This is only tenable if the European Union
endorses social protection and does not choose in favour of a purely economic
logic. Such a ‘solidary Europe’ is feasible if Europe combats tax fraud, limits the
international fiscal competitiveness between countries, and applies the subsidiarity
principle to European fiscality. The model of a social Europe thus needs to be based
on an economic and a social pillar.

*
*     *

“Prioriteiten en kansen van de Europese vakbeweging”
door Gabrielle Clotuche

De Europese arbeidersbeweging gelooft in het concept van een Europees sociaal
model, en wil blijvend actie ondernemen om dit te versterken en verbeteren. Dit
vraagt echter het engagement van alle betrokken partijen, dus ook van werkgevers
en beleidsmakers. De agenda voor de toekomst bestaat dan ook uit volgende pun-
ten: het ontwikkelen van een sociaal beleid en wetgeving, het creëren van een sterk
kader om om te gaan met delocalisatie en herstructurering, het aanpakken van de
demografische uitdagingen, het zorgen voor actief arbeidsmarktbeleid en opleiding,
het verzekeren van gelijkheid voor iedereen, het creëren van een duurzaam wet-
telijk kader voor migratie en mobiliteit, en het versterken van de externe dimensie
van het sociaal model. Het is bijgevolg noodzakelijk voor Europa om te blijven plei-
ten voor haar zaak, haar ‘raison d’être’ te versterken, en een duidelijke toekomst
voor een sociaal Europa te bepalen.

“Priorities and opportunities for the European labour movement”
by Gabrielle Clotuche

The European labour movement believes in the concept of a European social
model, and wishes to take permanent action to reinforce and improve it. This how-
ever requires the commitment of all parties involved, i.e. also of employers and policy-
makers. The agenda for the future thus comprises the following items: develop-
ing a social policy and legislation, creating a strong framework to deal with reloca-
tion and restructuring, dealing with demographic challenges, ensuring an active
labour market policy and training, ensuring equality for everyone, creating a
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sustainable legal framework for migration and mobility and strengthening the social
model’s external dimension. Europe thus needs to continue pleading its case,
strengthen its ‘raison d’être’ and map out a clear future for a social Europe.

*
*     *

“De staat van de verzorgingsstaat in België omstreeks 2005”
door Jozef Pacolet en Veronique Coudron

De verzorgingsstaat in België kon zich de jongste vijf jaar verder ontwikkelen in lijn
met de vroegere uitgangspunten. In de gezondheidszorg werd een hogere
groeinorm toegelaten in de uitgaven, maar deze bleek nog onvoldoende om de kos-
tendruk te compenseren. In de ouderenzorg werd een sterkere uitgavengroei toege-
laten zodat men impliciet een zorgverzekering uitbouwde op federaal niveau, terwijl
deze daarenboven expliciet met een eigen Vlaamse zorgverzekering werd aangevuld
in Vlaanderen en voor de Vlaamse Brusselaars. Voor de pensioenen is de situatie
onduidelijk. De groeiende toekomstige financieringsbehoeften van de pensioenen
zijn afhankelijk van de mate dat het Zilverfonds een meer structurele financierings-
basis zal krijgen, terwijl de tweede pijler slabakt en de burgers massaal blijven
kiezen voor de reeds eerder gevolgde strategie van voorzorgsparen. Maxima op
belastingtarieven en belastingverlagingen, ook van de kant van socialezekerheidsbij-
dragen, dreigen een periode van verdere erosie van de sociale bescherming aan te
kondigen. De grootste zwakte van de Belgische economie blijft het geringe
werkgelegenheidsniveau (op zich ook teken van hoge arbeidsproductiviteit)
zodanig dat stelsels van inactiviteit, werkloosheid en vervroegde uittreding uit de
arbeidsmarkt welig blijft tieren. Het generatiepact en het beleid van activering zijn
dan ook van recente datum en essentieel voor het vrijwaren van de toekomst van de
sociale bescherming.

“The state of the welfare state in Belgium around 2005”
by Jozef Pacolet and Veronique Coudron

In the past five years, the Belgian welfare state has been able to further develop
itself in line with the starting points of the past. A higher growth norm was accept-
ed for health care expenditure, but even this turned out to be insufficient to com-
pensate for the cost pressure. As regards the care for the elderly, a higher expendi-
ture growth was granted, so that a federal social care insurance could be developed.
At the same time this was explicitly complemented with a Flemish care insurance in
Flanders and for Flemish residents in the Brussels Region. The situation remains
unclear as regards pensions. The growing future financing needs for pensions
depend on the extent to which the Ageing fund will receive a more structural
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financing base, while the second pillar is lagging and citizens continue to choose for
the old strategy of preventative saving massively. Capped tax rates and tax reduc-
tions, also as regards social security contributions, threaten to ring in a period of fur-
ther erosion of social protection. The Belgian economy’s biggest weakness however
is the low employment level (also a sign of high labour productivity), as a result of
which inactivity, unemployment and early retirement schemes continue to thrive.
The generation pact and the activation policy were implemented recently and are
essential for safeguarding the future of social protection.

*
*     *

“De stille neergang van het pensioenstelsel van de personeelsleden van de lokale
openbare sector in België”
door Jan Gysen

De lokale openbare sector is de jongste jaren nog aanzienlijk in belang toegenomen
om thans ongeveer 330.000 lokale ambtenaren te betreffen. Ongeveer 44% daarvan
is thans nog vast benoemd. De overige 56% is ‘contractueel’ en heeft een minder
gunstig werknemerspensioen. De groei van de tewerkstelling, in ondermeer sec-
toren als ziekenhuizen en ouderenzorg, is steeds meer verlopen via het contractueel
statuut. De vastbenoemde personeelsgroep nadert ook stilaan de pensioenleeftijd en
riskeert niet vervangen te worden door nieuwe vastbenoemden. Het ruime pen-
sioen voor de vastbenoemden werd door de locale overheden zelf gefinancierd
ofwel via een repartitiestelsel of via een erkende voorzorginstelling of een eigen
gemeentelijke pensioenkas. Deze gefragmenteerde financieringsstructuur, en de
krimpende groep van vastbenoemden die bijdragen in het stelsel tegenover een
groter wordende groep vastbenoemde gepensioneerden zal de financiering onder
druk zetten. De bijdrage schetst welke mechanismen gespeeld hebben, hoe nieuwe
kapitalisatiesystemen geen oplossing kunnen bieden en hoe ondertussen de pen-
sioenrechten voor de contractuele ook gereduceerd zijn, wat de roep naar een
tweede pijler zal meebrengen. Of hoe het aanzien van een stelsel op een paar
decennia volledig kan veranderen.

“The silent decline of the pension system of local civil servants in Belgium”
by Jan Gysen

The local public sector has considerably grown over the past years. At present it
covers approximately 330,000 local public servants. Approximately still 44% of
these civil servants have tenure at present. The remaining 56% work on a contractual
basis and have a less favourable employee’s pension. The rise in employment,
among others in sectors such as hospitals and care for the elderly, is increasingly
founded on a contractual basis. Civil servants with tenure are gradually reaching
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pensionable age and will probably not be replaced by new civil servants with
tenure. The local authorities have financed these extensive pension facilities for
civil servants with tenure, via a PAYG scheme or via a recognised contingency insti-
tution or a municipal pension fund. This fragmented financing structure and the
shrinking group of civil servants with tenure, which contribute to the scheme, in
comparison with a growing group of retired civil servants with tenure, will increase
the pressure on financing. The contribution outlines which mechanisms intervened,
how new capitalisation systems cannot provide a solution, and how the pension
rights for contractual civil servants have also been reduced, which will lead to the
call for a second pillar. Or how a scheme can change completely over a few
decades.

*
*     *

“De hervorming van de verzorgingsstaat in Nederland: 1982-2003”
door Lei Delsen

Nederland wordt gekenmerkt door de evolutie van ‘Dutch disease’ in de jaren
tachtig naar ‘the Dutch miracle’ in de jaren negentig. Een aanhoudend beleid van
uitgavencontrole, het terugdringen van het overheidstekort en arbeidsmarkt-activer-
ing resulteerde sinds de jaren negentig in een lagere schuldgraad, hogere economi-
sche groei, en lagere werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid. Vanaf 1998 ging
men verder met ingrijpende hervormingen: de introductie van meer competitie en
privatisering in de gezondheidszorg, het beperken van vervroegde uittreding en
pensionering, en een radicale hervorming in het arbeidsongeschiktheidsstelsel met
een strengere selectie en beperktere toegang. Ook het werkloosheidsstelsel werd
aangepakt (kortere uitkeringsperiodes, strengere voorwaarden) en meer concurren-
tie-elementen werden ingevoerd in de administratie om de efficiëntie te verhogen.
Het resultaat is een evolutie in de richting van een Angelsaksisch model in plaats
van het bestaande Rijnlandmodel. De verzorgingsstaat moet echter gezien worden
als een investering, en niet als een kostenfactor.

“Welfare state reform in the Netherlands: 1982-2003”
by Lei Delsen

The Netherlands are characterised by the evolution from the ‘Dutch disease’ in the
1980s to ‘the Dutch miracle’ in the 1990s. A consistent policy of controlled expen-
diture and reducing the budget deficit, combined with labour market activation has
resulted in a lower level of debt, higher economic growth and lower unemployment
levels, combined with a reduced dependence on benefits since the 1990s. From
1998 onwards, the government continued its drastic reforms: the introduction of
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more competition and privatisation in health care, limiting early retirement and pen-
sion and a radical reform of the scheme for people who are unfit for work, with a
stricter selection and limited access. The unemployment benefits scheme was also
changed (shorter periods of benefits, stricter conditions) and more competition ele-
ments were implemented in administration to increase efficiency. The result is an
evolution along Anglo-Saxon lines, instead of the existing Rhine Land model. The
welfare state must be seen as an investment, not as a cost centre.

*
*     *

“De staat van de verzorgingsstaat anno 2005: de situatie in Luxemburg”
door Franz Clément

Na de introductie van een, op het Duitse systeem van ‘Pflegeversicherung’  geïn-
spireerde, zorgverzekering voor chronische zorg (1999), heeft de Luxemburgse ver-
zorgingsstaat in de periode 2000-2005 een aantal nieuwe veranderingen en her-
vormingen ondergaan, maar ze is nog steeds springlevend. Hoewel de werkgevers-
bijdragen gedaald blijken te zijn, gingen de sociale uitgaven niet achteruit en bleven
op een hoog niveau dankzij hogere staatsbijdragen. Dit ging samen met een aantal
vernieuwingen, zoals de creatie van een compensatie voor het grootbrengen van
kinderen of het versoepelen van de toegang tot het minimumloon. De belangrijkste
hervorming vond echter plaats voor personen met een handicap en zieke werkne-
mers, door het garanderen van een minimuminkomen en de herintegratie in het
arbeidscircuit te ondersteunen en te stimuleren. Enkel inzake pensioenen is er nog
een weg te gaan, ondanks de genomen maatregelen, zeker in het kader van de ver-
grijzing en de ouder wordende (beroeps)bevolking. In de voorbije vijf jaar heeft
Luxemburg haar welvaartsstaat dan ook verder verbeterd en vernieuwd.

“The state of the welfare state anno 2005: the situation in Luxembourg”
by Franz Clément

After the introduction of a care insurance for chronic care (1999), inspired by the
German ‘Pflegeversicherung’ system, the Luxembourg welfare state has undergone
a number of changes and reforms between 2000-2005. It is still alive and kicking
though. Although employer’s contributions seem to have gone down, social expen-
diture has not; instead it has remained at a high level thanks to higher state contribu-
tions, in combination with a number of innovations such as the creation of compen-
sation for rearing children, or a more flexible access to minimum wages. The most
important reform however affects disabled persons and sick employees: they are
now guaranteed minimum wages and their reintegration in the employment circuit
is guaranteed and stimulated. The only sector that still requires change, in spite of
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measures already taken, is the pension sector, especially in view of the ageing (pro-
fessional) population. In the past five years, Luxembourg has thus further improved
and innovated its welfare state. 

*
*     *

“De verzorgingsstaat in Frankrijk vanaf het einde van de jaren negentig”
door Sandrine Dufour-Kippelen en Marie-Eve Joel

Het socialezekerheidssysteem in Frankrijk heeft te kampen met sociaaleconomische
moeilijkheden, zoals de hoge structurele werkloosheid, de vergrijzing van de
bevolking en de enorme stijging van gezondheidsuitgaven. Deze laatste resulteerden
in een financiële crisis voor het systeem. Bijgevolg werden er in de afgelopen 10 jaar
hervormingen doorgevoerd. In de zorgsector en bij nieuwe programma’s voor lang-
durig zieken en ouderen kenden deze hervormingen succes. De doorgevoerde her-
vormingen in het pensioenssysteem daarentegen blijken onvoldoende om de
duurzaamheid te verzekeren, net zoals in de gezondheidszorg grote tekorten blijven
bestaan. Ook de werkloosheid blijft hoog, ondanks de genomen restrictieve maat-
regelen. Daarom dient aandacht besteed te worden aan programma’s die de
armoede en uitsluiting bestrijden, wat ook gebeurde sinds 2000.

“The welfare state in France since the end of the 1990s”
by Sandrine Dufour-Kippelen and Marie-Eve Joel

The French social security system is faced with some serious social-economic diffi-
culties, such as high structural unemployment, the ageing population and the huge
increase in health care expenditure. The latter resulted in a financial crisis for the
system. As a result, there have been several reforms in the past ten years. In the wel-
fare sector and in new programmes for the chronically ill and the elderly, these
reforms have been a real success. The reforms that were implemented in the pen-
sion system however seem insufficient to guarantee a durable system; likewise the
huge deficits in health care continue to subsist. Unemployment is also still high, in
spite of the restrictive measures that have been taken. That is why attention has to
be given to programmes that combat poverty and exclusion, which has been the
case since 2000.

*
*     *
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“De staat van de verzorgingsstaat in Duitsland”
door Roland Eisen

De veranderingen in de verzorgingsstaat in Duitsland in de periode 1997-2004 vie-
len samen met de regeringswissel van de gevestigde christen-democratische-liberale
regering-Kohl door de rood-groene regering onder Kanselier Schröder vanaf 1999.
Voor het merendeel van de hervormingen, waaronder “Agenda 2010” de belangrijk-
ste is, is het dan ook nog te vroeg voor een evaluatie. Wel wordt een overzicht
gegeven van de ingrijpende hervormingen in deze periode. Voor de arbeidsmarkt
bespreken we voornamelijk de aanbevelingen van de Commissie Hartz, die met
drastische uitkeringsbeperkingen de werkloosheid poogt terug te dringen. We zien
ook dat de hervormingen in de gezondheidszorg elkaar versneld opvolgen, en dat
de (langdurige) zorgverzekering nood heeft aan structurele hervormingen. Ten
slotte wordt de pensioenhervorming van 2001 geanalyseerd. Met andere woorden,
in de periode 1998-2004 vonden verschillende hervormingen plaats die alle tot doel
hebben de duurzaamheid van de Duitse verzorgingsstaat te garanderen in steeds
wijzigende omstandigheden.

“The state of the welfare state in Germany”
by Roland Eisen

The changes in the German welfare state between 1997 and 2004 coincided with
the advent of a new red-green government led by Chancellor Schroeder (which
replaced the established Christian-democrat-liberal Kohl cabinet in 1999). It is thus
too early to evaluate the majority of the reforms, including the most important one,
“Agenda 2010”. An overview of the most radical reforms during this period is pro-
vided. As regards the labour market, the author mainly discusses the Hartz Commit-
tee’s recommendations, which tries to reduce unemployment by drastic benefit lim-
itations. It is also observed that the health care reforms are succeeding each other at
an accelerated pace and that the (long-term) care insurance needs a structural
reform. Finally, the 2001 pension reform is analysed. In other words, different
reforms were implemented between 1998 and 2004, which are all aimed at guaran-
teeing the durability of the German welfare state in constantly changing conditions.

*
*     *
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“De toestand van de verzorgingsstaat in Denemarken op het einde van de jaren
negentig en het begin van de 21e eeuw”
door Eigil Boll Hansen

De Deense verzorgingsstaat is in goede doen, en dit onder meer dankzij hervormin-
gen die ingezet werden in de jaren negentig. Sinds 1994 werden er drastische arbeids-
markthervormingen ingevoerd, met als voornaamste doel het aantal werklozen te
verminderen. Door een streng activerend arbeidsmarktbeleid, volgens het principe
‘een uitkering moet je verdienen’, daalde de werkloosheidsgraad tot 5% , in combi-
natie met de strengere aanpak en selectie van asielzoekers vanaf 2001. Ook het pen-
sioenssysteem werd aangepakt om het aantal vervroegde gepensioneerden terug te
dringen. Tegelijkertijd kunnen we in de beschouwde periode verdere decentra-
lisatie vaststellen, met een grotere verantwoordelijkheid voor het regionale niveau.
Een trend naar meer privatisering kan voorlopig enkel in het pensioensysteem sig-
nificant genoemd worden, maar lijkt in de toekomst alleen maar te zullen toenemen.
Het Deense model van ‘flexicurity’ lijkt dan ook klaar te zijn voor de uitdagingen,
met de vergrijzing als voornaamste, die voor de deur staan.

“The state of the welfare state in Denmark in the late 1990s and the early 2000s”
by Eigil Boll Hansen

The Danish welfare state is doing well, among others due to reforms launched dur-
ing the 1990s. Since 1994, some drastic labour market reforms have been imple-
mented. Their main aim has been to reduce the number of unemployed. A strict
activating labour market policy, in line with the “you have to earn your benefits”
principle, resulted in unemployment levels under 5%, combined with a stricter
approach and selection of asylum seekers from 2001 onwards. The pension system
has also been reformed in order to reduce the number of early retirees. At the same
time, further decentralisation took place during the period under consideration,
which resulted in more responsibility at regional level. A trend towards more pri-
vatisation is only apparent in the pension system. However, it seems that it will only
increase in the future. The Danish ‘flexicurity’ model seems to be ready to face new
challenges, with ageing as the most important one, which it will be faced with in
the near future.

*
*     *
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“De verzorgingsstaat in Spanje tussen 1998 en 2003”
door Gregorio Rodríguez Cabrero

Spanje onderging in de periode 1998-2003 een aantal sociaaleconomische veran-
deringen die een impact hadden op de verzorgingsstaat. Algemeen kan men in de
beschouwde periode een consolidatie vaststellen van een model van sociale
bescherming dat gekenmerkt is door een relatief ruime dekking maar een eerder
laag niveau van bescherming. Spanje bengelt inzake sociale uitgaven onderaan het
Europese lijstje, wat versterkt werd door het verder onder controle houden van de
sociale uitgaven. Samen met de verdergaande decentralisatie van bevoegdheden
naar de autonome regio’s, impliceerde dit een aantal hervormingen en dus veran-
deringen. Achtereenvolgens wordt de permanente hervorming van het Spaanse pen-
sioenssysteem besproken, de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg, de (impli-
caties van de) sterke immigratiegolf van een voorheen typisch emigratieland als
Spanje, en de regularisatie van deze immigranten die leidde tot een spectaculaire stij-
ging van het aantal bijdragebetalers. Tot slot stellen we ook vast dat de sociale
bescherming voor personen in afhankelijkheidssituaties (een zorgverzekering) nu
integraal deel uitmaakt van de Spaanse sociale bescherming. Er mag dan ook gecon-
cludeerd worden dat in de periode 1998-2003 de Spaanse verzorgingsstaat haar
voortbestaan en stabiliteit bewezen heeft, ondanks tekenen van privatisering of
coördinatieproblemen tussen de centrale overheid en haar regionale tegenspelers.

“The welfare state in Spain between 1998 and 2003”
by Gregorio Rodríguez Cabrero

Between 1998 and 2003, Spain underwent a number of social-economic changes
that had in impact on the welfare state. Generally speaking, there was a consolida-
tion of a social protection model characterised by a relatively broad coverage, but a
rather low level of protection. As regards social expenditure Spain is at the bottom
of the European ranking. This trend was reinforced by the further containment of
social expenditure. In combination with the ongoing decentralisation of compe-
tences to the autonomous regions, this implied a number of reforms and changes.
The article subsequently discusses the permanent reform of the Spanish pension
system, the increased health care expenditure, the (implications of the) strong
immigration wave in a country like Spain, which traditionally used to be an emigra-
tion country, and the regularisation of these immigrants, which led to a spectacular
increase in the number of people contributing to the system. Finally, it is also
noticed that the social protection for people in dependence situations (a care insur-
ance) has now been fully  integrated in Spanish social protection. It can thus be con-
cluded that the Spanish welfare state has proved its continued existence and stabili-
ty between 1998 and 2003 in spite of signs of privatisation and in spite of the coor-
dination problems between the federal authority and its regional counterparts.

*
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“De staat van de sociale bescherming in het Verenigd Koninkrijk, 2005: in betere
conditie”
door Howard Glennerster

De periode vanaf midden jaren negentig betekende een breuk met het beleid van de
regering Thatcher en had dan ook belangrijke (positieve) veranderingen voor de
verzorgingsstaat tot gevolg. Werken werd aangemoedigd en ondersteund om werk-
loosheid te verminderen, uitgaven voor gezondheidszorg en onderwijs namen
drastisch toe, ‘quasi-markets’ werden ingevoerd in bepaalde overheidsdiensten om
concurrentievoordelen te genieten terwijl privatisering toch beperkt bleef, en de
arbeidsmarktparticipatie van vrouwen werd aangemoedigd door de uitbouw van
kinderopvang en de uitbreiding van het aantal schooluren. We stellen echter ook
vast dat verdere inspanningen nodig zijn voor een hervorming van het pensioen-
stelsel en het aandeel van privépensioenbetalingen daarin, en om de ongelijkheid
verder terug te dringen (ondanks de afname van armoede onder kinderen en oude-
ren). De hervormingen van de Labour regering tonen bijgevolg aan dat de verzor-
gingsstaat kan herleven en overleven mits economische efficiëntie en concurrentie
gestimuleerd worden.

“The state of welfare in the UK, 2005: in better shape”
by Howard Glennerster

From the mid-1990s onwards, the British government clearly broke away from
Thatcherite policies. This resulted in important (positive) changes for the welfare
state. Work was encouraged and even supported in order to reduce unemployment,
health care and education expenditure increased sharply, quasi markets were intro-
duced in certain administrations in order to benefit from competitive advantages
while privatisation remained limited and women’s labour market participation was
encouraged by developing child care facilities and extending the number of school
hours. However, it is also found that further efforts are required for a reform of the
pension system and the share of private pension payments in this scheme, and to
further reduce inequality (in spite of the decrease in poverty among children and
the elderly). The Labour Government’s reforms thus show that the welfare state can
survive and be revived when economic efficiency and competition are stimulated.

__________
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