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PROGRESSIEVE DUALISERING VAN DE
BISMARCKIAANSE STELSELS VAN SOCIALE
BESCHERMING

DOOR BRUNO PALIER

Sciences Po, Parijs

Het leeuwendeel van het vergelijkende onderzoek over de welvaartsstaat dat eind
20e, begin 21e eeuw werd gepubliceerd, staaft de idee dat de stelsels voor sociale
bescherming in Continentaal Europa het minst gemakkelijk te hervormen zijn. In
het midden van de jaren negentig vergeleek Gøsta Esping-Andersen voor de verschil-
lende stelsels voor sociale bescherming hun vermogen om nieuwe economische uit-
dagingen aan te gaan, en hij beklemtoonde daarbij de onbuigzaamheid van het con-
tinentale stelsel voor sociale bescherming door van een “bevroren continentaal land-
schap” te spreken (Esping-Andersen, 1996a). Ook Fritz Scharpf en Vivien Schmidt
(2000) toonden aan dat, hoewel alle welvaartsstaten door de nieuwe economische
context (openstelling van de economieën) beïnvloed zijn, vooral de “christendemo-
cratische” stelsels voor sociale bescherming, die op sociale verzekering gebaseerd
zijn, niet alleen veel grotere moeilijkheden ondervinden, maar ook het moeilijkst te
hervormen zijn. Paul Pierson (2001a) stelde vast dat de hervormingen in Continen-
taal Europa veel zeldzamer en problematischer zijn.

Sinds het begin van de jaren 2000 zijn echter ingrijpende veranderingen duidelijk
zichtbaar in de voorzieningen voor sociale bescherming van de landen van Conti-
nentaal Europa. Tijdens de eerste jaren van de 21e eeuw bleek uit de vergelijking
van de nationale trajecten op het vlak van hervorming van de sociale bescherming
(Palier, 2010) en uit de vergelijking van de hervormingen in de verschillende sec-
toren van de sociale verzekeringen (ouderdom, werkloosheid, ziekteverzekering;
Palier, Martin, 2007) dat alle landen van Continentaal Europa hun sociale
bescherming verregaand structureel hebben hervormd (1). Het tewerkstellings-
beleid en de stelsels voor werkloosheidsverzekering zijn veranderd: van uitstap uit
de arbeidsmarkt wordt overgegaan naar ontwikkeling van de activering (Clegg, 2007 

(1) De conclusies die in beide hier genoemde publicaties, alsook in dit nummer worden uiteengezet,
zijn het resultaat van een collectief onderzoek dat eind 2005 werd gelanceerd en werd gefinancierd
door de DREES-MIRe van het Franse Ministerie van Sociale Zaken, Politieke Wetenschappen, de
stichtingen Friedrich Ebert en Jean Jaurès, alsook de universiteit van Harvard. Hartelijk dank aan
Louise Hervier voor het grondig nalezen van deze tekst. Met dank aan Philippe Pochet voor zijn bij-
drage aan de ontwikkeling van dit speciaal nummer.
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en in dit nummer). Wat de ouderdomsverzekering betreft, hebben Oostenrijk,
Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje verschillende golven van pensioenhervorming
doorgemaakt; met de recentste golf werden structurele veranderingen doorgevoerd:
privépensioenfondsen en pogingen om de tewerkstellingsgraad van oudere werk-
nemers te verhogen (Bonoli en Palier, 2007). Op het vlak van de gezondheidszorg
werden met de recente hervormingen in de ziekteverzekeringsstelsels twee nieuwe
logica’s ingevoerd: universalisering door staatstussenkomst en een marktlogica
gebaseerd op een gereguleerde concurrentie (Hassenteufel en Palier, 2007). Boven-
dien hebben de landen van Continentaal Europa, die bekendstaan om hun familia-
lisme en de traditionele manier waarop ze de verdeling van de arbeid op basis van
het geslacht aanpakken, hun beleid inzake de tenlasteneming van jongere kinderen
en zorgbehoevende ouderen geleidelijk aan gewijzigd. Sinds het einde van de jaren
negentig ontwikkelden ze formele voorzieningen voor de tenlasteneming van zorg-
behoevenden, hervormden ze het ouderschapsverlof en probeerden ze voor
vrouwen het gezins- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen en banen te
creëren in de sector dienstverlening aan personen (Morel, 2007).

Ondanks wat tal van auteurs voorspelden, hebben alle landen van Continentaal
Europa hun stelsels voor sociale bescherming grondig structureel hervormd (over-
gang naar meerpijlerpensioen, activering, concurrentie in de ziekteverzekering en
defamilialisering van de tenlasteneming van zorgbehoevenden). De veranderingen
waren in de loop van de voorbije tien jaar dan misschien wel niet geheel en al zicht-
baar, ze moeten wel worden beschouwd als het eindresultaat van een lange evolutie
van reeksen van uiteenlopende en opeenvolgende hervormingen. Dit nummer bevat
de gedetailleerde analyse van het hervormingstraject van bepaalde bismarckiaanse
landen van Continentaal Europa: Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. Elk
artikel volgt een gemeenschappelijk analyseschema: het begint met een beschrijving
van het stelsel voor sociale bescherming in het begin van de jaren tachtig, vóór de
reeks hervormingen, en schetst dan de inhoud van de drie of vier hervormingsreek-
sen in de verschillende landen. Voor elke reeks wordt de klemtoon gelegd op de
analyse van de probleemdiagnose en de voornaamste oplossingen in die reeks, op
de inhoud van het gevoerde beleid en op de analyse van het belang, de conflicten
en de politieke compromissen waarop deze hervormingen steunen. Bij wijze van
conclusie wordt elk artikel afgesloten met een uiteenzetting over de hoofdken-
merken van de stelsels voor sociale bescherming nadat de reeks hervormingen is
doorgevoerd. Dit nummer geeft ook een gedetailleerde analyse weer van de her-
vormingen van het beleid inzake werkgelegenheid en werkloosheidsverzekering in
Duitsland, België, Frankrijk en Nederland. In een slotartikel wordt nagegaan welke
rol Europa precies heeft gespeeld bij deze hervormingen van de stelsels voor sociale
bescherming.

In deze inleiding willen we op de voorgrond stellen wat gemeenschappelijk is voor
alle nationale trajecten inzake de hervorming van de sociale bescherming in Conti-
nentaal Europa (met ook aandacht voor andere landen, zoals Oostenrijk, Spanje en
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Zwitserland – zie Palier, 2010). Uiteraard betwisten we de nationale eigenheden
niet. Met dit werk willen we de voornaamste gemeenschappelijke kenmerken van
de hervormingen van de bismarckiaanse sociale bescherming schetsen.

De eerste reacties op de crisis van de jaren zeventig (beleid waarbij minder produc-
tieve en oudere loontrekkenden uit de arbeidsmarkt worden teruggetrokken,
stijging van de sociale bijdragen) worden sterk bepaald door de institutionele logica
van de bismarckiaanse stelsels zelf. De strekking van de hervormingen veranderde
echter geleidelijk aan, door een opeenvolging van maatregelen die steunen op of
bepaald worden door de gevolgen van de voorafgaande hervormingen. Als we
inzicht willen verwerven in de recentste structurele hervormingen en het algemene
proces volgens hetwelk de sociale bescherming in Continentaal Europa werd
omgevormd, kunnen we een hervorming niet analyseren zonder ook naar het
gehele hervormingsproces te kijken. Dit hervormingsproces, hier het “hervormings-
traject” genoemd, bestaat uit verschillende fasen die elk door een overheersend
type van beleidswijziging worden gekenmerkt. Vier hoofdfasen kunnen in het typi-
sche hervormingstraject van de bismarckiaanse stelsels voor sociale bescherming
worden onderscheiden. Hierna nemen we de voornaamste kenmerken van deze vier
fasen onder de loep. Bij wijze van conclusie bekijken we nogmaals wat de bismarck-
iaanse stelsels voor sociale bescherming door de hervormingen zijn geworden en
welke impact de veranderingen op de Europese samenlevingen hadden.

1. DE INDUSTRIE REDDEN!

Voor de meeste landen van Continentaal Europa kwam het er op het einde van de
jaren zeventig en in het begin van de jaren tachtig vooral op aan om de (industriële)
grondvesten van hun economisch en sociaal systeem te redden. De desindustrialise-
ring trof in hoofdzaak de oude industrielanden (of regio’s), zoals Duitsland, Frankrijk,
België, Noord-Italië en Oostenrijk, en het sociale model dat ermee wordt geasso-
cieerd. Naarmate de internationale concurrentie, met name in de be- en verwer-
kende industrie, toeneemt, wilden de meeste landen van het Europese continent
geen afstand doen van hun industrie ten gunste van de dienstensector (zoals het
Verenigd Koninkrijk grosso modo heeft gedaan, althans in zijn macro-economische
beleid). De meeste landen wilden evenmin een aanzet geven tot of investeren in
vernieuwing en nieuwe industrieën (zoals Californië en de Scandinavische landen
deden). Om hun traditionele activiteiten zo veel mogelijk te verdedigen en te
behouden, hebben ze in tegendeel besloten om te kiezen voor een strategie van
hyperproductiviteit. Enerzijds hield dat in dat in de kern van de industriële activitei-
ten tewerkgestelde personen beter werden beschermd en productiever werden
gemaakt; anderzijds werden minder productieve werknemers en minder rendabele
activiteiten aan de kant geschoven door toedoen van brugpensioen en outsourcing
van talloze activiteiten (in hoofdzaak de minder goed aangeschreven diensten) die
voordien in de industriële ondernemingen zelf werden gerealiseerd, (Palier, Thelen,
2010). In de loop van de jaren tachtig ging het aantal gerechtigden op werkloosheids-
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verzekering, maar vooral op invaliditeitsuitkeringen en/of vervroegd pensioen pijl-
snel de hoogte in om deze strategie te ondersteunen en personen die de arbeids-
markt hadden verlaten, een inkomen te verschaffen. Het was vooral de bedoeling
om de werkgelegenheid van de voornaamste (mannelijke) kostwinner van het gezin
te vrijwaren door zijn mogelijke concurrenten van de arbeidsmarkt te halen.

Al snel bleek echter dat deze strategie zeer duur was, vooral dan voor de sociale
verzekeringen. Gevolg was een fenomenale daling van de werkgelegenheidscijfers
en een hogere druk op de sociale rekeningen. Om de rekeningen van de sociale-
verzekeringsstelsels weer in evenwicht te brengen – na de stijging van de werk-
loosheid, een trage groei en het gebruik van de sociale verzekeringen om door de
crisis getroffen personen te beschermen – verhoogden de regeringen het niveau van
de sociale bijdragen.

In het begin van de jaren negentig werd deze strategie beetje bij beetje op de
helling geplaatst, omdat het prijskaartje zo groot was. In zijn artikel wijst Philippe
Pochet erop dat het feit dat de gepastheid van deze strategie werd aangevochten ten
overstaan van de grote tendensen die op Europees niveau werden gepromoot, ook
een belangrijke rol heeft gespeeld in het feit dat de hervormingen van de sociale
bescherming werden geheroriënteerd naar economische maatregelen.

2. DE STELSELS VOOR SOCIALE BESCHERMING REDDEN!
DE EERSTE GOLF VAN UITGAVENBEPERKING: DE JAREN NEGENTIG

In het begin van de jaren negentig speelden de Europese verplichtingen voor
Frankrijk, Italië, Spanje, België en voor de landen die tot de Europese Unie toe-
traden, zoals Oostenrijk, een doorslaggevende rol bij het stopzetten van de vorige
strategie, die als reactie op de economische en sociale moeilijkheden was
aangenomen. Zelfs voor die landen voor wie de criteria van Maastricht niet zo
nieuw waren (denk maar aan Duitsland en andere landen die aan de Deutsche Mark
gelinkt waren), werd het feit dat zij hun niveau van de sociale bijdragen zo sterk
optrokken (met name, in het geval van Duitsland, om de eenmaking te financieren),
in de context van de mondialisering en de Eengemaakte Europese Markt alsmaar
vaker als een probleem beschouwd. In alle landen van Continentaal Europa was de
gewaarwording dat het niveau van de sociale bijdragen in een context van open
economie alsmaar moeilijker houdbaar was, de aanleiding voor een ommekeer in de
hervormingen, die voortaan geconcentreerd zijn op een beleid van socialekostenbe-
heer, eerder dan op de invoering van beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers
van de economische crisis.

Wat in de redeneringen ter rechtvaardiging van de meeste hervormingen in deze
periode echter het meest opvalt, is het feit dat wanneer zelfs het niveau van de
sociale bijdragen wordt bekritiseerd, dit niet (of nog niet) het geval is voor het
socialeverzekeringsstelsel in zijn geheel. Integendeel: meestal wordt geopperd dat
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dit stelsel zelf het slachtoffer is van de aanslepende crisis, want door de werk-
loosheid en de zwakke groei kunnen er niet genoeg ontvangsten worden geboekt.
Meestal stelden de regeringen de hervormingen in de jaren negentig voor als wilden
ze hiermee de doelstelling nastreven om het stelsel te redden en niet om het te
doen verdwijnen, noch om het grondig om te vormen (ook al wilden de neoliberale
regeringen die in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk aan de macht
waren, al meer dan tien jaar lang de welvaartsstaat ontmantelen – Pierson, 2001).

Of het nu gaat over de hervormingen van de pensioenen, de werkloosheids- of
invaliditeitsverzekering, de techniek die vooral werd aangewend om de kosten te
drukken, bestond erin om de band tussen het bedrag en de duur van de bijdragen
en het volume van de uitkeringen strakker aan te halen (door de berekeningsfor-
mule te veranderen en/of de regels voor toegang tot de rechten strenger te maken).
De hervormingen steunden met andere woorden op de reeds in deze stelsels
opgenomen logica (het “bijdragevermogen van de verstrekkingen”: het recht op
sociale uitkeringen spruit voort uit de voorafgaande betaling van de sociale bijdra-
gen). Over het algemeen werd de duur van de bijdragebetaling vóór de werk-
loosheid verlengd om op een volledige uitkering aanspraak te kunnen maken.
Verder werd het aantal jaren om recht te hebben op een volwaardig pensioen,
opgetrokken of er werd meer afgetrokken voor pensioenen die vóór de wettelijke
pensioenleeftijd worden opgenomen. Zo werden ook de prestaties verminderd,
vooral voor diegenen die geen volledige loopbaan konden hebben. Om de sociale
tekorten weg te werken werden ook beslissingen genomen om de financiering van
de “niet op bijdragebetaling berustende” prestaties uit de begroting van de sociale
verzekering te halen.

Omstreeks 1990 stuitten de hervormingsprojecten vaak op sterk verzet en er moest
met de sociale partners over worden onderhandeld opdat ze zouden worden
goedgekeurd. In de voorafgaande periode werd, zoals we hebben gezien, de kostprijs
voor de nieuwe sociale uitgaven – om de gevolgen van de crisis te verzachten en
met name die personen die uit de arbeidsmarkt zijn getreden (in het bijzonder
diegenen in brugpensioen) te helpen – in de meeste gevallen gedragen door de
sociale verzekeringen (hetzelfde geldt voor de kosten voor de Duitse eenmaking,
die voornamelijk door de West-Duitse sociale verzekeringen werden gedragen). De
sociale partners verweten de regeringen alsmaar vaker dit feit; zij oordeelden dat de
kosten voor de niet op bijdragebetaling berustende prestaties voor een groot deel
de financiële moeilijkheden van de sociale verzekeringen verklaarden. In nagenoeg
alle continentale landen eisten de sociale partners dat de Staat zijn verantwoor-
delijkheden zou opnemen en met de belastingen (en niet met de sociale bijdragen)
de niet op bijdragebetaling berustende uitkeringen zou betalen.

Van de vele pogingen tot hervorming om de sociale uitgaven te drukken, werden
diegene goedgekeurd, die met een “opheldering van de verantwoordelijkheden”
gepaard gingen. De hervormingen steunen meestal op een (expliciete of impliciete)
politieke uitwisseling: de regering stelt aan de sociale partners voor om de financie-
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ring van de niet op bijdragebetaling berustende prestaties op zich te nemen (sociale
minima voor ouderen, personen met een handicap, langdurig werklozen; 
bijdragekredieten voor de periodes van werkloosheid, voor de opvoeding van de
kinderen, financiering van de brugpensioenen, ...) op voorwaarde dat zij de
maatregelen voor kostenbeheersing aanvaarden. De sociale partners zagen deze
opheldering als een garantie voor het voortbestaan en de betaalbaarheid van de
sociale verzekeringen.

Op die manier werden de hervormingen uitgevoerd en werd erover onderhandeld
om de sociale verzekeringen te behouden en te redden. Niettemin hadden ze wel
gevolgen voor de draagwijdte van deze sociale verzekeringen. De hervormingen
wijzigden immers hun vermogen om “quasi-universeel” (Leisering, 2009) te zijn,
wat ze sinds de jaren zestig en zeventig verondersteld werden te zijn. Door de ver-
vangingsratio van de werkloosheids- of pensioenuitkeringen te verlagen, garanderen
ze niet langer een hoge vervangingsratio voor het inkomen. Doordat ze personen in
een atypische situatie niet langer (of slecht) dekken, dekken ze ook niet langer de
volledige bevolking. Minder gedekte personen, minder vrijgevige verstrekkingen: er
wordt ruimte gecreëerd voor de ontwikkeling van nieuwe verstrekkingen: aanvul-
lende verstrekkingen boven op de verplichte sociale verzekering (vrijwillig privé-
pensioen bijvoorbeeld), ofwel verstrekkingen op basis van het stelsel voor sociale
bescherming, voor diegene die hun recht op sociale verzekering verloren hebben
(of het nooit gehad hebben). 

Door de manier waarop erover werd onderhandeld, waren deze eerste hervormin-
gen de aanzet voor een dualisering van de stelsels voor sociale bescherming zelf. Bij
de onderhandelingen slaagden de vakbonden er doorgaans in om de positie en de
bescherming van de “insiders” te behouden: bijvoorbeeld door te bekomen dat de
pensioenhervormingen zeer geleidelijk aan, over een lange periode werden
doorgevoerd. Zo bleven de loontrekkenden die het dichtst bij hun pensioen ston-
den – de meerderheid van de vakbondsleden – gespaard (Bonoli, Palier, 2007). Ook
werden de prestaties inzake werkloosheidsverzekering herijkt, waardoor diegenen
die een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur hebben, betere rechten krijgen
en diegenen die een minder vaste loopbaan hebben, minder rechten krijgen (Clegg,
2007). Om de sociale verzekeringen te “ontlasten” van de dekking van uit de arbeids-
markt uitgesloten personen, van langdurig werklozen en zelfs van “atypische”
werknemers, begonnen de hervormingen een nieuwe socialebeschermingswereld
uit te breiden en zelfs te creëren die deze “outsiders” moest dekken, door niet op
bijdragebetaling berustende en aan inkomensvoorwaarden gebonden prestaties met
belastingen te financieren.

Bovendien beklemtoonden deze hervormingen alsmaar meer de structurele proble-
men waarmee de sociale verzekeringen kampten: diegenen die niet volledig aan het
stelsel kunnen bijdragen (de uitgeslotenen, de onzekere werknemers en de atypi-
sche profielen) kunnen door deze hervormingen niet worden gedekt; de belangrijk-
ste financieringsbron (de sociale bijdragen) blijkt een hindernis te vormen voor de
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creatie van arbeidsplaatsen en voor het concurrentievermogen; de traditionele
“woordvoerders” van de sociale verzekeringen (de sociale partners en in het bijzon-
der de vakbonden) kunnen belangrijke hervormingen blokkeren. De stelsels voor
sociale bescherming, die vroeger werden gezien als slachtoffers, blijken geleidelijk
aan een van de voornaamste oorzaken te zijn geworden van de moeilijkheden die
zich in Continentaal Europa voordoen, met institutionele hervormingen van de
sociale bescherming tot gevolg.

3. DE INSTITUTIONELE HERVORMINGEN

De politieke moeilijkheden die de economische maatregelen van de jaren negentig
en de relatieve mislukking daarvan met zich meebrachten (de sociale uitgaven
bleven stijgen, de werkloosheidscijfers bleven hoog), hebben de regeringen ertoe
gebracht om fundamentele institutionele hervormingen van de stelsels voor sociale
bescherming in overweging te nemen. Vooral de volgende twee belangrijke institu-
tionele kenmerken van de bismarckiaanse stelsels voor sociale bescherming werden
op de helling geplaatst: de financiering door sociale bijdragen en de (formele of
informele) betrokkenheid van de sociale partners bij het bestuur van de stelsels voor
sociale bescherming.

Er kwamen nieuwe hervormingen, die in de vergelijkende studies over de sociale
bescherming vaak terzijde worden gelaten en de funderingen van de bismarckiaanse
stelsels voor sociale bescherming moesten omvormen: veranderingen in de
financieringsmechanismen (verlaging van de sociale bijdragen en verhoging van de
financiering door belastingen), in het bestuur van de stelsels en in de hervormingen
(verzwakking van de sociale partners en in het bijzonder van de rol van de vakbon-
den, privatisering of “verstating”).

Drie hoofdmechanismen werden gebruikt om een deel van de financiering van de
sociale bescherming over te hevelen van de sociale bijdragen naar de belastingen:
ten eerste krijgt de financiering door de belastingen een grotere rol toegewezen
wanneer een regering zich ertoe verbindt om voor de niet op bijdragebetaling
berustende prestaties, die voordien door de sociale bijdragen werden betaald, te
betalen; ten tweede hebben heel wat regeringen van Continentaal Europa in het
kader van het werkgelegenheidsbeleid besloten om de werkgevers vrij te stellen van
de betaling van een deel van de sociale bijdragen, om de kosten van ongeschoolde
arbeid te doen afnemen: in dat geval hebben de regeringen, ofwel de werkgevers
fiscale tussenkomsten verleend, ofwel de vrijstellingen van bijdragen bij de sociale-
verzekeringskassen gecompenseerd (met andere woorden: ze hebben de sociale bij-
dragen door belastingen vervangen); tot slot werden, en dat is ongebruikelijker,
echte nieuwe belastingen ingevoerd, ofwel om sociale bijdragen te vervangen,
ofwel om nieuwe types van sociale uitgaven te financieren (zie bijvoorbeeld de Con-
tribution Sociale Généralisée (Veralgemeende Sociale Bijdrage) in Frankrijk of de
Ökosteuer (Ekotaks) in Duitsland) (Manow, 2010).
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Bijgevolg nam het gewicht van de sociale bijdragen in de landen van Continentaal
Europa tussen 1995 en 2006 af (daar waar het in alle andere Europese landen stabiel
bleef of zelfs toenam). Het aandeel van de sociale bijdragen in het totaal van de
belastinginkomsten was gedaald met 1,5 procentpunten in Oostenrijk, 2,3 in België,
6,2 in Frankrijk, 1,8 in Duitsland, 1,4 in Italië, 3,5 in Nederland en 2,7 in Spanje
(Manow, 2010). Ook al blijven de sociale bijdragen in Continentaal Europa de hoofd-
rol spelen in de financiering van de stelsels voor sociale bescherming, toch is het
relatieve aandeel van de andere vormen van verplichte voorheffing gestegen.

Door deze veranderingen in de financiering ontstonden nieuwe instrumenten – of
kregen deze een grotere plaats toegewezen – die doorgaans met een andere logica
in de sociale bescherming worden geassocieerd. We zouden daaruit kunnen aflei-
den dat het gaat om een geval van “kruising” van de stelsels voor sociale
bescherming. Als we de evolutie van de verschillende bismarckiaanse stelsels voor
sociale bescherming vergelijken, blijkt dit echter niet zo te zijn. Integendeel: de
veranderingen in de financiering dragen ertoe bij dat twee socialebeschermings-
werelden – de op bijdrage berustende sociale verzekeringen enerzijds en het
domein van de niet op bijdrage berustende prestaties anderzijds – duidelijker van
elkaar worden onderscheiden. In deze tweede socialebeschermingswereld, gefi-
nancierd door de belastingen, vinden we verschillende basisvangnetten. Deze
nieuwe financieringsbronnen kunnen ook worden gebruikt om nieuwe of nog te
ontwikkelen diensten te financieren, die duidelijker dan vroeger van de verzekerin-
gen worden gescheiden, zoals de gezondheidszorg en de diensten voor het tewerk-
stellingsbeleid (plaatsing, opleiding, enz.) en de diensten voor de tenlasteneming
van zorgbehoevende ouderen.

Verder hebben ook verschillende mechanismen en maatregelen ertoe bijgedragen
dat de rol van de sociale partners binnen de bismarckiaanse stelsels voor sociale
bescherming werd afgezwakt. Eerst werd de rol van de sociale partners minder
belangrijk door een “natuurlijk” gevolg van de verandering van financiering: als de
staat sociale uitgaven met belastingen financiert, wil hij ook rechtstreeks de
beslissingen nemen. Een andere methode bestond erin om de sociale partners aan
de kant te laten staan, door ze uit te sluiten van de voorbereidende werkzaamheden
voor de hervormingen (de regering-Schröder bijvoorbeeld riep alsmaar nieuwe ad
hoc-commissies in het leven om de hervormingen voor te bereiden en de tradi-
tionele paritaire instanties werden daarbij over het hoofd gezien). Frankrijk kende
het Parlement formeel een grotere rol toe bij de beslissingen aangaande de sociale
zekerheid. Ook sommige administratieve hervormingen zwakten de rol van de
sociale partners af; zo werd de bestuursstructuur van sommige instellingen voor
sociale verzekeringen gewijzigd. De (totale of gedeeltelijke) vrijmaking of privatisering
van de vroeger door de sociale partners beheerde kassen tot slot maakte eveneens
dat de sociale partners een kleinere rol toebedeeld kregen (Ebbinghaus, 2010).
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De traditionele rol van de sociale partners in de verplichte sociale verzekeringen
werd afgezwakt en de regeringen verwierven beetje bij beetje grotere politieke
capaciteiten om hun hervormingen door te drijven, zoals we in het volgende deel
zullen zien. Niettemin mogen we hieruit niet afleiden dat de sociale partners in het
algemeen werden verzwakt op de arbeidsmarkt of op het vlak van de sociale
bescherming: de werkgevers blijven immers invloed uitoefenen op de recentste her-
vormingen en de collectieve onderhandeling kan op het domein van de aanvullende
sociale bescherming een heropleving kennen (in het bijzonder wat pensioenen
betreft of dankzij de decentralisering van het arbeidsmarktbeleid) (Ebbinghaus, 2010).

Met deze institutionele veranderingen verwierven de regeringen een grotere con-
trole op de financiering en de besluitvorming inzake de verplichte sociale
bescherming. Ze verwierven nieuwe politieke capaciteiten om moeilijke beslissin-
gen te nemen, alsook bepaalde capaciteiten om nieuwe types van prestaties te
financieren die ofwel voor de minstbedeelden bedoeld zijn, ofwel nieuwe sociale
risico’s moeten dekken. Deze veranderingen ondermijnen de traditionele pijlers van
de Bismarckiaanse stelsels voor sociale bescherming, waardoor de eerder struc-
turele veranderingen van de jaren 2000 mogelijk werden. Deze “metapolitieke her-
vormingen” (Clegg, 2007, p. 77) blijken een conditio sine qua non te zijn voor
andere veranderingen. Ze maakten de weg vrij voor de verregaandere structurele
veranderingen die in de jaren 2000 zichtbaar werden.

4. HERSTRUCTURERING VAN DE  B ISMARCKIAANSE STELSELS  VOOR SOCIALE
BESCHERMING

Op het einde van de jaren negentig kampten de landen van Continentaal Europa
toch nog met niet te verwaarlozen economische en sociale problemen, ondanks een
decennium met enkele lastige hervormingen. De werkloosheidscijfers daalden net
voor de eeuwwisseling in heel Europa, maar in Continentaal Europa lag de arbeids-
participatie toch nog laag. De tekorten waren tot dan toe opgenomen in de criteria
van Maastricht en sommige landen (met name België en Italië) hadden een hoge
schuldenlast. De overheidstekorten in de landen van Continentaal Europa behoor-
den overigens tot de hoogste in de Europese Unie. Op enkele uitzonderingen na
(zoals in Nederland en Spanje) lagen de cijfers voor economische groei op het conti-
nent lager dan in de andere Europese landen (Angelsaksische, Scandinavische en
Oost-Europese landen) en dan in de Verenigde Staten en Canada. Bij het begin van
het nieuwe millennium werd het “oude Europa” gebrandmerkt om zijn slechte
economische prestaties, onder meer wat betreft het vermogen van de andere (Angel-
saksische of Scandinavische) modellen om hun eigen moeilijkheden te overwinnen.
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Daarenboven zijn de sociale en demografische veranderingen op het einde van de
jaren negentig duidelijker zichtbaar geworden. De babyboomers maken zich op
voor hun pensioen. De demografische afhankelijkheidsratio (niet-werkend/wer-
kend) was het minst gunstig in Continentaal Europa. Doordat de vrouwen in de
meeste Europese landen de arbeidsmarkt wilden betreden, en dat ook hebben
gedaan, is in Continentaal Europa ook duidelijker gebleken hoe moeilijk het is om
werk en gezinsleven met elkaar te verzoenen en wordt de idee dat dit wel eens
schade zou kunnen toebrengen aan de vruchtbaarheid, een punt van discussie. Het
werkloosheidsniveau tot slot mocht dan al op en neer gaan, langdurige werk-
loosheid en sociale uitsluiting bleven maar toenemen, vooral dan bij de laag-
geschoolde werknemers. In Continentaal Europa groeide het bewustzijn dat er
alsmaar meer nieuwe sociale risico’s ontstonden (zoals onzekere vormen van arbeid,
langdurige werkloosheid, armoede bij werknemers, eenouderschap, en ook de
onmogelijkheid om werk en gezinsleven met elkaar te verzoenen, Bonoli, 2005) en
dat de traditionele beschermingsstelsels niet in staat waren om de mensen tegen
deze nieuwe risico’s te beschermen. In zijn artikel beklemtoont Philippe Pochet dat
de Europese instanties een belangrijke rol hebben gespeeld bij deze bewustmaking,
met name in het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie en later ook in
het kader van de Lissabonstrategie van 2000.

De Europese regeringen waren er steeds maar meer van overtuigd dat ze, om hun
structurele moeilijkheden op te lossen, hun stelsels voor sociale bescherming
absoluut grondig moesten aanpassen en zelfs een nieuwe sociale agenda moesten
goedkeuren. Voor het eerst wilden de hervormingen de sociale bescherming als
geheel expliciet wijzigen en herstructureren en er nieuwe denkwijzen in invoeren.
Sinds het begin van de jaren 2000 werd een nieuwe golf van hervormingen
doorgevoerd. Deze hervormingen zijn het bewijs dat het werkgelegenheidsbeleid
een nieuwe richting is ingeslagen: minder productieve werknemers worden niet
langer aangespoord om de arbeidsmarkt te verlaten, maar integendeel weer aan het
werk gezet: activering van werklozen, beperking van vroegtijdige arbeidsmarktver-
lating, brugpensioen en maatregelen om de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen,
ouderen en ongeschoolden te doen toenemen. Verder werden ingrijpende her-
vormingen van de pensioenen goedgekeurd die de kosten van de overheidspensioe-
nen nog moesten verminderen en de ontwikkelingen van door kapitalisatie gefi-
nancierde privépensioenen in de hand moesten werken. Op het vlak van de gezond-
heidszorg werd in Duitsland en Nederland de concurrentie tussen de ziekteverzeke-
ringen ingevoerd, terwijl in Frankrijk de staat hun bestuursvermogen opdreef. De
vangnetten werden ontwikkeld of versterkt om de zwaksten te beschermen.
In kader 1 worden de voornaamste structurele hervormingen van de sociale verzeke-
ringen opgesomd die in de loop van de jaren 2000 in de verschillende bismarcki-
aanse landen werden doorgevoerd. In een kleiner aantal landen wilde men met de
hervormingen ook de bismarckiaanse stelsels voor sociale bescherming “moderni-
seren” om een betere bescherming te bieden tegen de nieuwe sociale risico’s door
de (min of meer bescheiden) ontwikkeling van nieuwe socialebeleidsinitiatieven.
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KADER 1: DE STRUCTURELE HERVORMINGEN VAN DE SOCIALE VERZEKERINGEN 

� In Duitsland voorzag de Riester-hervorming van de pensioenen in 2001 nogmaals
een verlaging van het niveau van de overheidspensioenen. Bovendien creëerde ze
de mogelijkheid om een aanvullende individuele pensioenrekening gefinancierd
door kapitalisatie te openen. De vervangingsratio van de pensioenen werd fors
verlaagd en de wettelijke pensioenleeftijd werd op 67 jaar gebracht. De vier Hartz-
hervormingen van de jaren 2000 betekenden een grondige verandering van de
Duitse arbeidsmarkt en de werkloosheidsverzekering, door de invoering van ingrij-
pende activeringsmechanismen, zoals de verplichting om een baan te aanvaarden,
en een relatieve daling van de uitkeringen voor sommige werklozen (maar een
verbetering van de bescherming van de minstbedeelden). In de ziekteverzekering
werd de concurrentie tussen de kassen nog opgedreven, het financieringsaandeel
van de gebruikers werd verhoogd en er kwamen nieuwe modaliteiten voor de
financiering van de gezondheidsuitgaven door de belastingen (btw) (Hinrichs,
2010 en in dit nummer).

� In Frankrijk veralgemeende de hervorming van de werkloosheidsverzekering in
2001 de activeringsprincipes voor de meeste werklozen. Verder werden steeds
meer nieuwe tegemoetkomingen ontwikkeld die werk rendabel moesten maken
[Prime pour l’emploi (tewerkstellingspremie), Revenu de Solidarité Active
(inkomen actieve solidariteit)]. De pensioenhervorming van 2003 stemde de situ-
atie in de overheidssector af op die in de privésector, en voorzag de stimulering
van de ontwikkeling van pensioenspaarplannen – individueel (PERP) en collectief
(PERCO). In de loop van de jaren 2000 werden het remgeld en de franchises in de
ambulante gezondheidszorg herhaaldelijk opgetrokken; daardoor nam de
privéverzekering in belang toe. De hervormingen van 2004 en 2008 daarenboven
zorgden ervoor dat de nationale en regionale overheden meer controle kregen
over de rest van het gezondheidszorgstelsel (Palier, 2010b).

� In Oostenrijk werden de regelingen voor vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt
in de eerste helft van de jaren 2000 geleidelijk aan afgeschaft, het pensioenstelsel
werd geharmoniseerd door de federale ambtenaren in het algemene stelsel op te
nemen, het geheel van verplichte uitkeringen werd ingekrompen en geleidelijk
aan werd een pijler voor aanvullend – door kapitalisatie gefinancierd – privépen-
sioen ingevoerd (gefinancierd door de omzetting van de vertrek- of ontslagver-
goedingen in een bijdrage tot het pensioenfonds). De voorwaarden voor recht op
werkloosheidsuitkeringen werden strenger, er werden activeringsmaatregelen
doorgevoerd en tal van andere maatregelen genomen om arbeidsplaatsen te
creëren voor ongeschoolde werknemers. Op het vlak van de ziekteverzekering
bleef het aandeel van de privé-uitgaven voor gezondheidszorg in percentage van
de totale uitgaven voor gezondheidszorg alsmaar stijgen, door de verhoging van
de meebetalingen. Het aandeel van de werkgeversbijdragen werd verlaagd en bin-
nen het gezondheidszorgstelsel werden staatsagentschappen opgericht om het
stelsel beter te controleren (Obinger en Talos, 2010).
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� In België behielden de werkloosheidsverzekeringen, in tegenstelling tot alle
andere bismarckiaanse landen, een universeel karakter, met een forfaitaire uitke-
ring voor (nagenoeg) alle werklozen. Tussen 1999 en 2005 werden enkele
bescheiden activeringsmaatregelen goedgekeurd en er kwam een “generatiepact”
om het aantal vervroegde pensioenen te doen inkrimpen (evenwel zonder
noemenswaardig succes). De openbare pensioenen die door de sociale zekerheid
worden gewaarborgd, zijn zo laag geworden dat steeds meer loontrekkenden op
de professionele en privéstelsels rekenen om een pensioen te bekomen dat met
hun vroegere inkomsten overeenstemt. De wet-Vandenbroucke van 2003 over de
aanvullende pensioenen moest de toegang tot het privépensioenaanbod veral-
gemenen (Hemerijck en Marx, 2010, Vleminckx in dit nummer).

� In Nederland dateren de beleidsinitiatieven voor activering van het midden van de
jaren negentig, met de “Melkert-banen” voor laaggeschoolden, vrouwen, jonge
werknemers, migranten en langdurig werklozen. De activering werd nog verder
doorgedreven toen in 1997 de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid wer-
den verminderd voor de aanwerving van langdurig werklozen en laaggeschoolde
werknemers; sinds de Wet Inschakeling Werklozen (WIW) van 1998 moeten alle
werklozen een op het individu afgestemd beoordelingsgesprek voeren. De con-
currentie tussen de verschillende ziekteverzekeringsstelsels werd in 2005 ingevoerd.
Aangezien het overgrote deel van het pensioenstelsel met kapitalisatie wordt
gefinancierd, zijn er op dat vlak geen grote veranderingen, maar er werden wel
sterke stimulansen gecreëerd om vroegtijdige uitstap uit de arbeidsmarkt te ver-
minderen (Hemerijck en Marx, 2010, Hemerijck in dit nummer).

� In Italië dateren de structuurhervormingen van 1995, toen de Dini-hervormingen
een overheidspensioenstelsel met notionele rekeningen met vaste bijdragen invoer-
den; dit stelsel kwam tot stand na een lange overgangsprocedure. In de jaren
2000 kregen de door kapitalisatie gefinancierde aanvullende pensioenstelsels een
duwtje in de rug door de automatische omzetting van de vertrekvergoedingen
(TFR) in pensioenspaarplannen. De flexibilisering van de Italiaanse arbeidsmarkt
en de beleidsinitiatieven voor activering op de arbeidsmarkt (voornamelijk gericht
op de meest kansarme groepen) werden sinds het einde van de jaren negentig
ontwikkeld. De blokkeringen konden echter niet worden overwonnen om een
gepaste werkloosheidsverzekering en een gewaarborgd minimuminkomen te
bevorderen (Jessoula, Alti, 2010).

� In Spanje zijn de pensioenhervormingen minder zichtbaar aanwezig dan in Duits-
land, Frankrijk of Italië, maar op het einde van de jaren tachtig werden de
privépensioenfondsen ingevoerd en deze zijn sindsdien blijven groeien. Daaren-
boven werd de arbeidsmarkt geflexibiliseerd (dankzij het massale gebruik van
overeenkomsten voor tijdelijke arbeid) en werd gekozen voor actieve beleidsiniti-
atieven inzake de arbeidsmarkt (Guillen, 2010).
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� In Zwitserland wordt het pensioenstelsel bijna volledig door kapitalisatie gefi-
nancierd en de privéziekteverzekeringen vormen de kern van het systeem. Toch
werden nog tal van maatregelen genomen om de “outsiders” van de arbeidsmarkt
beter te beschermen. Sinds 1995 werden alsmaar meer activeringsmaatregelen
goedgekeurd: toegang tot opleiding, beleid inzake de integratie van personen met
een handicap en wijzigingen in het gezinsbeleid om werk en gezinsleven beter op
elkaar te kunnen afstemmen (Häusermann, 2010).

Behalve deze structurele hervormingen van de sociale verzekeringen worden nog
meer socialebeleidsinitiatieven doorgevoerd (of reeds bestaande beleidsinitiatieven
werden verder uitgebreid).

Tegenover de langdurige werkloosheid, de alsmaar precairdere arbeidsplaatsen, de
sociale uitsluiting en vooral de verminderde dekking van de sociale verzekeringen
zijn de sociale minima in belang beginnen toenemen in de bismarckiaanse stelsels
voor sociale bescherming. Alle landen, met uitzondering van Italië, hebben de
gewaarborgde minimuminkomens ofwel uitgebreid, ofwel veralgemeend. Deze
herontdekking van de bijstandsprogramma’s is voor een stuk het gevolg van de
beleidsinitiatieven waarmee de uitgaven voor sociale verzekeringen moeten worden
verminderd, want de sociale verzekeringen zijn niet bij machte om de meest “atypi-
sche individuen”, die nochtans in aantal blijven toenemen, te beschermen. Dat zou
kunnen worden verklaard als een terugkeer naar Bismarck, toen de Duitse politiek
een onderscheid maakte tussen beleid gericht op de werknemers (Arbeiterpolitik)
en beleid voor armen (Armenpolitik, zie Leibfried, Tennstedt, 1985). Dat wijst in
ieder geval op een breuk met het naoorlogse compromis, toen de sociale verzeke-
ringen van het Bismarck-type de Beveridge-doelstellingen moesten halen en de
hele bevolking moesten dekken (Leisering, 2009). De nieuwe beleidsinitiatieven
voor bijstandsvoorzieningen wijzen op een institutionalisering van het dualisme bin-
nen de sociale bescherming. We moeten hierbij echter wel opmerken dat in som-
mige landen voor de minstbedeelden wel een basisvangnet werd ontwikkeld, maar
dat sommige hervormingen ook hebben geprobeerd om de bescherming door de
sociale verzekeringen te verbeteren voor sommige atypische werknemers (in
hoofdzaak deeltijdse werknemers), in het bijzonder in Nederland, Spanje, Zwitser-
land en Oostenrijk.

Sinds het einde van de jaren negentig werden nog andere vernieuwingen doorge-
voerd om aan de nieuwe sociale risico’s het hoofd te bieden. De eerste betreft de
langdurige zorg of de tenlasteneming van zorgbehoevenden, met de Pflegever-
sicherung in Duitsland in 1995, het Pflegegeld in Oostenrijk (gefinancierd door de
belastingen) en de nieuwe verstrekkingen voor zorgbehoevende ouderen in
Frankrijk (APA).
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Als we Frankrijk en België terzijde laten – deze landen hadden al maatregelen
genomen inzake de tenlasteneming van kleine kinderen – zijn de meest
vernieuwende ontwikkelingen wellicht de maatregelen die gezins- en beroepsleven
beter met elkaar moeten verzoenen, en de geformaliseerde zorg voor kleine
kinderen. Sommige van de meest conservatieve stelsels van sociale bescherming zijn
begonnen met zich aan de verdwijning van het rolmodel van de huisvrouw aan te
passen door voor kleine kinderen opvangplaatsen te creëren, de schooluren te wijzi-
gen, het ouderschapsverlof te veranderen en alleenstaande ouders beter te bescher-
men. Deze “revolutie” is echter bijzonder dubbelzinnig, aangezien het wellicht de
bedoeling is om het lot van de vrouwen te verbeteren en in de kinderen te
investeren, maar ook (en misschien zelfs nog meer) om de vruchtbaarheid te onder-
steunen (Henninger et al., 2008) en (voor vrouwen) arbeidsplaatsen tegen lage
lonen te creëren in de dienstensectoren (Morel, 2007). Oostenrijk en Italië hebben
deze vorderingen niet gemaakt. Frankrijk en België zijn er in zekere zin op achteruit-
gegaan, want de voorzieningen voor kinderopvang kregen het om budgettaire rede-
nen zwaar te verduren.

5. WAT IS ER VAN DE BISMARCKIAANSE STELSELS VOOR SOCIALE BESCHERMING
GEWORDEN?

Globaal genomen hebben al deze hervormingen de stelsels voor sociale bescher-
ming grondig mee gereorganiseerd. Hun vermogen om nagenoeg de hele bevolking
te dekken, werd ingeperkt, er kwamen tal van maatregelen om mensen te stim-
uleren om weer aan het werk te gaan, en het traditionele model van arbeidsverde-
ling volgens geslacht werd afgezwakt. In tegenstelling tot diegenen die deze veran-
deringen interpreteren als een kruising van de stelsels voor sociale bescherming,
menen wij dat we getuige zijn van een progressieve dualisering van de sociale
stelsels in Continentaal Europa.

Een van de belangrijkste veranderingen spruit voort uit het feit dat de verplichte
sociale verzekeringen niet langer bij machte zijn om een hoog inkomen te blijven
garanderen, niet alle sociale risico’s kunnen dekken, noch de volledige bevolking
kunnen beschermen. De hoofddoelstelling van de sociale bescherming in de bismar-
ckiaanse stelsels bestond er oorspronkelijk in om voor de werknemers en hun gezin
inkomenszekerheid te waarborgen. Deze doelstelling werd in de jaren zestig verder
uitgebreid en de sociale verzekeringen dienden de ganse bevolking en alle sociale
risico’s te dekken en een hoge inkomensvervangingsratio te garanderen. In de jaren
zestig werd er expliciet naar gestreefd om de hele bevolking in de socialeverzeke-
ringsstelsels op te nemen, zodat er geen nood meer was aan sociale bijstand. Ook al
dekten ze in werkelijkheid dan niet de volledige bevolking, toch was dat op het
einde van de jaren zestig en zeventig (vroeger in Duitsland, zie de pensioenhervor-
ming van 1957) duidelijk de bedoeling: rechtstreeks, door de sociale verzekering
voor de (mannelijke) werknemers in loondienst of onrechtstreeks voor hun partner
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en hun kinderen, door toedoen van het “gezinsloon” en de afgeleide rechten (Esp-
ing-Andersen, 1996).

De verschillende golven van inkrimping van de sociale verzekeringen verhoogden
het “bijdragevermogen” van de prestaties en de vervangingsratio’s werden naar
beneden toe herzien. In de meeste gevallen zijn minder personen door de sociale
verzekeringen gedekt dan in het verleden en een kleiner aandeel van het vroegere
loon wordt in de ouderdoms- en werkloosheidsverzekering vervangen. Hoewel som-
mige recente hervormingen ernaar streefden om deeltijdse werknemers in de
stelsels op te nemen (in Nederland, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje en gedeel-
telijk ook in Frankrijk en Duitsland), kunnen de sociale verzekeringen niet langer
worden beschouwd als “quasi-universeel” (Leisering, 2009).

De doelstelling om de levensstandaard te behouden, is eveneens verdwenen. In de
meeste gevallen werden de vervangingsratio’s verlaagd voor de rustpensioenen,
zodat de individuen een privéaanvulling nodig hebben om op hun oude dag hun levens-
standaard te behouden. De dekking van ziektekosten door de overheid moet
geleidelijk aan worden aangevuld door een privédekking, met name in Frankrijk. In
sommige gevallen verdween het gelijkwaardigheids- of evenredigheidsbeginsel van
de prestaties zelf (in het geval van de Belgische werkloosheidsverzekering, waar het
niet echt bestaat, maar vooral voor de Duitse, Oostenrijkse, Belgische en Italiaanse
ouderdomsverzekeringen). Het loonbehoud lijkt niet langer een haalbare doel-
stelling te zijn voor de bismarckiaanse stelsels voor sociale bescherming, die alsmaar
meer genoegen nemen met het waarborgen van een minimuminkomen.

Beetje bij beetje werd de eerste doelstelling, namelijk loonbehoud, vervangen door
een nieuwe oriëntering naar activering toe en dat op alle domeinen: werkloosheid,
actief ouder worden en ondersteuning van de deelname van vrouwen aan de arbeids-
markt. Deze nieuwe oriëntering naar tewerkstelling was in termen van werkloos-
heidsgraad relatief efficiënt, maar niet in termen van kwaliteit van tewerkstelling
(Emmenegger, Häusermann, Palier, Seeleib-Kaiser, 2012).

Uit de verveelvoudiging van de beleidsinitiatieven en de diversifiëring van de doel-
stellingen en principes zouden we kunnen afleiden dat de stelsels voor sociale
bescherming in Continentaal Europa hybridischer zijn geworden, want de ken-
merken van de andere twee werelden van sociale bescherming (Scandinavische en
Angelsaksische) kunnen er nu in worden teruggevonden. Wij menen dat dat niet het
geval is. De nieuwe stelsels voor sociale bescherming in Continentaal Europa wor-
den immers gekenmerkt door een tweeledige structuur, bestaande uit, enerzijds,
(alsmaar minder) sociale verzekeringen die alsmaar meer voor “insiders” zijn voorbe-
houden, en, anderzijds, bijstandsuitkeringen en activeringsmaatregelen gericht op
de “outsiders”.
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CONCLUSIE. DE DUALISERING VAN DE STELSELS VOOR SOCIALE BESCHERMING
IN CONTINENTAAL EUROPA

Na twee decennia van “groei zonder werk” (de jaren tachtig en negentig) blijken de
bismarckiaanse stelsels voor sociale bescherming in staat te zijn geweest om uit de
valkuil van sociale bescherming zonder werk (welfare without work, Esping-Ander-
sen, 1996) te blijven. Tussen 1997 en 2007 lijken alle economische kernfactoren in
positieve zin te veranderen: laag werkloosheidscijfer, hogere arbeidsparticipatie
voor laaggeschoolde werknemers, vrouwen en oudere werknemers (Duitsland en
Nederland slaagden er zelfs in om de doelstellingen van de Europese Unie, namelijk
50% werkzaamheidsgraad voor de 55-64-jarigen, te halen). Dat kan ongetwijfeld
worden toegeschreven aan de structurele hervormingen (activering) van de sociale
bescherming en aan de veranderingen inzake financieringswijze (verlaging van de
arbeidskosten). Al deze bereikte vorderingen kwamen echter op de helling te staan
door de crisis van het einde van de jaren 2000, die haast al deze landen (met uitzon-
dering van Duitsland) terugbracht naar de situatie van het einde van de jaren
negentig. Bovendien ging het bij de bereikte vorderingen louter om kwantiteit en
niet om kwaliteit.

De kwaliteit van de meeste van de gecreëerde arbeidsplaatsen was immers niet
goed. In de jaren negentig voerden de landen van Continentaal Europa flexibilise-
ringsmaatregelen door (versoepeling van de regels aangaande deeltijds werk,
overeenkomsten voor bepaalde duur, werk als uitzendkracht), maar hoofdzakelijk
dan in de marge van de arbeidsmarkt, met een institutionalisering van de secundaire
arbeidsmarkt als gevolg (Palier en Thelen, 2010). In de jaren negentig en 2000 leid-
den zowel de ontwikkeling van arbeidsplaatsen gesubsidieerd dankzij de vrijstelling
van sociale bijdragen (zoals de mini- en midijobs in Duitsland, de verveelvoudiging
van gesteunde arbeidsplaatsen in Frankrijk), als de ontwikkeling van sociale
vrijstellingen tot de uitbreiding van deze secundaire arbeidsmarkt. Ook al stijgt hun
aantal snel, deze nieuwe banen worden in Continentaal Europa vaak “atypisch”
genoemd, een term die op zich al inhoudt dat op dit arbeidsmarktsegment verschil-
lende normen en regels van toepassing zijn (Palier en Thelen, 2010).

Deze omvorming van de arbeidsmarkt gaat gepaard met de omvorming van de
sociale stelsels, want de atypische situaties op de arbeidsmarkt zijn gedekt door
andere sociale uitkeringen en zijn vaak van een lager niveau. In de meeste gevallen
is er voor atypische banen geen typische sociale bescherming (met Nederland als
opmerkelijke uitzondering en behalve ook voor bepaalde deeltijdse werknemers in
andere landen). In Continentaal Europa hadden de “outsiders” het meest te lijden
onder de veranderingen van de arbeidsmarkt en de hervormingen van de sociale
bescherming (Emmeneger et al., 2012). Dit toenemende dualisme van de arbeids-
markt en de sociale bescherming heeft de dualismen in de Europese samenlevingen
nog versterkt en gevoed.

330

INTRO-PALIER-NED.qxp  11-7-2012  13:29  Pagina 330



DE INSTITUTIONALISERING VAN DUALISMEN IN DE SAMENLEVING
De hervormingen van de voorbije decennia hebben aanleiding gegeven tot velerlei
dualiseringen: er ontstonden twee socialebeschermingswerelden; aan het overheids-
stelsel werd een privéluik toegevoegd en de bevolking werd opgedeeld in verzeker-
den en steuntrekkers. De indijking van de dekking van de sociale verzekeringen
heeft ruimte vrijgemaakt voor de privéaanvullingen (privépensioenfondsen en
privéziekteverzekeringen) en voor de invoering van vangnetten (om de minstbe-
deelden te dekken). Het gaat om een nieuwe architectuur voor de bismarckiaanse
stelsels voor sociale bescherming, waarbij de sociale verzekeringen nog steeds een
eigen centrale, maar niet langer overheersende rol spelen. Deze nieuwe architectuur
bracht in de samenleving nieuwe vormen van verticaal dualisme tot stand en kan de
de voorbije jaren vastgestelde uitbarsting van sociale ongelijkheden gedeeltelijk
verklaren.

Ook de bevolking lijkt alsmaar meer verdeeld te zijn in twee groepen: sommigen
blijven genieten van de socialeverzekeringsprogamma’s, die weliswaar minder
vrijgevig zijn, maar vaak kunnen rekenen op door hun werkgevers gefinancierde
privéaanvullingen; anderen hebben geen toegang tot (sociale of privé)verzekeringen
en hangen van minimumuitkeringen af. De hervormingen van de sociale bescher-
mingen hebben er met andere woorden gedeeltelijk toe bijgedragen dat de
ongelijkheden nog toenamen en dat de samenleving werd opgesplitst in insiders en
outsiders (Emmeneger et al., 2012).

In vele landen (in het bijzonder in Italië, België, Duitsland en Oostenrijk) zijn de
door de sociale zekerheid voorziene overheidspensioenen zo laag geworden dat de
middenklasse op aanvullende, professionele of individuele privéstelsels zal moeten
rekenen om een pensioen te kunnen bekomen dat met hun vroegere inkomsten
overeenstemt. Ook hier ontstaat een nieuw dualisme tussen personen die toegang
hebben tot deze stelsels, en personen die hier geen toegang toe hebben (Jessoula,
Alti, 2010). Zelfs als sommige regeringen (zoals in Duitsland) voorzien hebben dat
de staat aan de pensioenfondsen een toeslag betaalt die rekening houdt met het
inkomen en het aantal kinderen ten laste, zal de ontwikkeling van de pensioenfond-
sen toch leiden tot nieuwe ongelijkheden tussen de gepensioneerden. Deze
ongelijkheden zorgen nogmaals voor een splitsing tussen diegenen die een goed
inkomen hebben en/of in grote ondernemingen tewerkgesteld zijn (waar ze van
sociale voordelen genieten waarover collectief werd onderhandeld), en de anderen,
wier werkgevers te klein zijn om collectieve aanvullende privé- en collectieve pen-
sioenstelsels te financieren en die geen middelen hebben om zelf meer geld opzij te
zetten. In de landen waar de aanvullende privéziekteverzekeringen alsmaar aan
belang winnen (in Frankrijk, maar ook in Duitsland en Nederland), kunnen dezelfde
tendensen worden waargenomen in de gezondheidszorgsector (Hassenteufel en
Palier, 2007).
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De duale hervormingen van de arbeidsmarkt en de sociale bescherming vormen
ongetwijfeld het typische aanpassingstraject van de landen van Continentaal Europa
aan de nieuwe economische en sociale omgeving. Deze hervormingen geven vorm
aan de toekomst van Continentaal Europa. Ook al was de situatie voordien al gefrag-
menteerd en discriminerend, de recente tendensen maken de opsplitsingen nog
groter en leiden tot een consolidering van een min of meer gekloofde wereld: gedu-
aliseerde arbeidsmarkt, duaal stelsel voor sociale bescherming en een samenleving
die alsmaar meer wordt opgesplitst in insiders en outsiders.

(Vertaling)
____________
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DE HERVORMINGEN VAN DE 
VERZORGINGSSTAAT IN DUITSLAND,
OF HOE UIT EEN IMPASSE
TE GERAKEN

DOOR KARL HINRICHS

Universität Bremen, Zentrum für Sozialpolitik

1. INLEIDING

Binnen de Europese Unie is Duitsland nog steeds de “socialeverzekeringsstaat” bij
uitstek. In 2007 ging 46% van de algemene overheidsuitgaven naar de verschillende
socialeverzekeringsstelsels en de regering had (volgens nationale berekeningen)
ruw geschat twee derde van het totaal aan sociale kosten uitgegeven. De uitgaven
voor sociale verzekeringen waren goed voor nagenoeg één vijfde van het bbp, wat
betekent dat deze socialezekerheidsinstellingen een wezenlijke impact hadden op
de economie en de levensomstandigheden van de bevolking. Dat het institutioneel
gesegmenteerde socialeverzekeringssysteem de overhand heeft, spruit voort uit het
nog steeds werkzame Bismarckiaanse erfgoed, dat van Duitsland het prototype
maakte voor een in vergelijking grote verzorgingsstaat met veel overdrachten. De
uitgesproken afhankelijkheid van inkomensafhankelijke bijdragen – werkgevers en
werknemers betaalden in november 2008 gezamenlijk 40% – wordt algemeen
beschouwd als de grootste zwakte van de regeling, omdat deze de groei van de
werkgelegenheid in de weg staat, groei die anderzijds de financiële druk van de
sociale verzekeringen en de overheidsbegrotingen zou verlichten.
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Sinds ongeveer het midden van de jaren negentig werden er extra inspanningen
geleverd om de instellingen van de verzorgingsstaat te hervormen. Die veranderin-
gen gaan drie richtingen uit. Ten eerste worden de vervangingsinkomens, die tradi-
tioneel bedoeld zijn om de sociale status te behouden, beetje bij beetje herleid tot
basisbeschermingen voor gepensioneerden en werklozen. Met het oog op de
toegenomen werkloosheid wordt vervolgens de strategie van vermindering van het
arbeidsaanbod vervangen door activeringsbeleid. De klemtoon ligt niet langer op
inkomenssteun, maar wel op een maximale integratie van (langdurig) werklozen,
oudere werknemers en moeders in betaalde arbeid. Om de financiering van de ver-
zorgingsstaat werkgelegenheidsvriendelijker te maken, is er tot slot een geleidelijke
verschuiving van socialeverzekeringsbijdragen naar een hoger aandeel van financie-
ring uit belastingen, voornamelijk uit de federale schatkist.

Vooral na de millenniumwissel waren we getuige van structurele hervormingen
zonder weerga. Toch werden politieke pogingen om te komen tot een werkgele-
genheids- en gezinsvriendelijke “post-Bismarckiaanse” vorm van verzorgingsstaat
belemmerd door een combinatie van ongunstige en onderling verwante factoren die
de manoeuvreerruimte deden inkrimpen. De beperkte economische groei in nage-
noeg elk jaar vanaf 1992 – met pas in 2005 een heropleving – deed het tewerk-
stellingsniveau nagenoeg stagneren en de “probleemlast” groter worden. Het prijs-
kaartje voor de hereniging van Duitsland bleef een hinderpaal voor een algemeen
evenwichtige overheidsbegroting en beperkte de afbouw van de financiering door
bijdragen. Gezien de politieke structuren in Duitsland ten slotte, is voor drastische
(en soms zelfs voor kleine) hervormingen een hoge consensusgraad tussen alle
betrokken politieke actoren nodig. Bovendien heeft de strijd tussen de partijen de
veranderingen in de verzorgingsstaat afgeremd (zo niet herhaaldelijk tegengewerkt).
Ingrij-pende beleidswijzigingen zijn slechts mogelijk wanneer de concurrentie
tussen de partijen tijdelijk of voor bepaalde kwesties aan de kant wordt gezet, ten
gunste van een stilzwijgende of feitelijke “Grote Coalitie” van de twee grote poli-
tieke partijen. Dat is ook de manier waarop de wezenlijke heropbouw van de Duitse
verzor-gingsstaat plaatsvond.

Deze structurele hervormingen sinds 2000 vloeiden voort uit paradigmatische
veranderingen en vormen het laatste stadium van een sequentieel hervormingspro-
ces dat niet alleen Duitsland, maar ook andere Bismarckiaanse verzorgingsstaten
hebben doorlopen (Palier en Martin, pp. 542-550, 2007). Deze reeks van hervormin-
gen wordt hierna geanalyseerd. In deel 2 behandelen we de traditionele kenmerken
van de Duitse verzorgingsstaat zoals die er in de jaren tachtig uitzag. Bedoeling is
later te kunnen beoordelen hoe en in welke mate de kernelementen van deze
regeling veranderden nadat in het midden van de jaren zeventig plots een einde
kwam aan de volledige werkgelegenheid toen de lange periode van uitbreiding van
de verzorgingsstaat grotendeels tot stilstand was gekomen.
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In deel 3 tonen we aan dat de ontwikkeling van de verzorgingsstaat tot in 2008 in
drie periodes kan worden onderverdeeld. Tijdens de eerste periode, die loopt van
ongeveer het midden van de jaren zeventig tot het midden van de jaren negentig,
vonden voornamelijk veranderingen “van eerste of tweede rang” plaats (volgens de
door Hall [1993] gebruikte terminologie). Deze eerste periode werd gekenmerkt
door beperkte, van een gevolgd pad afhankelijke veranderingen binnen het geves-
tigde socialeverzekeringsparadigma. De tweede periode daarentegen – tweede helft
van de jaren negentig – kan eerder een overgangsperiode worden genoemd, waarin
de Duitse Sozialstaat geleidelijk aan “ontdooit”. Niet in het minst ten gevolge van
de fiscale kosten van de hereniging van Duitsland veranderde het politieke discours
van sociale verzekering als een afdoende, probleemoplossende technologie, naar
sociale verzekering als een probleem op zich. Bijgevolg werden arbeidskosten
andere dan loon, globalisering en intergenerationele kansgelijkheid dé trefwoorden
voor de “sociale constructie van een verplichting” om te hervormen (Cox, 2001).
Zo werd de weg gebaand voor een ideële verandering die tot uitdrukking kwam in
ingrijpende structuurveranderingen tijdens de derde periode. Deze periode ving aan
omstreeks het jaar 2000 en loopt nog door. Ze wordt getypeerd door een transfor-
matie van bepaalde beleidsdomeinen binnen nieuwe paradigma’s.

Het vierde deel is gewijd aan een beoordeling van de omvang en de patronen in
deze veranderingen, in vergelijking met de vorm van de verzorgingsstaat aan het
einde van de jaren zeventig. In deel 5 zoek ik naar factoren die het omslachtige
transformatieproces van de socialeverzekeringsstaat kunnen verklaren, alsook de
sprongen die tijdens de derde periode werden gemaakt. Het slotgedeelte zet een
aantal voorstellen op een rijtje betreffende de gekozen weg die met de veranderin-
gen moet worden gevolgd om van het Bismarckiaanse erfgoed af te stappen. Verder
onderzoeken we de politieke gevolgen en gaan we na of Duitsland (tijdelijk) aan
een nieuwe periode is begonnen, die we “het einde van de heffingen” zouden kun-
nen noemen.

2. DE DUITSE SOCIALEVERZEKERINGSSTAAT ZOALS WE HEM KENDEN

2.1. SOCIALE ZEKERHEID GEBASEERD OP DE STANDAARDARBEIDSVERHOUDING
Vanaf het prille begin van de jaren 1880 concentreerde het Duitse sociale-
zekerheidsstelsel zich op de loontrekkenden. Het ontwikkelde zich volgens
het concept van een “standaardarbeidsverhouding” (SAV), hoewel deze term pas in
1985 werd ingevoerd als een soort van maatstaf voor het bestuderen van de veran-
deringen en de daarmee samengaande risico’s op de arbeidsmarkt en in het
socialebeschermingssysteem (Mückenberger, 1985). Door de wisselwerking tussen
de overheidstussenkomst in de werking van de arbeidsmarkt (regulerend beleid), de
resultaten van collectief onderhandelen en de regels van de sociale gewoontes,
werd het arbeidscontract geleidelijk aan verrijkt met individuele en collectieve sta-
tusrechten die arbeid in dienstverband en de uitwisseling daarvan regelen (Hinrichs,
1991, 1996). Als norm en als (ooit) overheersende realiteit impliceert de SAV de
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continuïteit en stabiliteit van tewerkstelling met slechts korte onderbrekingen van
de bezoldigde arbeid. Dit wordt verondersteld niet-zelfstandige arbeid te zijn,
gebonden aan richtlijnen en uitgevoerd als een voltijdse baan op basis van een con-
tract van onbepaalde duur vanaf het einde van de studies tot het pensioen op een
bepaalde leeftijd. De socialeverzekeringsstelsels – die voortgaan op tewerkstelling
onder “standaardomstandigheden” maar afzonderlijk worden georganiseerd – zor-
gen in duidelijk omschreven omstandigheden voor een vervangingsinkomen, met
name wanneer er typische risico’s van loonarbeid aanwezig zijn en wanneer
werknemers tijdelijk niet in staat zijn om een marktinkomen te verdienen (ziekte,
werkloosheid) of wanneer niet langer van hen wordt verwacht dat ze dat doen
(invaliditeit, ouderdom). Deze inkomensafhankelijke uitkeringen zijn tevens
bedoeld om het armoedebeleid te marginaliseren, d.w.z. om ervoor te zorgen dat
iemand zo weinig mogelijk afhangt van doorgaans lagere, middelengetoetste bijs-
tandsuitkeringen.

Als maatschappelijke regeling van productie en reproductie was de SAV duidelijk
gendergedifferentieerd. Het uitgangspunt was dat een voltijdse baan die door collec-
tieve overeenkomsten werd gegarandeerd, (zelfs voor het laagste loontarief) een
voldoende hoog “gezinsloon” opleverde om in de noden van een kerngezin te kun-
nen voorzien. Socialeverzekeringsstelsels brachten soelaas voor gezinnen waar de
man de kostwinner was, omdat de eigen en afgeleide rechten op uitkeringen door-
gaans hoog genoeg waren om tegelijk ook aan de noden van de personen ten laste
tegemoet te komen. Bijgevolg hoefde niet veel aandacht te worden besteed aan de
sociale zekerheid van overwegend vrouwelijke werknemers in atypische of mar-
ginale tewerkstelling, die voornamelijk een tijdelijk of aanvullend inkomen
opleverde. Op die manier werden gezinnen waar de vrouw thuisbleef, gezien als de
keerzijde van de medaille, zodat overheidsvoorzieningen voor zorg voor kinderen
en bejaarden overbodig werden en tegelijkertijd de blijvende integratie van
vrouwen op de arbeidsmarkt werd belemmerd. Uitkeringen daarentegen (kinder-
bijslag en huisvestingstoelagen, belastingvoordelen) voldeden aan de inkomensbe-
hoeften van huishoudens in bepaalde fasen van hun levensloop (1).

2.2. SOCIALEVERZEKERINGSSTELSELS: INSTITUTIONELE KENMERKEN
Socialeverzekeringsstelsels vormen de kern van de Bismarckiaanse verzorgingsstaat.
Zoals elke andere verzorgingsstaat kunnen ze vanuit vier invalshoeken worden
geanalyseerd (zie Bonoli en Palier, 1998). De onderstaande informatie schetst de
situatie op het einde van de jaren zeventig, toen het einde van de expansiegerichte
ontwikkeling werd ingeluid, maar werpt ook een licht op de blijvende zorg (BZ),
een verzekeringsstelsel dat pas in 1995 van kracht werd (zie deel 3.1.).

(1) Door de ontwikkeling van het sociale beleid aan het SAV-concept te koppelen, geleek Duitsland
zeer sterk op andere “conservatieve” verzorgingsstaten (Lewis, 1992).
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Eerst en vooral de financiering: de inkomsten van alle socialeverzekeringsstelsels
zijn per definitie hoofdzakelijk of volledig afkomstig van inkomensafhankelijke bij-
dragen, die geen verband houden met individuele risico’s. Ze worden gelijkmatig
verdeeld over werkgevers en werknemers. De bijdragen worden geheven tot aan
een bepaald inkomensplafond (dat voor werklozen en gepensioneerden hoger is) en
boven dat plafond is er geen recht op uitkeringen. Van meet af aan waren belasting-
subsidies een financieringsbestanddeel in het pensioenstelsel en herhaaldelijk moest
de federale regering de tekorten in het stelsel van de werkloosheidsverzekering
dekken. Verzekering voor blijvende zorg en de gezondheidszorg financierden (tot in
2003) hun uitgaven altijd louter en alleen uit bijdragen en alle stelsels werkten vol-
gens het pay-as-you-go-principe. In naam van de uitkeringstrekkers hevelt het 
respectieve stelsel bijdragen naar andere stelsels over (bv. van werkloosheidsverzeke-
ring naar ziekenfonds, pensioenstelsel en heden ten dage ook naar het stelsel voor
blijvende zorg). Door deze onderlinge financiële afhankelijkheid hebben regel-
wijzigingen in één stelsel (bv. wijziging van de bijdragevoet) vaak ook gevolgen
voor de financiële status van de andere stelsels.

Over het algemeen hangt het recht op uitkeringen af van eerder betaalde bijdragen
berekend op het feitelijke inkomen. De meeste verzekerden zijn verplicht verzekerd.
Tot de ziekenfondsen en het pensioenstelsel van de overheid kunnen gegadigden
ook vrijwillig toetreden (bv. zelfstandigen). Werknemers met een loon dat boven
een bepaald plafond ligt, kunnen eveneens vrijwillig lid blijven van het wettelijke
ziekenfonds of zich uitschrijven en een privéverzekering zoeken. Waar oorspronke-
lijk (in de jaren 1880) alleen de handarbeiders (in de industrie) verplicht gedekt
waren, vielen tegen het einde van de jaren zeventig nagenoeg alle categorieën van
loontrekkenden onder de verplichte dekking. De verzekering voor blijvende zorg
daarentegen begon als een nagenoeg universeel stelsel dat zelfs de toetreding eiste
van diegenen die vrijwillig een privédekking voor gezondheidszorg hadden
genomen. Dit stelsel, maar ook de ziekenfondsen verstrekken prestaties in natura
aan hulpbehoevende familieleden zonder inkomen of met een inkomen dat onder
het plafond ligt. Ze zijn vrijgesteld van het betalen van bijdragen aangezien hun uit-
keringsgerechtigdheid steunt op de dekking van de verzekerde hoofdpersoon. Ook
het pensioenstelsel biedt “afgeleide” uitkeringen voor de nabestaanden van een
overleden werknemer/gepensioneerde.

Wat de uitkeringsstructuur betreft, hebben geldelijke uitkeringen duidelijk de
voorkeur (nagenoeg twee derde van de uitgaven van de socialeverzekeringsstelsels
in 1980) en in alle stelsels worden deze gelinkt aan de vroegere inkomens. Het
gelijkwaardigheidsbeginsel (individuele gelijkheid) wordt in het pensioenstelsel
uitermate strikt toegepast omdat de duur van de gedekte tewerkstelling eveneens
meetelt. Nog vooraleer vanaf 1992 een reeks pensioenhervormingen werd
doorgevoerd, werden evenwel verschillende bepalingen geïntegreerd, die – met de
bedoeling om te komen tot een sociaal geschikt pensioen – bijkomende rechten
creëerden voor periodes zonder of met een zeer laag inkomen. Het niveau van
inkomensafhankelijke uitkeringen moet het behoud van de sociale status garan-
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deren, ook al verschilt de vervangingsratio van stelsel tot stelsel. Voor minder dan
zes weken ziekte leed men geen inkomensverlies. Na de periode waarin de
werkgever het loon verder uitbetaalde, bedroeg de ziekte-uitke-ring in 1980 door-
gaans 90% van het netto-inkomen. Dat jaar bedroeg de nagestreefde (netto) vervang-
ingsratio voor een “standaardgepensioneerde” – met een verzekeringsloopbaan van
45 jaar en een gemiddeld loon gedurende de hele periode – 70,3%. Tot in 1984
bedroegen werkloosheidsuitkeringen, die gedurende maximum 12 maanden wer-
den uitbetaald, 68% van het vroegere netto-inkomen (het niveau voor niet in de tijd
beperkt uitbetaalde en door belastingen gefinancierde bijstandsuitkeringen in geval
van werkloosheid bedroeg 58%). De vier socialeverzeke-ringstakken verstrekten ook
of uitsluitend prestaties in natura – rehabilitatie (pensioenstelsel), opleiding (werk-
loosheidsverzekering), medische verzorging (goed voor 95% van de ziekenfondsuit-
gaven) en blijvende zorg (100%). Bijdragen worden geïnd volgens de inkomens-
capaciteit, terwijl prestaties in nature worden toegekend in geval van geverifieerde
(medische) behoeften of mate van geschiktheid om weer aan het werk te gaan
(rehabilitatie en actief arbeidsmarktbeleid). De interpersoonlijke herverdeling bin-
nen de risicopool van verzekerden is met andere woorden uitgesprokener dan op
het vlak van de uitkeringen.

Wat de administratieve en organisatorische structuren betreft tot slot, zijn alle
verzekeringsstelsels parapublieke entiteiten met een afzonderlijke begroting. Vanaf
het prille begin was corporatistisch zelfbeheer een hoofdkenmerk en een correlaat
van financiering door bijdragen. De samenstelling van de respectieve bestuurs-
lichamen verschilt echter. In het Federaal Arbeidsagentschap (FAA – werkloos-
heidsverzekering) zijn niet alleen de sociale partners maar ook vertegenwoordigers
van de overheid (bv. van de Länder) actief. Het pensioenstelsel wordt alleen door de
werkgevers en de verzekerden (grotendeels vakbondsleden) bestuurd. Dit geldt ook
voor de meeste ziekenfondsen en de blijvendezorgverzekering, die er organ-
isatorisch gezien mee verbonden zijn (2).

Op het einde van de 19e eeuw vormde participatie in zelfbestuur wellicht een
organisatorische ondersteuning voor de vakbonden en verzekert ze beide sociale
partners nog steeds van een wettig recht om publiekelijk alsook bij wetgevingspro-
cedures hun stem te laten horen. Toch heeft zelfbestuur als dusdanig ondertussen
veel van zijn toepasselijkheid verloren (een uitzondering is het gezondheidszorg-
stelsel). Door de nog gedetailleerdere wetgeving verloor de autonome besluitvor-
ming door respectieve (corporatistische) organen terrein en werd zelfbestuur in
sterke mate een symbolisch kenmerk (zie Ebbinghaus, in dit nummer). Meer nog, de
socialeverzekeringsinstellingen moesten voor de dagelijkse aangelegenheden
noodgedwongen een eerder leidinggevende managementstructuur aannemen.

(2) De Ersatzkassen, ziekenfondsen die tot in de jaren negentig alleen toegankelijk waren voor
bedienden en sommige handarbeiders, waren altijd al de uitzondering. Hier zijn de werkgevers niet
vertegenwoordigd.
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Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers kwamen terecht in Raden van
toezicht, vergelijkbaar met die van vennootschappen op aandelen. Met deze orga-
nisatorische veranderingen werd gestreefd naar meer doeltreffendheid en lagere
administratieve kosten; hetzelfde geldt voor fusies binnen de takken van de sociale
verzekering. Het formele onderscheid in overheidspensioenstelsels volgens
beroepsstatus werd ten slotte in oktober 2005 afgeschaft, toen ze tot één stelsel
werden samengesmolten. Ten gevolge van de vrijwillige fusies van ziekenfondsen
tot grotere eenheden daalde hun aantal drastisch (van 1.223 in 1992 tot 210 in
2008) en dit aantal zal nog verder dalen. Recente administratieve en orga-
nisatorische herstructurering was van weinig betekenis voor en speelde geen cen-
trale rol in de wezenlijke hervorming van de Duitse socialeverzekeringsstaat.
Daarom wordt deze dimensie niet verder besproken.

3. EEN SEQUENTIEEL HERVORMINGSTRAJECT

Het Duitse socialebeschermingssysteem wordt sinds de jaren negentig geconfron-
teerd met een haast continu toenemende “probleemlast”, terwijl de gegeven poli-
tieke instellingen een aanpassing van beleidsdoelstellingen en -instrumenten hebben
verhinderd. De grote Duitse verzorgingsstaat kan dan ook worden voorgesteld als
een vrachtwagen die gestaag verder de doodlopende straat inrijdt en dus steeds min-
der kansen krijgt om rechtsomkeer te maken en weer vrijuit te rijden. Figuur 1 stelt
het globale hervormingstraject voor als een haarspeldbocht verdeeld in drie fasen. In
feite past het sequentiële proces niet perfect voor alle sociaalbeleids-domeinen die
we hierna onder de loep nemen. Hier en daar zijn er overlappin-
gen, de ontwikkeling verliep niet altijd in rechte lijn en de manier waarop de institu-
tionele veranderingen werden doorgevoerd, variëren naargelang van het beleidster-
rein. Toch heeft het proces, behalve dan op het vlak van het gezondheidszorg- en
blijvendezorgbeleid, geleid tot structurele hervormingen volgens een concept dat
duidelijk verschilt van dat uit het verleden.
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FIGUUR 1: OMMEKEER VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN DUITSLAND

3.1. PERIODE I (1976-1995): SOEPELE CONSOLIDATIE EN EEN LAATSTE OVERWIN-
NING VOOR DE SOCIALE VERZEKERING
Stijgende werkloosheidscijfers in 1974/75 en opnieuw vanaf 1980 zetten financiële
druk op de socialeverzekeringsstelsels. De meest logische reactie op kostenstijging
in de gezondheidszorg en grotere uitgaven voor werklozen en bruggepensioneer-
den was een verhoging van de inkomsten. Bijgevolg steeg de totale bijdragevoet
tussen 1975 en 1990 met 5,3 procentpunten (zie tabel 1). Er waren echter ook
bezuinigingen, die tot het einde van de jaren tachtig matig bleven en nauwelijks
meer betekenden dan een “soepele consolidatie” (Offe, 1991). Tot deze vermin-
derde vrijgevigheid inzake uitkeringen werd bij consensus besloten en als er geen
consensus werd bereikt, uitte de respectieve politieke oppositiepartij nauwelijks
meer dan een “pro-formaprotest”. In die tijd gingen de twee grote Volksparteien –
de christendemocraten en de sociaaldemocraten – beide de verbintenis aan om de
structuren van de socialeverzekeringsstaat niet te wijzigen en een hoog niveau van
door de overheid gegarandeerde bescherming aan te houden.
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Haast onmiddellijk nadat de werkloosheidscijfers pijlsnel begonnen te stijgen, ver-
hoogde een reeks van incrementele veranderingen (in zekere mate) nog de druk op
werklozen om een baan aan te nemen, werd aan de ontvankelijkheidscriteria voor
het recht op werkloosheidsuitkeringen “geknabbeld” en werden de rechten op uit-
keringen erger dan de verlaging van de vervangingsratio in 1984 en 1994 afgezwakt
(voor meer informatie, zie Clasen 2005, pp. 54-76).

TABEL 1: GECOMBINEERDE BIJDRAGEVOET (WERKGEVER + WERKNEMER) IN DE SOCIALE-
VERZEKERINGSSTELSELS

1960 24,4 %
1970 26,5 %
1975 30,5 %
1980 32,4 %
1990 35,8 %
1995 39,3 %
1998 42,1 %
2000 41,0 %
2003 42,1 %
2005 42,3 %
2007 40,6 %
2008 40,0 %

Sinds het einde van de jaren zeventig verhinderden de vele hervormingen in het
wettelijke ziekteverzekeringsstelsel (WZV) slechts voor enkele jaren na elkaar de
verhogingen van de uitgaven aan aanbodzijde. Het personeel in de gezondheid-
szorg, dat binnen het institutionele kader van dit beleidsterrein voor heel wat pun-
ten zijn veto liet gelden, slaagde erin om ambitieuzere hervormingsvoorstellen met
gevolgen voor hun inkomen of autonomie, af te weren. De “Seehofer-hervor-ming”,
die in 1993 van kracht werd, slaagde er in vergelijking vrij goed in om de gemid-
delde bijdragevoet te stabiliseren. Anders dan de grotendeels ondoeltreffende her-
vorming van 1989 was deze hervorming een compromis tussen de christen-
liberale regering en de sociaaldemocraten, wier meerderheid van uitgebrachte stem-
men in de Bundesrat (sinds 1991) doorslaggevend was om de omvangrijke her-
vormingsaanpak voort te zetten. Twee organisatorische wijzigingen werkten de con-
currentiedruk op de ziekenfondsen in de hand en maakten de weg vrij voor een
verdere intensifiëring in de recentste hervorming van 2007. In de eerste plaats wer-
den kruissubsidies tussen ziekenfondsen ingevoerd om de variabele risicoprofielen
van hun leden (naargelang van leeftijd en geslacht) en de verschillen in hun
inkomensstructuur in evenwicht te brengen. Deze risicosolidariteitbevorderende
subsidies verengden de destijds brede waaier van bijdragevoeten die door de ver-
schillende ziekenfondsen werden gehanteerd. Zij bleken een conditio sine qua non
voor de tweede verandering: alle leden (en niet alleen, zoals voorheen, de bedien-
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den) kregen de keuze uit haast alle ziekenfondsen en aanvragers mochten niet wor-
den geweigerd. De idee hierachter was dat de ziekenfondsen op basis van hun doel-
treffendheid en de kwaliteit van hun dienstverlening met elkaar zouden wedijveren
om leden te werven, vooral dan wanneer hun meer bewegingsvrijheid werd
gegeven om met dienstverleners te onderhandelen. En de hervorming leidde inder-
daad tot een kleiner aantal ziekenfondsen ten gevolge van fusies (zie hierboven).

In vergelijkend perspectief was de pensioenhervorming van 1989 (van kracht in
1992) een vroege reactie op de verwachte vergrijzing van de bevolking en een
hoogtepunt van corporatistisch incrementalisme, alsook een voortzetting van het
consensuele pensioenbeleid waarbij sociale partners en de grootste politieke partij-
en betrokken waren. Om de werkmiddelen te wijzigen, voerde deze hervorming
formeel een nettoloonindexering in voor de nieuwe en bestaande pensioenen. De
facto werd ze reeds sinds het einde van de jaren zeventig toegepast door de
willekeurige manipulaties van de aanpassingsformule. Vanaf 1992 zou voor de “stan-
daardgepensioneerde” een nettovervangingsratio van 70% gegarandeerd moeten
zijn. Op lange termijn zouden werknemers die voor het eerst pensioen trekken vóór
ze de normale pensioenleeftijd (65) hebben bereikt, voortdurend met reducties
worden geconfronteerd. De federale tegemoetkomingen voor het overheidspen-
sioenstelsel werden verhoogd en zouden blijvend 19% moeten bedragen van de uit-
gaven van het stelsel. De kredieten voor kinderopvang tot slot, die in 1986 voor het
eerst werden erkend als een equivalent voor loonarbeid, werden verbeterd (drie
jaar in plaats van één voor geboortes na 1991). Het cumulatieve effect van de ver-
schillende hervormingselementen zou tegen 2030 moeten leiden tot een bij-
dragevoet van 26,9% in plaats van 36,4% (Sozialbeirat, p. 242, 1998). Bij alle
betrokken politieke actoren overheerste de mening dat vóór 2010 geen substantiële
aanpassingen meer in overweging zouden moeten worden genomen.

De wetgeving met betrekking tot de blijvendezorgverzekering (BZV) van 1994 was
tot in 2001 de laatste uiting van het consensuele hervormingsbeleid van beide
Volksparteien; het was tevens de laatste expansiegerichte hervorming binnen de
socialeverzekeringsaanpak, hoewel deze institutionele vernieuwing in sterke mate
de vroegere uitgaven voor middelengetoetste zorguitkeringen verving. Gezien het
feit dat dit sociale risico een vergrijzende samenleving des te meer kan treffen,
beschouwden de voorstanders in beide partijen het BZV-stelsel nagenoeg unaniem
als de voltooiing van de socialeverzekeringsstaat. Het nieuwe stelsel zou er echter
niet zijn gekomen als de Länder en gemeenten er niet op hadden aangedrongen om
van de stijgende uitgaven voor sociale bijstand voor behoeftige ouderen te worden
verlost. Hoewel er al vrij snel een compromis was aangaande de contouren van het
uitkeringsgedeelte (gradueel naargelang van de behoefteklasse en zonder volledige
kostendekking), werd de wetgeving hieromtrent vele jaren lang steeds maar weer
op de lange baan geschoven door de strijd over het organisatorische aspect: hoe
moet een dergelijke ingrijpende hervorming worden gefinancierd of, concreet,
moet er worden gekozen voor een stelsel met belastingtransfer, voor een verplichte
privéverzekering of voor een bijkomende sociale verzekering? Dit principiële con-
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flict ging over de vraag of voor de ontwikkeling van het sociale beleid een prece-
dent moest worden gecreëerd of juist afgeweerd. Uiteindelijk kwamen de twee
grote partijen tot een compromis over een variant die aansloot bij de weg die de
sociale verzekering traditioneel volgde, namelijk een afzonderlijke tak onder de koe-
pel van de ziekenfondsen. Op die manier werd voorkomen dat de druk op de fed-
erale begroting nog groter werd, werd het “probleem van de dubbele betaling” van
een blijvendezorgverzekering met privéfondsen omzeild en werd de bij het pu-bliek
meest vertrouwde en gemakkelijkst te begrijpen techniek toegepast, namelijk bij-
dragebetalingen die recht geven op niet-inkomensgetoetste uitkeringen in het geval
dat een risico werkelijkheid wordt (Götting et al., 1994).

Toch bevatte het stelsel twee nooit eerder geziene kenmerken: in feite worden de
werkgevers met minder dan de helft van de bijdragevoet belast aangezien één
betaalde feestdag werd afgeschaft. Verder werden de bijdragevoet (1,7%) en de
(maximale) uitkeringsniveaus door de wet vastgelegd. Zo ontstaat een dilemma wan-
neer het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt (zoals in feite ook gebeurde):
ofwel moest een hogere bijdragevoet bij wet worden geregeld, ofwel moest men
zich neerleggen bij een daling van de daadwerkelijke waarde van de uitkeringen ten
gevolge van de stijgende kosten van de zorgdiensten. Pas in 2007 besliste de
regering om te vertrekken van een stabiele bijdragevoet (plus 0,25 procentpunten
die moeten worden gecompenseerd door een lager tarief voor de werkloosheids-
verzekering) om de uitkeringsniveaus in 2008 en daarna op te waarderen. Met
andere woorden, doordat voor hogere bijdragen werd geopteerd, keerde de her-
vorming van 2008 de “beleidsdrift” (Streeck en Thelen, 2005) van het stelsel gedeel-
telijk om. Met het oog op het stijgende aantal kwetsbare ouderen, wordt er over een
structurele hervorming van de financiering gedebatteerd (afwijking van het zuivere
“pay-as-you-go”), maar de contouren daarvan zijn voorlopig nog niet afgebakend.

Duitsland droeg bij tot het wereldwijde herstel van de economische groei tijdens de
jaren tachtig. Bijgevolg steeg het tewerkstellingsniveau, daalde het overheidstekort
van 3,9% van het bbp tot nul in 1989 en ging het percentage sociale uitgaven/bbp
van 30,4% (1981) naar 26,9% (BMGS, p. 192, 2005). Deze al bij al gunstige situatie
aan de vooravond van de hereniging van het land staafde de overtuiging dat de
sociale en economische gevolgen van deze unieke gebeurtenis onder controle kon-
den worden gehouden. Nadat de hervormingen inzake pensioen (1992) en inzake
gezondheidszorg (1993) ten uitvoer werden gelegd, heerste er in het midden van de
jaren negentig toch nog een alomtegenwoordig vertrouwen dat het mogelijk was
om de verschillende socialeverzekeringsstelsels één na één te moderniseren, om
hun armoedeverlichtende functie nog te verbeteren en om de stelsels op lange ter-
mijn financieel haalbaar te houden (Nullmeier en Rüb, pp. 60-63, 1994; Leisering,
1996). Daarenboven had de goedkeuring van het blijvendezorgstelsel duidelijk
bewezen dat de socialeverzekeringstechnieken ook op nieuwe sociale risico’s kon-
den worden toegepast.
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3.2. PERIODE II (1996-2000): VAN (ONGEGROND) OPTIMISME TOT “HERVORMINGSSTOP”
De tweede periode wordt gekenmerkt door een niet door iedereen gewaardeerde
verschuiving in het ideeëngoed. Conflicterende politieke principes vanwege de
sociaaldemocraten en de groenen in het ene kamp en de christendemocraten en de
liberale partij in het andere, kwamen aan de oppervlakte. In de specifieke Duitse
politieke instellingen wakkerde een dergelijke constellatie beschuldigingen en
impasses aan. Omwille van slechts gedeeltelijk doorgevoerde of zelfs ingetrokken
bezuinigingen en het ontbreken van structurele veranderingen, werd de term “her-
vormingsstop” tijdens de tweede helft van de jaren negentig regelmatig gehanteerd
(zie Manow en Seils, 2000).

Tegen de tijd dat, in juli 1996, de verzekering voor blijvende zorg volledig was
ingevoerd, was het optimisme aangaande de mogelijkheid om de socialeverzeke-
ringsstaat door geleidelijke veranderingen veilig te stellen, in rook opgegaan. Het fis-
cale prijskaartje van de hereniging van Duitsland kreeg alle aandacht en beïnvloedde
vanaf 1995 zeer sterk het hervormingsproces. In tegenstelling tot de verwachtingen
van 1990/91 dat dit tot een kopie van het “economische wonder” van de jaren
vijftig en het begin van de jaren zestig zou leiden (Abelshauser, pp. 402-407, 2004),
was het enthousiasme rond de hereniging een kort leven beschoren en ging tussen
1989 en 2000 in Oost-Duitsland meer dan een derde van de banen verloren. De
voortschrijdende de-industrialisering in West-Duitsland zorgde voor bijkomende
spanningen op het vlak van de werkloosheidsverzekering en, door de massale brug-
pensionering in beide delen van het land, ook op het vlak van het overheidspen-
sioenstelsel. Het resultaat van het “welzijn-zonder-werk-syndroom” (Esping-Ander-
sen 1996) was een stijging van de totale bijdragevoet van 35,8% in 1990 tot 39,1% in
1996 (plus 1,7% voor de blijvendezorgverzekering vanaf juni 1996).

Bijgevolg sloeg het debat over de socialebeleidshervormingen na 1995 een heel
andere weg in. In die tijd was de term globalisering in het politieke debat steeds
vaker te horen en werd hij onmiddellijk in verband gebracht met de hoge niet-loon-
gerelateerde arbeidskosten die een bedreiging vormen voor het internationale con-
currentievermogen en voor de banengroei. Socialeverzekeringsbijdragen en hun
effecten waren vanaf dan in haast elk hervormingsdebat een centraal thema. Deze
argumenten waren ook in het debat van vóór het midden van de jaren negentig aan-
wezig, maar naarmate de diagnose van het nieuwe probleem vorm kreeg, con-
denseerden ze tot economisch negatieve feiten die nog meer ingrijpende veran-
deringen in het sociale beleid rechtvaardigden. Met één citaat van de woordvoerster
van de liberale partij, Gisela Babel, kan worden aangetoond hoe het interpre-
tatiemodel was gewijzigd. Toen in 1997 het wetsvoorstel voor de pensioenhervorm-
ing in de Bundestag werd voorgelezen, verwees zij naar de hervorming van 1989:
“In die tijd heerste er nog geen misnoegen over de bijdragevoet van 26% of 28%
voor het pensioenstelsel. Die werd destijds zonder meer aanvaard. Nu beschouwen
we dit niet langer als aanvaardbaar” (Deutscher Bundestag, 16780-1, 1997).
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Op vergelijkbare wijze vond er een verschuiving plaats in de opvattingen betref-
fende de macro-economische situatie als voornaamste oorzaak van het werklooshei-
dsprobleem. De te kleine arbeidsmarkt – ten gevolge van de buitensporige staatsin-
menging en de effecten van de collectieve onderhandelingen in heel de sector –
werd nu geïdentificeerd als de hoofdoorzaak (Bleses en Seeleib-Kaiser, pp. 110-113,
pp. 121-123, 2004). Bijgevolg bestond de oplossing erin, door deregulering de
starheid weg te werken en tegelijkertijd de werklozen meer stimulansen te geven
om op jobaanbiedingen in te gaan en striktere sancties op te leggen als ze dat
weigerden (“hercommercialisering”). Later werd met een tendentieuze interpretatie
van “tewerkstellingswonderen” in het buitenland (Nederland, Denemarken), waar
reeds een strikter activeringsbeleid werd toegepast, beklemtoond hoe belangrijk het
was om nog meer wijzigingen door te voeren.

Hoewel de officiële ramingen inzake de demografische vergrijzing sinds de wet-
geving rond de pensioenhervorming van 1989 nauwelijks verslechtering aangaven,
werden ze gezien als alarmerender dan ooit tevoren. Kansgelijkheid tussen gene-
raties – een tot dan toe in het Duitse overleg onbestaand begrip – werd voor het
eerst een discussiepunt toen het in 1997 verscheen in de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel voor de pensioenhervorming, die nog datzelfde jaar werd
goedgekeurd (Deutscher Bundestag, 1, 47, 1997). Een dalende vervangingsratio
voor huidige en toekomstige gepensioneerden vond haar legitimatie in de wens om
de jongere generaties niet nog meer te belasten. Belanghebbende actoren, zoals de
financiële marktsector en beleidsbemiddelaars beklemtoonden argumenten zoals de
onhoudbaarheid van het PAYG-pensioenstelsel en de onmogelijkheid om via de een-
pijleraanpak een gepast pensioeninkomen te verstrekken. Op die manier maakten
zij de weg vrij voor de uitbouw van aanvullende pensioenen, door kapitalisatie gefi-
nancierd.

Als reactie op de ontoereikendheid van vorige hervormingen schoven de
regeringspartijen (en de werkgevers) met veel energie nieuwe interpretatie-
modellen naar voren. De sociaaldemocraten, de kleinere oppositiepartijen (de groe-
nen en de linkse PDS) en de vakbonden – geen van hen degelijk voorbereid om deel
uit te maken van een sociaal leerproces – keurden deze niet goed. Daarom stapten
de christendemocraten af van hun engagement voor een sterke verzorgingsstaat,
een engagement dat zij tot dan toe hadden gedeeld met de sociaaldemocraten met
het oog op de verkiezingen en naar aanleiding van de sterke positie van de
labourvleugel van de partij. Vooral onder druk van de liberale partij koos de coali-
tieregering een unilaterale aanpak en zocht niet langer actief naar een compromis
met de sociaaldemocraten. Deze laatsten gebruikten de Bundesrat om zo vaak
mogelijk beleidsveranderingen te blokkeren. In de periode vóór de federale
verkiezingen van 1998 beloofden ze de “sociale gruwelen” die de christenliberale
regering had ingevoerd, teniet te doen (en ze schaften ook echt een aantal wijzigin-
gen af onmiddellijk nadat ze aan hun legislatuur waren begonnen). Daarna draaiden
de christendemocraten de rollen om, toen zij pogingen ondernamen om de her-
vormingswetgeving van de rood-groene regering te blokkeren.
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Dat leidde ertoe dat alle hervormingen in de gezondheidszorg van 1996 tot 2003 de
aanzet waren tot heel wat geschillen tussen de regering en de oppositie. Aangezien
de Bundesrat zijn zegen moest geven, werd de ziekenhuissector, de grootste uit-
gavenpost, nauwelijks aangepakt. Desondanks zetten deze hervormingspakketten
tijdelijk een rem op de stijgende uitgaven. De aantredende rood-groene regering
voerde een aantal van de door haar voorganger gestemde “privatiseringsmaatrege-
len” nooit uit en kwam ertoe de verhoging van de eigen bijdragen voor patiënten
gedeeltelijk te herroepen.

De veranderingen in het publieke pensioenstelsel waren niet minder omstreden.
Met het oog op de pijlsnelle stijging van het aantal aanvragen van oudere werklozen
om (op hun 60e) met vervroegd pensioen te gaan, werd in 1996 de geleidelijke op-
heffing van de brugpensioenopties zonder permanente inhouding versneld. Boven-
dien werden verschillende rechten, die niet op individuele bijdragen uit het
inkomen gebaseerd zijn, verder beperkt. Zo werd de band tussen bijdragen en uit-
keringen nauwer aangehaald. Deze bezuinigingen waren de voorloper van een sub-
stantiëlere hervorming van een jaar later die eens te meer op sterke tegenstand
stuitte van de sociaaldemocraten en de vakbonden. Ze waren vooral gekant tegen
de verlaging van de invalidenpensioenen en tegen het opnemen van een “factor le-
vensverwachting” in de uitkeringsformule (wat tot een geleidelijk aan minder
voordelige vervangingsratio zou hebben geleid). Na haar aantreding schortte de
rood-groene regering beide controversiële elementen op en keurde ze in 2000 een
matigere hervorming van de pensioenen goed.

Met één element uit de pensioenhervorming van 1997 waren de sociaaldemocraten
het wel eens, namelijk met hogere federale subsidies die door een verhoogd btw-
tarief zouden moeten worden gefinancierd. De consensus aangaande deze kwestie
(de goedkeuring door de Bundesrat was vereist) vormde een keerpunt en tegelijker-
tijd de start van een institutionele hervorming die later tot het gezondheidszorg- en
werkloosheidsverzekeringsstelsel werd uitgebreid. Door een kunstig geregeld spel
met verschuivingen van kosten en inkomsten tussen de verschillende
socialeverzekeringstakken en de federale schatkist, werd voordien het stelsel
waarop de grootste druk stond, ontlast ten koste van de stelsels die minder finan-
ciële moeilijkheden hadden. Maar de last kwam vooral terecht op het socialeverze-
keringsstelsel in het algemeen, ten gunste van de federale begroting. Zo werden na
1990 grote delen van de kosten voor de hereniging op het werkloosheids- en pen-
sioenstelsel afgewenteld. Sinds het midden van de jaren negentig eisten de sociale-
verzekeringsinstellingen een herziening, omdat ze vonden dat bepaalde componen-
ten van de uitkeringen die niet op bijdragen uit inkomsten zijn gebaseerd (ver-
sicherungsfremde Leistungen), niet zouden mogen worden gedragen door de
gemeenschap van verzekerden; het publiek in het algemeen daarentegen is finan-
cieel verantwoordelijk voor een dergelijke herverdeling. Om de prioritaire doel-
stelling – een gecombineerde bijdragevoet onder de drempel van 40 procent – te
bereiken, werden (meer) belastinginkomsten in de budgetten van de socialeverzeke-
ringsstelsels geïnjecteerd, wat onmiddellijk leidde tot een lagere bijdragevoet zon-
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der de uitkeringen (nog meer) in te krimpen. Met dat doel voor ogen voerde de
rood-groene regering een energiebelasting (Ökosteuer) in, die ze later nog ver-
hoogde, en hevelde ze de inkomsten daarvan over naar het budget van het overheids-
pensioenstelsel. Dat type van herfinanciering bevorderde de hervormingen ook in
andere Bismarckiaanse verzorgingsstaten (zie Palier, inleiding).

3.3. PERIODE III (2001-2007): NIEUWE IMPULS VOOR HET HERVORMINGSPROCES NA
HET INCREMENTALISME
Aan de “hervormingsstop” kwam pas een einde in 2001, toen men tot een stilzwij-
gende overeenkomst kwam. Vervolgens werden enkele institutionele veranderingen
en structurele hervormingen goedgekeurd na overleg tussen de rood-groene
regering en de oppositie.

3.3.1. Gezondheidszorg: meer efficiëntie door meer concurrentie
De nieuwe rood-groene regering was er niet toe in staat om een veelomvattende
hervorming van de gezondheidszorg door te voeren na een verschuiving in haar
nadeel van de meerderheid in de Bundesrat in 1999. Ze slaagde er echter wel in om
een pakket van uitgavenbesparingen erdoor te krijgen dat in 2000 werd gestemd en
de klemtoon legde op de beheersstructuur. De hervorming beoogde efficiëntere en
kwalitatief betere medische zorgverstrekking en deze poging werd voortgezet in
2003, toen de regering zich tot de christendemocraten richtte en met hen onder-
handelde over een compromis betreffende een ander hervormingspakket dat door
de Bundesrat was goedgekeurd (Gerlinger, 2003). Het omvatte tevens
belastinginkomsten vanuit een verhoogde tabaksbelasting, die in het wettelijk ziek-
teverzekeringsstelsel werd gestort en die uitgavenposten die buiten dit stelsel vallen
(zoals moederschapsuitkeringen), moest financieren. De hervorming van 2003 ver-
hoogde de kosten voor de gezondheidszorg ten laste van de patiënten (zij moesten
bijvoorbeeld per kwartaal 10 EUR “inleggeld” betalen bij consultatie van een arts in
een privépraktijk) en naar de verzekerden toe. Sinds juli 2005 wordt de bijdragevoet
niet langer gelijkmatig verdeeld over werkgevers en werknemers, maar betalen
werknemers 0,9 procentpunten meer en werkgevers datzelfde percentage minder.

Toen de nieuwe “Grote-Coalitieregering” in de herfst van 2005 aantrad, kondigde zij
de voortzetting van de hervorming van het gezondheidszorgstelsel aan als een kern-
project van hun beleid. Deze hervorming werd een feit in februari 2007, na wezen-
lijke controverses tussen de regering en alle andere actoren die bij dit beleids-
domein betrokken waren, maar ook binnen de regeringspartijen. In de aanloop naar
de verkiezingen van 2005 lieten zowel de christendemocraten als de sociaaldemo-
craten geen twijfel bestaan over hun vastberadenheid om de financiering van de
gezondheidszorg radicaal te veranderen. Het compromis creëert een nieuw
“gezondheidsfonds”, dat vanaf 2009 alle bijdragen tegen één enkel, door de regering
bepaald tarief zou innen (m.a.w. het tarief werd niet langer bepaald door de
onafhankelijke organen). Bovendien draagt de federale regering bij tot het “gezond-
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heidsfonds”. Belastingsubsidies stijgen tot 14 miljard EUR per jaar en leiden tot een
lagere bijdragevoet dan dewelke anders had moeten worden geïnd. Transfers naar de
individuele ziekenfondsen worden toegewezen volgens de risicostructuur (leeftijd,
geslacht en morbiditeit) van de respectieve leden. Indien de inkomsten niet volstaan
voor de uitgaven, moeten deze ziekenfondsen een extra bijdrage innen, waarvan de
werkgevers zijn vrijgesteld, terwijl andere de overschotten naar hun leden kunnen
terugstorten. Uit dit element van het hervormingspakket van 2007 blijkt de voor-
naamste drijfkracht ervan: om de concurrentie binnen het gezondheidszorgstelsel
nog op te drijven werd door de institutionele hervorming van 1993 een ontwikke-
ling op gang gebracht. Een grotere concurrentie zou daarenboven de verstrekking
van gezondheidszorg efficiënter en kwaliteitsvoller moeten maken. Met dat doel
voor ogen werden de bepalingen die tijdens de rood-groene legislatuur in 2000 en
2003 werden goedgekeurd en flexibelere contractuele relaties tussen de ziekenfond-
sen en de verstrekkers mogelijk maakten, nog uitgebreid.

3.3.2. Pensioenbeleid: licht op groen voor de meerpijleraanpak
In het pensioenbeleid voerde de rood-groene regering een paradigmawijziging door
toen ze afstapte van de zogenaamd “uitgeputte” socialeverzekeringsaanpak (Bönker,
2005) in 2001. We stippen de belangrijkste drie vernieuwingen in het hervor-
mingspakket aan (Hinrichs, 2005). Ten eerste verschoof het referentiepunt van uit-
keringszijde naar inkomstenzijde: de in 1992 ingevoerde standaardvervangingsratio
van 70% (netto) werd vervangen door een vaste bijdragevoet die tot in 2020 de 20%
en tot in 2030 de 22% niet mag overschrijden. Teneinde deze doelstellingen te kun-
nen verwezenlijken werden in de uitkeringsformule “remmechanismen”
opgenomen. De verwachte daling van de vervangingsratio markeerde een duidelijk
afstappen van het dogma van statusbehoud (na een volledige, voltijdse loopbaan),
wat alleen door overheidspensioenen moest worden bereikt. Ten tweede wilde
men, om de steeds groter wordende pensioenkloof te dichten, met de hervorming
van 2001 vooral de zogenaamde Riester-Rente institutionaliseren. Het vrijwillig
gebruik maken van officiële spaarplannen wordt aangemoedigd via belastingvoorde-
len of rechtstreekse subsidies. Een dergelijke uitbreiding tot het pensioeninkomens-
beleid zette het Duitse pensioenstelsel onherroepelijk opnieuw op het multipijler-
spoor, nadat het sinds 1957 een overheidspensioenstelsel was geweest, gebaseerd
op een eenpijleraanpak.

Tot slot worden ouderdomsgepensioneerden (en ook invaliditeitsgepensioneerden)
met een ontoereikend inkomen niet langer naar het algemene socialebijstandsstelsel
doorverwezen; zij hebben voortaan recht op uitkeringen uit een specifiek basis-
socialezekerheidsstelsel, dat ook inkomens toetst en niet hoger ligt dan voordien. De
traditionele verplichting dat volwassen kinderen hun bejaarde ouders financieel
steunen, wordt echter opgeheven. Deze derde vernieuwing kan worden beschouwd
als een preventief beleid, in die zin dat een eenvoudiger en minder gestigmatiseerd
recht op uitkeringen uit het nieuwe stelsel de combinatie van twee effecten – flexi-
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belere arbeidsmarkt (aan geringer aantal regelmatige voltijdse tewerkstellingsloopba-
nen) en vroegere en toekomstige pensioenbezuinigingen – draaglijker zal maken (zie
deel 4.).

De hervorming van 2001 werd bij meerderheid van stemmen door de Bundestag
goedgekeurd nadat de vakbonden en de “traditionalisten” binnen de SPD enkele
(symbolische) toegevingen gedaan hadden gekregen (Trampusch, 2006). De partijen
kwamen tot een stilzwijgende consensus nadat aan de CDU/CSU nog meer toegevin-
gen werden gedaan, waarop de partij zich onthield van haar vastberaden inspannin-
gen om de gelederen te sluiten in de Bundesrat. In feite verhinderde geen enkel
eengemaakt blok van Länder waar de CDU in de regering zat, het hervormingspakket.
Een gelijkaardig conflictpatroon met uiteindelijk ook een oplossing voor de con-
flicten, dateert van 2004. Berekeningen die vóór de hervorming van 2001 werden
gemaakt, bleken overdreven optimistisch. De uitkeringsformule om toch maar de
bijdragedoelstellingen te halen werd nogmaals gewijzigd. Op aanraden van een her-
vormingscommissie zal het opnemen van een zogenaamde “duurzaamheidsfactor”
(de veranderende ratio van gepensioneerden en verzekerden) tot een verdere daling
van de vervangingsratio leiden wanneer de aanpassing van de waarde van één
“inkomenspunt”, relevant voor nieuwe én huidige gepensioneerden, geen gelijke
tred houdt met de groei van de gemiddelde, gedekte inkomsten (zie Schmähl,
2007). De netto standaardvervangingsratio zal dalen van ongeveer 69% bij het begin
van dit decennium tot ongeveer 52% in 2030.

Om de realisatie van de doelstellingen inzake bijdragen te verzekeren, stelde de her-
vormingscommissie verder ook een hogere standaardpensioenleeftijd voor (Kom-
mission, 2003). De rood-groene regering onthield zich ervan deze uitermate contro-
versiële en onpopulaire kwestie in de wetgeving van 2004 op te nemen, maar
dichtte de laatste mazen voor vervroegde uittreding op de leeftijd van 60 jaar.
Bijgevolg besliste de “Grote-Coalitieregering” in 2007 om de normale pensioenleef-
tijd tussen 2012 en 2029 op te trekken van 65 tot 67 jaar. Dat houdt in dat, in de
toekomst, gepensioneerden die om welke reden dan ook hun overheidspensioen op
een vroegere leeftijd (moeten) aanvragen, lagere uitkeringen krijgen.

3.3.3. Bescherming van de werklozen: vertakte uitkeringen
Een tweede paradigmawijziging, die eveneens van het Bismarckiaanse principe van
statusbehoud afstapt, deed zich voor in het arbeidsmarktbeleid, toen tussen 2003 en
2005 de “wetten-Hartz” ten uitvoer werden gelegd (Hinrichs, 2007; Konle-Seidl et 
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al., 2007; Oschmiansky et al., 2007). De wetten sproten voort uit de voorstellen van
de hervormingscommissie en werden genoemd naar de voorzitter hiervan: Peter
Hartz (Kommission, 2002). Voor de belangrijkste bepalingen moest met de Bun-
desrat (concreet: met de christendemocraten) een compromis worden gevonden.

De wetten-Hartz omvatten vier delen. De eerste drie betreffen wijzigingen in de
bestuursstructuur van het Federale Arbeidsagentschap (FAA), alsook maatregelen
ter verbetering van de aan klanten verstrekte diensten, nieuwe hulpmiddelen voor
het arbeidsmarktbeleid en een striktere activering van werklozen. Bovendien
werd het recht op verzekeringsuitkeringen voor heel wat werklozen van 55 en
ouder beknot (met een maximum van 18 maanden in plaats van 32). Het meest
omstreden was de wet-Hartz IV, die de uitkeringen voor heel wat langdurig werk-
lozen verlaagde. De wet schafte het werklozensteunstelsel af dat door belastingen
gefinancierd (federale begroting) en aan de bestaansmiddelen getoetst werd, maar
tegelijkertijd ook inkomensafhankelijk was. Deze uitkering had ervoor moeten zor-
gen dat het inkomen (voor altijd) op een lager financieringsniveau bleef dan de uitk-
eringen van de werkloosheidsverzekering. In feite was ze vanaf 1999 gebonden aan
de voorwaarde dat vooraf bijdragen werden betaald, omdat alleen die (langdurig)
werklozen die voordien werkloosheidsuitkeringen hadden getrokken, het recht had-
den om werklozensteun te eisen.

De Hartz IV-hervorming voegde het werkloosheidsstelsel en de sociale bijstand
samen tot één enkele instelling (en gaven de verzekeringsuitkering de nieuwe naam
ALG I). Komen in aanmerking voor het nieuwe type van Arbeitslosengeld II (ALG
II), dat in januari 2005 in voege trad: mensen op inzetbare leeftijd die “in staat zijn
om te werken” (gedefinieerd als “in staat om minstens drie uur per dag te werken”)
en verplicht om werk te zoeken. ALG II is middelengetoetst en forfaitair. Vanaf juli
2008 bedraagt de maandelijkse uitkering 351 EUR voor een alleenstaande. Daar-
bovenop zijn ook de eigenlijke kosten voor “gepaste” huisvesting (huur plus ver-
warmingskosten) gedekt. Wanneer een langdurig werkloze een voldoende hoog
ALG I heeft ontvangen, wordt het verschil met het lagere ALG II gespreid over een
periode van twee jaar weggewerkt. Met andere woorden, alleen werklozen zonder
recht op ALG I of met een ontoereikend ALG I zijn vanaf het begin afhankelijk van
de forfaitaire uitkering. ALG II is meer dan een basisstelsel voor sociale zekerheid
voor geregistreerde werklozen: het werd eerder ontworpen voor alle behoeftigen
op actieve leeftijd. Net zoals bij de sociale bijstand voordien, kan ALG II worden uit-
betaald als het inkomen uit een baan te laag is om in de behoeften van het
huishouden te voorzien.

De Hartz-hervormingen hebben niet alleen het recht op en de structuur van de uit-
keringen gewijzigd. Ook de financiering van de werkloosheid onderging een ver-
schuiving ten koste van de federale begroting en ten gunste van de bijdragebetalers
van het werkloosheidsverzekeringsstelsel en de gemeenten. Deze laatsten hadden
hier baat bij, want de federale regering dekt volledig de uitgaven voor de ALG II-
uitkeringen en de socialeverzekeringsbijdragen uit naam van de ontvangers, en de
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regering participeert in de uitgaven voor huisvestingskosten. Vóór het ALG II ten
uitvoer werd gelegd, moest het Federaal arbeidsagentschap de kosten voor het
arbeidsmarktactiveringsbeleid voor werklozensteuntrekkers en de daarmee ver-
wante administratieve uitgaven volledig dragen. Vanaf 2008 moet het nog slechts de
helft van de kosten voor de herinschakelingsmaatregelen voor ALG II-ontvangers
dekken, terwijl de andere helft door de federale schatkist wordt overgenomen.
Verder bespaart het FAA op uitkeringen voor werkloosheidsverzekering (ALG I)
doordat de uitkeringsperiode werd ingekort. Tot slot worden sinds 2007 de
inkomens van één procentpunt van de verhoogde omzetbelasting (btw) overgedra-
gen aan het FAA (ongeveer 7,2 miljard EUR in 2007). Om die reden, maar meer nog
omdat het aantal ALG I-ontvangers na 2005 afneemt, was het mogelijk om de bij-
dragevoet voor de werkloosheidsverzekering te verlagen van 6,5% naar 4,2% in
2007 en naar 3,3% in 2008.

3.3.4. Gezinsbeleid: alternatieven voor het gezin met mannelijke kostwinner
Een andere heroriëntering die eveneens als paradigmawijziging zou kunnen worden
bestempeld, vond plaats in het gezinsbeleid, dat traditioneel de klemtoon legde op
een stabilisering van het gezinsmodel met de man als kostwinner en de vrouw ‘‘aan
de haard’’ Deze heroriëntering, die nog niet is voltooid, maakt deel uit van wat Ble-
ses en Seeleib-Kaiser (pp. 89-93,2004) de “tweevoudige transformatie” van de
Duitse verzorgingsstaatregeling hebben genoemd, namelijk het streven om het
sociale beleid dat zich op de (mannelijke) broodwinner concentreert, te matigen en
beleidsdomeinen die loonarbeid en gezinsleven met elkaar verzoenen, uit te brei-
den. De uitbreiding tijdens de christenliberale regering (zie Clasen, pp. 153-166,
2005; Ostner, 2006) was echter gebaseerd op het concept van de opeenvolging van
ouderschap en tewerkstelling: één ouder (lees: de moe-der) zou ouderschapsverlof
moeten nemen gedurende de eerste drie jaar na de geboorte van het (jongste) kind
en daarna opnieuw (deeltijds) beginnen te werken (haar baan blijft ondertussen
gegarandeerd), wanneer het kind recht heeft op een (deeltijdse) plaats in de kleuter-
school. Sociale transfers moeten het verlies aan inkomen (gedeeltelijk) com-
penseren en de inkomenssituatie van jonge gezinnen verbeteren. In dat opzicht
voerde de regering vanaf de tweede helft van de jaren tachtig verschillende uitkerin-
gen in (bv. kinderbijslag, pensioenkredieten voor kinder- en ouderenzorg, ouder-
schapsverlofuitkeringen) en op dat vlak spendeert Duitsland voor de gezinnen
tegenwoordig meer dan de meeste andere Europese landen.

In tegenstelling hiermee beschouwde de rood-groene regering elke lange loop-
baanonderbreking als zijnde nadelig voor het gebruik en de uitbreiding van het
menselijk kapitaal van moeders en dus ook voor hun loopbaanvooruitzichten.
Daarom creëerde ze stimulansen voor een snellere terugkeer naar loonarbeid (bv.
hogere uitkeringen voor ouderschapsverlof van kortere duur of, met betrekking tot
de pensioenkredieten, een herbeoordeling van de gedekte inkomsten tot het kind
tien wordt) en stelde ze federale subsidies ter beschikking voor het creëren van
voorzieningen voor volledagonderwijs, waardoor de moeders makkelijker een vol-

355

DE HERVORMINGEN VAN DE VERZORGINGSSTAAT IN DUITSLAND

HINRICHS-NED.qxp  19-7-2012  13:16  Pagina 355



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2011

tijdse baan kunnen aannemen. Het onvoltooide project inzake de hervorming van
de ouderschapsverlofuitkeringen (Elterngeld) werd voortgezet door de “Grote-
Coalitieregering” en werd in 2007 van kracht. Het nieuwe uitkeringstype wordt
slechts voor 12 maanden uitbetaald (plus twee extra maanden als ook de andere
ouder verlof neemt; voor alleenstaande ouders steeds 14 maanden). Het Elterngeld
is het voordeligst voor vrouwen uit de middenklasse (Henninger et al., 2008), omdat
het twee derde van hun vroegere netto-inkomen bedraagt (met een maximum van
1.800 EUR per maand; minimumuitkering: 300 EUR), door de federale belastingen
wordt gefinancierd en niet langer inkomensgetoetst is (zoals de vroegere forfaitaire
uitkering van 300 EUR). Om de tewerkstellingsgraad van moeders te kunnen doen
stijgen en tegelijkertijd de vruchtbaarheidscijfers te verhogen en kinderarmoede-
cijfers te doen dalen (zoals in de Scandinavische landen), moet het aanbod van
betaalbare kinderdagverblijven substantieel worden uitgebreid. Daarvoor worden
tegen 2013 plaatsen gecreëerd voor één derde van de kinderen jonger dan 3. De uit-
gaven voor dit “defamilialiseringsbeleid” worden grotendeels gefinancierd door de
federale schatkist.

De verschuiving naar een “betaalbaar” gezinsbeleid – d.w.z. een beleid dat
pronatalistisch is, gendergelijkheid bevordert en kinderen uit achtergestelde en
migrantengezinnen betere levenskansen geeft – valt over het algemeen in goede
aarde. De politieke partijen zijn het echter nog niet eens over hoe streng een “op
tewerkstelling gericht gezinsbeleid” moet worden nagestreefd. De conservatieve
fracties bij de christendemocraten willen de keuze tussen het “huisvrouwgezin” en
het “tweeverdienersgezin” vergemakkelijken (bv. door aan te dringen op een thuis-
zorgvergoeding). De sociaaldemocraten en beide sociale partners daarentegen geven
duidelijk prioriteit aan het laatste concept, dat in de lijn ligt van (maar niet expliciet werd
beïnvloed door) het gesteunde “volwassenwerknemersmodel”, zoals in het herziene Liss-
abon proces wordt benadrukt (Annesley, 2007).

4. DE GEVOLGEN VAN DE MANOEUVRES OM UIT DE IMPASSE TE GERAKEN

Met de intensifiëring van het hervormingsproces na de millenniumwissel werden in
de Duitse verzorgingsstaat ingrijpende institutionele veranderingen doorgevoerd,
die in hoofdzaak bij de “conversiemodus” aansluiten (Streeck en Thelen, 2005). Een
nieuwe opdracht of doelstelling werd toegewezen aan instellingen in het gezins-
beleid (ondersteuning van het tweeverdienersgezin in plaats van het gezin met een
mannelijke broodwinner), in de bescherming van de werklozen (de afschaffing van
de inkomensvervangende uitkeringen voor langdurig werklozen komt hard aan) en
in het overheidspensioenstelsel (afstappen van het statusbehoud doorheen een
reeks van incrementele veranderingen – zie Hinrichs en Kangas, 2003). Voor de
sociale zekerheid voor ouderen in het algemeen bracht de ommezwaai naar een
multipijleraanpak in 2001 ook een koerswijzigende dynamiek op gang door toedoen
van een mechanisme van “differentiële groei” (Streeck en Thelen, p. 23, 2005); een

356

HINRICHS-NED.qxp  19-7-2012  13:16  Pagina 356



vrijwillig privépensioenstelsel, van geringe omvang in het begin, is immers boven
op het overheidsstelsel gekomen en zal in vergelijking sneller groeien dan dat van
de overheid. Het systeem ging in 2002 van start en ondertussen (november 2008)
heeft ongeveer één derde (12 miljoen) van alle in aanmerking komende werkne-
mers een Riester-Rente-spaarplan genomen. In het gezondheidszorgbeleid zagen we
institutionele hervormingen die meer inhielden dan alleen maar bezuinigingen (ver-
sterkte concurrentie), maar er waren nog geen veranderingen die tot “conversie”
leidden. De hervorming van 2008 heeft het verzekeringsstelsel voor blijvende zorg
gevrijwaard van ontwikkelingen.

Als we de institutionele omstandigheden van de Duitse verzorgingsstaat omstreeks
1980 (zie deel 2.) vergelijken met de omstandigheden na de recentere hervormin-
gen, dan zijn de veranderingen het duidelijkst zichtbaar op het vlak van de financie-
ring. Ondanks de noemenswaardige stijgingen van de gecombineerde bijdragevoet
voor de socialeverzekeringsstelsels (zie tabel 1), stellen we vast dat steeds meer van
deze financieringswijze wordt afgeweken. Het aandeel van de sociale uitgaven dat
door bijdragen wordt gefinancierd, is gedaald van 65,7% in 1991 tot minder dan
60% sinds 2003 (BMGS, p. 12, 2008). Dit is in sterke mate het gevolg van het feit dat
meer belastinggeld in de socialeverzekeringsstelsels wordt binnengebracht. Vanuit
dat oogpunt werden de indirecte belastingen verhoogd (btw en tabaksbelasting) of
werden nieuwe belastingen ingevoerd (ecotaks). De verschuiving in de financiering
werd het verst doorgedreven in het overheidspensioenstelsel. In 2007 dekten
betalingen uit de federale begroting (met inbegrip van bijdragen voor kredieten voor
opvoeding van kinderen, waardoor heffingen op inkomsten momenteel gemakkelijk-
er kunnen worden verlaagd) ongeveer een derde van dit in hoofdzaak door bijdra-
gen gefinancierde pensioenstelsel; in 1992 was dit slechts 21%. Deze subsidies
bedroegen 29% van de federale begroting in 2007 (Bundesrechnungshof, p. 90,
p. 95, 2007). De belastinguitgaven voor deze Riester-Rente zijn hierbij te voegen.

De bestaansreden van alle herfinancieringsmaatregelen bestaat hierin dat ze de
gecombineerde bijdragevoet voor de socialeverzekeringsstelsels blijvend tot onder
de drempel van 40 procent moeten brengen en in het bijzonder de werkgevers
moeten vrijwaren tegen nog meer verhogingen van dit type van arbeidskosten
andere dan loon. Met dat doel voor ogen hebben recente hervormingen ook het “ijze-
ren principe” – bijdragen voor sociale verzekeringen worden gelijkmatig over
werkgevers en werknemers gespreid – opgeheven. Sinds november 2008 wordt een
werknemer zonder kinderen die zijn inkomen tegen het aanbevolen percentage van
4% in de Riester-Rente stopt, belast tegen een tarief van 24,8% aan werknemersbij-
dragen, terwijl de werkgever boven op het brutoloon 19,6% betaalt. Dat is ongeveer
hetzelfde niveau als in 1994.

Wat daarentegen wel wordt voortgezet, is een opportunistisch “rangeerstation-
beleid”, dat er met name in bestaat om de bijdragevoet op te trekken in een stelsel
dat dringend nood heeft aan bijkomende middelen, en om de bijdragevoet te verla-
gen in een ander stelsel, dat momenteel minder onder druk staat (zoals gebeurde in
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2008 toen de bijdrage voor de werkloosheidsverzekering werd verlaagd en die voor
de blijvendezorgverzekering werd verhoogd). Evenzo zijn de belastingsubsidies
voor socialeverzekeringsstelsels niet stabiel, zelfs als ze ogenschijnlijk op regels zijn
gebaseerd. Ze variëren naargelang van de restricties van de federale begroting en de
druk op (of kans voor) het respectieve stelsel om zijn bijdragevoet te wijzigen.

Ook het recht op uitkeringen is gewijzigd. Hoewel behoefte en burgerschap als cri-
teria voor het recht op uitkeringen nu meer gewicht in de schaal leggen, kan geen
welomlijnde tendens worden waargenomen als zouden de op uitkeringen
gebaseerde rechten steeds minder overheersen. De dekking is daarentegen wel
algemener geworden. Zoals we reeds eerder aanhaalden, omvatte de blijvende-
zorgverzekering vanaf het begin verplicht alle mensen die een dekking hadden van
de ziekteverzekering. Na de recentste hervorming van de gezondheidszorg (in 2007)
moeten alle niet-verzekerden aansluiten, ofwel bij het wettelijke stelsel, ofwel bij
een privéziekteverzekering (naargelang van de individuele omstandigheden). Boven-
dien werd gedebatteerd over een verplichte pensioenvoorziening voor alle zelf-
standigen die nog niet verplicht zijn om bij een openbaar of bijzonder privéstelsel
aan te sluiten, maar tot een conclusie is het nog niet gekomen (Sachverständigenrat,
pp. 263-275, 2006). Tot slot werden door de invoering van ALG II alle gerechtigden
lid van de gezondheidszorg-, blijvendezorg- en pensioenstelsels, omdat uit de fede-
rale schatkist in hun naam bijdragen worden betaald. Een voldoende hoog
inkomen door tewerkstelling vooraleer het kind wordt geboren, en niet het betalen
van bijdragen, vormt een noodzakelijke voorwaarde om een inkomensafhankelijke
en door de belasting gefinancierde ouderschapsverlofuitkering die hoger ligt dan het
minimumbedrag van 300 EUR per maand. Daardoor wordt dit type van uitkeringen
een enigszins vreemd element in een stelsel dat anders op het burgerschaps-principe
is gebaseerd en waarin het gezinsbeleid forfaitaire uitkeringen (en diensten) ver-
strekt. Ook op dit vlak zien we dat het recht op uitkeringen erop vooruitgaat: onbe-
taalde arbeid in het gezin – kinderen opvoeden of zorgen voor kwetsbare personen –
werd erkend als zijnde gelijkwaardig met betaalde arbeid. Het verhoogt de pensioen-
rechten voor vrouwen en biedt ook een aantal voordelen met betrekking tot het in
aanmerking komen voor werkloosheidsuitkeringen en arbeidsmarktdiensten.

Dat het behoefteprincipe steeds meer aan relevantie wint, heeft te maken met
veranderingen in de structuur van de uitkeringen gebaseerd op voorafgaande bij-
dragebetaling, en moest iemands verworven inkomen veiligstellen. Zoals Bleses en
Seeleib-Kaiser (2004, p. 92) terecht opmerken, “is het principe waarbij de overheid
de verworven levensstandaard garandeert, aan zijn terugtocht bezig, terwijl het
principe waarbij de overheid een bestaansminimum veiligstelt, steeds meer aan
belang wint.” Een dergelijke ontwikkeling, die neerkomt op paradigmatische of
“derderangs” veranderingen (Hall, 1993), komt het duidelijkst tot uiting in de
bescherming van langdurig werklozen en gepensioneerden.

Door de vervanging van de inkomensafhankelijke (en middelengetoetste)
werklozensteun door een forfaitaire uitkering (ALG II) waarvoor strengere ont-
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vankelijkheidscriteria gelden, steeg het aantal werkloze aanvragers die slechts recht
hebben op basiszekerheid. Onder hen veel meer personen die verlies leden bij de
veranderingen, dan personen die er voordeel uit haalden (Goebel en Richter, 2007).
In het socialezekerheidsstelsel voor ouderen werd het behoefteprincipe niet recht-
streeks versterkt, behalve dan voor het overlevingspensioen, dat nu wordt getoetst
op het volledige inkomen van de overlevende partner dat boven een bepaalde drem-
pel ligt. De invoering van het speciale basisstelsel voor sociale zekerheid voor oude-
ren en gehandicapten had een hogere benuttingsgraad (zoals gepland). In 2007
ontving 2,4% van de bevolking van 65 of ouder dit type van uitkeringen.

De toekomstige gepensioneerden zouden door de gecombineerde impact van de pen-
sioenhervormingen en de veranderingen op de arbeidsmarkt echter wel eens de
grootste verliezers kunnen zijn, wat hierop neerkomt dat meer ouderen afhankelijk
zullen zijn van sociale zekerheid op basis van een middelenonderzoek (Hinrichs,
2008). De achteruitgang zal voortvloeien uit de dalende standaardvervangingsratio, de
afschaffing van elementen in de uitkeringsformule die ooit sociaal gepaste pensioenen
verzekerde, en de nu reeds haast volledig van kracht zijnde, permanente pensioen-
inhoudingen in geval van vervroegde pensionering. Bijgevolg worden beperkte
inkomstenongelijkheid en stabiele beroepsloopbanen – noodzakelijke voorwaarden
voor de werking van de socialeverzekeringsstelsels – relevanter dan ooit (3). Door het
feit dat de inkomensongelijkheid toeneemt, wordt de middenklasse echter uitgedund
(Grabka en Frick, 2008) en zelfs een voltijdse baan is niet langer een garantie tegen
armoede. In 2006 verdiende 14,3% van de voltijdse en 23,4% van de (gedekte) deelti-
jdse werknemers een uurloon van minder dan twee derde van de mediaan (Bosch et
al., 2008). De toename van de werkende armen is slechts één aspect van de steeds
grotere flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Verder komen minder beroepsloopbanen die
met het standaardmodel overeenstemmen, voort uit frequenter voorkomende peri-
odes van (langdurige) werkloosheid, (marginaal) deeltijds werk of periodes van niet-
gedekte, anders dan in loondienst verrichte arbeid. Heel vaak ontbreekt het werkne-
mers in slechtbetaalde of onzekere banen aan middelen om bovendien nog eens te
sparen voor een Riester-Rente, die onmisbaar wordt, wil men na de pensionering een
bescheiden levensstandaard aanhouden.

Voorlopig is de armoede bij de oudere bevolking echter slechts een relatief klein
probleem in vergelijking met het grotere aantal arme kinderen (BMFSFJ, 2008). De
werkloosheid van hun ouders en eenouderschap zijn hiervan de voornaamste oorza-
ken. In januari 2008, drie jaar na de tenuitvoerlegging van de wet-Hartz IV, leefden
ongeveer 1,9 miljoen kinderen jonger dan 15 in een gezin van ALG II-ontvangers
(Bedarfsgemeinschaften), dat wil zegegen, voor één kind op zes werden midde-

(3) Momenteel moet iemand 25 jaar lang verzekeringsbijdragen betalen en steeds het gemiddelde
loon verdienen om een overheidspensioen te bekomen dat even hoog is als het basisniveau van de
sociale zekerheid wanneer hij op standaardleeftijd met pensioen gaat (proportioneel meer jaren bij
een lager gedekt loon). In 2030 zal een alleenstaande werknemer ongeveer 30 jaar moeten hebben ge-
werkt wil hij niet afhangen van inkomensgetoetste uitkeringen (Sachverständigenrat, pp. 192-195, 2007).
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lengetoetste uitkeringen ontvangen (Bundesagentur, p. 35, 2008). Nochtans zijn
gezinnen met (kleine) kinderen de winnaars van de wederopbouw van de verzorgings-
staat. De uitbreiding van kinderopvangmogelijkheden biedt (alleenstaande) ouders
de kans om een (tweede) inkomen te verdienen reeds na de eerste verjaardag
van het jongste kind; vóór die tijd genieten ze van een inkomensvervangende ouder-
schapsverlofuitkering. Bovendien zou de heroriëntering van het gezinsbeleid kun-
nen leiden tot gelijkere onderwijskansen voor kinderen uit kansarme gezinnen,
wanneer reeds tijdens de kleutertijd en na halve schooldagen buitenshuis voor hen
wordt gezorgd.

5. DE HOBBELIGE UITWEG UIT DE HERVORMINGSSTOP: HOE WAS DIT MOGELIJK?

Binnen de drieledige reeks van hervormingen, is de eerste periode (deel 3.1.) de
minst interessante, omdat Duitsland – net als andere Bismarckiaanse verzorgingsstaten
– op een “nagenoeg natuurlijke” wijze op nieuwe uitdagingen inging. Om te
begrijpen waarom het heroriënteringsproces na een (tweede) periode van omstre-
den bezuinigingen en een hervormingsstop, tot slot toch tot structurele hervormin-
gen leidde, is het belangrijk dat we even nadenken over de gevolgen van de hereniging
van Duitsland en de veranderingen in de socialebeleidsvorming.

De relatief gunstige economische en financiële situatie omstreeks 1989 was een
voedingsbodem voor zelfvertrouwen om de socialeverzekeringsstaat door incre-
mentele hervormingen in stand te houden en om de sociale en economische gevol-
gen van de hereniging onder controle te houden. Ze vertraagde het maatschap-
pelijke leerproces in Duitsland in een periode waarin een alom gedeelde perceptie
van “acute crisis” in Zweden, Finland en zelfs nog eerder in Nederland, ertoe bij-
droeg dat socialebeleidskwesties in een nieuwe context werden geplaatst om te
komen tot substantiële hervormingen van de verzorgingsstaat (Hinrichs, 2002). De
hereniging was een opmerkelijke megagebeurtenis, maar was niet onmiddellijk syno-
niem met “crisis” en alle actoren streefden er gezamenlijk naar om onaangename
gevolgen voor de gevestigde institutionele structuren die naar Oost-Duitsland wer-
den uitgebreid, zo niet te voorkomen, dan toch te beperken. De zwakke economische
positie van de Oost-Duitse Länder maakte voortdurende interregionale netto-
transfers uit de overheidskassen (budget van de federale staat, de Länder en de
sociale verzekeringen) noodzakelijk. In 2003 bedroegen de transfers van West naar
Oost nog 3,2% van het bbp, wat ruw geschat overeenkwam met het totale overheids-
tekort in datzelfde jaar (Lehmann et al., 2005). Deze transfers droegen ertoe bij dat
de economische groei overal in Duitsland vertraagde, en maakten de “probleemlast”
nog prangender, hoewel ze tegelijkertijd de fiscale en politieke ruimte beperkten
voor hervormingen die geschikt waren om deze druk minder groot te maken (bv.
een imposantere verschuiving van financiering door bijdragen naar financiering
door belastingen).
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Een grotere “probleemlast” betekent ook een schaarsgewijze evolute van het aantal
transferontvangers en een kleiner aantal werknemers dat tot het socialezekerheids-
stelsel bijdraagt. Het aantal loontrekkenden is in Duitsland tussen 1991 (38,6
miljoen) en 2005 (38,8 miljoen) nauwelijks veranderd. Het aantal werknemers dat
socialeverzekeringsbijdragen diende te betalen, daalde echter met ongeveer 3,8
miljoen. Wat de dingen nog verergerde, was het feit dat er bij deze werknemers een
verschuiving was naar meer deeltijdse werknemers (+ 1,7 miljoen), die minder tot
de sociale zekerheid bijdroegen dan voltijdse werknemers (– 5,5 miljoen). Het
krimpende aandeel van verplicht verzekerde werknemers – van 77,7% (1991) tot
67,4% (2005) van alle loontrekkenden – is voor een deel toe te schrijven aan struc-
turele verschuivingen (naar banen in de dienstensector) en aan cyclische oorzaken,
maar het stamt ook uit beleidsinitiatieven die streven naar een flexibelere arbeids-
markt (Bach et al., 2005; StTB, tabel 2.4 en 2.6A, 2008).

De haast onafgebroken toenemende “probleemlast” werd pas op het einde van de
jaren negentig gecompenseerd door een daarmee in verhouding staande intensiteit
van de hervormingen. De verandering in het ideeëngoed die zich omstreeks het
midden van de jaren negentig voordeed, had de sociaaldemocraten niet bepaald
geraakt en de aantredende rood-groene regering (herfst van 1998) trok een aantal
door haar voorganger uitgevaardigde hervormingsstukken weer in. Na een kort-
stondige heropleving van de economie (1998-2000) en enigszins onder de invloed
van de hervormingsconcepten van New Labour in het VK, keurden Bondskanselier
Schröder en de dan dominerende “modernisten” in zijn partij tot slot de nieuwe
interpretatiemodellen goed (ook de groenen) en “leunden ze aan bij de
dominerende socialebeleidsagenda die op internationaal niveau werd opgesteld”
(Palier en Martin, p. 535, 2007). Bijgevolg werd op dit kritieke ogenblik de koers
gewijzigd.

Daarbij ging de regering door met de verschuiving van de wijze van beleidsvorming
die reeds van start was gegaan tijdens de laatste jaren van de christenliberale
regering: ze liet het initiatief om te hervormen en compromissen te sluiten niet
langer over aan corporatistische organen (zoals bij de pensioenhervorming van
1989), maar nam zelf de touwtjes in handen en negeerde voor een stuk de sociale
partners. De grotere autonomie ten opzichte van het systeem van belangenorgan-
isaties na 2000 en het grotere vertrouwen in de overheid waren in aanzienlijke mate
te danken aan een generatiewijziging van de elite van “sociale politici”. Vroeger
zwaaiden politici en bureaucraten met een (al dan niet lange) carrière bij de vak-
bond, in liefdadigheidsinstellingen of andere verenigingen de scepter in het Minis-
terie van Arbeid en Sociale Zaken en het verantwoordelijke comité van de Bun-
destag. Verdedigers van de traditionele socialeverzekeringsaanpak hadden ook de
overhand in de adviesraden (zoals de Sozialbeirat). Zij werden vervangen door pro-
fessionele “partijpolitici”, die minder aan traditionele waarden gebonden waren,
maar zich meer bekommerden om verkiezingsoverwegingen en economisch liberal-
isme (Trampusch, 2005; Hassel en Trampusch, 2006).
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“Regeren via commissies” was een ander kenmerk van de socialebeleidsvorming na
de millenniumwissel en het betekende ook dat de agenda niet langer werd
opgesteld door de (overblijvende) actoren van het “oude beleid”. De voorbereiding
van concrete hervormingen werd gedelegeerd naar commissies (met een grote staf
van “vrienden-deskundigen”) om tot consensussen te komen en de regering te ont-
lasten van de taak om legitimiteit te verwerven (Czada, 2004). Sinds 1999 werden
de hervormingsinspanningen van de rood-groene regering echter aan banden gelegd
door een tegenstemmende meerderheid in de Bundesrat, die onder meer een
omvangrijkere hervorming van de gezondheidszorg in 2000 dwarsboomde. Daar-
door kwamen de regering en de christendemocraten pas in 2001 tot een informele
consensus over hervormingen die geen principiële meningsverschillen inhielden en
waarvan de pensioenhervorming van 2001 het eerste voorbeeld was (zie deel 3.3.).

Omdat het Duitse politieke systeem onderhevig is aan zowel lang durende
blokkades als plotse hervormingssprongen, kunnen we besluiten dat alle mijlpalen
in de veranderingen van het sociale beleid slechts tot uiting kwamen wanneer voor
een bepaalde kwestie de concurrentie tussen de twee grote politieke partijen werd
opgeheven en de respectieve partij in de oppositie bereid was om over een compro-
mis te onderhandelen (invoering van de verzekering voor blijvende zorg, hervormin-
gen van de gezondheidszorg in 1993 en 2003, de Hartz-hervormingen), of wanneer
er een “stilzwijgende consensus” was. De pensioenhervormingen van 2001 en 2004
stoelden op een dergelijke “stilzwijgende consensus” en hadden de bedoeling om
het vetorecht van de Bundesrat niet te gebruiken, maar wel om toegevingen gedaan
te krijgen van de regering. In al deze gevallen kregen de voornaamste sociale
actoren (zorgaanbieders en vakbonden) nauwelijks de kans om een noemenswaardi-
ge invloed uit te oefenen of zelfs maar het wetgevingsproces tegen te werken, ofwel
werden ze met symbolische toegevingen terzijde geschoven (zoals de vakbonden in
het laatste stadium van de “Riester”-hervorming in 2001 – zie Hinrichs, 2005). De
uitslagen van de vroegtijdige federale verkiezingen van 2005 lieten nauwelijks enige
andere optie open dan een ongeliefde “Grote-Coalitieregering” te vormen. Deze
constellatie neutraliseerde voor een groot deel alle vetorechten (hoewel de regerin-
gen van de Länder afzonderlijk hun “stem” nog konden laten horen), maar ver-
schoof conflicten over het sociale beleid naar de regering zelf, waar partijconcurren-
tie tussen de CDU/CSU en de SPD nog niet op een lager pitje was gedraaid.

6. CONCLUSIE

We hebben aangetoond dat de door bijdragen en transfers gekenmerkte Duitse ver-
zorgingsstaat in een minder stabiele situatie onder een steeds grotere druk kwam te
staan. Tegelijkertijd bleef een aanpassing aan interne en externe uitdagingen
vooreerst beperkt. De micro-institutionele context van de socialeverzekerings-
stelsels was minder een belemmering voor hervormingen dan de macro-instellingen.
De specifieke politieke structuren van Duitsland maakten bepaalde hervor-
mingsstappen maar mogelijk als tussen de twee grote politieke partijen een openlijke
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of stilzwijgende consensus tot stand kon worden gebracht. De meest betekenisvolle
structurele hervormingen, naar aanleiding van paradigmawijzigingen, vonden plaats
na het jaar 2000 en leverden daarmee gepaard gaande effecten op voor burgers die
de verzorgingsstaat financieren of er sociale uitkeringen van trekken.

De institutionele heroriëntering van de Duitse socialeverzekeringsstaat heeft geen
coherent schema voor een “nieuwe verzorgingsstaat” gevolgd. De contouren van
een nog onvoltooide “post-Bismarckiaanse” verzorgingsstaat – een hybride van het
Angelsaksische en Scandinavische model – zijn desondanks herkenbaar. Verschil-
lende elementen getuigen van een ommezwaai naar het liberale model: lagere
niveaus van inkomenszekerheid via de verplichte stelsels, vergezeld van eisen tot
zelfverantwoordelijkheid en meer privévoorzieningen, groter vertrouwen in midde-
lengetoetste uitkeringen en strengere activeringsmaatregelen. Activering is ook een
centraal kenmerk van het Scandinavische beleidsconcept, maar belangrijkere her-
vormingstendensen in verband met dat model zijn: uitbreiding van de financiering
door de belastingen (voornaamste strekking van de hervormingsinspanningen) en
meer uitgaven voor op het gezin gerichte diensten. Bijgevolg zou de transformatie
van de “Bismarckiaanse” verzorgingsstaat in Duitsland kunnen neerkomen op een
(in het beste geval) “geen-winst-geen-verliessituatie”: wat gezinnen als ouders win-
nen, verliezen ze als loontrekkenden (hogere socialeverzekeringsbijdragen en uit-
gaven voor privévoorzieningen) of wanneer ze geen betaalde arbeid meer verrich-
ten, d.w.z. als ze werkloos of gepensioneerd zijn.

Het grote publiek waardeerde wel de uitbreiding van het gezinsbeleid, maar had
een grote afkeer van de hervorming van het arbeidsmarktbeleid. Dat werd immers
als een bedreiging ervaren, niet alleen door de huidige werklozen, maar ook door de
(lagere) middenklasse. Voor de wetgeving inzake de opmerkelijke Hartz-hervormin-
gen betaalden de sociaaldemocraten dan ook een hoge politieke prijs. Een forfaitaire
uitkering voor langdurig werklozen vond bij een grote meerderheid van de bevol-
king geen genade, omdat ze de gevestigde noties van sociale gerechtigheid schond
(Krömmelbein et al., pp. 123-124, pp. 145-146, p. 176, 2007). De rood-groene
regering was niet bij machte om uit te leggen dat de hervorming meer was dan
louter een “bezuiniging” van alleen maar rechten, vergezeld van hardere sancties.
Daar komt nog bij dat Hartz IV werd uitgevaardigd op een moment dat de
vooruitzichten op een verbetering van de arbeidsmarktsituatie weinig rooskleurig
waren (Eichhorst en Sesselmeier, 2007). De tenuitvoerlegging ging met massa-
protest gepaard (vooral dan in Oost-Duitsland) en droeg bij tot tal van nederlagen
voor de sociaaldemocraten bij de volgende verkiezingen in de Länder. Uiteindelijk
kwamen er in september 2005 vervroegde federale verkiezingen. Verschillende
leden van de linkervleugel keerden hun partij de rug toe en de zwak georganiseerde
splintergroepering (WASG) bundelde de krachten met de (voornamelijk Oost-
Duitse) linkse socialisten (PDS). Onder het label Die Linke sleepten ze in 2005 8,7%
van de stemmen in de wacht en ze kregen ook in West-Duitsland vaste voet aan wal.
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De verschillende hervormingen die tijdens de legislatuur van 2002 tot 2005 werden
doorgevoerd, en de actieve participatie in 2007 om een hogere wettelijke standaard-
pensioenleeftijd in te voeren, hebben ook de traditionele bondgenoten, de vakbon-
den en de sociaaldemocraten, uit elkaar gedreven. Sommige vakbonden, of althans
enkele sterke interne fracties, sympathiseerden openlijk met de partij Die Linke. Nu
deze radicale linkse partij niet langer kon worden genegeerd en de ontevredenheid
van de gewone man toenam, kondigden de sociaaldemocraten als eerste het “einde
van de opgelegde maatregelen” aan. Binnen de “Grote-Coalitieregering” oefenden ze
met succes druk uit voor een nieuwe uitbreiding van de uitkeringsperiode voor ALG
I-uitkeringen. Vanaf januari 2008 hebben werklozen van 58 of ouder recht op een
maximumduur van 24 maanden (in plaats van 18). Om de gepensioneerden niet nog
meer te doen wanhopen, kwamen beide regeringspartijen bovendien overeen om
de wettelijk bepaalde aanpassingsformule in 2008 en 2009 niet toe te passen, maar
wel willekeurig de overheidspensioenen in juli 2008 te verhogen met (een nog
steeds magere) 1,1%, in plaats van de 0,46% volgens de formule. Of het “einde van
de opgelegde maatregelen” in 2007 het begin zal zijn van een vierde periode in de
reeks, valt nog af te wachten. Nadat de economische heropleving en de daling van
de werkloosheidscijfers in de herfst van 2008 plots stilvielen, is ook de hervorming van
de verzorgingsstaat tot stilstand gekomen.

(Vertaling)
____________
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DE DUALISERING VAN HET FRANSE
SOCIALEBESCHERMINGSSYSTEEM

DOOR BRUNO PALIER

Sciences Po, Parijs

1. INLEIDING

De hoofdbestanddelen van het Franse socialebeschermingssysteem weerspiegelen
duidelijk de Bismarckiaanse traditie van de sociale verzekering. Van 1945 tot het
einde van de jaren 1970 werd het sociaal beleid ontwikkeld als een van de
belangrijke elementen van de keynesiaanse compromissen die de basis vormden van
de “Trente Glorieuses”. De uitgaven voor sociale zekerheid werden beschouwd als
gunstig voor de economische groei en de werkgelegenheid, de overdrachten van de
sociale verzekeringen werden gezien als een middel om in te spelen op de sociale
behoeften van de werknemers en de sociale instellingen steunden de sociale vrede.
Sindsdien werden alle economische, sociale en politieke functies van de socialebe-
schermingssystemen geleidelijk aan op de helling geplaatst. Na een lange periode
van crisis en verzet werden de Franse sociale programma’s langzamerhand her-
vormd opdat ze beter aan het nieuwe economische en sociale klimaat aangepast
zouden zijn. Het betrof hier echter slechts een gedeeltelijke aanpassing, aangezien
ze kaderde in een duale – eerder dan in een globale – hervormingsstrategie die het
sociale systeem en de Franse samenleving in twee afzonderlijke werelden splitste:
enerzijds degenen die nog steeds verzekerd zijn door een alsmaar actuariëler geheel
van overheids- en privéverzekeringen, en anderzijds degenen die van een nieuwe
sociale basisbescherming van niet-Bismarckiaans type afhankelijk zijn.

Deze bijdrage schetst in de eerste plaats de inhoud van de naoorlogse compromis-
sen waarop de Franse sociale bescherming was gebaseerd. Vervolgens gaan we over
tot een analyse van de vier verschillende fasen van het parcours dat de Franse
sociale hervormingen hebben afgelegd, waarbij we de klemtoon leggen op de intel-
lectuele, institutionele en politieke mechanismen die de Franse sociale systemen
langzamerhand omvormden. De conclusie zet in grote lijnen de voornaamste ken-
merken van de nieuwe Instellingen voor sociaal beleid en het nieuwe paradigma
van het Franse sociale systeem uiteen.
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2. DE INSTITUTIONELE REGELINGEN – WEERSPIEGELINGEN VAN DE NAOORLOGSE
COMPROMISSEN

In 1944 wilde de Franse regering van de “Union nationale” de sociale bescherming
veralgemenen en komen tot een universele en eenvormige dekking van de hele
bevolking (Beveridgeaanse doelstellingen). Niettemin heerste er in die periode een
uitgesproken wantrouwen ten overstaan van een staatsoplossing voor de sociale
bescherming die zou uitgaan van groepen die reeds toegang hadden tot specifieke
socialeverzekeringsregelingen, van de arbeidersbeweging en zelfs van hoge
ambtenaren die bepaalde corporatistische standpunten deelden. We denken hierbij
aan Pierre Laroque, grondlegger van de Franse sociale zekerheid (Merrien, 1990).
Daarom werd besloten om zich te beperken tot een socialeverzekeringskader dat
gelinkt was aan de werkgelegenheid, in plaats van te kiezen voor een universeel
stelsel dat door de staat wordt beheerd. Het Franse stelsel is gebaseerd op een com-
promis tussen Beveridgeaanse doelstellingen en Bismarckiaanse middelen.

2.1. DE RECHTEN: SOCIALE RECHTEN VOOR WERKNEMERS EN HUN GEZIN
Wat de oprichters van de sociale zekerheid in het midden van de jaren 1940
vooral wilden bereiken, was de economische en sociale integratie van de arbeiders-
klasse, teneinde elke revolutionaire beweging – in een land waar de communistische
partij bij de algemene verkiezingen nagenoeg 25% van de stemmen haalde – in
de kiem te smoren. Daarom ontwikkelden ze een socialeverzekeringsstelsel voor de
werknemers van de privésector (de “algemene socialezekerheidsregeling”). In de
loop van de jaren die volgden, werd de sociale bescherming verruimd met alsmaar
meer vergelijkbare, maar toch verschillende en specifieke programma’s (“regelin-
gen”) voor andere beroepsgroepen. Toen in 1978 een wet werd uitgevaardigd die
de sociale zekerheid tot de volledige bevolking veralgemeende, was de sociale
bescherming in hoofdzaak gebaseerd op de beroepsstatus en bestemd voor wie
sociale bijdragen betaalde. Indirecte sociale rechten werden toegekend aan de
gezinsleden van de (meestal mannelijke) werknemer (echtgenote en kinderen wor-
den als “rechthebbenden” beschouwd).

2.2. DE UITKERINGEN: CONTRIBUTIEVE UITKERINGEN GERICHT OP INKOMENSBEHOUD
Het stelsel moest in de eerste plaats inkomenszekerheid bieden aan de werknemers
(“de zekerheid van morgen garanderen”). Derhalve werden de sociale voordelen
ontworpen in de vorm van uitkeringen die in verhouding stonden tot het vroegere
inkomen. In het begin van de jaren 1980 bestond 70% van de uitgaven voor sociale
zekerheid uit uitkeringen, gelinkt aan het voorafgaandelijk betalen van bijdragen
(IRES, 1983).
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De socialezekerheidsuitkeringen mochten echter een bepaald plafond (grosso modo
133% van het gemiddelde loon) niet overschrijden. In de ziekteverzekering draagt
de verzekerde bij in een deel van de kosten (wat het “remgeld” wordt genoemd).
Teneinde tot een betere dekking te komen, werden de eerste socialezekerheids-
regelingen uitgebreid met aanvullende privépensioenen (retraites complémen-
taires) en aanvullende ziekteverzekeringen (mutuelles).

In de jaren tachtig mocht een werknemer in de pensioenregeling van de privésector
die tijdens het vereiste aantal jaren (sinds 1971, 37,5 jaar) voltijds had gewerkt, erop
rekenen dat hij 50% van het gemiddelde inkomen van zijn beste tien jaren zou ont-
vangen, plus nog eens 25% aan aanvullende pensioenregelingen. De werkloosheids-
uitkering lag vrij hoog in 1979, toen 50% van de verzekerde werklozen gedurende
een jaar 90% van het vroegere loon kon krijgen (Palier, 2005a). In de gezondheids-
zorg werd er vooral naar gestreefd om de inkomsten die een werknemer tijdens de
ziekteperiode had verloren, te vervangen (het ziekengeld was in het begin van de
jaren 1950 goed voor 60% van de uitgaven voor gezondheidszorg) en er werd voor
gekozen om de kosten voor de behandeling terug te betalen in plaats van openbare
gezondheidszorg te verstrekken. Op die manier konden personen vrij hun genees-
heer kiezen en hem rechtstreeks betalen; achteraf betaalde hun ziekteverzekerings-
fonds de kosten terug en hun “mutuelle” (indien ze er lid van waren of indien hun
werkgever ervoor betaalde) het remgeld.

2.3. DE FINANCIERING: SOCIALE BIJDRAGEN ALS “UITGESTELD LOON”
Aangezien de meeste sociale uitkeringen het inkomen moesten vervangen dat door
ziekte, een ongeval, invaliditeit, ouderdom en werkloosheid verloren ging, waren
de sociale bijdragen de voornaamste financieringswijze. In 1982 werd 82,5% van de
uitgaven voor sociale zekerheid door de sociale bijdragen gefinancierd, wat
neerkomt op 45% van het brutoloon van de werknemers. De werkgevers betaalden
ongeveer 80% van de sociale bijdragen (IRES, 1983).

De sociale uitkeringen werden beschouwd als zijnde verworven door het betalen
van sociale bijdragen en ze werden lange tijd als “uitgesteld loon” bestempeld.
Sociale rechten die dankzij het werk werden verworven, zijn meer dan gerecht-
vaardigd: de rechthebbenden werken en betalen voor hun eigen sociale zekerheid.
Ze beschouwen de sociale zekerheid als een “verworven recht” en dat, in twee
opzichten: verworven omdat werknemers doorheen de geschiedenis ervoor hebben
gestreden (sociale verworvenheden) (1) en verworven omdat individuen sociale bij-
dragen betalen.

(1) Deze voorstelling van de “sociale verworvenheden” is in Frankrijk wel wijdverbreid, maar uit
werken van historici blijkt dat dit concept in dit land, net als in andere Bismarckiaanse landen, niet
de beste theorie is om de ontwikkeling van het sociale systeem uit te leggen. Zie Hatzfeld, 1989.
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Vanaf het prille begin wilden de ontwerpers het systeem zo weinig mogelijk
afhankelijk van de staat maken en dus exclusief steunend op sociale bijdragen. De
belastingen hebben altijd een marginale rol gespeeld bij de financiering van de
sociale verzekering. Die onafhankelijkheid indachtig beschuldigden de sociale part-
ners de staat er al heel snel van (in de loop van de jaren 1950), de sociale zekerheid
op ongeoorloofde wijze te belasten toen van de socialeverzekeringsfondsen werd
geëist dat ze zouden betalen voor uitkeringen die niet op bijdragen steunden (2).
Anderzijds wilden de sociale partners altijd al voorkomen dat de staat belastingen
naar de sociale zekerheid zou overhevelen, omdat dat zou betekenen dat hun rol als
beheerders van de socialeverzekeringsfondsen op de helling zou komen te staan
(Palier, hoofdstuk 3, 2005a).

2.4. ORGANISATIE EN BESTUUR: EEN GEFRAGMENTEERD CORPORATISTISCH SYSTEEM
Het Franse systeem is in verschillende programma’s (takken) opgesplitst. De
algemene socialezekerheidsregeling, die de werknemers uit de privésectoren han-
del en industrie (60% van de actieve bevolking) dekt, omvat verschillende takken:
ziekte, arbeidsongevallen, ouderdom, gezin en bijdragen. Om de uitkeringen uit te
breiden werden heel wat aanvullende, collectieve privéverzekeringen ontwikkeld,
zoals de aanvullende pensioenregelingen voor werknemers in de privésector (3),
die in 1972 verplicht werden, en de mutuelles, aanvullende privéziekteverzekerin-
gen (facultatief, maar in 1980 was 75% van de Franse bevolking gedekt – IRES,
1983). In 1958 werd onderhandeld over de werkloosheidsverzekering, die nadien
door de sociale partners werd beheerd, zonder tussenkomst van de staat. Naast de
algemene regeling werden voor verschillende beroepsgroepen flink wat sociale-
verzekeringsregelingen ingevoerd. In 1980 telde men 19 verschillende ziekteverze-
keringsregelingen, 600 fondsen voor basisouderdomsverzekering, meer dan 6.000
aanvullende pensioenregelingen en duizenden mutuelles (IRES, 1983). De kinder-
bijslag (kinderbijslagfondsen) enerzijds en de werkloosheidsverzekering (UNEDIC
– Union Nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Nationale Unie
voor werkgelegenheid in de industrie en handel)) anderzijds dekken de volledige
bevolking binnen één enkele regeling.

De programma’s bestaan uit verschillende fondsen (Caisses), die op nationaal,
regionaal en lokaal niveau zijn georganiseerd. Het personeel wordt niet door de
staat betaald en staat niet onder het gezag van de staat. Tot in het midden van de
jaren 1990 werd elke caisse bestuurd door een raad van beheer bestaande uit
vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers, een voorzitter

(2) Zo werd in 1956 een minimuminkomen voor ouderen gecreëerd voor personen die niet vol-
doende hadden bijgedragen om rechten op te leveren in de pensioenverzekeringsregeling, maar het
werd uitsluitend door sociale bijdragen gefinancierd. De sociale partners waren gekant tegen het feit
dat op de sociale verzekeringen een “onredelijke last” rustte (Valat, 2001).
(3) AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres – Algemeen verbond van pen-
sioeninstellingen voor kaderleden) en ARCCO (Association des régimes de retraites complémentaires
– Verbond voor aanvullende pensioenregelingen).
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(verkozen onder de leden van de raad) en een directeur (benoemd door de raad van
beheer, in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken). Het systeem moest immers
worden beheerd door diegenen die het financierden en er belang bij hadden. De
staat oefende slechts een beperkte controle uit, aangezien hij slechts de rol van
toezichthouder, tutelle genoemd, werd geacht te vervullen. In feite beslist de staat
over het niveau van de uitkeringen en bijdragen voor de verplichte ziekteverzeke-
ring en de basisouderdomsverzekering. De sociale partners nemen de beslissingen
aangaande de aanvullende pensioenstelsels en de werkloosheidsverzekering.

Dat de vertegenwoordigers van de werknemers participeren in het beheer van de
sociale zekerheid, wordt “sociale democratie” genoemd. De bedoeling is om de
sociale en politieke integratie van de werknemers in de samenleving en de samen-
werking tussen werknemers en werkgevers te garanderen en bijgevolg de sociale
vrede veilig te stellen (Merrien, 1990, Castel, 1995). De Franse vakbonden konden
hun zwakke positie in de productiesector (van alle ontwikkelde landen had
Frankrijk altijd al het kleinste aantal vakbondsleden) compenseren doordat ze als
beheerder binnen het socialezekerheidssysteem materiële en symbolische middelen
verstrekten.

Een van de belangrijkste middelen die het systeem aan de vakbonden bezorgde, is
de controle over het personeel dat voor de socialeverzekeringsfondsen werkt.
Gedurende lange tijd liet de wetgever de verantwoordelijkheid voor de aanwerving
van personeel over aan de raad van beheer van de fondsen en dus werd het lid-
maatschap van de vakbond die het fonds voorzat, een criterium voor de aanwer-
ving. De fondsen (en dan voornamelijk de nationale fondsen) bezorgden overigens
werk aan die personen die al voor de vakbonden werkten (Catrice-Lorey, 1995; Du-
clos, Mériaux, 1997, verschillende rapporten van het Rekenhof, meer bepaald in
1990 en 2000). Het tweede type van middelen was eerder symbolisch: de vakbon-
den werden alsmaar meer gezien als pleitbezorgers van de “sociale verworven-
heden”, taak waarmee de Franse bevolking hen voortaan ook associeert.

Tijdens de “Trente Glorieuses” moest het socialezekerheidsstelsel de economische
groei en de werkgelegenheid, de sociale vooruitgang en de sociale integratie, de
politieke rechtvaardiging van de sociale orde en de ondersteuning van de sociale
vrede positief beïnvloeden. Beetje bij beetje werden alle gunstige banden van de
sociale zekerheid met de economie en de samenleving op de helling geplaatst en
hervormd.

3. DE FRANSE HERVORMINGEN

Net zoals in de meeste Bismarckiaanse buurlanden doorliepen de Franse hervormin-
gen van de sociale bescherming vier stadia. In eerste instantie hebben de regeringen
gepoogd om de alsmaar terugkerende tekorten van de sociale zekerheid weg te
werken, door middel van plannen die hoofdzakelijk neerkwamen op een verhoging
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van de sociale bijdragen. Tegelijkertijd werden plannen gelanceerd voor een her-
structurering van de industrie en ook deze plannen werden gedeeltelijk door sociale
bijdragen gefinancierd. Ten tweede werden – naar aanleiding van de intensifiëring
van de Europese verplichtingen in het begin van de jaren negentig – pogingen
ondernomen om, met veel moeite en protest, de uitgaven te beperken op het vlak
van de werkloosheid, de ouderdomsverzekering en de ziekteverzekering. Ten derde
wilde de regering ingaan tegen het feit dat de Franse sociale verzekeringen steeds
minder op de nieuwe economische en sociale context waren afgestemd; daarom
voerde ze institutionele hervormingen op lange termijn door, met nieuwe, niet-Bis-
marckiaanse voordelen, nieuwe financieringsbronnen en nieuwe bestuurs-
modaliteiten. De cumulatieve effecten van de eerste drie hervormingsgolven leidden
tot de vierde golf, die in 2001 van start ging en wordt gekenmerkt door de active-
ring van het werkgelegenheids- en werkloosheidsbeleid, de ontwikkeling van de kapi-
talisering in de pensioenen en een herstructurering van de Franse gezondheidszorg.

3.1. REDDINGSPLANNEN VOOR HET SYSTEEM
In de jaren zeventig waren de eerste gevolgen van de economische crisis voor de
sociale bescherming van tweeërlei aard. Enerzijds betekende deze crisis dat er voor
het systeem minder middelen waren (door de zwakke economische groei, de loon-
stop en het stijgend aantal werklozen werden minder sociale bijdragen betaald).
Anderzijds leidde ze tot hogere uitgaven: steeds meer werklozen moesten worden
beschermd en nieuwe uitgaven voor sociale zekerheid werden gebruikt om de
werknemers van de arbeidsmarkt te houden. Ondertussen had het systeem het
hoogtepunt van zijn wordingsproces bereikt, wat eveneens meer sociale uitgaven
met zich meebracht (4).

Het probleem dat er haast automatisch uit voortvloeide, waren de omvangrijke
begrotingstekorten bij de sociale zekerheid [in Frankrijk gekend onder de naam “le
trou de la Sécu” (het gat van de sociale zekerheid)]. Nadat de rekeningen jarenlang
in evenwicht waren geweest, was het tekort van de voornaamste socialezekerheids-
regeling een steeds weerkerend probleem geworden (tussen 2 en 4% van haar mid-
delen van het midden van de jaren 1970 tot het einde van de jaren 1980, tussen
0,9% en 1,8% van 1988 tot 1992 en min of meer 5% van 1993 tot 1998 (5). Deze
tekorten worden dan niet langer beschouwd als tijdelijke tekorten die door een her-
stelbeleid uiteindelijk wel opgelost zullen raken. Bij het begin van de jaren 1980
hebben twee Franse regeringen pijnlijk ervaren wat een breuk in de keynesiaanse
vergelijking betekent. Na het mislukken van Jacques Chirac in 1974-1976 en van
Pierre Mauroy in 1981-1982, was het keynesiaanse gebruik van de sociale uit-

(4) Het algemene recht op kinderbijslag, gezondheidszorg en pensioen wordt gegarandeerd door de
wetten van 1974 en 1978; de pensioenen zijn gestegen sinds 1971 en steeds meer pensioenen die
moeten worden uitbetaald, zijn volledige pensioenen; voor niet-verzekerde personen worden
nieuwe uitkeringen gecreëerd: voor wezen (1970), personen met een handicap (1973) en een-
oudergezinnen (1976).
(5) SESI, Rekeningen van de sociale zekerheid, verschillende jaren.378
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keringen niet langer gerechtvaardigd, voor de linkse noch voor de rechtse regerin-
gen. In beide gevallen hebben de premiers de sociale uitkeringen verhoogd om de
privéconsumptie en vervolgens de economische activiteiten te “boosten”. Het eind-
resultaat was een noemenswaardig overheidstekort, een negatieve handelsbalans,
een forse inflatie en een stijging van de werkloosheid en de belastingen. In 1976 of
in 1982 moest het economische beleid over een andere boeg worden gegooid en
werd het een restrictief en monetair beleid (Hall, 1986).

Na deze negatieve ervaringen was elke regering het erover eens dat de tekorten van
de sociale zekerheid moesten worden gestabiliseerd. Toen echter in de loop van de
jaren zeventig en tachtig voor de sociale bescherming twee oplossingen (meer mid-
delen of minder uitgaven (6) denkbaar waren, werd gekozen voor meer middelen.
Gedurende ten minste 15 jaar vermeden de regeringen drastische uitgavenbesnoei-
ingen en verhoogden ze liever de sociale bijdragen om het tekort van de sociale zeker-
heid te compenseren. In plaats van met een beschuldigende vinger naar de verzor-
gingsstaat te wijzen, wat bij de bevolking en de vakbonden niet in goede aarde zou
zijn gevallen, erkenden ze het belang van de sociale zekerheid, maar ze beklem-
toonden ook de gevaren van de huidige situatie en stelden maatregelen voor die niet
tot doel hadden het systeem te hervormen, maar wel het opnieuw betaalbaar te maken.

Tussen 1975 en 1995, behalve wanneer verkiezingen voor de deur stonden, werden
na elke aankondiging van een tekort in de sociale zekerheid uiteenlopende maat-
regelen voorgesteld, gebundeld in een saneringsplan voor de rekeningen van de
sociale zekerheid (7). Dit plan bestond doorgaans uit hogere sociale bijdragen door
de werknemers en uit beperkte besparingsmaatregelen, hoofdzakelijk in de gezond-
heidszorgsector, waar minder uitgaven voor gezondheidszorg werden terugbetaald
(8). Niettemin stellen we vast dat in deze zelfde periode alle contributieve uitkerin-
gen – ziekengeld, ouderdomspensioenen, werkloosheidsuitkeringen – stegen of, in
het beste geval, stabiel bleven. De sociale uitkeringen worden gezien als een goed
middel om de zwaarste sociale gevolgen van de crisis op te vangen. Derhalve zijn de
uitgaven voor sociale zekerheid snel blijven toenemen tot in het midden van de
jaren tachtig en in een trager tempo daarna. Het aandeel van de uitgaven voor
sociale zekerheid in het bbp steeg dan ook van 19,4% in 1974 tot 27,3% in 1985 en
tot 27,75% in 1992 (9).

(6) Hoewel de schulden van de Franse staat zich opstapelden, was het het socialeverzekeringsstelsel
tot in het begin van de jaren negentig niet toegestaan om schulden te hebben.
(7) Voor een uiteenzetting over al deze plannen verwijzen we naar Palier, bijlage 1, 2005a.
(8) In 1980 werd 76,5% van de door de verzekerde betaalde uitgaven voor gezondheidszorg terugbe-
taald door de fondsen voor sociale basisverzekering, tegenover 74% in 1990 en 73,9% in 1995.
(9) SESI, Rekeningen van de sociale zekerheid, verschillende jaren.
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De voornaamste reactie bestond er met andere woorden in om de middelen te doen
toenemen. De sociale bijdragen stegen van minder dan 20% van het Franse bbp in
1978 tot nagenoeg 23% in 1985. Sindsdien stabiliseren ze zich op dit niveau. Daar
waar de sociale bijdragen in het begin van de jaren tachtig goed waren voor 45%
van het brutoloon, bedroegen ze in 1996 meer dan 60% voor een loon dat 1,3 keer
hoger lag dan het minimumloon (Palier, 2005a).

Deze eerste reacties op de financiële crisis van de Franse verzorgingsstaat leidden
tot relatief kleine veranderingen in het uitkeringsniveau (een aantal nieuwe uitkerin-
gen, een zekere stabilisering, zoals voor de werkloosheid na 1984, en in sommige
gevallen een daling, vooral dan in de terugbetaling van de gezondheidszorg), tot een
groter aantal gerechtigden (werkloosheidsverzekering, voortijdige pensionering, pen-
sioen op de leeftijd van 60 jaar) en vooral tot de verhoging van de sociale bijdragen.

Om conflicten met de sociale partners en de bevolking uit de weg te gaan, pasten
de regeringen enkele “goede oude methodes” toe. Deze methodes waren eveneens
van belang, als ondersteuning van de strategie om de werkgelegenheid te beperken
– strategie die in die tijd in Frankrijk en andere landen van Continentaal Europa
werd ingevoerd (Esping-Andersen, 1996). Tijdens de jaren 1980 verzachtten de
regeringen de zwaarste sociale gevolgen van de industriële herstructurering – die tal
van ontslagen tot gevolg had – met de uitgaven voor sociale zekerheid. In Frankrijk
werd deze techniek bestempeld als sociale aanpak van de werkloosheid. Dit
beleid werd ontworpen om de oudste werknemers van de arbeidsmarkt te halen,
door in 1981 de wettelijke pensioenleeftijd te verlagen (van 65 tot 60 jaar) en door
vervroegd uittreden aan te moedigen: in 1975 gingen 84.000 personen vervroegd
met pensioen; 159.000 in 1979; 317.000 in 1981 en 705.000 in 1983 (Bichot,
p. 132, 1997). 

In de loop van deze eerste periode gebruikten de regeringen de beschikbare sociaal-
beleidsinstrumenten zonder evenwel echt nieuwe instrumenten te creëren, en ze
bepaalden voor hun beleid ook geen nieuwe doelstellingen. Ze voerden dus
eersterangswijzigingen door (Hall, 1993). De sociale uitkeringen werden beschouwd als
een goed instrument om de slachtoffers van de crisis te helpen (Levy, 2005). In de jaren
1990 werd deze strategie problematisch, gezien de nieuwe Europese context.

3.2. BEHEERSING VAN DE UITGAVEN VOOR SOCIALE ZEKERHEID: DE EERSTE POGIN-
GEN OM DE UITGAVEN TE VERMINDEREN
De Europese context veranderde ingrijpend in het begin van de jaren 1990, toen
de eenheidsmunt werd goedgekeurd en de criteria van Maastricht werden opgelegd.
Door de interne markt nam de concurrentie tussen de Europese bedrijven toe en
daarbij speelden de arbeidskosten een doorslaggevende rol. De Franse werkgevers
drongen er tijdens de debatten steeds meer op aan dat de sociale bijdragen niet

380

PALIER-NED.qxp  18-7-2012  11:48  Pagina 380



langer mochten stijgen, waarmee ze dus eigenlijk een inkrimping van de sociale
uitkeringen beoogden. Na 1992/1993 moest de besnoeiing in de uitgaven voor
sociale zekerheid eveneens deel uitmaken van de strategie die met het oog op de
criteria van Maastricht de overheidsuitgaven moest drukken en de overheidstekor-
ten moest wegwerken. Deze nieuwe Europese context leidde tot gedwongen her-
vormingen in de werkloosheidsverzekering in 1992, in de ouderdomsverzekering in
1993 en in de gezondheidszorg in 1995.

Deze hervormingen waren noodzakelijk doordat alle Franse regeringen kozen voor
Europa, maar ze waren ook haalbaar dankzij één vakbond, de CFDT (Confédération
Française du Travail – Franse vakconfederatie), die ervoor koos om een hervormings-
gezinde positie in te nemen en nieuwe allianties aan te gaan met de werkgevers-
beweging teneinde haar twee voornaamste concurrenten [de Confédération
Générale du Travail (CGT – Algemene vakconfederatie) en Force Ouvrière (FO)]
terzijde te schuiven.

Het stelsel van de werkloosheidsverzekering werd in 1992 hervormd na een akkoord
tussen de CFDT en de CNPF (destijds de voornaamste werkgeversorganisatie).
Met deze hervorming werden al de verschillende werkloosheidsuitkeringen vervan-
gen door de Allocation Unique Dégressive (AUD – degressieve unieke uitkering),
een nieuwe uitkering die slechts gedurende een bepaalde periode wordt uitbetaald
en afhangt van de betaalde bijdragen. Het bedrag van deze uitkering nam mettertijd
af en na 30 maanden verviel het recht erop. Na die periode vielen de werklozen
terug op door de belastingen gefinancierde bijstandsvoorzieningen die aan
inkomensvoorwaarden onderworpen zijn. Het niveau en de omvang van de werk-
loosheidsuitkeringen begonnen na 1992 te dalen en de bijstandsvoorzieningen
daalden drastischer dan de werkloosheidsuitkeringen (Daniel, Tuchszirer, 1999).

In 1993 hervormde de regering-Balladur de algemene basispensioenregeling (alge-
meen stelsel), die de werknemers van de privésector dekt. Eigenaardig genoeg
stuitte deze hervorming niet op veel verzet, dankzij een geheel van maatregelen die
een politieke uitwisseling tussen regering en vakbonden regelden. De regering kon
bewerkstelligen dat de vakbonden zich niet te druk maakten aangaande de
beperkingen van de uitkeringen; in ruil daarvoor zouden de non-contributieve uit-
keringen door de belastingen worden gefinancierd. Bovendien beperkte de hervor-
ming zich tot de algemene regeling van de privésector (Bonoli, 1997). De periode
om voor een volledig pensioen in aanmerking te komen, werd verlengd van 37,5 tot 40
jaar en de periode op basis waarvan het referentieloon werd berekend, steeg van de
beste 10 tot de beste 25 jaren. Deze veranderingen werden geleidelijk aan doorge-
voerd, in een overgangsperiode van tien jaar. Voor de daaropvolgende vijf jaar was
de indexering van de pensioenen gelinkt aan de evolutie van de prijzen en niet
langer aan die van de lonen. In ruil voor het akkoord van de vakbonden inzake de
hervorming, voerde de regering een “Fonds de Solidarité Vieillesse” (Solidariteits-
fonds ouderdom) in, dat de non-contributieve uitkeringen moest financieren (zodat
deze niet langer door bijdragen hoefden te worden gefinancierd). Via dit FSV kon de
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staat de non-contributieve uitkeringen en dus de “onredelijke lasten” betalen, zodat
de sociale partners opnieuw zeker waren dat de ouderdomsverzekeringsregelingen
bleven bestaan. In 1995 poogde de nieuwe Eerste Minister Alain Juppé om zonder
onderhandelingen dezelfde voorwaarden op te leggen aan de werknemers van de
overheidssector, maar door de vele manifestaties en stakingen moest hij deze maat-
regel intrekken (Bonoli, 1997).

Op het vlak van de ziektekostenverzekering is het, ondanks de vele “plannen” die
op het einde van de jaren 1970 en in het begin van de jaren 1980 ten uitvoer wer-
den gelegd, niet gelukt om de alsmaar toenemende vraag naar gezondheidszorg in te
dijken. De patiënten betaalden zelf (remgeld) alsmaar meer, en kregen vervolgens
de bedragen terugbetaald van de mutuelles (althans als ze bij een mutelle waren
aangesloten). Na 1990 besloten de regeringen om de medische beroepen, de ziek-
teverzekeringsfondsen en de staat te dwingen om mee te werken aan een “medis-
che conventie” die mee de evolutie van de uitgaven onder controle zou kunnen
houden door een doelstelling te bepalen voor de evolutie van de uitgaven voor de
gezondheidszorg, voor de vergoeding van de praktiserende artsen en voor de extra
uitgaven. Tussen 1990 en 1995 echter ondertekenden de geneesheren geen enkele
overeenkomst en de doelstellingen die voor andere paramedische beroepen werden
vastgelegd, werden niet gehaald. In 1995 dwong Juppé, met zijn groot hervormings-
plan voor de sociale zekerheid, de sociale partners om een akkoord te onderteke-
nen, want anders zou de staat tussenbeide komen. Het plan-Juppé kende de staat
ook bevoegdheden toe in het gezondheidszorgstelsel, door de oprichting van een
groot aantal agentschappen die door staatsactoren worden geleid. Tot slot werd ook
het beheer van de gezondheidszorgfondsen gewijzigd, waardoor de directeur meer
en de voorzitter (die de sociale partners vertegenwoordigde) minder bevoegdheid
kreeg. In tegenstelling tot de pensioenplannen van Juppé werden al deze maatrege-
len in het gezondheidszorgstelsel wel ten uitvoer gelegd. Dit volstond evenwel niet
om de stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg daadwerkelijk tegen te gaan
(Hassenteufel, Palier, 2008).

3.2.1. De gemeenschappelijke punten van het beleid voor uitgavenbeheer
Al deze hervormingen vertonen een aantal kenmerken die verband houden met het
institutionele kader dat eigen is aan de op de sociale verzekering gebaseerde sociale
stelsels. In de allereerste plaats werden de hervormingen die inkrimping van de uit-
gaven nastreefden, niet voorgesteld als een manier om het sociale stelsel te ontman-
telen, maar wel als een instrument om het te behouden en te consolideren.
Aangezien de te verminderen uitkeringen uitermate legitiem zijn, worden deze her-
vormingen gerealiseerd uit hoofde van de Europese verplichtingen, maar ze worden
eveneens noodzakelijk geacht om de houdbaarheid van het systeem te herstellen.
Ten tweede werden de hervormingen van dien aard dat ze voor de sociale partners
aanvaardbaar zijn. De sociale partners hebben immers de macht om ze te blokkeren
als ze er niet mee akkoord gaan (zoals in 1995). Ten derde beperken deze her-
vormingen inzake de ouderdoms- en werkloosheidsverzekering het bescher-
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mingsniveau door het contributieve aspect van de uitkeringen uit te breiden, dat wil
zeggen, door de hoogte van de bijdragen en de uitkeringen sterker aan elkaar te
linken. Dit steunt uiteraard op de reeds bestaande logica van deze socialeverzeke-
ringsprogramma’s. Tot slot gaat het feit dat de sociale partners deze vermindering
van de uitkeringen steunden, uit van een quid pro quo (Bonoli, 1997), die dan weer
steunt op het onderscheid tussen dat wat door bijdragen en dat wat door belastin-
gen zou moeten worden gefinancierd. De regering verbindt zich ertoe om de “onre-
delijke lasten” te betalen; dat wil zeggen dat ze de non-contributieve uitkeringen
(forfaitaire sociale minima voor ouderen, gehandicapten en langdurig werklozen;
bijdragekrediet voor periodes zonder werk ten gevolge van werkloosheid, opvoe-
ding van de kinderen, ...) zal financieren in ruil voor een verlaging van de sociale-
verzekeringsuitkeringen (Bonoli, Palier, 1996).

Deze veranderingen bogen op nieuwe instrumenten (veranderingen van de
berekeningsregels, creatie van financieringen door belastingen, ...), maar worden
gezien als middelen die de eigenheid van de sociale verzekeringen behouden en
deze soms zelfs nog kracht bijzetten (de sociale partners zijn van oordeel dat – door
de staat de non-contributieve uitkeringen te laten betalen – de sociale verzekeringen
kunnen worden “gezuiverd” en zo worden versterkt). Ze kunnen worden gezien als
“tweederangsveranderingen” (Hall, 1993). Enerzijds wordt door deze hervormingen
de dekking van de sociale zekerheid kleiner (minder gedekte personen, minder
grote uitkeringen), maar anderzijds komt er meer ruimte vrij voor de ontwikkeling
van nieuwe uitkeringen, boven op de verplichte sociale verzekering voor de aanvul-
lende verzekeringen (bijvoorbeeld privépensioenen) en onderaan voor wie zijn
rechten op sociale verzekering heeft verloren (of voor wie deze nooit heeft gehad).

3.3. DE INSTITUTIONELE HERVORMINGEN: NIEUWE UITKERINGEN, NIEUWE FINAN-
CIERING, NIEUWE MACHTSVERDELING
De hierboven uiteengezette hervormingen hadden tal van gevolgen op economisch,
sociaal en politiek vlak. Door de plannen om de begroting van de sociale zekerheid
in evenwicht te brengen, steeg het niveau van de sociale bijdragen, waardoor de
economische moeilijkheden nog erger werden. Door de maatregelen om de uit-
gaven te verminderen, waren de uitkeringen minder hoog en bleven meer mensen
zonder bescherming, wat de sociale uitsluiting nog groter maakte. Het was geen
sinecure om al deze hervormingen uit te voeren aangezien ze gepaard gingen met
een groot aantal manifestaties en stakingen, die het einde van de sociale vrede
inluidden. Tijdens de jaren 1990 werden nieuwe diagnoses van de moeilijkheden
stilaan gepopulariseerd bij de deskundigen, politici en zelfs vakbondsleden: het sys-
teem was niet het slachtoffer van de crisis, maar maakte deel uit van de oorzaken
van de sociale, economische en politieke moeilijkheden in Frankrijk.
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Wat de moeilijkheden in Frankrijk veroorzaakt, lijken wel de intrinsieke kenmerken
van het systeem zelf te zijn (contributieve uitkeringen gefinancierd door sociale bij-
dragen, beheerd door de sociale partners). Alle pijlers van het naoorlogse compro-
mis werden ondergraven: de werknemers beschermen draagt niet langer bij tot
sociale integratie, maar leidt tot sociale uitsluiting van diegenen die van de arbeids-
markt zijn uitgesloten; het systeem draagt niet langer bij tot de economische groei,
maar hindert deze door zijn financieringsmechanismen; de sociale democratie stut
niet langer de sociale vrede, maar loopt uit op manifestaties en impasses. Deze
nieuwe analyses vormden tijdens de jaren negentig de basis voor een wijziging in
het politieke discours en op de agenda van alle regeringen: de regering komt niet
langer tussen met de bedoeling de sociale zekerheid te redden, dan wel om ze om
te vormen. Dit was mogelijk dankzij verschillende institutionele hervormingen die
in de analyses van de hervormingen van de sociale zekerheid doorgaans werden
genegeerd omdat maar al te vaak de klemtoon werd gelegd op de inkrimping van de
uitgaven voor sociale zekerheid. Het gaat om incrementele hervormingen die tot
doel hebben het algemene kader van de sociale zekerheid te wijzigen, maar in het
begin vaak te marginaal zijn (Bonoli, Palier, 1998). Naarmate ze verder worden
ontwikkeld, wordt het belang ervan duidelijker zichtbaar.

3.3.1. De sociale crisis van de Franse verzorgingsstaat
Sinds het einde van de jaren 1970 is de werkloosheid in Frankrijk aanzienlijk geste-
gen, namelijk van 4,1% van de actieve bevolking in 1974 tot 10,5% in 1987, om naar
het einde van de jaren 1980 toe lichtjes te dalen en dan weer te stijgen, tot 12,5% in
1997 (het cijfer fluctueert sindsdien nog, maar meestal gaat het in dalende lijn). Ook
de langdurige werkloosheid is toegenomen: in 1974 was 16,9% van de werklozen
meer dan één jaar werkloos, 2,5% al meer dan twee jaar. Deze cijfers stegen sinds
1985 tot 42,7% en 21,0%. De gemiddelde duur van de werkloosheid bedroeg 7,6
maanden in 1974, 15 maanden in 1985 en 16 maanden in 1998 (L’Etat de la France,
2000). De stijging van de langdurige werkloosheid heeft bijgedragen tot de idee dat
Frankrijk in sterke mate met structurele werkloosheid kampte.

Het socialeverzekeringsstelsel dat in 1945 werd gecreëerd, was niet bedoeld om het
hoofd te bieden aan werkloosheid op grote schaal. Dit in hoofdzaak contributieve
systeem is niet in staat om zich te bekommeren over diegenen die nooit hebben
gewerkt (jongeren) of die voor lange tijd van de arbeidsmarkt afwezig waren (lang-
durig werklozen), omdat zij geen socialezekerheidsbijdragen hebben betaald of ze
niet langer betalen. Door de hervorming van de werkloosheidsverzekering in 1992
hadden steeds meer werklozen bovendien geen recht meer op een werkloosheids-
uitkering. Het aantal “uitgesloten personen” bleef in de loop van de jaren 1980
maar stijgen en wel in die mate dat het een van de dringendste sociale thema’s
werd. In de jaren 1980 stelden de media en groeperingen uit de burgermaatschap-
pij het onvermogen van de socialistische regering om de nieuwe sociale problemen
op te lossen, aan de kaak en ze vestigden de aandacht op de “nieuwe armoede”. Vol-
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gens het Wresinski-rapport (10), Grande pauvreté et précarité économique et
sociale (Grote armoede en economische en sociale kwetsbaarheid – gepubliceerd in
1987) leefden in Frankrijk zo’n 400.000 personen zonder sociale bescherming.

In dat verband kon het socialebeschermingssysteem worden verweten dat het de
mechanismen van sociale uitsluiting nog versterkte, omdat er een kloof ontstaat
tussen de “insiders”, die op de arbeidsmarkt zijn geïntegreerd en op het verzeke-
ringssysteem konden rekenen, en de “outsiders”, die een merkelijk lager bescher-
mingsniveau kregen, hoewel ze er het meest behoefte aan hadden. Per slot van
rekening werd de kwestie op de politieke agenda gezet en werd een “inschakelings-
beleid” ingevoerd om sociale uitsluiting te bestrijden. Sociale uitsluiting werd gezien
als een gebrek aan steun, eerder dan als een gebrek aan werk; daarom moesten
nieuwe sociale rechten worden ingevoerd, eerder dan dat de arbeidsmarkt werd
hervormd (Paugam, 1993).

3.3.2. Nieuwe uitkeringen
Teneinde de nieuwe sociale problemen aan te pakken die de sociale verzekering
niet bij machte was op te lossen, ontwikkelden de regeringen nieuwe sociaalbeleids-
instrumenten, voor de nieuwe doelstellingen van het sociaal beleid. Ten overstaan
van het steeds grotere aantal werklozen, jonge of langdurig werklozen en eenouder-
gezinnen, werden nieuwe uitkeringen gecreëerd of oude marginale uitkeringen
verder ontwikkeld (Palier, hoofdstuk 6, 2005a). De creatie van het RMI (Revenu
Minimum d’Insertion – minimuminpassingsinkomen) is de belangrijkste
vernieuwing. Deze nieuwe uitkering, die in december 1988 werd ingevoerd, is
bedoeld voor wie geen of een heel laag inkomen heeft, en moet voor iedereen die
ouder is dan 25, een minimuminkomen waarborgen, in de vorm van een aanvul-
lende uitkering onder inkomensvoorwaarden. Daarenboven heeft het RMI ook een
dimensie “herinschakeling”, namelijk een overeenkomst tussen de gerechtigde en
“de samenleving”. De gerechtigde dient de verbintenis aan te gaan dat hij aan een
inschakelingsprogramma deelneemt, zoals wordt bepaald in een overeenkomst die
door de begunstigde en een maatschappelijk werker wordt ondertekend. In een
dergelijk programma kunnen verschillende aspecten aan bod komen: werk zoeken,
een beroepsopleiding volgen of deelnemen aan activiteiten die bij de gerechtigde
tot een grotere sociale autonomie moeten leiden. Toen deze nieuwe uitkering in het
leven werd geroepen, werd ze verondersteld te worden toegekend aan 300.000 tot
zelfs 400.000 personen. Sinds het einde van de jaren negentig ontvangt meer dan
een miljoen personen het RMI (1,1 miljoen in 1992, 1,2 miljoen in 2008). Rekenen
we daarbij de echtgenoot/echtgenote en kinderen van de gerechtigden, dan is 3,5%
van de Franse bevolking van deze uitkering afhankelijk (11).

(10) Pater Wresinski is de oprichter van de vereniging “Aide à toute détresse – quart monde”.
(11) DREES, Les bénéficiaires du RMI, studies en resultaten, verschillende jaren.
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Behalve het RMI heeft Frankrijk momenteel nog acht sociale minimuminkomens.
Meer dan 10% van de Franse bevolking is momenteel van een van deze inkomens
afhankelijk (12). Doordat nieuwe sociaalbeleidsinitiatieven en minimuminkomens
werden ontwikkeld, is een deel van het Franse socialebeschermingssysteem voor-
taan gericht op een specifieke bevolkingsgroep en wordt gebruik gemaakt van
nieuwe instrumenten (uitkeringen onder bestaansmiddelenvoorwaarden, toegekend
volgens behoeften, gefinancierd door belastingen en beheerd door de lokale en
nationale overheden), die een nieuwe logica vooropstellen (de strijd aanbinden
tegen sociale uitsluiting in plaats van een inkomen en het behoud van het statuut te
garanderen). Ook in de gezondheidszorg werd naar dit nieuwe repertoire van het
sociaal beleid gegrepen. In 2000 werd een nieuwe uitkering gecreëerd om de arm-
sten toegang te verlenen tot de gezondheidszorg [Couverture Maladie Universelle
– CMU (universele dekking bij ziekte)]; diegenen die geen bijkomende gezondheids-
zorg kunnen bekostigen, hebben recht op gratis bijkomende gezondheidszorg
(CMU Complémentaire). 

Op lange termijn heeft de ontwikkeling van deze specifiek op armoede gerichte
uitkeringen in het Franse socialebeschermingssysteem de logica ingevoerd die
ermee gepaard gaat en die voordien in Frankrijk nagenoeg volledig ontbrak. Tradi-
tiegetrouw wordt deze uitkeringen in de liberale verzorgingsstaten verweten dat ze
een zorgbehoevendheidscultuur en inactiviteitsvallen zouden invoeren. Op het
einde van de jaren 1990 kwam uit steeds meer Franse analyses duidelijk naar
voren dat gerechtigden op sociale minima, en dan in het bijzonder op het RMI, er
geld en sociale voordelen bij inschoten als ze deeltijds werk aanvaardden dat aan
het niveau van het minimumloon werd betaald. In eerste instantie was het RMI-
trekkers die werk hadden gevonden, geoorloofd om gedurende een zekere tijd (drie
en vervolgens zes maanden) het RMI en hun nieuwe loon (als dit heel laag was) met
elkaar te cumuleren, zodat ze niets verloren door een baan te aanvaarden. Om de
terugkeer naar de arbeidsmarkt nog meer te stimuleren, creëerde de regering-Jospin
nadien, in 2001, een negatieve belasting, de “Prime pour l’emploi” (arbeidspremie)
genoemd en bestemd voor wie een slecht betaalde baan heeft (arme werknemers).
Tegelijkertijd ontstonden met de beleidsinitiatieven ter bestrijding van de armoede,
ook een compleet nieuwe retoriek (inactiviteitsval, werkontrading) en een com-
pleet nieuw type van sociaalbeleidsinstrument (negatieve belasting). In dezelfde zin
probeerde de regering-Raffarin in 2003 om het RMI om te vormen tot een RMA
(Revenu minimum d’activité – minimumactiviteitsinkomen), een uitkering voor
werkenden die gedurende twee jaar van het RMI hebben genoten, om hen beter tot
werken te stimuleren. Dit nieuwe programma was echter geen succes en werd ver-
vangen door een nieuwe regeling, die in 2009 ten uitvoer werd gelegd: het Revenu
de Solidarité Active (RSA) – Actievesolidariteitsinkomen). Het RSA stelt werkgevers
die RMI-gerechtigden of langdurig werklozen tewerkstellen, vrij van bijdragebeta-
ling en garandeert voor nieuwe werknemers een negatieve inkomstenbelasting,
waardoor ze ten minste 200 euro meer krijgen dan wat ze van het RMI ontvingen.

(12) CERC, jaarverslag, 2007.
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Al deze vernieuwingen inzake activering en werkstimulansen, die van de nieuwe bij-
standsuitkeringen zijn afgeleid, worden ook uitgebreid naar de sociale verzekerin-
gen, zoals we in het volgende deel zullen uiteenzetten. Deze pogingen om het sys-
teem voor de werkgelegenheid gunstiger te maken, houdt in dat ook de financie-
ringswijze moet worden aangepast teneinde het hoofd te bieden aan de voornaam-
ste economische moeilijkheden van het systeem.

3.3.3. Wijzigingen in de financiering van het Franse socialebeschermingssysteem
Tijdens de jaren 1990 werd het systeem steeds vaker verweten dat het alsmaar meer
werkloosheid opleverde en niet langer economisch leefbaar was. Tot in 1996 werd
in Frankrijk 80% van de sociale zekerheid gefinancierd door sociale bijdragen die
van het loon werden afgehouden. Zoals we hierboven hebben gezien, is de last van
de sociale bijdragen in de loop van de jaren tachtig steeds groter geworden. Het
hoge bijdrageniveau werd stilaan beschouwd als een element dat een algemene
negatieve invloed had op de economische concurrentiekracht van het land, en het
werd verantwoordelijk geacht voor het hoge werkloosheidscijfer. Sinds het einde
van de jaren tachtig bekritiseren niet alleen de werkgevers, maar ook steeds meer
economen het te hoge niveau van de sociale bijdragen in Frankrijk, in het bijzonder
voor de laagste lonen. Zij oordeelden dat bedrijven, gezien de Europese context,
zich zulk een hoog niveau van sociale bijdragen (60% van het brutoloon in het mid-
den van de jaren negentig) niet konden veroorloven (Palier, hoofdstuk 7, 2005a).

Vanaf dan begonnen de regeringen zich op het onderwerp te concentreren en tij-
dens de jaren negentig stond de verlaging van het niveau van de sociale bijdragen
centraal in het Franse werkgelegenheidsbeleid. Deze maatregelen richtten zich in de
eerste plaats op enkele bijzonder benadeelde groepen (langdurig werklozen en
jonge werklozen), maar ook op de kleine ondernemingen, die wellicht het meest te
lijden hadden onder de relatief hoge kosten voor niet-geschoolde werknemers. In
1993 werden, met het “vijfjarenplan voor de werkgelegenheid” van Balladur, alle
lonen lager dan 1,3 keer het minimumloon gedeeltelijk vrijgesteld van sociale bijdra-
gen (DARES, 1996). Deze nieuwe strategie heeft er niettemin toe bijgedragen dat er
druk werd uitgeoefend op het niveau van de uitgaven, in die zin dat de oplossing
die erin bestond om de bijdragen te verhogen, voortaan werd gezien als een maat-
regel die nadelig was voor de economische efficiëntie en de jobcreatie.

Om deze daling van de arbeidskosten te veralgemenen – door de vermindering van
het niveau van de sociale bijdragen – hebben de regeringen tevens gepoogd om
geleidelijk aan een aantal bijdragen door belastingen te vervangen. In december
1990 werd een nieuwe belasting ingevoerd: de Contribution Sociale Généralisée
(CSG – Algemene Sociale Bijdrage), oorspronkelijk bedoeld als vervanging van de
sociale bijdragen die de non-contributieve uitkeringen financieren. In tegenstelling
tot de sociale bijdragen wordt deze bijdrage geheven op alle types van persoonlijke
inkomsten: lonen (zelfs de laagste), maar ook inkomens uit kapitaal en van sociale
uitkeringen. In tegenstelling tot de Franse inkomstenbelastingen is de CSG evenwel
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volstrekt proportioneel en voorbehouden voor de sociale, non-contributieve pro-
gramma’s. In het begin van de jaren 1990 leek de CSG in het systeem een marginale
rol te spelen. Toen de CSG werd ingevoerd, werd de bijdrage geïnd ten belope van
1,1% van het inkomen. In 1993 verhoogde de regering-Balladur de CSG tot 2,4% van
het inkomen. In 1995 bedroeg de CSG volgens het plan-Juppé 3,4% van het totale
inkomen en sinds 1998 bedraagt ze 7,5% (voor het looninkomen, iets lager voor de
indirecte inkomsten), ter vervanging van de meeste ziektebijdragen die door de
werkgevers worden betaald. Sinds het begin van het millennium levert de CSG meer
dan 20% van alle middelen voor sociale bescherming en vertegenwoordigt de
bijdrage 35% van de middelen voor de tak ziekteverzekering (Palier, hoofdstuk 7,
2005a).

De invoering van deze geaffecteerde belasting maakte in de financieringsstructuur
van het systeem een verschuiving mogelijk in de richting van fiscalisering. Dit
nieuwe instrument brengt twee algemene gevolgen met zich mee, die wijzen op
een gedeeltelijke verandering in de systeemlogica. Ten eerste verbreekt de CSG de
link tussen werk en recht, aangezien de financiering niet alleen van arbeid afkomstig
is. Het recht op uitkeringen gefinancierd door de CSG mag niet worden beperkt tot
een of andere categorie van de samenleving. De verschuiving in de financiering
schept met andere woorden ook de voorwaarden voor het bepalen van sociale
rechten gebaseerd op het burgerschap, vooral dan in de gezondheidszorg. Deze
wijziging in de financiering ligt in de lijn van de creatie van de Couverture Maladie
Universelle. Ten tweede houdt deze verschuiving in de financiering ook in dat de
sociale partners in mindere mate gerechtigd zijn om deel te nemen in de
besluitvorming en het beheer van de non-contributieve uitkeringen. Het gezamen-
lijk beheer van werkgevers en werknemers is maar aanvaardbaar indien de regelin-
gen worden gefinancierd door aan arbeid gelinkte bijdragen. In dat opzicht oefent
de fiscalisering van de financiering druk uit om de controle over te hevelen van de
sociale partners naar de staat. Deze evolutie sluit aan bij de belangrijkere politieke
veranderingen die in de tweede helft van de jaren 1990 plaatsgrepen inzake de
machtsverdeling binnen het systeem.

3.3.4. Een nieuwe machtsverdeling 
In de loop van de jaren negentig nam de kritiek op het beheer en de organisatie van
de Franse sociale verzekeringen alsmaar toe. In 1945 werd het beheer ervan toe-
vertrouwd aan de sociale partners om te vermijden dat het systeem werd gebureau-
cratiseerd en dat de doeltreffendheid van het sociaal beleid ondergeschikt werd
gemaakt aan zuiver budgettaire overwegingen. Aangezien de begrotingscontrole in
de loop van de jaren tachtig een cruciaal punt was geworden, was het delegeren
van het beheer van de sociale verzekering aan de sociale partners problematisch
geworden: deskundigen en ambtenaren beschuldigden de sociale partners ervan
socialezekerheidsfondsen te hebben verduisterd, ten koste van het gemeenschap-
pelijk belang misbruik te hebben gemaakt van hun positie in het systeem, hun ver-
antwoordelijkheden niet te hebben opgenomen en de kostenstijgingen niet onder
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controle te hebben gehouden (Bonoli, Palier, 1996). Zoals we hierboven reeds
zagen, was het grootste verzet tegen de vermindering van de uitgaven niet het
gevolg van een politieke confrontatie, maar wel van de vakbonden en de sociale
mobilisering. Indien de regeringen zelfs maar een kleine verandering wilden doorvo-
eren, moesten ze rekening houden met de standpunten van de vakbonden, wat hun
speelruimte voor hervormingen begrensde. In regeringskringen werd de betrokken-
heid van de sociale partners bij de sociale verzekering geleidelijk aan beschouwd als
een bron van ondoeltreffendheid en trad de staat naar voren als zijnde beter bij
machte om de stijging van de kosten tegen te gaan (Bonoli, Palier, 1996).

Dat de uitgaven voor sociale zekerheid zo moeilijk onder controle konden worden
gehouden, was volgens de Franse politici en ambtenaren voor een stuk het gevolg
van een gebrek aan staatstoezicht op het systeem. Om die reden werd gekozen voor
trapsgewijze hervormingen teneinde de staat in het systeem enige bevoegdheid te
verlenen, ten nadele van de positie van de sociale partners. Nieuwe instrumenten
werden uitgevonden voor een grotere staatsautonomie binnen het stelsel. Deze her-
vormingen werden hoofdzakelijk toegepast na het plan-Juppé van 1995. Met de
nieuwe agentschappen en de macht die aan de staatsambtenaar werd toegekend –
zoals naar aanleiding van de hervorming-Juppé van het ziekteverzekeringsstelsel
werd vermeld – was de belangrijkste hervorming het feit dat (in februari 1996) een
grondwettelijk amendement werd goedgekeurd dat het Parlement ertoe dwong om
jaarlijks over een aan de sociale zekerheid toegewezen begroting te stemmen. Voor
het eerst in Frankrijk neemt het Parlement deel aan het debat over de begroting
voor de sociale zekerheid, begroting die voordien niet werd gezien als een
onderdeel van de nationale begroting. Dankzij haar nieuwe parlementaire bevoegd-
heid kan de regering de sociaalbeleidsagenda beter controleren. Nu ze haar
tussenkomst in een materie die oorspronkelijk tot het domein van de arbeid en de
sociale partners behoorde, niet langer hoeft te rechtvaardigen, kan ze – dankzij de
institutionalisering van een parlementaire stemming – voortaan regelmatig aanpas-
singsmaatregelen en dan vooral maatregelen voor uitgavenbeheer plannen. Met dit
nieuwe instrument ontstaat tevens een nieuwe interventielogica. Een wet op de
financiering van de sociale zekerheid stemmen, hield in dat voor de uitgaven voor
sociale zekerheid een beperkt budget moest worden voorbehouden. Aangezien de
meeste sociale uitkeringen nog contributief zijn, is het onmogelijk om een a priori
beperkt budget helemaal te bepalen, maar de regeringen sluiten zich bij deze
nieuwe logica aan en het Parlement keurt nieuwe instrumenten goed die hetzelfde
doel nastreven, zoals beperkte globale budgetten voor ziekenhuizen en artsen in de
ambulante zorg en plafonds en groeicijfers voor de uitgaven voor sociale zekerheid.

3.3.5. De politieke eigenschappen van deze institutionele hervormingen
In tegenstelling tot de manier waarop sommige belangrijke politieke veranderingen
in andere landen of op andere domeinen werden doorgevoerd (Hall, 1986, 1993),
werden deze institutionele hervormingen in Frankrijk op een bijzonder dubbelzin-
nige en incrementele manier gerealiseerd. De politieke analyse van deze hervormin-
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gen leert ons dat er tussen de verschillende processen vergelijkingspunten zijn
(Palier, 2005b). Ten eerste kunnen we onmogelijk stellen dat een specifieke groep
van actoren de voornaamste en enige bewerkstelliger was van al deze veranderin-
gen. Een rechtmatig socialebeschermingsstelsel als het Franse transformeren, kan
alleen als nagenoeg alle bij de hervormingen betrokken actoren eraan meewerken.
Met aan het hoofd een coalitie van hogere ambtenaren, die de analyses en nieuwe
perspectieven voor de sociale bescherming met elkaar delen, dragen regering,
werkgevers en sommige vakbonden allemaal bij tot de hervormingen. Bij de vakbon-
den speelde de CFDT een hoofdrol. Tijdens de jaren 1980 wijzigde de CFDT haar
politieke en strategische positie, waarbij ze haar “naar zelfbestuur strevende”
benadering terzijde schoof om plaats te maken voor een “verantwoorde” en
“coöperatieve” aanpak van de sociaalbeleidskwesties. De CFDT was sinds 1967 niet
bij het beheer van de socialeverzekeringsfondsen betrokken. In de loop van de jaren
1980 besloot ze om haar standpunt op sociaal en economisch vlak over een andere
boeg te gooien. Deze vakbond was een van de actiefste voorvechters van het herin-
schakelingsbeleid en vooral ook van de CSG (en later nog van de 35-urenweek en
het activeringsbeleid). De FO en de CGT daarentegen blijken zich vast te klampen
aan al te defensieve standpunten en verzetten zich tegen elk type van voorstel tot
hervorming. Na 1995 werd het hoofd van elk nationaal socialeverzekeringsfonds
vervangen en de FO moest al zijn belangrijke posities (in het bijzonder aan het
hoofd van de Caisse Nationale d’Assurances-Maladie) afstaan aan de CFDT, die een
bondgenootschap was aangegaan met de vertegenwoordigers van de werkgevers
(Palier, hoofdstuk 8, 2005a).

Ten tweede waren al deze wijzigingen gebaseerd op de collectieve erkenning van
de politieke mislukkingen in het verleden. De ontwikkeling van elke nieuwe maat-
regel begint met de politisering van een “nieuw sociaal probleem” dat wordt gezien
als een mislukking van de vroegere beleidsinitiatieven: sociale uitsluiting (de sociale
verzekering is niet bij machte om er met succes de strijd tegen aan te binden en ver-
sterkt ze zelfs nog); de werkloosheid van laaggeschoolden (te wijten aan het
gewicht van de sociale bijdragen en het passieve systeem voor werkloosheidsver-
goeding); het onvermogen van de verzorgingsstaat om te veranderen (door de vage
toekenning van verantwoordelijkheden binnen het systeem). Gezamenlijk een diagnose
opmaken van de methodes uit het verleden is essentieel om de actoren er toe te
brengen om de hervormingen een nieuwe richting te geven. Zolang het probleem
niet door iedereen op dezelfde manier wordt ervaren, is het moeilijk om het beleid
op een ander spoor te zetten. Nu de mislukkingen erkend zijn, moeten de sociale en
economische problemen die zich voordoen, opnieuw worden geïnterpreteerd. In
de nieuwe verklaringen voor de bestaande problemen is het socialebeschermings-
stelsel qua positie verschoven van slachtoffer naar oorzaak van het probleem. Er
ging relatief veel tijd voorbij eer alle actoren vergelijkbare diagnoses van de proble-
men stelden. Dit gebeurde door toedoen van een groot aantal commissies en versla-
gen, waarin de betrokken partners geleidelijk aan gemeenschappelijke benaderin-
gen ontwikkelden.
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Ten derde ging een grote meerderheid van de bij de socialebeschermingsproblemen
betrokken actoren akkoord met de nieuwe maatregelen die tot structurele veran-
deringen moesten leiden (RMI, CMU, CSG, enz.). De nauwkeurige analyse van de
verschillende posities die de actoren ten overstaan van de nieuwe maatregelen inna-
men, toont echter aan dat ze het over dezelfde maatregel eens waren, maar om ver-
schillende redenen. Hun redenen stonden soms zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Al
deze hervormingen werden doorgevoerd in naam van het onderscheid dat in
Frankrijk wordt gemaakt tussen “beroepssolidariteit” (sociale verzekeringen) en
“nationale solidariteit” (bijstand). Niettemin drongen de vakbonden aan op deze
rationalisering, om hun socialeverzekeringsdomein te behouden. De regeringen en
ambtenaren daarentegen hoopten dankzij deze veranderingen op grotere verant-
woordelijkheden op het domein van de sociale bescherming, ten koste van de sociale
partners. Andere dubbelzinnigheden: het RMI werd door links beschouwd als een
middel om geld aan te bieden, maar ook als een vorm van sociale begeleiding door
toedoen van een overeenkomst. Rechts daarentegen was voorstander van het RMI
omdat het ging om geld dat werd gegeven in ruil voor een inspanning die de con-
tracterende gerechtigde moest leveren. Links steunde de CSG omdat het ging om
een billijkere belasting dan de sociale bijdrage voor werknemers, terwijl rechts dit
middel verdedigde om de sociale lasten van de werkgevers te drukken; de
ambtenaren steunden de CSG omdat deze bijdrage leidde tot een staatscontrole over
de door deze nieuwe belasting gefinancierde uitgaven, terwijl de werkgevers en de
CFDT het argument naar voren schoven dat de CSG de sociale partners ertoe in staat
stelde om de sociale zekerheid zuiver te houden, aangezien de non-contributieve
uitkeringen door belastingen worden gefinancierd. De mate waarin verschillende en
zelfs tegenstrijdige – belangen – gebaseerd op uiteenlopende en soms tegengestelde
interpretaties van de gevolgen van de tenuitvoerlegging van het nieuwe instrument
– kunnen worden samengevoegd, bepaalt mee of een nieuwe maatregel wordt
goedgekeurd. Structurele veranderingen in het sociaal beleid worden gerealiseerd
door toedoen van een “dubbelzinnige consensus” aangaande de maatregelen, eerder
dan via een duidelijke ideologische oriëntering (Palier, 2005b).

Het laatste gemeenschappelijke kenmerk is het feit dat deze institutionele veran-
deringen eerst in de marge van het systeem werden ingevoerd en dan in het sys-
teem geleidelijk aan aan belang hebben gewonnen. Oorspronkelijk waren ze
bedoeld om het systeem aan te vullen, maar langzamerhand worden ze de basis van
een nieuwe pijler van de sociale zekerheid. Doordat deze maatregelen in de marge
werden ingevoerd, kunnen ze door de grootste voorstanders van de harde kern van
het systeem worden goedgekeurd, ofwel omdat ze zich niet bij de nieuwe maatregel
betrokken voelen (het RMI beoogt niet de werknemers die door de vakbonden wor-
den verdedigd), ofwel omdat deze maatregel diegenen tot doelgroep heeft die het
minst in staat zijn om protest aan te tekenen (de laaggeschoolden waren de eersten
wier inkomen van sociale bijdragen werd vrijgesteld, en zij waren tevens de eersten
die in aanmerking kwamen voor het activeringsbeleid), of nog, omdat ze van
mening zijn dat deze nieuwe maatregel hen helpt om de eigen aard van de sociale
zekerheid te beschermen (financiering van de non-contributieve uitkeringen door
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de belastingen). Toch is het niet uitgesloten dat deze maatregelen dermate toene-
men dat ze een paradigmatische verandering van het hele systeem met zich mee-
brengen, zoals we kunnen afleiden uit de recentste structurele veranderingen die
sinds het begin van het millennium ten uitvoer werden gelegd.

3.4. DE STRUCTUURHERVORMINGEN VAN DE FRANSE VERZORGINGSSTAAT
De recentste structuurhervormingen die in Frankrijk werden doorgevoerd, waren
mogelijk dankzij de opeenstapeling van veranderingen, die we in de vorige delen
hebben uiteengezet.

3.4.1. Van passief beleid ter bestrijding van de werkloosheid tot actief arbeidsmarkt-
beleid
Sinds het einde van de jaren 1970 werd het werkloosheidsprobleem in Frankrijk op
twee verschillende manieren begrepen en aangepakt. In de jaren 1970 en het begin
van de jaren 1990 werd het gezien als een onvermijdelijk gevolg van het nieuwe
economische beleid en dus werd het “passief” aangepakt (in het bijzonder door de
ontwikkeling van leefloonuitkeringen, vervroegdpensioenregelingen en beleidsiniti-
atieven voor welzijn zonder werk). In het begin van de jaren 1990 veranderden de
regeringen van beleid om meer jobs te creëren en een “actie arbeidsmarktbeleid” te
ontwikkelen. Zoals we hierboven hebben gezien, begonnen de regeringen in
diezelfde periode met de verlaging van de sociale bijdragen op lageloonwerk. Na
1998 en als gevolg van de debatten en veranderingen in het kader van het inte-
gratiebeleid (zie hierboven), voerde de regering-Jospin expliciete strategieën door
die “werk betalend” wilden maken om het risico voor inactiviteitsvallen voor sociaal
uitgeslotenen zo klein mogelijk te houden. De belangrijkste maatregel is de prime
pour l’emploi (PPE – arbeidspremie). In 2000 ondertekenden sommige sociale part-
ners (in hoofdzaak de werkgevers en de CFDT, met de CGT en de FO in de opposi-
tie) een nieuwe overeenkomst betreffende de hervorming van de sociale verzeker-
ing tegen werkloosheid: de werkloosheidsuitkering (vroegere AUD) is niet langer
degressief, maar tegelijkertijd wordt een nieuw op het individu afgestemd contract
gecreëerd waarmee de werkloze wordt bijgestaan tijdens zijn zoektocht naar werk:
het Plan d’aide et de retour à l’emploi (“Pare” – hulpplan voor terugkeer naar de
arbeidsmarkt). De sociale partners die deze nieuwe overeenkomst ondertekenden,
gaven hiermee expliciet te kennen dat ze akkoord gingen met de idee dat werk-
loosheidsuitkeringen niet alleen het verlies van loon moesten compenseren, maar
dat de werklozen er ook toe moesten worden aangespoord om een nieuwe baan te
vinden (Clegg, 2008). In 2009 wordt de stap in de richting van de activering nog uit-
drukkelijker gezet met de samensmelting van de werkgelegenheidsagentschappen
en de werkloosheidsfondsen en met de oprichting van het RSA (zie hoger).
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3.4.2. Nieuwe stimulansen in het pensioenstelsel 
In de pensioensector zijn de oplossingen die momenteel naar voren worden
geschoven om de toekomstige crisis van de verplichte, door herverdeling gefi-
nancierde pensioenregeling tegen te gaan, niet alleen gebaseerd op nieuwe
berekeningsregels, maar ook op nieuwe stimulansen opdat de Fransen langer bijdra-
gen betalen en langer werken en niet alleen op de overheidsregeling maar ook op
de privéprogramma’s rekenen.

Sinds het einde van de jaren 1990 moesten activeringsmaatregelen de activiteits-
graad van oudere werknemers doen stijgen en de tendens om vroegtijdig uit te tre-
den (ingevoerd door het Franse “werkgelegenheidsbeleid”) omkeren. In 2000 werd
een beperkte regeling voor vervroegd pensioen ingevoerd voor die werknemers die
in zware arbeidsomstandigheden werken (13). De bedoeling was dat deze nieuwe
regeling geleidelijk aan alle oude, minder selectieve programma’s zou vervangen. De
regeling voor vervroegd pensioen voor ambtenaren werd in 2002 ingetrokken en de
werkvervangingsuitkering werd in 2003 stopgezet. De bijdragen die door de onder-
nemingen in de vervroegdpensioenfondsen werden gestort, werden in 2001 ver-
hoogd, alsook de kosten ervan voor de werkgevers. Tegelijkertijd werden de eerste
stappen gezet voor een nieuwe pensioenhervorming.

In 2003 lanceerde de regering-Raffarin een tweede grote pensioenhervorming, na
de mislukking van A. Juppé in 1995 en de aarzelingen van L. Jospin (van 1997 tot
2001). Met de nieuwe hervorming werd er in de eerste plaats naar gestreefd om de
situatie van de overheidssector op die van de privésector af te stemmen. De
regering kondigde aan dat de werknemers uit de overheidssector, om een volledig
pensioen te bekomen, gedurende 40 jaar moesten bijdragen, net zoals de werkne-
mers uit de privésector. Ten tweede wilde de hervorming voor iedereen de periode
verlengen waarin bijdragen moeten worden betaald om recht te verwerven op een
volledig pensioen. Zoals in 2003 werd gepland, werd de periode van bijdragebetaling in
2008 voor iedereen (overheids- en privésector) tot 41 jaar verlengd en tegen 2020
zou 42 jaar lang moeten worden bijgedragen. Tevens werd aangekondigd dat de
opwaardering voor iedereen op de prijsindex zou worden gebaseerd (de pensioe-
nen van de overheidssector werden geïndexeerd volgens de lonen van de
ambtenaren). Verder kwam er een nieuw systeem van stimulansen om mensen
ertoe te bewegen zo laat mogelijk met pensioen te gaan: een bonus (surcote) wordt
toegekend voor wie pas na de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen gaat; er
wordt echter een sanctie (décote) opgelegd aan diegenen die vóór de wettelijke
leeftijd met pensioen gaan of niet voldoende jaren hebben bijgedragen.

(13) 15 jaren na elkaar in ploegen of aan een productielijn werken, gedurende meer dan 15 jaar meer
dan 200 nachten per jaar in ploegen werken, of gehandicapt zijn.
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Aangezien de aankondiging van deze maatregelen op het verzet stuitte van alle vak-
bonden en tot een groot aantal manifestaties leidde, beloofde de regering enkele
toegevingen, maar slechts aan enkele vakbonden (in hoofdzaak de CFDT, maar ook
de CFTC), meer bepaald een gegarandeerde vervangingsratio van 85% van het SMIC
– minimumloon – voor de laagste pensioenen (de gemiddelde vervangingsratio
bedroeg in 2003 in Frankrijk 74%). De regering liet weten dat de werknemers die
vóór hun zestigste meer dan 40 jaar hadden gewerkt en begonnen waren te werken
tussen 14 en 16, op 58 jaar met pensioen zouden mogen gaan. Verder kondigde ze
aan dat een bijkomende regeling met punten zou worden gecreëerd teneinde voor
de berekening van de ambtenarenpensioenen rekening te houden met de bonus.
Ook deelde de regering mee dat de sociale bijdragen vanaf 2006 met 0,2% zouden
stijgen teneinde de vroegtijdige pensioenen op 60 jaar te financieren, en ze rekende
op een daling van de werkloosheid om het pensioentekort te financieren. In 2007
werden tevens de pensioenregelingen die eigen zijn aan de overheidsbedrijven,
geleidelijk aan op de nieuwe algemene regel afgestemd. De vakbonden bleken te
zwak om zich tegen dergelijke hervormingen te verzetten en konden niet beletten dat
de nieuwe weg die tijdens de discussies van 2008 werd ingeslagen, werd voortgezet.

Verder moesten de hervormingen bijdragen tot de ontwikkeling van een vorm van
“pensioensparen” met vrijstelling van belasting. In 2004 werden twee regelingen
voor vrijwillig sparen gecreëerd. De eerste, individuele regeling is het PERP (Plan
d’Epargne Retraite Populaire – Volkspensioenspaarplan) en kan door elke bank of
privéverzekeraar aan individuen worden aangeboden. De tweede is het PERCO
(Plan d’Epargne Retraite Collective – Collectief Pensioenspaarplan), dat binnen de
ondernemingen of de bedrijfssector door de sociale partners kan worden georga-
niseerd. In beide gevallen verklaarde de regering uitdrukkelijk dat de burgers
moesten proberen om door zelf te sparen de daling van de verplichte basispensioe-
nen in de toekomst te compenseren. Eind 2005 hadden 1,7 miljoen personen een
PERP-overeenkomst afgesloten, en waren 102.000 werknemers in een PERCO-plan
opgenomen. Het groeicijfer lag in 2005 echter aanzienlijk hoger voor de PERCO-
plannen (66.000 nieuwe leden, dat wil zeggen een gemiddelde jaarlijkse groei van
168%), dan voor de PERP-plannen (450.000 nieuwe leden, wat neerkomt op een
jaarlijkse groei van 36%). De bijdragen die voor de PERCO-plannen werden betaald,
lagen overigens vier keer hoger dan die voor de PERP-plannen (DREES, 2007).

3.4.3. Diepgaande hervorming van de gezondheidszorg
Tijdens de zomer van 2004 keurde het Parlement een nieuwe ziekteverzekeringswet
(“réforme Douste-Blazy”) goed, op een ogenblik dat het ziekteverzekeringsstelsel
met een groot tekort kampte (10,6 miljard euro in 2003 en voor 2004 werd 11,6
miljard verwacht). Net zoals bij de vorige gezondheidszorgplannen bleef deze her-
vorming het door de patiënten betaalde remgeld maar verhogen: verhoging van de
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forfaitaire vergoeding bij hospitalisatie en invoering van een niet-terugbetaalde fran-
chise van 1 euro bij elke consultatie (dit type van franchise werd in 2008 uitgebreid
tot de geneesmiddelen, de onderzoeken en het ziekenvervoer).

De hervorming-Douste-Blazy betekende tevens het begin van een grondige reorgani-
satie van de Franse gezondheidszorg, met de bedoeling om het stelsel op kosten van
de sociale partners rechtstreeks te laten beheren door vertegenwoordigers van de
overheid (étatisation – overgang op staatsbeheer) en het gedrag van patiënten
steeds meer te controleren. Deze structuurhervorming, waarmee een aantal basis-
kenmerken van de typische diensten van de nationale gezondheidszorg in de Franse
ziekteverzekering werden ingevoerd, was mogelijk dankzij de stapsgewijze veran-
deringen die in de loop van de voorbije jaren plaatsvonden, zoals de garantie dat
iedereen voor gezondheidszorg in aanmerking komt (met de CMU, zie hoger) en het
feit dat de belastingen, en niet de sociale bijdragen, een grotere rol spelen (CSG,
zie hoger).

De hervorming van 2004 leidde tot de samenvoeging van verschillende ziekte-
verzekeringsregelingen in de Union Nationale des Caisses de Maladie (UNCAM –
Nationale Unie van ziekteverzekeringsfondsen), die door een hogere, door de
regering aangestelde ambtenaar wordt geleid. Deze directeur leidt voortaan de
onderhandelingen met de verschillende medische beroepen en heeft de macht om
directeurs voor de lokale ziekteverzekeringsfondsen te benoemen. Bijgevolg legden
de vakbonden minder gewicht in de schaal: de wet schafte de raden van bestuur
waarin zij zetelden, af en verving deze door eenvoudige adviesraden. In 2009 werd
een nieuwe wetgeving goedgekeurd die de gezondheidszorg op regionaal niveau
reorganiseerde, waarbij eveneens één enkele instantie werd gecreëerd (het Agence
Régionale de Santé – Regionaal Gezondheidsagentschap), die alle vorige regelingen
en verschillende administraties groepeert en coördineert en met alle voorzieningen
inzake gezondheidszorg is belast.

Overigens werd het verkeer van de patiënten binnen het stelsel in de loop van de
voorbije jaren beter georganiseerd. Sinds 2004 moeten de Franse patiënten een
“behandelend geneesheer” kiezen (die de patiënt moet raadplegen vooraleer hij
naar een specialist gaat). De ziekteverzekering betaalt een flink stuk minder terug
indien de patiënt niet eerst naar zijn huisarts gaat.

Globaal gesproken is het terugbetalingsniveau voor niet-acute/niet-chronische
behandelingen (over het algemeen gaat het dan om ambulante gezondheidszorgver-
lening) in de loop van de voorbije dertig jaar sterk gedaald. In het begin van de jaren
1980 werd meer dan 70% van de kosten voor ambulante gezondheidszorgverlening
terugbetaald, maar nu bedraagt dit cijfer nog slechts 60%, waarbij een deel van de
rest door de facultatieve privéziekteverzekering wordt gedekt. Niettemin beschikt
slechts 84,9% van de Fransen over een aanvullende ziekteverzekering en is slechts
7,4% door de aanvullende, universele gezondheidszorgregeling (CMUC) gedekt.
Dat betekent dat 7,7% geen enkele bijkomende verzekering heeft (IRDES,
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2008) (14). Bovendien zijn deze berekeningen gebaseerd op de tarieven die door de
verplichte ziekteverzekering zijn opgesteld, maar een groot aantal geneesheren laat
zijn patiënten meer betalen en deze meerkost wordt alleen door de duurste
mutuelles gedekt. Derhalve spelen de privéziekteverzekeringen een steeds grotere
rol in de sector van de ambulante gezondheidszorgverlening, die goed is voor meer
dan de helft van de uitgaven voor gezondheidszorg. De manier waarop het Franse
gezondheidszorgsysteem zich ontwikkelt, kan derhalve worden gezien als een vorm
van etatisering en “opkomende privatisering” (Hassenteufel, Palier, 2008).

3.4.4. Hervormingen die tot verdeeldheid leiden
Tijdens het eerste decennium van het nieuwe millennium werd het hervormings-
beleid gekenmerkt door uitgesproken controverses binnen de vakbonden: een deel
van de vakbonden steunde de stakingen en manifestaties (gevoerd door de CGT, de
FO en de vakbonden van de overheidssector), terwijl de andere (onder de leiding
van de CFDT) tot een akkoord wilden komen. Vanzelfsprekend hebben de regerin-
gen de verdeeldheid tussen de vakbonden uitgespeeld om de mobilisering af te
zwakken en steun te vinden voor hun hervormingen. In 2001 werd de
overeenkomst tussen de CFDT en de werkgevers sterk bekritiseerd door de CGT en
de FO. In 2003, toen een manifestatie maar liefst twee miljoen mensen op de been
bracht tegen de pensioenhervormingen van de overheidssector, ging de regering
akkoord met nagenoeg alle eisen van de CFDT, maar liet ze die van de CGT voor
wat ze waren (ondanks het feit dat de nieuwe leider van de CGT bereid was om
meer compromissen te sluiten). De hervorming van de gezondheidszorg was minder
omstreden, want er werd sinds het einde van de jaren negentig (impliciet)
overeengekomen dat de sociale partners de gezondheidszorgsector zouden laten
varen. In 2005 echter, toen de eerste conventie tussen de UNCAM en de medische
beroepen werd besproken, ondertekenden de specialisten wel de conventie, maar
de huisartsen verzetten zich ertegen.

4. DUALISMEN IN HET FRANSE SOCIALE STELSEL

We hebben gezien dat de Franse sociale zekerheid werd verondersteld Beve-
ridgeaanse universaliteitsdoelstellingen te bereiken door middel van Bismarcki-
aanse middelen (sociale verzekeringen). Door de hervormingen die in de loop van
de voorbije dertig jaar werden doorgevoerd, zijn de Franse verplichte sociale
verzekeringen beperkter, waardoor ze ruimte vrijmaken voor andere types van
mechanismen voor sociale bescherming, zowel op het vlak van de overheid
(beheerd door de staat) als privé. Deze veranderingen impliceren binnen de Franse

(14) Diegenen die blijven, behoren tot de lage-inkomensgroepen. 10% van de arbeiders en bedienden
van kleine ondernemingen heeft geen aanvullende ziekteverzekering en 22% van de armsten heeft zo
geen verzekering, terwijl het percentage voor de hele bevolking 7,7% bedraagt. Observatoire des
inégalités.
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socialebeschermingsregeling diverse dualismen: de ontwikkeling van twee
werelden van sociale bescherming binnen het overheidsstelsel, de toevoeging van
een privébestanddeel aan het overheidsbestanddeel en de opsplitsing van de bevol-
king in verzekerde “insiders” en bijgestane of geactiveerde “outsiders”.

Eerst en vooral verdeelden de hervormingen de sociale bescherming over twee
sociale werelden. De ene is het domein dat onder de sociale verzekering blijft vallen
en voornamelijk de pensioenen en werkloosheidsuitkeringen omvat. Hoewel de
zogenaamde Franse “beroepssolidariteit” centraal staat, wordt het recht op uitkerin-
gen er altijd verworven door werk, ook al zijn ze dan sterker dan vroeger gelinkt
aan de hoeveelheid betaalde bijdragen. De sociale partners hebben nog steeds
inspraak in de ontwikkelingen van deze verzekeringen, hoewel “de schaduw van de
staat” steeds duidelijker zichtbaar is. Deze socialezekerheidswereld beweert niet
langer in staat te zijn om een volledige dekking te bieden, dat wil zeggen noch de
volledige bevolking te dekken, noch aan de verzekerden toereikende uitkeringen te
verstrekken om hun levensstandaard te behouden. De andere wereld van de sociale
bescherming is diegene die in Frankrijk die van de “nationale solidariteit” wordt
genoemd en de gezondheidszorg, de gezinsbijslagen en het beleid tegen sociale uit-
sluiting omvat. Hier wordt het recht erop bepaald door de behoeften en het burger-
schap; ofwel zijn de uitkeringen universeel (gezondheidszorg en kinderbijslag),
ofwel zijn ze aan het vermogen gekoppeld (CMU, RMI en andere minimuminkom-
sten); ze worden gefinancierd door de nationale belastingen (in het bijzonder de
CSG) en de staat speelt er een centrale rol.

In Frankrijk impliceerde het uitgavenbeheer vooral dat op het domein van de
sociale verzekeringen strengere ontvankelijkheidscriteria werden goedgekeurd, met
als gevolg dat minder mensen door de sociale verzekeringen gedekt zijn en dan ook
nog in mindere mate. Deze inkrimping van de sociale verzekeringen laat onder en
boven de socialebeschermingsregelingen van de overheid ruimte vrij: onder, om de
armsten met een minimuminkomen te dekken, en boven, voor de facultatieve
privéaanvullingen (privépensioenfondsen en privéziekteverzekeringen). Dit houdt
voor het Franse sociale stelsel een nieuwe architectuur in, waarin de sociale verzeke-
ringen nog steeds centraal staan zonder evenwel overheersend te zijn.

Deze nieuwe architectuur deed binnen de samenleving nieuwe vormen van verti-
caal dualisme ontstaan. De Franse bevolking zelf lijkt meer te zijn verdeeld in diege-
nen die kunnen rekenen op wat nog steeds een vrijgevig verzekeringsprogramma is,
en (dankzij hun werkgever of hun eigen middelen) toegang hebben tot privéaan-
vullingen, en diegenen die uit het stelsel zijn uitgesloten en van minimumuitkerin-
gen afhangen. Bij deze laatste groep moeten we waarschijnlijk ook diegenen reke-
nen die werden “geactiveerd” en genoodzaakt zijn om atypische overeenkomsten te
aanvaarden om te kunnen genieten van werk en tweederangs sociale bescherming
(Clegg, 2008, Palier, Thelen, 2008). Voegen we daaraan nog de gerechtigden op
sociale minima toe (10% van de Franse bevolking), alsook de 25% van de actieve
bevolking met een atypische arbeidsovereenkomst (van beperkte duur, deeltijds,
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met een loon dat onder het normale loon ligt, RSA en andere gesubsidieerde banen),
lijkt het dat ongeveer een derde van de Franse bevolking niet aan de klassieke arbeids-
markt deelneemt en niet van een “normale” sociale bescherming geniet. De her-
vormingen van de Franse sociale bescherming hebben ertoe bijgedragen dat de
ongelijkheden nog groter werden en dat de samenleving werd opgesplitst in “insiders”
en “outsiders” (Palier, Thelen, 2008).

De sociale partners traden deze tendensen eerder bij dan dat ze ze betwistten. Zoals
we hierboven reeds zagen, werd over de meeste verminderingen van de sociale
uitkeringen onderhandeld op basis van een onderscheid tussen “verzekering” (te
financieren door sociale uitkeringen en nog steeds beheerd door de sociale part-
ners) en “solidariteit” (te financieren door de belastingen en beheerd door de staat).
Dit leidt tot een scheiding tussen twee werelden die voordien nauw met elkaar ver-
bonden waren, toen het stelsel werd verondersteld Beveridgeaanse universaliteits-
doelstellingen te verwezenlijken door middel van Bismarckiaanse middelen.

Het Franse socialebeschermingsstelsel mag dan al ingrijpende institutionele veran-
deringen ondergaan hebben, de doelstellingen van het sociaal beleid zijn eveneens
grondig veranderd. Voordien werd de sociale bescherming voornamelijk geconcep-
tualiseerd als een manier om een vervangingsinkomen te garanderen voor die perso-
nen die, tijdelijk of permanent, niet in staat waren om te werken. De uitkeringen
werden gezien als een recht, dat werd verworven door jarenlang sociale bijdragen
te betalen. Steeds meer werd het sociaal beleid gezien als een instrument om het
individuele gedrag te wijzigen, in het bijzonder voor wat werk betreft; het werd
beschouwd als een middel ten dienste van de economie – niet door de consumptie
van de huishoudens te ondersteunen maar door de burgers ertoe aan te sporen om
zo veel mogelijk te werken en door privé sociale bescherming in de hand te
werken. Dit zou in principe ten goede moeten komen aan nieuwe economische
activiteiten, de pensioenfondsen, de verzekeringssector, de medische wetenschap
en de dienstverlening aan personen. Het Franse socialebeschermingsstelsel wordt
verondersteld ten dienste te staan van het concurrentievermogen: van de onderne-
mingen (minder sociale bijdragen voor de werkgevers, ontwikkeling van privé
sociale bescherming), van de staat (lagere verplichte voorheffingen, gecontroleerde
stijging van de overheidsuitgaven voor sociale zekerheid) en van het individu
(activeringsbeleid). 

In Frankrijk maakte de sociale zekerheid deel uit van een algemeen economisch
beleid dat tegelijkertijd de volledige werkgelegenheid in de hand werkte en erop
steunde – dit beleid was in hoofdzaak keynesiaans en op de vraag gericht. Na dertig
jaar van veranderingen kunnen we stellen dat de Franse sociale zekerheid voortaan
is aangepast aan het nieuwe overheersende macro-economische paradigma, dat op
het aanbod is gericht (Hall, 1986, 1989). De overgang van de Franse sociale
bescherming naar activering opdat de werklozen weer op de arbeidsmarkt
terechtkomen, de vermindering van de sociale bijdragen om de privéondernemin-
gen te helpen om meer banen te verstrekken, en de ontwikkeling van de
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socialebeschermingsmarkt zijn stuk voor stuk aspecten die deze paradigmatische
verandering mee bewerkstelligen. We kunnen ons echter afvragen of deze evolutie
is aangepast aan de nieuwe economische en sociale omstandigheden die door de
financiële crisis van 2008 zijn ontstaan, crisis die vervolgens een wereldwijde
economische crisis is geworden.

(Vertaling)
____________
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DE HERVORMINGEN VAN DE 
BELGISCHE VERZORGINGSSTAAT:
EEN KRONIEK

DOOR KOEN VLEMINCKX

Adviseur-generaal, FOD Sociale Zekerheid

1. INLEIDING

De Belgische verzorgingsstaat wordt doorgaans ondergebracht bij de “continentale”
of “conservatieve” verzorgingsstaten (Esping-Andersen, 1990). Zoals in vele andere
West-Europese landen dateren de voornaamste kentrekken van de Belgische verzor-
gingsstaat van na de Tweede Wereldoorlog. Ze werden grotendeels bepaald door
vertegenwoordigers van de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties
die tijdens de Duitse bezetting clandestien en informeel (1) met elkaar onderhan-
delden.

De onderhandelingen van dit zogenaamde “werkgevers- en werknemerscomité” (2)
moesten de industriële betrekkingen en het sociale beleid in België na de oorlog
rationaliseren en verbeteren. De leden hadden dan wel geen formeel mandaat, ze
waren gemotiveerd door de gedeelde ervaring van de economische crisis van de
jaren dertig en in zekere mate ook door een vrees voor maatschappelijke instabili-
teit na de oorlog. Maar wat hen bovenal dreef, was een vast vertrouwen dat de
werkgevers- en werknemersorganisaties erin zouden slagen om de Belgische econo-
mie te beheren in het belang van de bevolking. Nog vóór het einde van de oorlog
stelden de onderhandelaars een “ontwerpovereenkomst over maatschappelijke soli-
dariteit” op. De overeenkomst werd vrijwel onmiddellijk geformaliseerd en door de
daaropvolgende regeringen in sneltempo in wetten en voorschriften gegoten (3).

(1) De deelnemers aan de discussie werden niet formeel door hun organisaties afgevaardigd, wat
vooral te wijten is aan het feit dat België in die tijd bezet gebied was. Om die reden spraken de deel-
nemers op het einde van deze gesprekken uitdrukkelijk van een “ontwerpovereenkomst”. Na de
bevrijding moesten heel wat leden nog de goedkeuring van hun organisatie krijgen en dat was
bepaald niet vanzelfsprekend.
(2) Naam die pas veel later werd gegeven.
(3) Op 28 december 1944, tijdens het Ardennenoffensief, werd reeds de Besluitwet en een Rapport
aan de Regent getekend door de nieuwe Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in de regering-Pier-
lot VI, Achille Van Acker.
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Deze overeenkomst legde ontegenzeglijk de grondvesten voor de Belgische verzor-
gingsstaat zoals we die ook nu nog kennen. Het feit dat dit belangrijke basisdocu-
ment voornamelijk het werk was van vertegenwoordigers van de belangrijkste
werkgevers- en werknemersorganisaties, met een beperkte tussenkomst van de
regering, is niet onbelangrijk voor al wie de ontwikkeling van de Belgische verzor-
gingsstaat tot op heden beter wenst te begrijpen. Dit draagvlak gaf de Belgische ver-
zorgingsstaat zonder twijfel een brede maatschappelijke legitimiteit en stabiliteit,
maar maakte ook dat haar ontwikkeling voor een groot stuk afhankelijk was van het
“klimaat” van de industriële betrekkingen. Dit verhaal vormt impliciet de rode draad
van dit artikel.

Net als de andere artikels in dit bijzondere nummer, beschrijft dit artikel de ontwik-
keling van de voornaamste kentrekken van de Belgische verzorgingsstaat in diverse
fases. In die zin is het artikel eerder een kroniek, al worden de feiten niet eenvoudig
opgelijst maar selectief toegelicht en geduid. In deel een wordt de ontwikkeling van
de Belgische verzorgingsstaat tot in 1980 beschreven; dan volgen in delen drie tot en
met vijf een beschrijving en analyse van de verschillende pogingen die tussen 1980
en 2005 werden ondernomen om te hervormen. Deel 6 bevat een algemene beoor-
deling van de evolutie van de Belgische verzorgingsstaat in de periode 1945-2005.

2. BASISKENMERKEN

De auteurs van de ontwerpovereenkomst beschouwden hun ontwerp als een
“authentiek Belgisch model” (Fuss, 1958). Ze distantieerden zich uitdrukkelijk van
het Britse, “beveridgeaanse” (4) model, dat ze “staats” noemden, en beklemtoonden
dat hun model verankerd zat in de vooroorlogse Belgische traditie, gekenmerkt door
de centrale rol van de sociale organisaties, zoals de vakbonden en de mutualiteiten.
Deze sociale organisaties waren georganiseerd volgens de politiek-confessionele seg-
menten van de Belgische samenleving in die tijd, een sociaal kenmerk dat later ‘ver-
zuiling’ zou worden genoemd (o.m. de Voogd, 2004). De voorstellen in de ontwerp-
overeenkomst rationaliseerden deze traditie en onderbouwden vooral ook de orga-
nisatorische basis ervan. De ontwerpovereenkomst beperkte zich dan ook niet tot
een ontwerp van het naoorlogse socialezekerheidssysteem, maar pleitte in de eerste
plaats voor een wettelijk ingestelde socialemarkteconomie die het fundament zou
vormen waarop de Belgische verzorgingsstaat zou worden gebouwd.

(4) Deze Engelse sociaalliberale econoom was voorzitter van de naar hem genoemde commissie, die
voor het naoorlogse Groot-Brittannië een rationeler sociaal beleid moest voorbereiden; hij stelde een
universele verzekering voor, die de volledige bevolking tegen sociale risico’s zou beschermen. Het stel-
sel zou in de eerste plaats door belastinginkomsten van de volledige bevolking worden gefinancierd.
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2.1. EEN WETTELIJK INGESTELDE SOCIALEMARKTECONOMIE

De onderhandelaars over de ontwerpovereenkomst hechtten veel belang aan gecen-
traliseerd overleg tussen de voornaamste werkgevers- en werknemersorganisaties,
de zogenaamde “sociale partners”, en wilden dit overleg vooral ook institutionalise-
ren. De sociale partners en hun overlegprocedure werden gezien als de drijfveer van
de verzorgingsstaat, terwijl de staat duidelijk naar een tweede plaats werd verwezen.

De ontwerpovereenkomst kondigde aan dat na de oorlog twee gespecialiseerde
overlegorganen zouden worden opgericht, gebaseerd op een gelijke vertegenwoor-
diging van vertegenwoordigers van de voornaamste werkgevers- en werknemersor-
ganisaties. En inderdaad, reeds in 1944 werd de ‘Algemene Paritaire Raad’ opge-
richt, de latere ‘Nationale Arbeidsraad’, met als bevoegdheid de werkomstandighe-
den te bepalen. In 1948 werd een tweede overlegorgaan in het leven geroepen: de
‘Centrale Raad voor het Bedrijfsleven’, die adviserende bevoegdheden kreeg voor
alles wat het economische beleid aanging. Beide raden zijn dus gespecialiseerde
overlegorganen en zijn beide gebaseerd op gelijke vertegenwoordiging. Om hun
onafhankelijkheid te waarborgen, werden deze raden bovendien georganiseerd als
publiekrechtelijke instellingen. Samen beheerden zij voor een groot stuk de naoor-
logse economie van het land en beide spelen ze ook vandaag nog een centrale rol. 

Vooral de Nationale Arbeidsraad had en heeft veel invloed, aangezien hij wettelijk
gemachtigd werd om collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) af te sluiten voor
een hele economische sector of voor een van de bedrijfstakken daarvan. Deze cao’s
hadden een wettelijk statuut, omdat ze door een koninklijk besluit wettelijk bin-
dend zijn en een algemene strekking hebben. Bovendien is de Nationale Arbeidsraad
bij wet gemachtigd om aanbevelingen te formuleren of voorstellen in te dienen voor
de daarmee verwante uitvoeringsbesluiten, beide met betrekking tot individuele en
collectieve werkomstandigheden (werktijden, arbeidsovereenkomsten, loonevolu-
tie, enz.) en het recht op sociale zekerheid (onderwerping aan de sociale zekerheid,
begrip loon waarop bijdragen verschuldigd zijn, pensioenrechten, enz.).
Deze institutionalisering van de sociale dialoog en de overlegprocedures leidden tot
een parallelle besluitvormingsprocedure, die inzake het opstellen van sociaalecono-
mische beleidsinitiatieven rivaliseerde met de parlementaire besluitvormingsproce-
dure. De werkgevers en de vakbonden bepaalden zelf autonoom hoe het economi-
sche leven werd georganiseerd, en rekenden daarvoor in principe niet op de (cen-
trale) overheid. Deze autonomie was absoluut voor collectieve overeenkomsten
betreffende werkomstandigheden, zoals loon en werkuren, en – tot op een zekere
hoogte – ook voor de sociale zekerheid (zie 2.2.).

De sociale dialoog speelde in heel de naoorlogse periode een centrale rol in de ont-
wikkeling van de Belgische verzorgingsstaat en de Belgische economie in het alge-
meen. De rol van de sociale partners won bovendien fors aan belang tussen 1960 en
1975, zonder enige twijfel het hoogtepunt van de sociale dialoog, toen de sociale
partners belangrijke sociale programma-akkoorden afsloten. Deze sociale program-
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ma-akkoorden waren in feite veelomvattende interprofessionele of gecentraliseerde
overeenkomsten waarmee een aantal overeenkomsten op middellange termijn wer-
den uitgewerkt (meestal voor twee jaar). De eerste programma-akkoorden gingen
over de uitbreiding van het betaald jaarlijks verlof, de verhoging van de gezinsuitke-
ringen en de vermindering van het aantal werkuren. Later werd in de discussies
vooral de klemtoon gelegd op de bevordering van volledige werkgelegenheid en op
economische expansie. In totaal werden tussen 1960 en 1975 zeven programma-
akkoorden van dit type afgesloten.

De centrale rol van de vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers was
ook duidelijk het leitmotiv van het ontwerp van het socialezekerheidsstelsel, met
een uitgesproken klemtoon op gelijke vertegenwoordiging en paritair beheer.

2.2. DE ARCHITECTUUR VAN HET BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL

Op basis van de “ontwerpovereenkomst” werd voor alle loontrekkenden een alge-
meen socialeverzekeringsstelsel gecreëerd, dat werd gefinancierd door verplichte
sociale bijdragen betaald door de werkgevers en de loontrekkenden. Vanuit institu-
tioneel standpunt werd dit socialeverzekeringsstelsel georganiseerd rond de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid voor loontrekkenden, die alle socialeverzekeringsbij-
dragen ontvangt en over de verschillende takken van de sociale zekerheid verdeelt.
Dit orgaan wordt nog steeds gezamenlijk beheerd door de vertegenwoordigers van
de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties. Bovendien werden gelijk-
aardige, gezamenlijk beheerde organen ingevoerd voor de verschillende socialeze-
kerheidstakken en -programma’s (5). De centrale regering speelde slechts de rol van
een toezichthoudende autoriteit, al was zij in sommige gevallen ook cofinancier.

Tijdens de naoorlogse periode controleerden de sociale partners nauwgezet of deze
principes van gelijke vertegenwoordiging en medebeheer werden nageleefd.
Elke werkelijke of vermeende poging om een “door de staat geregelde” sociale
zekerheid in te voeren, werd in de kiem gesmoord. Dit werd reeds duidelijk tijdens
de jaren vijftig, toen Léon Eli Troclet (6), een bewonderaar van het Beveridgemodel
die meende dat de centrale overheid een centrale rol moest spelen bij de administra-
tie van de sociale zekerheid, Minister van Sociale Zaken werd. In 1954 keurde hij

(5) Het beheer gebaseerd op gelijk partnerschap werd echter niet tot de betaalorganen uitgebreid.
De rol van de centrale overheid werd beperkt tot die van waakhond en in sommige gevallen van
medefinancier. Na de bevrijding behielden de sociale organisaties van de verschillende zuilen, de rol
die ze vóór de oorlog al hadden. Zoals ook voordien het geval was, werden de werkloosheidsuitke-
ringen door de vakbonden beheerd, gezinsuitkeringen werden door de verschillende door de werk-
gevers opgerichte fondsen overgemaakt en de uitgaven voor gezondheidszorg werden door een van
de door de verschillende zuilen opgerichte ziekenfondsen terugbetaald.
(6) Tussen 1945 en 1958 was Troclet Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg gedurende in totaal
zes jaar, van 1945 tot 1949 en van 1954 tot 1958.
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een aantal uitgesproken symbolische voorstellen goed die betrekking hadden op het
HR-beleid van de socialezekerheidsinstellingen. Hoe bescheiden deze voorstellen
ook waren, ze werden door de sociale partners beschouwd als een eerste stap in de
richting van een grotere staatscontrole. Dit leidde tot een escalatie en de vertegen-
woordigers van de werkgevers stapten uit het paritair beheer van het Rijksinstituut
voor Ziekte en Invaliditeit. Dit conflict werd pas opgelost toen de Nationale Arbeids-
raad unaniem een aanbeveling goedkeurde die duidelijk de principes van gelijke
vertegenwoordiging en medebeheer in de socialezekerheidsinstellingen bevestig-
de, “om verdere discussies in de toekomst te vermijden” (Nationale Arbeidsraad,
1955, Aanbeveling nr. 51 van 24 november). En dat gebeurde ook grotendeels.

Wat het ontwerp van het socialezekerheidsstelsel betreft, gold de bijdrageplicht
inzake socialezekerheidsrechten als centraal organisatorisch principe van de sociale
zekerheid voor werknemers. Per definitie werden alle prestaties van de sociale
zekerheid gefinancierd via verplichte bijdragen betaald op het loon door zowel de
werkgevers als de werknemers (7). Niet-bijdrageplichtige prestaties bleven buiten
het domein van het socialezekerheidsstelsel. Alle socialezekerheidsrechten voor
loontrekkenden waren, in principe, gelinkt aan het betalen van bijdragen en de uit-
keringsbedragen hingen af van het loon van de werknemer en van zijn (of haar)
sociaalprofessioneel statuut.

Hoewel de auteurs van de ontwerpovereenkomst hadden aangekondigd dat na de
oorlog een socialeverzekeringsstelsel voor zelfstandigen zou worden ontwikkeld,
bleef de sociale zekerheid na de oorlog nog een decennium lang voorbehouden
voor de werknemers (8). In 1956 echter slaagde de ‘universalistische’ Troclet erin
om voor zelfstandigen een pensioenstelsel door te voeren. Dit stelsel moest worden
gefinancierd door verplichte bijdragen betaald door de zelfstandigen zelf en werd
ontworpen als een tweevoudig systeem, gedeeltelijk gebaseerd op kapitalisatie en
op herverdeling. De pensioenuitkeringen die het systeem aan de zelfstandigen toe-
kende, lagen echter aanzienlijk lager dan de uitkeringen die het pensioenstelsel voor
loontrekkenden uitbetaalde. Bovendien kwam het pensioenstelsel voor zelfstandi-
gen van 1956 slechts langzaam op gang en moest het herhaaldelijk worden aange-
past wegens de zwakke financiële basis.

Tijdens de jaren zestig ijverden verschillende categorieën van zelfstandigen voor
een betere sociale bescherming, die vergelijkbaar was met die voor de werknemers.
In januari 1963 ging de regering voor een stuk op deze verzoeken in door de gezins-
uitkeringen voor zelfstandigen te verhogen vanaf hun tweede kind en door hen met
werknemers gelijk te stellen vanaf hun vijfde kind. Voor de zelfstandigen werd ook

(7) Beleidsprogramma’s zoals het “jaarlijks verlof”, die stricto sensu niet op sociale zekerheid betrek-
king hadden, werden formeel aan het stelsel toegevoegd, omdat ze eveneens door verplichte bijdra-
gen werden gefinancierd.
(8) Met uitzondering van een tijdelijke wet in 1954, die de verplichte aansluiting bij een onafhanke-
lijk pensioenfonds bekrachtigde.
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een ziekteverzekering ontwikkeld, met het voorbehoud dat ze zich alleen konden
verzekeren tegen de zogenaamde “grote risico’s” die met grote en noodzakelijke
medische ingrepen gepaard gingen.

Belangrijk is dat tijdens het debat in de jaren zestig over de invoering van een socia-
lezekerheidsstelsel voor zelfstandigen, ook verschillende andere categorieën van de
bevolking aan bod kwamen die eveneens door de mazen van het socialezekerheids-
net vielen en bijgevolg vaak afhankelijk waren van de discretionaire sociale bijstand
verstrekt door de lokale Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Deze vast-
stelling leidde tot het ontwerp van een vangnet van universele, maar middelen-
getoetste minima die door belastinginkomsten zouden worden gefinancierd. De
inrichting van een dergelijke “vorm van maatschappelijke steunverlening als sluit-
stuk van de sociale zekerheid in geval van behoeftigheid en wanneer er geen of
onvoldoende recht bestaat op andere socialezekerheidsprestaties” werd overigens al
in 1951 bepleit in het verslag van de “Rijkscommissarissen voor de maatschappelijke
zekerheid”, Henri Fuss en Walter Leën (Vleminckx, 2009).

Reeds in 1969 werd voor ouderen met ontoereikende middelen een Gewaarborgd
Inkomen voor Bejaarden ingevoerd. Deze sociale uitkering waarborgde een
bestaansminimum voor mensen die geen (of een heel laag) pensioen en heel weinig
andere middelen hadden. In 1971 werd een Gewaarborgd Inkomen voor Gehandi-
capten gecreëerd, dat op dezelfde principes steunde. In de loop van datzelfde jaar
werden gewaarborgde gezinsuitkeringen ingevoerd voor behoeftige gezinnen met
kinderen. In 1974 tot slot werd een Algemeen Bestaansminimum gecreëerd dat be-
stond uit een algemeen, middelengetoetst vangnet voor alle Belgische burgers en later
ook voor alle legaal verblijvend inwoners. Dat betekent dat sinds 1974 al wie wette-
lijk in België verblijft, wettelijk recht heeft op een gewaarborgd minimuminkomen als
uit een inkomensonderzoek blijkt dat men inderdaad over onvoldoende middelen
beschikt. Bijgevolg is de lokale en discretionaire sociale bijstand residueel geworden.

Daarenboven lag in de sociale zekerheid zelf de klemtoon vrij sterk op minimumbe-
scherming. In de socialeverzekeringsstelsels werden minimumuitkeringsniveaus
ingevoerd voor de verzekerden die de vereiste minimumbijdragen hadden betaald.
Zo ontstond het minimumrustpensioen, de minimumwerkloosheidsuitkering en de
minimuminvaliditeitsuitkering. Verder werden tal van perioden van inactiviteit
“geassimileerd”, gelijkgeschakeld met periodes waarin arbeiders of bedienden ver-
plichte sociale bijdragen betaalden. Tegelijkertijd werd met de invoering van een
uitkeringsplafond de inkomensvervangende functie van de sociale zekerheid
beperkt. De verzekeringskenmerken van het Belgische socialezekerheidsstelsel
werden aldus geleidelijk aan uitgehold.
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2.3. SAMENVATTING

Sinds 1975 bestaat de Belgische sociale zekerheid uit de verplichte socialezeker-
heidsstelsels voor loontrekkenden en een vergelijkbaar verplicht stelsel voor zelf-
standigen. De sociale zekerheid verzekerde dus nagenoeg de volledige Belgische
bevolking tegen inkomensverlies opgelopen ten gevolge van de belangrijkste erken-
de “sociale” risico’s. De vuistregel was dat deze socialezekerheidsstelsels werden
gefinancierd door de verplichte socialeverzekeringsbijdragen, die werden betaald
door de werkgevers en de werknemers of, in hun stelsel dan, door de zelfstandigen.
Ook de gezinsuitkeringen en de gezondheidszorg werden gefinancierd met de ver-
plichte sociale bijdragen. Het socialezekerheidsstelsel verschafte aan de sociaal ver-
zekerden inkomensgerelateerde uitkeringen die afhingen van de betaalde bijdragen
en het voormalig inkomen uit tewerkstelling, maar met een minimum en een maxi-
mum. De socialezekerheidsstelsels werden verder aangevuld met een vangnet, dat
bestond uit een inkomen voor leden van de bevolking die niet of onvoldoende ver-
zekerd waren en die na een inkomenstoets niet over voldoende eigen middelen ble-
ken te beschikken.

Deze tendens naar universalisering versterkt door de “rijpwording” van de pensioen-
stelsels, maakten dat de uitgaven van de sociale zekerheid tijdens deze eerste decen-
nia fors stegen. Deze stijging werd in de eerste plaats gefinancierd door een stijging
van de socialezekerheidsbijdragen. In 1950 bedroeg de fiscale en parafiscale druk
op de loonmassa slechts 23,5%. Tegen 1975 was die druk al gestegen tot 34,6% en
hij zou de daaropvolgende jaren nog aanzienlijk blijven stijgen.

Tijdens deze eerste decennia kon al worden vastgesteld dat het “Belgische model”
geleidelijk aan het Bismarckiaanse verzekeringsprincipe had aangevuld met een toe-
nemende klemtoon op armoedepreventie, een prioriteit die we traditioneel met de
zogenaamde Beveridgiaanse verzorgingsstaten associëren. Tegelijkertijd vormden de
principes van gelijke vertegenwoordiging en paritair beheer door vertegenwoordi-
gers van de belangrijkste werkgevers- en werknemersorganisaties de kern van het
institutionele kader van de Belgische verzorgingsstaat.

TABEL 1: KENMERKEN VAN DE BELGISCHE VERZORGINGSSTAAT IN 1980
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Bismarckiaanse elementen Beveridgeaanse elementen

Belang van het centraal overleg tussen de Geleidelijke universalisering van de sociale
sociale partners rechten (nagenoeg de volledige bevolking

is verzekerd tegen de belangrijkste risico’s
in het leven)

Verband tussen sociale rechten en sociaal- Minimumuitkeringen in de verzekerings-
professioneel statuut stelsels ter vervanging van het inkomen 

Sociale zekerheid gefinancierd door Universeel en categorisch middelenge-
verplichte sociale bijdragen toetst vangnet 

Gelijke participatie in het beheer van de
instellingen
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3. 1981-1987: CRISIS VAN DE VERZORGINGSSTAAT

Op het einde van de jaren zeventig zat de Belgische economie in nauwe schoenen.
In 1975 werd deze open economie zwaar getroffen door de gevolgen van de eerste
oliecrisis en de sterk gestegen grondstofprijzen. De Belgische economie kende een
recessie (-1,4% van het bbp) en de werkloosheid piekte, net zoals de sociale uitga-
ven en de overheidsschuld. Van 1975 tot 1980 verliep de effectieve groei eerder
traag en in 1981, na een tweede oliecrisis, kromp het bbp nogmaals (-0,9%), gevolgd
door een zeer lage effectieve groei tot en met 1985. In deze tijdspanne gingen
219.000 banen verloren.

De werkloosheid steeg dus exponentieel, vooral dan tijdens de eerste helft van de
jaren tachtig. Naast de economische recessie lagen ook sociaaldemografische facto-
ren aan de basis van deze massale werkloosheid, zoals de toetreding van de baby-
boomers tot de arbeidsmarkt en de grote toestroom van vrouwen op de arbeids-
markt. Dit laatste fenomeen was een gevolg van sociale verandering, maar ook een
reactie op de alsmaar grotere inkomensonzekerheid bij de gezinnen naar aanleiding
van de economische malaise: een tweede inkomen uit tewerkstelling werd door
vele gezinnen als noodzaak aangevoeld. De Belgische arbeidsmarkt kon deze toe-
stroom niet aan, door een massale de-industrialisering van de werkgelegenheid en
een zeer trage ontwikkeling van de werkgelegenheid in de dienstensector.

Zowel de regering als de sociale partners probeerden het hoofd te bieden aan de
gevolgen van de crisis en dan in het bijzonder aan de massale werkloosheid. Om de
druk op de arbeidsmarkt te verlichten, werd op het einde van de jaren zeventig het
brugpensioenstelsel ingevoerd. Deze maatregel kanaliseerde en verzachtte het ont-
slag van oudere werknemers. Deze zogenaamde “bruggepensioneerden” ontvingen
werkloosheidsuitkeringen aangevuld met een supplement betaald uit een sector-
fonds of door de werkgever. Bijgevolg waren ze financieel beter af dan de gewone
werkzoekenden. Dit verzachtte de sociaaleconomische impact van de crisis. Boven-
dien droeg dit stelsel ertoe bij dat de sociale partners hun steun bleven verlenen, en
dat was essentieel voor de algemene herstructurering van de industriesector die zou
volgen. De werkloosheid werd voor een stuk ook opgevangen door een aanzienlijke
stijging van de werkgelegenheid in de overheidssector.

Alhoewel de sociale zekerheid de sociale gevolgen van de crisis wist op te vangen,
namen de uitgaven schrikbarend toe terwijl de inkomsten uit sociale bijdragen aan-
zienlijk daalden. De staatstussenkomst aan de sociale zekerheid werd daarom opge-
trokken van 3,9% van het bbp in 1974 tot 8,6% in 1983. Gevolg was dat de over-
heidsuitgaven en de overheidsschuld, de fiscale inkomsten waren immers ook aan-
zienlijk gedaald, fors stegen. Door de defederalisering van beleidsbevoegdheden en
de gemeenschapspacificatie stegen de overheidsuitgaven en overheidsschuld nog
meer. De betalingsbalans was er echter behoorlijk op achteruitgegaan. Zelfs de Bel-
gische frank stond onder een enorm grote druk. Via verschillende kanalen uitte het
IMF zijn ongerustheid over de Belgische economie en de overheidsbegroting, die
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duidelijk in een negatief spiraal terecht waren gekomen. Het economische onbehagen
was overal voelbaar en tegen het einde van het decennia was iedereen het erover
eens dat nog verregaandere maatregelen noodzakelijk waren.

3.1. POLITIEKE IMPASSE
Jammer genoeg liep de motor van de Belgische verzorgingsstaat – het sociaal over-
leg – onder de invloed van de slechte economische situatie bijzonder stroef. In de
loop van de jaren zeventig kwamen de goede betrekkingen tussen de werknemers-
en werkgeversorganisaties al snel op de helling te staan. In november 1976 besloten
de sociale partners dat zij niet in staat waren om tegen 1977 een interprofessionele
programmaovereenkomst te bereiken. Daarenboven werd ook het tripartiete over-
leg tussen regering en sociale partners verlamd.

Daar kwam nog bij dat de politieke spanningen tussen de twee taalgroepen in België
nagenoeg alle aandacht van de politieke beleidsvormers voor zich opeisten. Na het
verkiezingssucces van de op de gewesten gerichte partijen op het einde van de
jaren zestig en het begin van de jaren zeventig, werden de belangrijkste politieke
partijen, die tot nog toe een eenheid hadden gevormd, een na een geregionaliseerd.
Vanaf 1978 namen alle politieke partijen onder een regionale naam deel aan de ver-
kiezingen.

De eisen van de gewesten maakten dat de Belgische staat geleidelijk werd gedefede-
raliseerd, ook wat bepaalde aspecten van het sociale beleid betreft. Een eerste
grondwetsherziening dateert van 1970. Op verzoek van de Vlaamse politici werd de
autonomie van de verschillende taalgemeenschappen erkend, in het bijzonder door
toedoen van cultuurraden. Deze kregen ook wetgevende bevoegdheden, die ze
door middel van decreten konden doen gelden. Op verzoek van de Waalse politici
werden sommige sociaaleconomische bevoegdheden eveneens naar de gewesten
doorgeschoven. Een tweede staatshervorming dateert van augustus 1980, onder de
auspiciën van Eerste minister Wilfried Martens. De gemeenschappen kregen
bevoegdheden voor culturele aangelegenheden en voor “persoonsgebonden” zaken,
zoals de gezondheidszorg. Verder werden de gewesten bevoegd voor aangelegenhe-
den met een territoriale dimensie, bijvoorbeeld wat ruimtelijke ordening, huisves-
ting en milieu betreft.

3.2. TENUITVOERLEGGING VAN DE HERVORMING
Tegen 1980 was een grondige sociale en economische hervorming onvermijdelijk
geworden. Jammer genoeg waren de rooms-rode regeringen Martens I tot en met IV
(1979-1981) en Eyskens I (1981) bijzonder onstabiel en zwak. Ze erkenden wel
degelijk dat een hervorming noodzakelijk was, maar ze slaagden er ondanks ver-
schillende pogingen niet in om een saneringsbeleid te lanceren.

In 1981 bijvoorbeeld zette de Regering-Martens IV (1980-1981) eerst de sociale part-
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ners onder druk, door te eisen dat ze het eens werden over een loonmatiging en
ermee te dreigen dat het Parlement een “matigingswet” zou goedkeuren. De mati-
gingswet moest de evolutie van de lonen beperken tot de gebruikelijke stijgingen
op basis van de prijsindex, maar deze zou niet van toepassing zijn als de sociale part-
ners zelf tot een overeenkomst zouden komen die dezelfde doelstellingen zou na-
streven. In eerste instantie leek dit laatste niet te zullen lukken, maar uiteindelijk
werd toch een sociale overeenkomst gesloten en had de matigingswet bijgevolg
geen bestaansreden meer. De financiële markten reageerden evenwel negatief op
deze evolutie en de Belgische frank kwam zwaar onder druk te staan. De Regering-
Martens IV diende kort daarop, na amper vijf en een halve maand in het zadel te
hebben gezeten, haar ontslag in.

De daaropvolgende rooms-liberale regeringen Martens V (1982-1985) en Martens VI
(1985-1987) beslisten dat, om de nodige sociale en economische hervormingen
door te kunnen voeren, ze – tijdelijk – bevrijd moesten worden van het sociale over-
leg. Men besloot dan ook bewust om de sociale partners tijdelijk aan de kant schui-
ven om de noodzakelijke hervormingen te kunnen realiseren (Martens, 2007: 301).
Wat voor dit plan noodzakelijk was, was dat de regering zich verzekerde van de blij-
vende steun van de christelijke vakbond (9), om zodoende een algemene staking te
vermijden en de sociale en politieke stabiliteit te behouden. Met het oog hierop had
de eerste minister in het geheim een overleg met de sociale partners van de christe-
lijke zuil (10). Deze informele groep slaagde erin, een beperkt, zij het essentieel,
sociaal-politieke draagvlak te vestigen om de hervormingsplannen van de regering
met succes te kunnen doorvoeren.

De regering was echter ook bevreesd dat het parlement te traag werkte om de geko-
zen maatregelen tijdig te kunnen doorvoeren. In de jaren tachtig bestond immers de
dubbele procedure met het tweekamerstelsel nog steeds: de Kamer en de Senaat
hadden identieke bevoegdheden, waardoor veranderingen doorvoeren in de wetge-
ving een bijzonder complexe aangelegenheid werd. Daarom plande de regering om
de hervormingsmaatregelen door middel van zogenaamde “bijzondere machten”
door te voeren en zodoende de normale parlementaire procedures te omzeilen (11).

(9) Zo ontstond het 5-3-3-plan: in ruil voor 3% loonmatiging zou 3% meer aanwervingen en 5%
arbeidsduurverkorting worden gerealiseerd.
(10) De deelnemers aan deze informele raadplegingen, die tussen 1982 en 1987 regelmatig werden
gehouden, waren: Eerste minister Wilfried Martens, Jef Houthuys, voorzitter van de christelijke vak-
bond ACV (CSC in Wallonië), Fons Verplaetse, adjunct-kabinetschef van Eerste minister Martens, en
Hubert Detremmerie, voorzitter van de BAC (COB) bank, die met de christelijke zuil werd geasso-
cieerd. Deze laatste had reeds een naar hem genoemde groep geleid, waar ook Fons Verplaetse lid
van was. Sinds 1980 had deze groep een doortastend saneringsplan voorbereid, met onder andere
een devaluatie van de Belgische frank.
(11) Uiteraard bleef het parlement de regering controleren en de genomen maatregelen werden
steeds gemotiveerd.
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3.2.1. De ‘bijzondere machten’
De regeringen Martens V (1981-1985) en Martens VI (1985-1987) maakten vaak
gebruik van een voorziening in de Belgische Grondwet waarmee de wetgevende
macht aan de Koning, d.w.z. aan de uitvoerende macht, door middel van een wet
bijzondere bevoegdheden kan toekennen in de vorm van ‘bijzondere machten’ – in
buitengewone omstandigheden en zolang als de crisis duurt. Voor aangelegenheden
opgenomen in een wet tot invoering van bijzondere machten, kon de regering de
bestaande wetgeving met een koninklijk besluit wijzigen; doorgaans is deze
bevoegdheid uitsluitend voorbehouden voor het parlement, de wetgevende macht.
Een bijzonderemachtenwet kon honderden Koninklijke besluiten opleveren (12).

Onder de “bijzonderemachtenwet” worden gewone parlementaire procedures ruim-
schoots omzeild. Hoewel het parlement zijn bevoegdheid om de regering te contro-
leren, behoudt, zijn de mogelijkheden van de oppositie om de voorstellen van de
regering af te zwakken, sterk aan banden gelegd door het feit dat geen amendemen-
ten kunnen worden ingediend. Bijzondere machten leiden dus niet alleen tot een
aanzienlijke tijdswinst, ze maken ook een drastischere aanpak mogelijk.

De regeringen Martens V en Martens VI maakten voor het eerst van de bijzondere
machten gebruik om de maatregelen inzake de muntdevaluatie zo snel mogelijk
door te voeren. Daarna werden de bijzondere machten tijdens deze legislatuur nog
maar liefst zes keer ingeroepen (13).

3.2.2. De saneringsmaatregelen
Wat in de hervormingsplannen van de regeringen Martens V en VI centraal stond,
was een zorgvuldig voorbereide devaluatie van de Belgische frank met 8,5%. De
voornaamste doelstelling van deze devaluatie die werd doorgevoerd op 21 februari
1982, bestond erin het concurrentievermogen van de ondernemingen te herstellen
en de betalingen in evenwicht te brengen. De devaluatie werd gekoppeld aan een
bevriezing van alle prijzen gedurende drie maanden en een opheffing van het index-
mechanisme (14). De lonen mochten niet langer vrij worden bepaald. Dit leidde tot
een loonmatiging van maar liefst 13% (15). Bovendien werd de overheidsschuld in
vijf jaar tijd verminderd van 13% tot 7%, voor de helft door extra belastingen te
innen en voor de andere helft door de uitgaven te beperken.

Vanaf 1985 kon in het kader van het zogenaamde ‘Sint-Annaplan’ een uitgebreide
reeks van maatregelen worden ingevoerd die gezamenlijk het begrotingstekort in 

(12) Wanneer zulke bijzondere machten door toedoen van een opdrachtenwet worden bekomen,
worden de opdrachten zeer gedetailleerd beschreven. De regeringen Martens V en Martens VI leg-
den de koninklijke besluiten ook voor aan de Raad van State en ze brachten er verslag over uit voor
het parlement.
(13) Wet van 10 februari 1981, wet van 2 juli 1981, wet van 2 februari 1982, wet van 6 juli 1983, wet
van 5 maart 1984, wet van 27 maart 1986.
(14) De zogenaamde indexstijgingen.
(15) Vanaf 1987 hadden de werkgevers opnieuw het recht om vrij het loon te bepalen.
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amper twee jaar tijd met 194,5 miljard Belgische frank (4,9 miljard EUR) verlaagden.
Openbare diensten en overheidsbedrijven, onderwijs en sociale zekerheid moesten
allemaal een steentje bijdragen, aangezien een verhoging van de parafiscale of fisca-
le druk uitgesloten was. Elke minister moest ervoor zorgen dat de rekeningen van
zijn/haar departement in evenwicht waren en dat overschrijdingen van de begroting
met het eigen budget van het departement werden gecompenseerd. Op basis van
een grootschalige herverdeling van de schuld, werd de terugbetaling van de over-
heidsschuld nog meer verspreid in de tijd, wat 3,8 miljard BEF (95 miljoen EUR)
opleverde voor de nationale schatkist.

Vanaf 1988 leek de rooms-rode Regering-Martens VIII (1988-1991) haar hervor-
mingsritme in vergelijking met de voorbije jaren wat te vertragen en kwam de klem-
toon te liggen op de staatshervorming. Met een derde staatshervorming werd in de
eerste plaats het onderwijs geregionaliseerd en geherfinancierd. De “Bijzondere Wet
van 16 januari 1989” regelde de financiering van gemeenschappen en gewesten.
Een deel van het inkomen uit de personenbelasting en de btw werd over de regiona-
le entiteiten verdeeld. Het aandeel dat door de Gemeenschappen werd herverdeeld,
werd berekend aan de hand van een ingewikkeld mechanisme, dat het resultaat was
van een met moeite ontstaan compromis tussen de gemeenschappen.

Belangrijk was evenwel de Wet tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen
die in 1989 werd doorgevoerd. De adviserende Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
moest twee keer per jaar een evaluatie opmaken van de concurrentiesituatie van de
Belgische ondernemingen. Daarvoor hield de CRB onder andere rekening met het
marktaandeel, de loonkost en de financierings- en energiekosten. Vervolgens verge-
leek de Raad de Belgische cijfers met die van de belangrijkste vijf (Duitsland, Frank-
rijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië) en zeven (ook de Verenigde Sta-
ten en Japan) handelspartners.

3.2.3. De hervorming van de sociale zekerheid
In 1981 werd de wet-Dhoore betreffende de algemene beginselen van de sociale
zekerheid goedgekeurd door het federaal parlement. Hierdoor werden de belang-
rijkste principes en hoofdlijnen van het bestaande stelsel bevestigd (Deleeck, 2001).
Deze vormden ook een vertrekpunt voor de “Voorstellen van de minister van Socia-
le Voorzorg tot hervorming van de sociale zekerheid”.

Vanwege de budgettaire situatie werd bij de hervorming voorrang gegeven tot het
herstel van het financiële evenwicht in de sociale zekerheid en het terugdringen van
de staatssubsidie. Verder werd ook getracht het stelsel beter te stroomlijnen. De
hervorming werd doorgevoerd door een geheel van verschillende grote en kleine
maatregelen die grotendeels door de bijzondere machten werden doorgevoerd. De
vele maatregelen vormden echter een geheel en volgens Berghman leidden de “vele
marginale wijzigingen over de jaren in de praktijk tot een nieuw systeem”.
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Een belangrijke vernieuwing was de oprichting van een Fonds voor het financieel
evenwicht van de sociale zekerheid (FFESZ). Doordat de Belgische sociale zekerheid
per tak werd gefinancierd, werden sommige takken van de sociale zekerheid ten
gevolge van de financiële crisis echter met ernstige financieringstekorten gecon-
fronteerd, terwijl andere in staat waren om reserves aan te leggen. De oprichting van
een Fonds was een eerste stap in de richting van de afschaffing van de grenzen tussen
de verschillende takken van de sociale zekerheid. Het Fonds schiep niet alleen de
mogelijkheid om socialezekerheidsbijdragen over te dragen naar takken van de sociale
zekerheid die in financiële moeilijkheden verkeerden. Het werkte ook als een door-
gangspunt voor een reeks nieuwe alternatieve inkomsten en bijdragen, zoals de loon-
matigingsbijdrage en de heffing op het dubbel vakantiegeld. Aangezien de meeste
financiële middelen nog steeds volgens sector werden verdeeld, had het FFESZ alleen
toegang tot een beperkt aandeel van de middelen van de sociale zekerheid.

Een andere belangrijke structurele (16) maatregel was de deplafonnering van de
sociale bijdragen, terwijl de vervangingsinkomens wel begrensd bleven. Hierdoor
werd het solidariteitsprincipe drastisch versterkt, maar kalfde het verzekeringsprin-
cipe verder af. Tegelijkertijd werden de socialezekerheidsbijdragen (17) systema-
tisch opgetrokken. Alhoewel deze maatregel gunstig was voor de financiering van
het stelsel, leidde hij tot een scherpe toename van de sociale lasten voor de hogere
inkomensgroepen onder de werknemers.

Verder was het belangrijk voor de coalitie dat de positie van de gezinnen die afhan-
kelijk waren van een vervangingsuitkering, en de bescherming van de groepen in de
laagste inkomensschijf zouden worden gevrijwaard. Dit gebeurde door de gezinsmo-
dalisering te versterken en de minima, in zowel sociale zekerheid als de bijstand, te
verhogen terwijl de maxima verder werden beperkt.

Deze dubbele doelstelling wordt duidelijk aan de hand van het voorbeeld van de
hervorming van de werkloosheidsverzekering. Werkloosheidsuitkeringen waren
nog steeds gekoppeld aan vroegere bijdragen, maar voor drie categorieën van
begunstigden werd een onderscheid gemaakt: gezinshoofden met een gezin ten
laste, alleenstaanden en samenwonenden. De laatstgenoemden zijn werklozen die
samen met iemand anders leven van diens eigen inkomen uit werk of van een ver-
vangingsinkomen. De eerste twee categorieën, die volledig van hun eigen werkloos-
heidsuitkering afhingen, behielden een normale verzekeringsuitkering. De categorie
samenwonenden ontving na een bepaalde periode een veel lagere werkloos-
heidsuitkering die niet aan enig vroeger inkomensniveau gelinkt was.

(16) Al was hij volgens Dehaene aanvankelijk tijdelijk bedoeld als crisismaatregel (Dehaene, 2012).
(17) De sociale bijdragen van de werkgevers werden echter selectief verlaagd. In 1981 werd de
beslissing genomen om de sociale bijdragen van werkgevers in sectoren met een hoge arbeidsintensi-
teit op een overeengekomen manier te verlagen. Deze operatie – “Maribel” genoemd – verlaagde de
sociale bijdragen van werkgevers met 15 miljard.
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Werkloosheidsuitkeringen werden nog steeds voor onbepaalde tijd toegekend. Niet-
temin werd een regel ingevoerd die stelde dat de rechten op werkloosheidsuitkerin-
gen konden opgezegd worden indien kon worden bewezen dat de werkloosheids-
duur van een gerechtigde, gespecifieerd volgens geslacht en leeftijd, dubbel (18) zo
hoog lag als de gemiddelde werkloosheidsduur in de regio. Dankzij deze hervormin-
gen kon de regering alle uitgaven in verband met werkloosheid onder controle hou-
den. Tijdens de tweede helft van de jaren tachtig kenden de uitgaven inzake werk-
loosheid zelfs een daling.

Andere belangrijke hervormingen vonden plaats in de sector van de gezondheids-
zorgen. De grote autonomie van zowel patiënt als zorgverstrekker, gekoppeld aan
een derde betalersregeling waardoor beide actoren nauwelijks met de kosten van
hun beslissingen werden geconfronteerd, zorgden samen met de technologische
ontwikkeling voor een explosie van de gezondheidsuitgaven. Men trachtte deze in
te perken door de introductie van een aantal responsabiliseringsmaatregelen.

Dat was bij uitstek het geval in de sector van de ziekenhuisuitgaven. Het aandeel
van de ziekehuisuitgaven in de uitgaven van de ziekte en invaliditeitsverzekering
was tussen 1971 en 1982 gestegen van 20% naar 30%. De verzuiling had ondermeer
geleid tot een uitbouw van het aantal ziekenhuizen en het bijhorende aantal zieken-
huisbedden. Tussen 1971 en 1982 nam het aantal bedden met 18.000 eenheden toe
en nam de capaciteit met 75% toe. Het aantal ligdagen was tussen 1962 en 1984 ver-
dubbeld. De strategie van de regering bestond hier uit het stimuleren van de zieken-
huizen om hun ziekenhuisbedden om te zetten in rust- en verzorgingsbedden, waar-
aan wel nood was. Verder werden de ziekenhuisdirecties geresponsabiliseerd door de
introductie van een enveloppefinanciering, waarbij men verwacht werd de uitgaven
binnen de marges van de door de enveloppe voorziene financieringslimiet te houden.

Een andere belangrijke vernieuwing bestond uit de rationalisering van de gegevens-
verwerking binnen de sociale zekerheid. Het belang van een kruispuntbank als cen-
traal punt in een elektronisch netwerk tussen de verschillende instellingen van de
sociale zekerheid, werd voor het eerst aangetoond in een artikel van Viaene, Rob-
ben, e.a., dat in 1986 in dit tijdschrift verscheen. Minister van Sociale Voorzorg
Dehaene besloot dit plan te realiseren en vroeg Frank Robben om dit project binnen
zijn beleidscel te coördineren. Er werd in dit verband regelmatig overleg gepleegd
met de betrokken instellingen en met andere instanties zoals het Rijksregister. Zo
was het cruciaal dat het zgn. ‘nationaal nummer’ op het niveau van alle socialezeker-
heidsstelsels kon worden benut. Begin 1990 werd de ‘Wet op de Kruispuntbank’ 
van kracht en Frank Robben werd door minister Busquin benoemd als adminis-
trateur-generaal van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dehaene schrijft
hierover in zijn memoires: “Een beperkte kern van gemotiveerde jonge ambtenaren, 

(18) In 1993 werd de termijn ingekort tot anderhalve keer de gemiddelde werkloosheidsperiode.
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die zich gesteund wisten door de politieke verantwoordelijken, hebben de sociale
sector in België zo aan de top van de digitale maatschappij gebracht. Ze hebben met
verve bewezen dat ook een overheidsadministratie tot een van de speerpunten van
de informatiemaatschappij kan uitgroeien” (Dehaene, 2012:244).

3.3. SAMENVATTING
Dankzij het hervormingsplan van de jaren tachtig kon de regering de overheidsuitga-
ven en bijgevolg ook de begrotingstekorten onder controle houden. De problemen
waren niet volledig opgelost, maar ten gevolge van het feit dat het “primair saldo”
(het verschil tussen alle inkomsten en alle uitgaven exclusief de rentelasten) geleide-
lijk aan steeg en het financieringspercentage in de jaren negentig lager lag, werd
een probleem dat vele waarnemers als onoplosbaar beschouwden, geleidelijk aan
beheersbaar.

In de sociale zekerheid leidden de saneringsplannen van de jaren tachtig tot een ver-
sterking van het solidariteitsbeginsel, ten nadele van het Bismarckiaanse evenredig-
heids- en verzekeringsbeginsel. Het verschil tussen de minimum- en maximumuitke-
ringen werd minder groot en de loongrenzen voor socialezekerheidsbijdragen wer-
den afgeschaft, waardoor de vervangingsratio’s voor hogere lonen kleiner werden.
Dat de evolutie van de uitkeringen van het niveau van de algemene welvaart werd
losgekoppeld, legde de basis voor een progressieve relatieve erosie van de uitkerin-
gen in de volgende jaren.

Om deze saneringsplannen binnen een bepaald tijdsbestek te kunnen realiseren,
werden sociaal overleg en de gewone parlementaire procedures omzeild. Het geïn-
stitutionaliseerde sociale overleg werd vervangen door informele overlegtypes, met
de bedoeling de sociale weerstand tegen deze saneringsplannen, die als onoverko-
melijk werden beschouwd, in te dijken. De sociale partners en de oppositie in het
parlement waren uiteraard misnoegd over deze aanpak en de coalitiepartners waren
zich bewust van de uitzonderlijke aard van deze benadering. Vanaf 1988 zullen de
rooms-rode regeringen Martens VII tot en met XI (1987-1992) en vooral de Rege-
ring-Dehaene I (1992-1995) proberen om het sociaal overleg te herstellen.

4. 1992-1998: ONTSTAAN VAN DE EMU

Het Europees Verdrag van Maastricht werd op 7 februari 1992 ondertekend met de
bedoeling de Europese Monetaire en Economische Unie (EMU) op te richten. Aan
de invoering van de EMU, die voor 1997 was gepland, ging een evaluatie van de lid-
staten vooraf. Om lid te worden van de EMU moesten de lidstaten voldoen aan de
zogenaamde “criteria van Maastricht”, opgesteld om de EMU de vereiste cohesie en
duurzaamheid te verschaffen.

De rooms-rode Regering-Dehaene I ging de verbintenis aan om de nodige maatrege-
len te treffen opdat België tegen eind 1996 aan deze Maastrichtnormen zou voldoen.
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Drie van de vijf criteria om tot de EMU te kunnen toetreden, werden gemakkelijk
gehaald: deze criteria hadden betrekking op de inflatie, de rentevoet en de stabiliteit
van de wisselkoersen. Voor het vierde criterium moesten grotere inspanningen wor-
den geleverd: de norm die bepaalde dat het algemene overheidstekort niet meer dan
3% van het bbp mocht bedragen. België zou er niet in slagen om tijdig het vijfde cri-
terium te halen, dat eiste dat de overheidsschuld niet meer zou bedragen dan 60%
van het bbp. Voor de toetreding van België tot de EMU zou hoogstwaarschijnlijk
over de vijfde norm moeten worden gedebatteerd. Bijgevolg besliste de regering dat
de vierde norm tegen elke prijs moest worden gehaald.

Reeds in 1992 had de Hoge Raad van Financiën een strategie ontwikkeld die België
in staat moest stellen om de Maastrichtnormen te halen. Dit meerjarenplan waarin
jaarlijkse doelstellingen werden bepaald, moest het globale overheidstekort tegen
eind 1996 verminderen tot 3% van het bbp. De komende jaren zouden alle overhe-
den zich aan strikte budgettaire restricties moeten houden. Verder formuleerde de
Hoge Raad ook aanbevelingen voor de gemeenschappen en de gewesten, hoewel
hun schuld niet had geleden onder de recessie van 1991.

Tegelijkertijd bleef het concurrentievermogen van de Belgische economie een bron
van bekommernis, voor een stuk ten gevolge van de monetaire problemen op Euro-
pees niveau. In 1992 bijvoorbeeld devalueerden het pond sterling en de Italiaanse
lire en in augustus 1993 kwam ook de Belgische frank onder druk te staan ten gevol-
ge van speculatie. De devaluatie was een feit door de overgang naar halfvaste wissel-
koersen. In het begin van oktober 1993 was de devaluatie al gestegen tot 5,36% ten
opzichte van de spilkoers van de Duitse mark. Door de invoering van de EMU en de
vereisten van de criteria van Maastricht zag de Belgische regering in dat ze dringend
de nodige hervormingen moest doorvoeren.

4.1. HET ‘GLOBAAL PLAN’
De Regering-Dehaene I probeerde om de overheidsfinanciën en de concurrentie-
positie van de ondernemingen weer in evenwicht te krijgen en gaf daarbij haar
voorkeur aan een drastische aanpak (‘big bang’). De regering, die meer dan de vori-
ge belang hechtte aan sociaal overleg, gaf daarbij de voorkeur aan een centrale over-
eenkomst met de sociale partners.

In 1992 kwamen de sociale partners tot een interprofessionele overeenkomst, waar-
bij de minimumlonen in beperkte mate werden opgetrokken. Ze keurden ook een
aanbeveling tot matiging goed voor de sectoren, hoewel de lonen in de sectorale
cao’s vaak werden opgetrokken. In deze context formuleerde de regering de ambi-
tie om tot een centrale overeenkomst, een “sociaal pact”, te komen, waarin effectie-
ve maatregelen in termen van loonmatiging een centrale rol zouden spelen. Het
“sociaal pact” moest worden voorbereid door een groep experten onder leiding van
Fons Verplaetse, gouverneur van de Belgische Nationale Bank. Deze “groep-
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Verplaetse” (19) kreeg de opdracht een memorandum en een diagnose voor te
bereiden, gestaafd met figuren en verwachtingen en de belangrijkste thema’s van
een “sociaal pact”. De groep stelde een schema op voor een globale aanpak. Maatre-
gelen genomen in het ene (beleids)domein hadden immers een invloed op andere
beleidsdomeinen. Bovendien diende niet alleen de schuldgraad te worden vermin-
derd, maar vooral ook het begrotingstekort, waardoor ook de sociale zekerheid niet
buiten schot kon blijven. Dit maakte niet alleen een globale aanpak, maar ook een
breed draagvlak noodzakelijk. De regering hield hiertoe in parallel met de werk-
zaamheden van de groep-Verplaetse bilaterale gesprekken met de sociale partners
(Dehaene, p. 448, 2012).

Op 19 oktober 1993 werd de “ontwerpnota-Verplaetse” opgeleverd, kort daarop
gevolgd door een “ontwerp van sociaal pact” van de Regering-Dehaene. In deze
periode werd de druk op het sociaal overleg opgevoerd, vooral omdat er onenig-
heid was gegroeid tussen de sociale partners (De Swert, 1994) en men hoopte dat
men “onder druk van de omstandigheden (Dehaene, 2012: 449) toch tot een con-
sensus zou komen. De socialistische vakbond FGTB/ABVV verwierp echter het pact-
ontwerp en kondigde een grootschalige staking aan. Op de dag dat de Europese
Raad in Brussel verzameld was naar aanleiding van het inwerkingtreden van het Ver-
drag van Maastricht, vond er een grote manifestatie plaats. Ook de bureaus van de
politieke partijen legden hun gewicht in de schaal met bijkomende opmerkingen.
De Regering-Dehaene vroeg daarom opnieuw een centrale werkgroep om een nieu-
we tekst op te stellen waarover de sociale partners en later ook de gemeenschappen
en de gewesten konden overleggen, maar de belangrijkste vakbonden organiseer-
den een grote sectoroverschrijdende staking.

De nieuwe tekst – het “Globaal Sociaaleconomisch Plan” – kreeg echter de steun
van alle politieke partijen van de coalitie en werd na een aantal amendementen door
het parlement goedgekeurd. De grootste problemen van het systeem – concurren-
tievermogen, sociale zekerheid en werkgelegenheid – werden niet individueel maar
als een geheel aangepakt. Het “Globaal Plan” moest én het concurrentievermogen
herstellen, én de sociale zekerheid in evenwicht brengen én de werkgelegenheid
bevorderen. Bijgevolg bestond het Globaal Plan uit drie delen: een wet op het con-
currentievermogen, een belastingwet en een sociale programmawet.

Het gevoeligste punt bleef de loonmatiging. De regering rekende op een loonmati-
ging van 3,5 procent. De werkgevers wilden 4,5 procent loonmatiging. In ruil voor
30 miljard Belgische frank aan loonsubsidies eisten de vakbonden de controle over
extra jobs. In plaats van een tijdelijke onderbreking van de loonindexering, werden
de prijzen voor tabak, alcohol, benzine en diesel uit de index gehaald; deze zoge-

(19) De deelnemende specialisten waren: Henri Bogaert, commissaris van het Plan, Robert Tollet,
voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, Michel Jadot, secretaris-generaal van het
Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling, Prof. Paul Van Rompuy, specialist overheidsfinanciën, en
Herman Verwilst, kabinetschef van Willy Claes (Dehaene, 2012:448).
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naamde “gezondheidsindex” leidde de facto tot een vertraging van de loonindexe-
ring. Bovendien zouden de lonen in 1995-1996 worden geblokkeerd. Die blokkering
werd op grote schaal opgelegd en had zelfs gevolgen voor de extralegale prestaties.
Vanaf het begin van 1994 konden de ondernemingen niet langer pensioenplannen
invoeren voor hun personeel.

Het Globaal Plan omvatte begrotingsmaatregelen ten belope van 140 miljard Belgi-
sche frank. Een vierjarenplan werd opgesteld voor een progressieve sanering van de
sociale zekerheid om vanaf 1994 tot een evenwicht te komen. Niet alleen werden
de socialezekerheidsbijdragen verhoogd, hoofdzakelijk door een “bijzondere sociale-
verzekeringsbijdrage” (20) in te voeren, maar de goedgekeurde maatregelen leidden
ook tot een kostenbesparing van 41 miljard Belgische frank in de sociale zekerheid.
De ‘gezondheidsindex’ bracht ook op het domein van de socialezekerheidsuitkerin-
gen aanzienlijke kostenbesparingen met zich mee. Bij wijze van compensatie werd
echter een selectieve stijging van het bestaansminimum en de minimumuitkeringen
voorzien. De werknemersbijdragen stegen met 26 miljard Belgische frank.

Wat de werkloosheidsvergoedingen betreft, werd de wachttijd verlengd. Jonge
schoolverlaters konden niet langer al na zes maanden aanspraak maken op een
werkloosheidsuitkering, maar pas na negen maanden. Bovendien werden ook de
mogelijkheden om langdurig werkzoekenden te schorsen, versoepeld. Op het vlak
van de ziekteverzekering voorzag het plan besparingen voor een bedrag van 4,4 mil-
jard Belgische frank dankzij een selectieve verlaging van de terugbetaling.

Een belangrijke maatregel inzake gezinsbijslagen werd eveneens voorgesteld: het
bedrag voor het eerste kind of voor het oudste kind in het huishouden werd
beperkt. Ook werd een bijkomende solidariteitsbijdrage voor gezinnen zonder kin-
deren ingevoerd. De uitgesproken negatieve reacties, met name van de Gezinsbond
(verwant met de christelijke zuil), maakten dat deze structurele besparingsmaatregel
werd omgezet in een belastingverhoging in het globaal plan.

Bovendien hervormde de regering de pensioenstelsels voor werknemers en de
overheidssector. Het hervormingsplan werd voorbereid tijdens een rondetafelconfe-
rentie met vertegenwoordigers van het middenveld. Deze pensioenhervormingen
hadden op korte en op lange termijn een diepgaande impact. De manier waarop het
wettelijk pensioen werd berekend bijvoorbeeld, werd grondig veranderd. In het sys-
teem voor werknemers werd het “laatst verdiende loon” vervangen door “gemiddel-
de lonen”. Daarbij komt nog dat de discriminatie tussen mannen en vrouwen bij de
berekening werd weggewerkt (percentages in plaats van aantal jaren). Wie ver-
vroegd met pensioen ging, werd nu ook financieel bestraft, en het 

(20) Geheven op de inkomsten van werknemers en ambtenaren op basis van een bepaald minimum
en tot een vastgelegd maximum.
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gelijktrekken van de pensioenen in de overheidssector werd aangepast (21). Boven-
dien werd voor hoge pensioenen een solidariteitsbijdrage ingevoerd. Deze progres-
sieve solidariteitsbijdrage had niet alleen gevolgen voor het wettelijk pensioen, maar
ook voor het extralegaal bedrijfspensioenplan. Verder werd voor deze aanvullende
bedrijfspensioenplannen een wettelijk stelsel ingevoerd.

Om (tewerkstelling in) exportsectoren te vrijwaren, werden de verplichte werkge-
versbijdragen voor sectoren die sterk onder internationale concurrentie te lijden
hadden, in 1993-1994 verlaagd door een reeks maatregelen, gekend onder de naam
Maribel-bis en Maribel-ter, genoemd naar een gelijkaardige operatie in 1980. Ter
compensatie van het verlies van inkomsten voor de sociale zekerheid, werden som-
mige btw-tarieven verhoogd.

In 1994 werden vervroegde verkiezingen gehouden om na de verkiezingen structu-
rele maatregelen te kunnen doorvoeren en zo voor het einde van 1996 de EMU-
norm te kunnen halen. De poging om al deze kwesties met één globaal plan aan te
pakken, leidde echter tot grote sociale onrust, met zware verkiezingsgevolgen voor de
socialistische coalitiepartners. Na de verkiezingen vertraagde alles. De startdatum voor
de Europese Monetaire Unie werd verschoven van 1 januari 1997 tot 1 januari 1999
en de lidstaten zouden in 1998 op basis van de cijfers van 1997 worden beoordeeld.

4.2. WERKGELEGENHEIDSPLAN VOOR DE TOEKOMST
Na de ervaring met het Globaal Plan was er een tendens om te kiezen voor een eer-
der informele en incrementele aanpak om bijkomende hervormingsmaatregelen
door te voeren. In het begin van 1996 echter nodigde de nieuwe Regering-Dehaene
II (1995-1999) de sociale partners uit om te onderhandelen over een ambitieus
“Werkgelegenheidsplan voor de toekomst”. Deze tactische ommekeer was voor een
groot stuk geïnspireerd door een gelijkaardige overeenkomst die de Duitse sociale
partners en de Regering-Kohl in 1996 hadden afgesloten. De Duitse overeenkomst
combineerde de belofte voor werk met een vermindering van de loonkost, kosten-
besparingen en een grotere flexibiliteit. Tegelijkertijd riep de voorzitter van de Euro-
pese Commissie, Jacques Santer, alle politieke, economische en sociale beleidsvor-
mers in de Unie op om het Europees Werkgelegenheidspact te verwezenlijken.

Met het “Werkgelegenheidsplan voor de toekomst” wilden de Belgische regering en
de sociale partners de doelstellingen en structurele maatregelen omschrijven die
nodig waren om de tewerkstelling te doen toenemen en de werkloosheid te doen
afnemen. De eerste gesprekken waren geen succes. De vakbonden waren niet te
vinden voor een nieuwe loongrens, nadat de lonen toch al twee jaar lang geblok-

(21) Dit was een welvaartsaanpassing: door de verhoging van de uitkeringen voor ambtenaren stegen
ook de pensioenen van gepensioneerde ambtenaren verhoudingsgewijs.
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keerd waren geweest. Ze stonden erop dat de werkgevers zouden waarborgen dat ze
ten minste de huidige tewerkstellingsniveaus zouden behouden en dat ze ernaar zou-
den streven om nieuwe banen te creëren. De werkgevers wilden dat tussen de loon-
norm en de werkgelegenheid een minimale link behouden bleef: de sectoren zouden
moeten beslissen hoe ver ze konden gaan om de werkgelegenheid te bevorderen.

Deze riskante opgave werd nog complexer door de aanhoudende kritiek van Europa
op Maribel-bis en Maribel-ter en meer bepaald op de verlaging van de verplichte
werkgeversbijdragen voor op de export gerichte sectoren. Om de Europese Com-
missie te sussen, stelde de regering voor om deze maatregel uit te breiden tot alle
industriesectoren en de verwerkende industrieën. Het te verdelen bedrag – iets
meer dan 11 miljard Belgische frank – zou echter hetzelfde blijven en bijgevolg zou-
den de sectoren met een kleiner aandeel genoegen moeten nemen.

De onderhandelaars stelden ten slotte een ontwerpovereenkomst op, het zogenaam-
de “Contract voor de toekomst”. In deze ontwerpovereenkomst gingen de onder-
handelaars de verbintenis aan dat ze tegen midden 2000 de werkloosheid zouden
halveren. De loonbevriezing zou worden vervangen door een loonmatiging, waar-
mee de loonkost preventief zou worden vastgelegd naargelang van de evolutie bij
de belangrijkste commerciële partners (Nederland, Duitsland en Frankrijk). De col-
lectieve arbeidsovereenkomsten op interprofessioneel, sectoraal en ondernemings-
niveau zouden erop gericht moeten zijn om werk te herverdelen en flexibeler te
maken. Onder meer de volgende maatregelen werden voorgesteld: de invoering van
een 39-urenwerkweek, loopbaanonderbrekingen, deeltijds werk en deeltijds brug-
pensioen, de mogelijkheid om de arbeidstijd over het jaar te spreiden, enz. De vak-
bonden verwierpen echter de ontwerpovereenkomst.

Vervolgens verzocht de regering het Parlement om “bijzondere machten”, zodat ze
hervormingen op het vlak van werkgelegenheid, concurrentievermogen, sociale
zekerheid en de federale begroting zou kunnen doorvoeren. De hoofdlijnen van het
Contract voor de toekomst werden omgezet in een reeks wetsvoorstellen en ont-
werpen van koninklijke besluiten. De wet tot vrijwaring van het concurrentievermo-
gen en een document over de herverdeling van arbeid en flexibiliteit werden voor
advies aan de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad
voorgelegd, zodat de sociale partners hun aanbevelingen konden formuleren. Aan-
gezien de regering bij een unanieme aanbeveling verbintenissen zou moeten aan-
gaan, werd een coalitie van sociale partners gecreëerd om ervoor te zorgen dat het
Contract voor de toekomst zou worden uitgevoerd. Ook hier verliepen de onder-
handelingen echter moeizaam en de werkgevers en de vakbonden slaagden er niet
in om tot een overeenkomst te komen.
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Tot slot legde de regering nog een derde en definitief verzoeningsplan aan de socia-
le partners voor. Het plan bestond uit verschillende onderdelen. Wat de loonmati-
ging en in het bijzonder de toepassing van de kaderwet betreffende het concurren-
tievermogen, stelde de regering voor om de nominale uurloonkost als referentie te
gebruiken om loonkosten in de verschillende landen en periodes met elkaar te ver-
gelijken. Na een correctie van de evolutie van het deeltijds werk, zou dit betekenen
dat de groeimarge voor lonen ten hoogste 6% zou bedragen (indexering en verho-
gingen per loongroep inbegrepen). Dit cijfer zou verhoogd worden wanneer zou
blijken dat de loonkost in België niet even snel zou stijgen als in de buurlanden.

Wat de tenuitvoerlegging van het Contract voor de toekomst van de werkgelegen-
heid betreft, hoopte de regering dat de Nationale Arbeidsraad erin zou slagen om tot
een overeenkomst te komen aangaande de uitbreiding van het recht op loopbaanon-
derbreking, deeltijds brugpensioen, flexibiliteit (bv. de berekening van de effectief
gewerkte tijd op jaarbasis), contracten van bepaalde duur, deeltijds werk, enz. De
werkgevers en de vakbonden werd gevraagd om hun aanbevelingen te formuleren
over een voorstel om verlaagde werkgeversbijdragen toe te kennen aan onderne-
mingen die de werktijdverkorting invoerden als een alternatief voor ontslag. Boven-
dien omvatte het plan van de regering ook een voorontwerp inzake een financiële
tussenkomst voor extra banen.

Verder werd een budget van 6,3 miljard Belgische frank voorzien voor nieuwe
arbeidsovereenkomsten. De werkgevers zouden jaarlijks een subsidie van 150.000
Belgische frank krijgen voor elke duidelijke verbintenis om ten minste één tewerkstel-
lingsmaatregel uit het menu van de regering door te voeren. Dit menu omvatte het
recht op een (deeltijdse) loopbaanonderbreking, deeltijds werk op vrijwillige basis,
een collectieve werktijdverkorting, flexibele werkuren en deeltijds brugpensioen.

Ook deze onderhandelingspoging werd een mislukking. Na een korte poging om de
gespannen verhoudingen met tweepartijenoverleg weer op gang te trekken, legde
de regering ex ante marges op voor de loononderhandelingen. Vanaf 1997 werd de
tijdelijke loonstop vervangen door een systeem dat de loonevolutie koppelde aan de
evolutie bij de belangrijkste drie concurrenten van België (Duitsland, Frankrijk en
Nederland) (22). De automatische indexering bleef behouden. Een flexibelere com-

(22) Twee keer per jaar publiceert een gemengd comité van de Nationale Arbeidsraad en de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven een rapport over de evolutie van de werkgelegenheid en loonkosten in
België en de buurlanden. Op basis van een technische aanbeveling van de Centrale Raad voor het
Bedrijfsleven wordt de maximaal beschikbare marge voor de evolutie van de nominale loonkost dan
om de twee jaar vastgelegd in een interprofessionele overeenkomst. Deze norm omvat de verwachte
indexeringen en de resterende marge voor effectieve loonsverhogingen en andere maatregelen die
de kosten van tewerkstelling per werknemer doen stijgen. Bovendien mogen werkgelegenheidsmaat-
regelen die de kosten doen stijgen, zoals arbeidstijdverkorting met behoud van de compensatie, geen
aanleiding geven tot een overschrijding van de loonnorm.
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pensatie was maar mogelijk door toedoen van werknemersaandelen in het bedrijf
en daarop was de loonmatiging niet van toepassing.

Er werd een wet goedgekeurd die alle werknemers recht gaf op loopbaanonderbre-
king. De werknemers kregen ook het recht om vanaf hun 58e deeltijds met brug-
pensioen te gaan. In ondernemingen waar een collectieve arbeidsovereenkomst
voorzag in brugpensioen vanaf de leeftijd van 55 jaar, werd deeltijds brugpensioen
eveneens een optie op diezelfde leeftijd. De regering hield duidelijk rekening met
de opmerkingen van de sociale partners, maar tegelijkertijd moedigde ze de sociale
partners er ook expliciet toe aan om voor bepaalde aspecten zelf overeenkomsten af
te sluiten.

Om de werkgelegenheidsakkoorden door te voeren, combineerde de regering twee
bestaande systemen: de ondernemingsplannen, die vooral op de ondernemingen
gericht waren, en de sectorale overeenkomsten inzake werkgelegenheid. In eerste
instantie kregen de sectoren de tijd om tot collectieve arbeidsovereenkomsten te
komen. Vervolgens kregen de ondernemingen de tijd om dergelijke overeenkom-
sten af te sluiten. Uiteindelijk moesten twee elementen worden uitgekozen uit een
menu met zes elementen: loopbaanonderbrekingen of deeltijds brugpensioen
bovenop het wettelijke stelsel, vrijwillig deeltijds werk, collectieve arbeidstijdver-
korting, flexibele werkuren of beperking van overuren en/of bijkomende opleidin-
gen. Een onderneming die een van deze maatregelen doorvoerde, kon een maatre-
gel naar keuze toevoegen.

In 1997 werd een zogenaamde “sociale” Maribel ingevoerd, waarmee voor werkne-
mers in de non-profitsector de werkgeversbijdragen werden verlaagd om de tewerk-
stelling in deze sector in de hand te werken. De regering hoopte door middel van
deze maatregel duizenden banen te kunnen creëren.

4.3. DE HERVORMING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
In 1995 was sociale zekerheid het kernthema van de federale verkiezingen. De SP
(de Vlaamse socialistische partij, waarvan de huidige sp.a de politieke erfgenaam is)
lanceerde haar verkiezingscampagne met de slogan “onze sociale zekerheid”. De
Vlaamse christendemocraten (CVP, nu CD&V) betraden het strijdperk met het “sleu-
telplan” voor de sociale zekerheid van Eerste minister Dehaene. In dit plan, gepubli-
ceerd in boekvorm als “titel: “Sleutels voor morgen: mijn agenda voor de volgende
regering”, lag de klemtoon op werkgelegenheid en sociale zekerheid. Het laatste
hoofdstuk bevat een aantal prioriteiten op voor de volgende regering: de bedoeling
was om de groei van de werkgelegenheid te bevorderen door de socialezekerheids-
bijdragen van de werkgevers selectief te verlagen. Er moest voorrang worden gege-
ven aan de laagste inkomensschijven, aan deeltijds werk en aan arbeidsintensiteit.
Om budgettaire redenen werd een lineaire vermindering uitgesloten. Verder
beklemtoonde Dehaene de noodzaak om een alternatieve manier te vinden om de
sociale zekerheid te financieren.
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De Waalse socialistische partij (de PS) had enkele jaren voorheen reeds een alterna-
tief bedacht om de sociale zekerheid te financieren, namelijk de “veralgemeende
socialeverzekeringsbijdrage”, gebaseerd op het model van de “Contribution sociale
généralisée” (CSG), die in 1991 in Frankrijk werd ingevoerd. De vakbonden schaar-
den zich achter deze idee. De CSG was een eenvormige sociale bijdrage voor ieder-
een en voor alle ondernemingen en ze kon bepaalde fiscale en parafiscale bijdragen
vervangen. Verder werd een kapitaalbelasting ingevoerd om de financiering van de
sociale zekerheid nog verder uit te breiden. Die idee werd echter nooit door de
coalitiepartners van de PS goedgekeurd. In 1997 daarentegen gaf de Minister van
Economie het Federaal Planbureau de opdracht een studie te maken van de gevol-
gen van de invoering van de CSG, bijvoorbeeld in de vorm van een algemene 2,18%
belasting voor huishoudens en ondernemingen.

Volgens het sleutelplan van Dehaene moesten ook de uitgaven voor de sociale
zekerheid met een eerder preventieve aanpak worden beperkt. Vooral dan in de
gezondheidszorgsector moesten alle betrokken spelers hun verantwoordelijkheid
opnemen en de financiële houdbaarheid van de ziektekostenverzekering verbete-
ren. Voor het pensioenstelsel suggereerde Dehaene om het “pay-as-you-go”-systeem
aan te vullen door een soort van kapitalisatie. De tweede- en derdepijlerpensioenen
moesten worden gepromoot. Wat de werkloosheid betreft, moest de klemtoon lig-
gen op werkwilligheid en activering. Werkzoekenden zouden verplicht worden om
een opleiding te volgen en werden aangemoedigd om taken van algemeen nut te
verrichten. De vroegere Eerste minister verwierp echter de suggestie om de uitke-
ringen aan een tijdslimiet te binden.

De Regering-Dehaene II verwezenlijkte haar ambities wellicht niet omdat ze werd
geteisterd door enkele politieke crises (Dutroux, dioxine, …) die al haar aandacht
opeisten. Er werden nochtans wel degelijk discussies gevoerd over de modernise-
ring van de sociale zekerheid, en er werden ook een aantal hervormingsmaatregelen
gerealiseerd. Zo werden er maatregelen genomen om de sociale en financiële haal-
baarheid van het pensioenstelsel te verbeteren en kwam er een faillissementsverze-
kering voor zelfstandigen.

De belangrijkste structurele vernieuwingen werden tijdens deze periode doorge-
voerd op het vlak van het beheer van de sociale zekerheid. Zo werd een “Beheersco-
mité van de sociale zekerheid” opgericht. Dit comité bestond uit vertegenwoordi-
gers van de sociale partners, van de regering en van het Nationaal Intermutualistisch
College. Het werd bijgestaan door een adviescomité, bestaande uit hogere ambtena-
ren (of hun vertegenwoordigers) van de ministeries en van de gezamenlijk beheerde
socialezekerheidsorganen. Het comité stond in voor het “algemene financiële
beheer” van de sociale zekerheid. Verder zou het comité ook het beheer van de
sociale zekerheid opwaarderen, op basis van gelijke vertegenwoordiging en een
betere samenwerking tussen de gezamenlijk beheerde socialezekerheidsinstellin-
gen. De voornaamste taak van het comité bestond er echter in, de regering op de
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hoogte te houden van de financiën van de sociale zekerheid, d.w.z. de kapitaal-
stroom en de reserve, en de aandacht van de regering te vestigen op dispariteiten
tussen de financieringsnoden van een bepaalde tak van de sociale zekerheid en de
financiering die ervoor was voorzien. Daarenboven moest het aan de regering con-
crete voorstellen voorleggen in verband met de begroting van de sociale zekerheid.

Dankzij dit “algemene financiële beheer” werden de verschillende takken van de
Belgische sociale zekerheid (pensioenen, werkloosheid, ziekte en invaliditeit, enz.)
voortaan gefinancierd op basis van reële uitgaven. Hiervoor gebruikte het “Beheers-
comité van de sociale zekerheid” inkomsten uit de verplichte socialeverzekeringsbij-
dragen betaald door werknemers en werkgevers, uit een vaste bijdrage uit de alge-
mene middelen en uit alternatieve financieringsbronnen. Vóór 1995 werden de
socialeverzekeringsbijdragen voor elke sector van de sociale zekerheid nog steeds
afzonderlijk bepaald, ook al waren ze dan onderling met elkaar verbonden. Tegelij-
kertijd met het “algemene financiële beheer” werd een algemene socialeverzeke-
ringsbijdrage ingevoerd en werd de financiering door de staat verminderd; alterna-
tieve financiering van de sociale zekerheid zorgde er mee voor dat er fondsen waren
om de begroting in evenwicht te houden.

Ook het beheer van de socialezekerheidsinstellingen werd gemoderniseerd. Vanaf
april 1990 stelden de hogere ambtenaren van de socialezekerheidsinstellingen (de
instellingen die alle inkomsten en uitgaven inzake sociale zekerheid beheren, zoals
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Rijksdienst voor Kinderbijslag
voor Werknemers (RKW), de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)) een memoran-
dum op, waarin ze verklaarden dat ze een betere service zouden kunnen verlenen
indien ze zich minder met hun personeelsbeheer zouden moeten bezighouden en
indien ze hun diensten zelf konden organiseren en beheren.

In 1996 keurde de regering een ontwerp van koninklijk besluit goed waarin werd
voorzien om met elk van deze gezamenlijk beheerde socialezekerheidsinstellingen
een bestuursovereenkomst af te sluiten. In deze bestuursovereenkomsten moesten
de instellingen samen met hun bevoegde minister gedetailleerde doelstellingen
bepalen, bijvoorbeeld inzake de kwaliteit van de verstrekte diensten. Om deze doel-
stellingen te halen kregen de bestuurscomités, die met gelijke vertegenwoordiging
werden samengesteld, een grotere autonomie op het vlak van begroting en perso-
neelsbeheer. Vanaf dan konden de parastatale organisaties met een algemene begro-
ting werken, waardoor transfers tussen de verschillende uitgavencategorieën moge-
lijk werden. De rol van de regering in deze bestuurslichamen werd eveneens bena-
drukt. Twee regeringscommissarissen, waarvan één door de Minister van Begroting
werd aangesteld, controleerden de verrichtingen van elke instelling. De onderhan-
delingen namen echter veel tijd in beslag en de bestuursovereenkomsten werden
pas in januari 2002, door de nieuwe regering, opgesteld.

Een andere belangrijke vernieuwing was de Wet-Colla uit 1996, die de pensioenleef-
tijd van mannen stapsgewijs gelijkstelde door de pensioenleeftijd van de vrouwen,
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geleidelijk over een periode van dertien jaar, op te trekken tot dat deze gelijk was
aan deze van de mannen.

Eén belangrijke vernieuwing deed zich op regionaal niveau voor: het Vlaams
Gewest voerde in maart 1999 de zorgverzekering in. Zo ontstond niet alleen een
nieuwe tak in de sociale zekerheid, maar er werd ook een precedent geschept: een
van de Belgische gewesten ontwikkelde een socialeverzekeringsprogramma. Een
verrassende ontwikkeling aangezien de sociale zekerheid nog steeds een federale
bevoegdheid was; de organisatie van de zorg was wel een regionale bevoegdheid.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de beslissing van de Vlaamse regering in de
andere Belgische gewesten aanleiding gaf tot een zekere mate van verzet. Deze
Vlaamse verzekering, die door verplichte verzekeringspremies wordt gefinancierd,
was voor alle inwoners van Vlaanderen verplicht: het was een universele verzeke-
ring. Zowel de ziekteverzekering als een aantal erkende privéverzekeringsmaat-
schappijen werden bij het beheer van de verzekering betrokken.

4.4. SAMENVATTING
De rooms-rode Regeringen-Dehaene I en II (1992-1999) steunden op de principes
van sociale dialoog, om te komen tot een zo breed mogelijke sociaaleconomische
consensus voor de verwezenlijking van de sociaaleconomische hervormingen. In de
jaren negentig was een driepartijendialoog noodzakelijk om vorderingen te maken.
Oplossingen voor complexe problemen op een sociaaleconomisch niveau konden
maar worden gevonden toen de regering bij de gesprekken werd betrokken. Alles
was onderling gekoppeld: spreken over werkgelegenheid was spreken over loon-
vorming; spreken over kostenvermindering was spreken over financiering van de
sociale zekerheid. Tegelijkertijd waren de sociale partners afhankelijk van de rege-
ring wilden ze de nodige financiële marges creëren om de dialoog te “smeren”.

Wanneer er echter geen marges of besparingen moesten worden gerealiseerd, ver-
liep de dialoog zeer stroef en dreigde hij zelfs op een dood spoor terecht te komen.
Bovendien keurden de grootste twee vakbonden van de katholieke en socialistische
zuil een totaal andere versie goed. Het christelijke ACV was eerder geneigd om het
model met dialoog en werkgelegenheid te behouden, terwijl het socialistische
ABVV meer opkwam voor en bekommerd was om de loonontwikkeling. Ook op
nationaal niveau waren er bij beide vakbonden grote verschillen tussen de stand-
punten van hun centrale leiding, die bij de onderhandelingen betrokken was, en die
van hun sectorale groeperingen. Interne verschillen kwamen ook voor bij de werk-
gevers. In de praktijk lieten de sociale partners het liever aan de sectoren over om
de onderhandelingen over loonvoorwaarden te voeren. Bovendien werden de
onderhandelaars door hun achterban vaak tot de orde geroepen en bijgevolg had-
den ze slechts een relatief beperkte volmacht om te onderhandelen. In plaats van
een centrale dialoog voerden de regering en de leiders van de sociale partners een
pragmatische en informele dialoog. Tot slot was de regering genoodzaakt om zelf de 
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beslissingen te nemen en tegelijkertijd te proberen om rekening te houden met de
gevoeligheid van de sociale partners.

Voor de regering was het belangrijk dat ze de communautaire agenda onder contro-
le kon houden. Om deze politieke vrede te verwezenlijken, was het absoluut nood-
zakelijk dat het Sint-Michielsakkoord – het akkoord waarmee België formeel een
federale staat werd – werd goedgekeurd. Daarenboven moesten sommige maatrege-
len bijdragen tot de stabiliteit van de regering, in het bijzonder door de zogenaamde
“constructieve motie van wantrouwen”. Verder werden de bevoegdheden van de
gemeenschappen en de gewesten verder uitgebreid en de raden van de gefedereer-
de entiteiten werden voortaan rechtstreeks verkozen. Op die manier konden de
spanningen tussen de gemeenschappen worden afgezwakt.

De Regering-Dehaene I kende een hoge prioriteit toe aan maatregelen die ervoor
moesten zorgen dat België tijdig aan de criteria van Maastricht zou voldoen. Voor
het criterium van de EMU om het totale overheidstekort tot 3% van het bruto bin-
nenlands product (bbp) te beperken, moesten zware inspanningen worden gele-
verd. Bijgevolg veronderstelde de geplande stabilisering van de overheidsfinanciën
dat alle overheden de komende jaren een strikt begrotingsbeleid zouden volgen.

Nadat pogingen om tot een consensus te komen op niets uitdraaiden, legde de rege-
ring een “algemeen sociaaleconomisch plan” op. De doelstellingen hiervan waren:
het concurrentievermogen herstellen, komen tot een evenwicht in de sociale zeker-
heid (daarvoor werd een vierjarenplan opgesteld om deze sector geleidelijk aan in
orde te brengen) en de werkgelegenheid bevorderen. De “gezondheidsindex”
bracht op het domein van de socialezekerheidsuitkeringen aanzienlijke kostenbe-
sparingen met zich mee. Ook werden strengere voorwaarden opgelegd voor de
werkloosheidsuitkeringen en de pensioensector werd hervormd, met ingrijpende
gevolgen op lange en korte termijn. De geleidelijke erosie van het bismarckiaanse
evenredigheidsbeginsel werd dus voortgezet.

Wat jobcreatie en vermindering van de werkloosheid betreft, werden de werkge-
versbijdragen in sommige sectoren van de economie selectief verlaagd. Ter compen-
satie werden verschillende btw-tarieven verhoogd. De loonbevriezing werd vervan-
gen door een loonmatiging en het loonbriefje werd preventief zo bepaald dat het
met de ontwikkelingen bij de voornaamste handelspartners (Nederland, Duitsland
en Frankrijk) overeenstemde.

In deze periode brachten verschillende partijen van de coalitie ideeën voor een
grondige “hercalibrering” van de sociale zekerheid te berde. Dit debat over de her-
vormingen werd stopgezet, voornamelijk omdat justitie en andere aangelegenheden
al de aandacht van de regering opeisten. Toch werden enkele belangrijke vernieu-
wingen verwezenlijkt, zoals het “algemene financiële beheer”. Een algemene socia-
lezekerheidsbijdrage werd ingevoerd en er volgden tal van hervormingen, maar ook
uiteenlopende vormen van alternatieve financiering voor de sociale zekerheid. Een
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“algemene socialezekerheidsbijdrage”, naar het voorbeeld van de “Contribution
Sociale Généralisée” (veralgemeende sociale bijdrage – CSG) die in 1991 in Frankrijk
werd ingevoerd, kon echter niet alle coalitiepartners bekoren.

5. DE ACTIEVE VERZORGINGSSTAAT

In 1999 kwam een coalitieregering van liberalen, socialisten en groenen aan de
macht, onder leiding van de liberaal Guy Verhofstadt. Voor het eerst in veertig jaar
tijd werd een regering gevormd zonder de roomse partijen (en mét de ecologisten).
De Regering-Verhofstadt I (1999-2003) legde dan ook sterk de klemtoon op sociaal-
culturele aangelegenheden; zo werd het homoseksueel huwelijk mogelijk gemaakt
en kwam er een wetgeving inzake euthanasie.

De coalitie kon ook voordeel halen uit een herstel in de wereldeconomie en uit de
gunstige vooruitzichten op het vlak van economische groei. De positieve gevolgen
van de herstelmaatregelen werden ook voelbaar en bijgevolg werden ook begro-
tingsfaciliteiten gevonden voor een nieuwe investeringsagenda, die wat de sociale
aspecten betreft, op een innovatief en nieuw sociaal paradigma gebaseerd zou zijn.

5.1. EEN NIEUW PARADIGMA: DE ACTIEVE VERZORGINGSSTAAT
Het sociale en economische gedeelte van het regeringsakkoord van deze Regering-
Verhofstadt I werd ontwikkeld op basis van het paradigma van de “actieve verzor-
gingsstaat”. Dit ontwerp werd opgesteld door Frank Vandenbroucke, Minister van
Sociale Zaken en Pensioenen in de Regering-Verhofstadt I. Het concept van de actie-
ve verzorgingsstaat werd beïnvloed door een internationale vernieuwingsbeweging
binnen de sociaaldemocratische beweging, maar ook door het Europese werkgele-
genheidsdebat. Bovendien herkennen we ook bepaalde elementen van het sleutel-
plan dat Dehaene in 1995 aan de kiezers voorlegde, en van het toekomstplan van de
socialistische partij.

Met de actieve verzorgingsstaat als paradigma werden liberale eisen, zoals belasting-
verlaging en activering van werklozen, verzoend met socialezekerheidsmaatregelen
om de situatie van de zwaksten in de samenleving te verbeteren, zoals de maximum-
factuur in de ziekteverzekering, vooral dan voor chronische aandoeningen, en de
verhoging van de laagste pensioenen. Het duidelijke herstel van de economische
groei maakte de begrotingsmarges vrij die hiervoor noodzakelijk waren.

Gedeeltelijk onder invloed van de Europese Werkgelegenheidsstrategie werd daarbij
een beleid gelanceerd dat de klemtoon legde op activering. In het kader van de
Europese Werkgelegenheidsstrategie werd duidelijk dat het niveau van arbeids-
marktparticipatie bij de Belgische bevolking zeer laag lag, in vergelijking met het
peil in andere Europese landen, in het bijzonder bij 50-plussers. Door het economi-
sche klimaat daalde de werkloosheid en het aantal vacatures steeg fors, maar het
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werd zelfs nog duidelijker dat een wezenlijk deel van de bevolking op actieve leef-
tijd werkloos of inactief bleef, ondanks het gunstige economische klimaat.

Sinds het begin van de jaren tachtig legde België expliciet de klemtoon op de selec-
tieve verlaging van de werkgeversbijdragen om de concurrentiepositie van kwetsba-
re sectoren te verbeteren en de vraag naar werk te stimuleren, vooral dan voor laag-
geschoolden. Deze laatsten bleken immers consequent oververtegenwoordigd te
zijn in de populatie van langdurig werklozen (23). De impact van selectieve verla-
gingen op de tewerkstellingsvooruitzichten van deze kwetsbare arbeidsmarktgroep
bleef volgens sommige analyses eerder beperkt, terwijl de financiële basis van de
sociale zekerheid erdoor werd vernauwd (Marx, 2007).

Tijdens de Regering-Verhofstadt I werd dit arsenaal aangevuld met activeringsmaatre-
gelen aan aanbodzijde. De werkloosheidsvallen en andere werkgelegenheidsvallen
werden systematisch aangepakt na een voorbereidende studie door de administratie.
In dat opzicht werden ook de minimumlonen verhoogd. Er werden activeringsmaat-
regelen gepland, vooral dan om ouderen en langdurig werklozen weer op de arbeids-
markt te integreren. De klemtoon lag in het bijzonder op een positieve benadering:
liever de wortel dan de stok. Strenger toezicht houden op de beschikbaarheid van de
werklozen was moeilijk haalbaar, maar het onderwerp was niet langer taboe.

5.2. BESLUITVORMINGSPROCEDURE
De Regering-Verhofstadt I kondigde ook aan dat ze een einde wilde maken aan het
“achterkamerbeleid”, een verwijzing naar de informele gesprekken tijdens Martens
V en VI, en wilde werken in een “opendebatcultuur”. De regeringsleden konden
zichzelf politiek positioneren. Daardoor werd voldoende ruimte vrijgelaten voor de
uiteenlopende politieke strekkingen binnen de coalitie.

Tijdens Verhofstadt I werd een vijfde staatshervorming doorgevoerd, voorbereid
door een intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor institutione-
le heropleving. De gewesten kregen bijkomende bevoegdheden. De gemeenschap-
pen werden geherfinancierd, terwijl de gewesten bijkomende belastingbevoegdhe-
den kregen. De jaarlijkse subsidie die de gemeenschappen van de staat kregen,
werd in dit verband verhoogd en de gewesten werden verantwoordelijk voor een
elftal belastingvormen, waaronder de successierechten. Bovendien konden ze, bin-
nen bepaalde limieten, aan individuen belastingvermindering toekennen, extra
belastingen eisen (opcenten) of, binnen de perken van hun bevoegdheden, een
belastingverhoging of -verlaging doorvoeren. Deze vijfde staatshervorming leidde tot
een pacificatie binnen de gemeenschappen.

(23) De doeltreffendheid van deze maatregelen op het domein van de tewerkstelling werd echter in
vraag gesteld (Marx, 2001).
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5.2.1. Sociale dialoog
Ondanks het feit dat de liberale partners in de coalitie, en niet in het minst de Eerste
minister zelf, oorspronkelijk sceptisch stonden tegenover de sociale dialoog, kon-
digde de regering aan dat de sociale partners actief zouden worden betrokken bij
het sociaaleconomische beleid van de regering.

Het multisectoraal akkoord van 2000 omvatte akkoorden over loonbepaling en een
reeks maatregelen om werk te herverdelen. Hierbij merken we op dat het multisec-
toraal akkoord een weerspiegeling was van de Europese richtlijnen inzake werkgele-
genheid. België was koploper bij de omzetting van deze richtlijnen in sociale
akkoorden. Bovendien bezorgde het multisectoraal akkoord de NAR veel werk:
maar liefst 19 hoofdstukken van het multisectoraal akkoord moesten ten uitvoer
worden gelegd en zouden normaal gezien nationaal toepasselijke collectieve
arbeidsovereenkomsten moeten opleveren. De werkgevers waren echter ontgoo-
cheld. Op sectorniveau streefden de vakbonden naar een loonsverhoging van 7% en
dat viel niet in goede aarde bij de werkgevers. Bovendien weigerden de vakbonden
in te gaan op de eis van de werkgevers voor een grotere flexibiliteit en dus wilden
ze overuren op individuele basis niet versoepelen.
Niettemin maakte het gunstige economische klimaat dat de dialoog vlotter verliep.
De begrotingsmarges werden groter en in de sociale zekerheid werden zelfs begrotings-
overschotten genoteerd.

5.2.2. Rondetafelgesprekken en “superministerraden”
Opmerkelijk is dat de Regeringen-Verhofstadt I en II (1999-2007) de sociale dialoog
vaak voerden in de vorm van rondetafelgesprekken. De sociale partners en verte-
genwoordigers van andere organisaties en groeperingen, maar ook tal van deskundi-
gen konden aan rondetafelgesprekken deelnemen waar een brede waaier van socia-
le kwesties werd aangekaart. Met deze rondetafelgesprekken wilde de regering dui-
delijk tot een zo groot mogelijke consensus komen aangaande een herziening van
het socialezekerheidsstelsel.

Bovendien hadden de Regeringen-Verhofstadt I en II de gewoonte om grootschali-
ge, gespecialiseerde regeringsconclaven te houden, die al snel de bijnaam “supermi-
nisterraden” kregen en die vaak buiten de hoofdstad plaatsvonden. Tijdens deze
conclaven werden beslissingen genomen over belangrijke aangelegenheden, die dan
meteen ook aan de pers werden meegedeeld. Bijgevolg kregen deze “superminister-
raden” ook heel wat media-aandacht. De reeks maatregelen was doorgaans even-
wichtig, zodat alle leden van de coalitie ze verkocht kregen. De aangekondigde maat-
regelen bevatten als algemene regel altijd een gedeelte sociale zekerheid en een
gedeelte belastingen. Bovendien vielen ze vaak samen met een begrotingsherziening.
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5.3. MODERNISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
In oktober 2000 dienden de sociale partners unaniem een voorstel in voor een reeks
“sociale correcties” in de sociale zekerheid. In eerste instantie moesten deze correc-
ties de schuldenberg met acht miljard Belgische frank verminderen. Een tweede
doelstelling was erop gericht de loonwig – het verschil tussen het brutoloon en het
beschikbare loon – te verkleinen, in de eerste plaats door de “bijzondere socialeze-
kerheidsbijdrage” te halveren. Dit was een soort van crisisbijdrage, die in 1994 als
onderdeel van het Globaal Plan werd ingevoerd en door de werkenden aan de socia-
le zekerheid werd betaald. Bovendien werd het inkomen van gepensioneerden en
personen met een handicap verhoogd. Hun prestaties werden aangepast aan de stij-
ging van de welvaart. Verder stelden de sociale partners voor om alle uitkeringen te
indexeren, één maand nadat de spilindex overschreden was, aangezien de uitke-
ringstrekkers twee maanden lang op een automatische indexering moesten wachten
vooraleer hun uitkeringen stegen.

De “rondetafel van de sociale solidariteit” werd in 2001 gelanceerd. Daags voor het
initiatief werd aangekondigd, betoogden de vakbonden voor hogere socialezeker-
heidsuitkeringen, gelinkt aan de welvaart. De rondetafel van de sociale solidariteit
moest tegen december 2001 een langetermijnplan opleveren voor de hervorming
van de sociale zekerheid in de periode 2003-2010. De regering beloofde om in de
begroting van 2003 financiële middelen op te nemen om deze verbeteringen te kun-
nen doorvoeren, maar het ging uiteindelijk slechts om een fractie van het bedrag dat
nodig was om aan de eisen van de vakbonden te voldoen, namelijk aan de welvaart
gelinkte uitkeringen.

De regering stelde oorspronkelijk twaalf onderwerpen voor de rondetafelgesprek-
ken voor, maar voegde hieraan toe dat de onderhandelaars de onderwerpen
betreffende een hervorming van de sociale zekerheid nog konden aanpassen. De
twaalf onderwerpen waren: 1) sociale zekerheid en de link met de welvaart, 2)
financiering, 3) gelijke kansen en bescherming, 4) sociaal Europa, 5) rechtvaardige
socialezekerheidsuitkeringen, 6) sociaal verantwoorde economie, 7) toegang tot
kwaliteitszorg, 8) nieuwe beroepsrisico’s, 9) strijd tegen armoede, 10) hogere
arbeidsparticipatie, 11) beleid voor ouderen en tot slot 12) beleid voor personen
met een handicap. Toen het rondetafelgesprek van start ging, werden uiteindelijk
slechts drie specifieke werkgroepen gecreëerd, waarvan elk een van de volgende
onderwerpen moest bestuderen: 1) de maximumfactuur, 2) de strijd tegen armoede
en 3) de nieuwe beroepsrisico’s.

Toen de begroting werd opgesteld, bleek dat de regering, door een economische ver-
traging, niet de bijkomende middelen had voorzien om aan de eisen van de sociale
partners te voldoen. Behalve de beperkte middelen die in het begin van het rondeta-
felgesprek werden aangekondigd, werden ook geen bijkomende middelen voorzien
om de uitkeringen op te trekken of de socialezekerheidsbijdragen te verlagen. De
sociale partners verklaarden openlijk dat de gesprekken niet veel zin hadden en na
een korte hervatting van de activiteit eindigde het rondetafelgesprek in een impasse.
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5.3.1. Het sociale statuut van de zelfstandigen
In 2002 werd het rondetafelgesprek over het sociale statuut van de zelfstandigen
gelanceerd. De verschillende zelfstandigenorganisaties moesten formuleren hoe de
sociale bescherming voor zelfstandigen moest worden verbeterd. De verslagen van
de studiegroep inzake de hervorming van het sociale statuut van de zelfstandigen
vormden het uitgangspunt voor deze gesprekken. Op verzoek van de regering maak-
te deze groep een gedetailleerde analyse van het socialezekerheidsstelsel voor zelf-
standigen en daaruit bleek dat het op het vlak van preventie van armoede niet doel-
treffend was.

De conclusies van de studiegroep leidden ook tot de beslissing van de regering om
een sociaal statuut die naam waardig in te voeren voor echtgenoten die hun zelfstan-
dige partner bijstaan. Dit zou in twee stadia worden gerealiseerd. In het eerste stadi-
um zouden de echtgenoten alleen toegang hebben tot het minimumstatuut voor de
ziekteverzekering, maar ze konden reeds vrij toetreden tot het volledige statuut, dat
ook recht gaf op een pensioen en op kinderbijslag. Vanaf 2006 werd de overgang
naar het volledige systeem verplicht. Op basis van een weerlegbaar vermoeden
werd verondersteld dat een persoon gehuwd met een zelfstandige of een persoon
die contractueel met hem samenwoont, niet anders kon dan hem bij deze activiteit
te helpen.

Het rondetafelgesprek over het sociale statuut van zelfstandigen eindigde in een aan-
tal voorstellen om het sociale statuut van zelfstandigen en hun helpende echtgenoot
te verbeteren. De grootste vordering bestond hierin dat het minimumpensioen voor
zelfstandigen werd opgetrokken zonder dat de bijdragen werden verhoogd. Voor de
andere voorstellen liepen de gesprekken over de financiering van een betere sociale
zekerheid voor zelfstandigen, met inbegrip van een verhoging van de onderne-
mingsbijdragen, vertraging op.

5.3.2. Een sociaal pensioenbeleid
Op 12 juli 2001 hadden de sociale partners en de regering een “Gezamenlijke verkla-
ring tot bevordering van de aanvullende pensioenen als onderdeel van een sociaal
pensioenbeleid” ondertekend. In deze verklaring stelden de sociale partners en de
regering bijzonder veel belang te hechten aan het in stand houden en verder ontwik-
kelen van het wettelijk pensioenstelsel, zodat het stelsel ook in de toekomst pensioe-
nen op een voldoende hoog niveau kunnen garanderen voor alle werknemers.

Om tegemoet te komen aan de onvermijdelijke budgettaire gevolgen van de vergrij-
zing, werd het Zilverfonds opgericht. Dit fonds had als doelstelling om reserves aan
te leggen die toelaten in de periode 2010-2030 de extra-uitgaven van de diverse wet-
telijke pensioenstelsels ten gevolge van de vergrijzing te betalen. Met het Zilver-
fonds zou dus een demografische reserve voor de wettelijke pensioenen worden
opgebouwd.
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De ontvangsten van het Zilverfonds konden bestaan uit overschotten van de sociale
zekerheid, begrotingssurplussen, eenmalige niet-fiscale ontvangsten en de
opbrengst van de beleggingen. Om een structurele financiering van het Zilverfonds
mogelijk te maken, moest een begrotingsbeleid gevoerd worden dat gericht is op
het realiseren van overschotten. Dit zou leiden tot een versnelde schuldafbouw. Het
Zilverfonds was bijgevolg een instrument van budgettaire discipline. Door middel
van het Zilverfonds, engageerde de regering zich om in haar begrotingsbeleid de
komende jaren op structurele wijze rekening te houden met de gevolgen van de ver-
grijzing. De schuldafbouw kreeg bijgevolg een specifieke sociale doelstelling, nl. de
betaalbaarheid van de pensioenen garanderen, zonder de sociale bescherming in
gevaar te brengen. De reserves van het Zilverfonds mochten slechts aangesproken
worden in de periode 2010-2030 om de extra-uitgaven van de diverse wettelijke
pensioenstelsels ten gevolge van de vergrijzing te betalen en ten vroegste vanaf het
moment dat de schuldgraad lager is dan 60% van het bbp (momenteel is dat iets
meer dan 100%).

De “gezamenlijke verklaring” van 12 juli riep ook op tot de democratisering van de
aanvullende pensioenen. Men was immers tot de vaststelling gekomen dat de rela-
tief bescheiden eerstepijlerpensioenen op de middellange termijn niet meer konden
tegemoetkomen aan de toegenomen koopkrachtaspiraties van de nieuwe gepensio-
neerden. Om deze kloof te dichten zou het noodzakelijk zijn de tweedepensioenpij-
ler uit te breiden en te verdiepen. De tweede pijler diende echter niet alleen te
worden uitgebreid, maar ook te worden gedemocratiseerd. Ondanks het feit dat de
tweede pijler sinds de jaren tachtig werd uitgebreid, bleef de dekking immers zeer
ongelijk. Voornamelijk mannelijke werknemers, kaderleden en bedienden, en werk-
nemers in grote sectoren, konden genieten van een tweedepijlerpensioen. Bedrijven
hanteerden het extralegale pensioen immers als een instrument in het individuele
“human resources management” om bepaalde werknemers voordelen toe te kennen.

De Wet Aanvullende Pensioenen Werknemers (de “Wet-Vandenbroucke” of W.A.P.
genoemd) hertekende vanaf 2004 het wettelijke en regelgevende landschap van de
aanvullende pensioenen tweede pijler. Dankzij de Wet op de Aanvullende Pensioe-
nen (WAP) kregen de paritaire comités de mogelijkheid om in een duidelijk juri-
disch kader te zorgen voor aanvullende pensioenstelsels gestoeld op solidariteit.
Aanvullende pensioenstelsels konden het statuut van “sociale pensioenplannen” ver-
krijgen als ze bepaalde voorwaarden vervulden (24). Aan Pensioenplannen met een

(24) De solidariteitsmechanismen moesten uitgebouwd kunnen worden door, onder meer, de invoe-
ring van gelijkgestelde perioden in de pensioenopbouw (zoals voor ziekte, invaliditeit en werkloos-
heid); de plannen moeten alle werknemers via een CAO opnemen in het pensioenplan; de kosten
moeten beperkt worden en de winsten herverdeeld onder de aangeslotenen; de plannen moeten
paritair beheerd worden. Deze sociale plannen bieden twee bijkomende voordelen. Ten eerste een
fiscaal voordeel: in tegenstelling tot de bestaande pensioenplannen zijn ze vrijgesteld van de verzeke-
ringstaks van 4,4% op de betaalde premies. En ten tweede mogen ze toegekend worden buiten de
loonnorm.
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sociaal statuut werd fiscaal een bijkomend voordeel verschaft doordat ze werden
vrijgesteld van de verzekeringstaks op de betaalde premies. Bovendien mochten ze
toegekend worden buiten de loonnorm.

5.3.3. Een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg
De Regering-Verhofstadt I maakte zich zorgen over de enorme toename van de
gezondheidsuitgaven. In 1980 bedroegen de gezondheidsuitgaven 3,5% van het
bbp, in 2003 was dat 5,4%. In 1980 nam de gezondheidszorg 21,8% in van de uitga-
ven voor de sociale zekerheid, in 2003 was dat 32%.

Ook de sociale partners stelden dat de gezondheidsuitgaven beter beheerst dienden
te worden en dat de jaarlijkse groei van de uitgaven onder controle moest worden
gebracht. Bovendien stelden zij herhaaldelijk dat deze toename niet langer alleen
kon gefinancierd worden door sociale bijdragen op de lonen in de particuliere sec-
tor. In 2003 betaalde het stelsel voor de werknemers bijna 94% van de gezondheids-
uitgaven.

De groeinorm die door de regering-Dehaene was ingevoerd en waarbij men trachtte
de stijging onder de 1,5% te houden, werd door Verhofstadt I wel versoepeld
naar een stijging van 2,5%. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing mocht
de “gewone” stijging (exclusief de demografische component, geraamd op 1%)
van de kosten van de gezondheidszorg maar 2% bedragen. Wanneer dit onhaal-
baar bleek besliste de Regering-Verhofstadt II om een stijging van 4,5% toe te
staan.

De Regering-Verhofstadt I was er zich evenwel terdege van bewust dat indien de
stijging van de gezondheiduitgaven niet kon worden afgeremd, in de toekomst fun-
damentele vragen over de organisatie van het systeem naar voor zouden worden
geschoven. Om de gezondheidsuitgaven onder controle te brengen trachtte de rege-
ring “de mechanismen van de gezondheidszorg” aan te passen.

Net als in andere westerse landen zorgde de technologische ontwikkeling voor een
opwaartse druk op de gezondheidsuitgaven. De regering wou dan ook de medische
technologie meer afstemmen op kostenreductie. Maar ook de geleidelijke universali-
sering van het systeem, alsook overconsumptie speelden een rol. De regering wou
dan ook de zowel de vragers als de aanbieders van gezondheidszorgen responsabili-
seren. Dit gold in de eerste plaats voor de uitgaven voor de geneesmiddelen, waarbij
artsen (voorschrijfgedrag, versus verloning) alsook de geneesmiddelenindustrie
(prijsreductie, versus belastingen) aldus werden geresponsabiliseerd.

Voor de geneesmiddelenindustrie werd het zogenaamde claw-back-systeem inge-
voerd, waarbij werd bepaald dat de geneesmiddelenindustrie 72 procent van het
tekort in het deelbudget moet aanzuiveren. Indien het geneesmiddelenbudget niet
overschreden wordt, gaat het geld van de buffer naar de sociale zekerheid. Verhof-
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stadt II verving het systeem door een buffer. De geneesmiddelenindustrie diende
een buffer (in 2006 en 2007 resp. 79 miljoen EUR en 100 miljoen EUR) aan te leg-
gen, als waarborg dat het geneesmiddelenbudget niet zou overschreden worden. De
geneesmiddelenindustrie werd in 2005 en 2006 ook een “bijzondere heffing” opge-
legd om het tekort in de sociale zekerheid aan te zuiveren.
Een andere piste tot beheersing van de uitgaven was het introduceren van meer
verantwoordelijkheid voor de individuele patiënt. Wanneer patiënten zelf een gro-
ter deel van de kost moeten betalen, heeft dit automatisch een remmend effect op
de publieke gezondheidsuitgaven. In het midden van de jaren negentig werden de
remgelden voor artsenconsultaties sterk opgetrokken.

Zoals in andere landen vormen deze “out-of-pocket”-betalingen echter ook in België
een regressief element in de financieringsmix in de zin dat zij voor de rijkere gezin-
nen een relatief kleiner deel van hun inkomen uitmaken. Bovendien werd de impact
van de gezondheidsuitgaven op het budget van de gezinnen groter naarmate in het
kader van de responsabilisering de patiënt verplicht werd een toenemend aandeel
van haar/zijn uitgaven zelf te financieren.

In de jaren negentig werd daarom reeds in 1994 de sociale en fiscale franchise inge-
voerd, grotendeels uit bezorgdheid voor de negatieve verdelingseffecten van het
verhogen van de remgelden voor de artsenconsultaties. In 2000 werd het eigen aan-
deel van de patiënt echter op 19,1% geraamd (Avalosse, Kesenne en Léonard: 2003,
5) en werd de gezondheidszorg in toenemende mate geconfronteerd met financiële
problemen van patiënten.

De Regering-Verhofstadt-I nam daarom verschillende maatregelen om patiënten met
hoge eigen betalingen te beschermen. Dit gebeurde op de eerste plaats via regle-
mentering van remgelden en via correctiemaatregelen zoals de verhoogde tegemoet-
koming. Verder was er ook een toenemende reglementering van de supplemen-
ten bij ziekenhuisopname. De belangrijkste innovatie was echter de introductie van
de maximumfactuur. Dit vanwege enkele tekortkomingen in de sociale en fiscale
franchise.

Het principe van de sociale franchise hield in dat aan “mutualistische gezinnen” met
specifieke kenmerken (met recht op een verhoogde tegemoetkoming of waarvan de
gerechtigde langdurig werkloos is) geen remgelden worden aangerekend boven een
limiet van 15.000 BEF. Niet alle uitgaven werden meegerekend: Zo werden genees-
middelen niet opgenomen en verblijfskosten in ziekenhuizen werden slechts
gedeeltelijk meegerekend.

Voor de fiscale franchise telde men de remgelden per “fiscaal gezin” op en verge-
leek men het totale betaalde bedrag met een grensbedrag dat varieert met het belast-
baar netto-inkomen. Wanneer de betaalde remgelden van het gezin uitstegen boven
het grensbedrag, werd de overschrijding terugbetaald.
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De sociale franchise gold enkel voor sociale categorieën (mensen met een vervan-
gings- of bijstandsinkomen, beneden een lage inkomensgrens, die stijgt met het aan-
tal personen ten laste). De fiscale franchise beschermde dan weer alle gezinnen,
maar voorzag pas in terugbetaling na twee jaar. Voor beide systemen gold dat lang
niet alle kosten in aanmerking worden genomen.

Voor twee risicogroepen in onze samenleving volstonden deze franchisesystemen niet:
� de gezinnen met chronisch zieken (omdat lang niet alle kosten meegerekend 

worden in de teller van de franchise);
� de gezinnen met een laag of bescheiden inkomen, die voortdurend of herhaalde-

lijk geconfronteerd worden met gezondheidskosten en die niet behoren tot een 
sociale categorie omdat ze werken of net boven de inkomensgrens vallen.

Om de onvolkomenheden van deze franchisesystemen op te vangen lanceerde de
Regering-Verhofstadt-II in 2002 de maximale gezondheidsfactuur (MaF). De MaF is het
maximumbedrag van het remgeld voor artsen en geneesmiddelen dat een gezin jaar-
lijks moet betalen, afhankelijk van het inkomen. Deze “maximumfactuur” maakte door
twee maatregelen komaf met de tekortkomingen van het franchisesysteem: nl. een uit-
breiding van het aantal verstrekkingen dat in de remgeldteller werd opgenomen en
een (gedeeltelijke) overschakeling op het concept van het sociologische gezin (25).

De maximumfactuur gaf de waarborg aan elk gezin dat het gezin niet meer dan een
bepaald bedrag zou uitgeven voor verzekerde en noodzakelijke gezondheidskosten.
De hoogte van dat bedrag hangt af van het gezinsinkomen. Een belangrijk kenmerk
van de maximumfactuur is bovendien dat gezinnen met een laag of bescheiden
inkomen een snelle terugbetaling krijgen van wat ze boven het plafond hebben
betaald. Gezinnen met een laag inkomen kregen vanaf de overschrijding van het
maximumbedrag het remgeld terugbetaald door het ziekenfonds. Voor de andere
gezinnen gebeurde de terugbetaling aanvankelijk met de afrekening met de belastin-
gen en dus twee jaar later. Vanaf 2006 verdween de fiscale MaF en gebeurde de
terugbetaling voor iedereen via het ziekenfonds en dus sneller.

5.3.4. De “superministerraden” van Gembloux en Oostende
In 2004 kondigde de Regering-Verhofstadt-II (2003-2007) tijdens een “bijzondere
sociaaleconomische ministerraad” in Gembloux enkele nieuwe sociaaleconomische
maatregelen aan. Deze maatregelen hadden betrekking op de beschikbaarheid van 

(25) Ten eerste werden de remgelden voor noodzakelijke geneesmiddelen (type A en B) mee in de
remgeldteller opgenomen.(8) Ten tweede werden voor een aantal gezinnen — de lage inkomens en
de groepen die vroeger in aanmerking kwamen voor de sociale franchise — alle remgelden op het
niveau van het sociologische (in plaats van mutualistische of fiscale) gezin samengeteld om na te
gaan of het recht op terugbetaling wordt geopend.
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werklozen, een uitbreiding van de werkbonus en flexibele werkuren op het einde
van de loopbaan.

Er werd strenger toegezien op de beschikbaarheid van werklozen. Alle werklozen
die gedurende 18 maanden een werkloosheidsuitkering hadden ontvangen, werden
uitgenodigd voor een gesprek (26), waar hen dan werd gevraagd om te bewijzen
dat ze naar een gepaste baan hadden gezocht. Indien ze dit bewijs niet konden voor-
leggen, zouden ze geleidelijk aan hun uitkering verliezen. Een werkloze die niet
echt naar werk zoekt, zou zijn werkloosheidsuitkering gemiddeld na 26 maanden
verliezen. De vakbonden waren bij de invoering van deze maatregel betrokken.

Een van de maatregelen tegen werkloosheidsvallen – de werkbonus – werd tot de
laagste lonen uitgebreid. De werkbonus was bedoeld om ervoor te zorgen dat laag-
betaalde werknemers een hoger nettoloon konden ontvangen zonder dat hun bruto-
loon werd verhoogd. Dat betekent dat de verlaging van de socialezekerheidsbijdrage
van de werknemer rechtstreeks naar het nettoloon ging.

De sociale partners hadden het gevoel dat ze aan de kant waren gezet, aangezien ze
vooraf niet waren geraadpleegd. De regering beloofde dat ze tijdens de eigenlijke
tenuitvoerlegging van deze maatregel wel zouden worden geraadpleegd.

De zelfstandigenorganisaties hadden eveneens de indruk dat ze op de achtergrond
werden gehouden. Naar aanleiding van de superministerraad werden nochtans
enkele beslissingen genomen over de beloofde verbetering van het sociale statuut
van zelfstandigen. De zelfstandigenorganisaties hadden kritiek op de financiering
van de hogere pensioenen, waarvoor de zelfstandigen zelf zouden moeten bijdra-
gen. Later in het jaar bedaarden de gemoederen enigszins, toen werd beslist dat de
verhoging zou ingaan zonder dat bij de zelfstandigen zelf extra bijdragen zouden
worden geïnd.

Eén maand na de superministerraad in Gembloux, werd opnieuw een superminister-
raad georganiseerd, deze keer in Oostende. Daar waar tijdens de eerste superminister-
raad vooral de economische aspecten van de werkgelegenheid werden aangekaart,
werd tijdens de laatste meer aandacht besteed aan het sociale en dan in het bijzon-
der aan de levenskwaliteit, die volgens Eerste minister Verhofstadt het basisthema
moesten vormen van de aangekondigde resem maatregelen.

De top werd voorafgegaan door een betoging van de vakbonden, die eisten dat er
een link werd gelegd tussen de socialezekerheidsuitkeringen en de welvaart. Boven-
dien eisten ook de ziekteverzekeringsmaatschappijen betere invaliditeitsuitkeringen.

(26) In streken met weinig werkloosheid kunnen werklozen al na 12 maanden worden uitgenodigd,
in andere dan weer pas na 24 maanden.
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Bijgevolg werd in Oostende beslist om de oudste pensioenen, de uitkeringen voor
beroepsziekten en de invaliditeitsuitkeringen met 2% te verhogen. Verder werd aan-
gekondigd dat er om de twee jaar overleg zou worden gepleegd met de sociale part-
ners, om de link tussen de socialezekerheidsuitkeringen en de welvaart te onderzoe-
ken. In dat opzicht zou rekening worden gehouden met de werkgelegenheid, de
evolutie van de lonen en vooral de gevolgen voor de begroting.

In 2005 stelde federaal Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte (PS) een plan voor
– “De structurele financiering van de sociale zekerheid in België” – aangaande de
alternatieve financiering van de sociale zekerheid door middel van een hervormde
socialezekerheidsbijdrage en een transfer van personenbelasting en vennootschaps-
belasting naar fondsen voor de sociale zekerheid. Dit waren de voornaamste drie
voorstellen om de financiering van de sociale zekerheid te hervormen. In ruil daar-
voor opteerde hij voor lagere socialezekerheidslasten en uitkeringen gelinkt aan de
welvaart. De vakbonden reageerden positief, in tegenstelling tot de coalitiepartners.

5.3.5. Generatiepact
In oktober 2005 probeerde de Regering-Verhofstadt-II om tot een consensus te
komen over het hoger genoemde Generatiepact. De voornaamste doelstelling van
dit pact bestond erin, de effectieve pensioenleeftijd en de leeftijd waarop iemand de
arbeidsmarkt verlaat, uit te stellen. Uit internationale studies was immers gebleken
dat de effectieve pensioenleeftijd in België uitzonderlijk laag lag: in 2004 bedroeg
die 59,4 jaar.

Met de sociale partners werd een consensus gesloten. Het Generatiepact bevatte
ruim zestig maatregelen betreffende het einde van de loopbaan, de werkgelegen-
heid en de sociale zekerheid. De geleidelijke verhoging van de minimumleeftijd
voor vervroegde uittreding – van dan af 60 jaar – zou zo een symbolische waarde
krijgen. Bij de werkenden tussen de 50 en de 65 jaar oud was slechts 6,5% met ver-
vroegd pensioen. De meeste werkenden ouder dan 50 zaten in feite in een brugpen-
sioenstelsel (ambtenaren) of in het stelsel voor oudere werklozen of ze waren
arbeidsonbekwaam. Bovendien had de Regering-Dehaene II de brugpensioenleeftijd
in 1996 al met twee jaar verhoogd, maar dat had weinig effect.

Net zoals in de jaren negentig stuitten de vakbondsonderhandelaars op verzet van
hun achterban, vooral dan in de sterke sectorgroeperingen. Er volgden een nationa-
le staking en een betoging, waarbij 100.000 deelnemers protesteerden, in de eerste
plaats tegen de verhoging van de brugpensioenleeftijd, maar ook vóór meer banen
voor jongeren. Deze grootschalige mobilisatie werd voor een stuk verklaard door
het feit dat het generatiepact gevolgen had voor de sectorakkoorden en onderne-
mingsovereenkomsten en dus ook voor de praktische planning van de loopbanen
van de werkenden. De regering verklaarde echter dat de maatregelen niet veranderd
zouden worden en dat alleen over de voorwaarden nog kon worden onderhandeld.
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Het generatiepact werd ten slotte goedgekeurd, zij het met enkele aanpassingen. De
minimumbrugpensioenleeftijd werd opgetrokken, maar uitzonderingen bleven
mogelijk voor werknemers in een industriesector waar het werk fysiek veeleisend
is. Werknenemers die ouder waren dan 62 en ten minste 40 jaar hadden gewerkt,
kregen een pensioenbonus en dit per jaar dat ze extra in de onderneming hadden
gewerkt tot ze de wettelijke pensioenleeftijd hadden bereikt. Verder werd het mak-
kelijker om te blijven na de wettelijke pensioenleeftijd, d.w.z. 65 jaar. Gepensio-
neerden ouder dan 65 konden in 2006 15%, in 2007 10% meer verdienen zonder dat
dit gevolgen had voor hun pensioen.

Ondanks het feit dat een groot aantal van de maatregelen uit het generatiepact (nog)
niet ten uitvoer werd gelegd, zag het ernaar uit dat het grote eindeloopbaandebat in
de samenleving duidelijk het bewustzijn van de publieke opinie had aangewakkerd.
Sinds 2005 is de feitelijke pensioenleeftijd in ieder geval blijven stijgen.

5.4. SAMENVATTING
De Regering-Verhofstadt I lanceerde een ambitieus hervormingsprogramma dat
geïnspireerd werd door het paradigma van de actieve welvaartstaat. Dit hervor-
mingsprogramma lag aan de basis van een relatief indrukwekkende hervormings-
agenda op het vlak van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt, die aanvankelijk,
mede dankzij een verbetering van de sociaaleconomische situatie en het herstel van
het internationale economische klimaat, de wind in de zeilen had. Dat was ook
nodig want het paradigma van de actieve welvaartstaat voorziet in een heroriënte-
ring van de sociale agenda met een klemtoon op nieuwe sociale investeringen die
pas op middellange termijn zouden resulteren in positieve resultaten op het vlak
van armoede en tewerkstelling.

De Regeringen-Verhofstadt I en II wilden duidelijk een zo breed mogelijke maat-
schappelijke draagvlak voor deze hervormingsagenda creëren. Niet alleen werd de
geïnstitutionaliseerde dialoog gerespecteerd, maar er werden ook rondetafelge-
sprekken op het getouw gezet waar de sociale partners en, naargelang van het
onderwerp, andere vertegenwoordigers van betrokken organisaties en instellingen
werden geraadpleegd. De geïnstitutionaliseerde dialoog en de rondetafelgesprekken
werden echter af en toe gedwarsboomd door (aankondigingen van) regeringsbeslis-
singen, en de gedreven houding en communicatie van de regering suggereerde
soms expliciet dat de maatregelen sowieso zouden worden toegepast, los van wat
de consultaties zouden opleveren. Dit maakte het voor de onderhandelaars soms
moeilijk om naar hun achterban te communiceren dat er met hun standpunten wel
degelijk rekening werd gehouden.

Alhoewel de ambitie van de Regeringen-Verhofstadt I en II ongetwijfeld nog verder
reikte, is men er toch in geslaagd een aantal structurele verbeteringen van de Belgi-
sche verzorgingsstaat te introduceren. Zo werd meer aandacht besteed aan de acti-
vering van werklozen en uitkeringsgerechtigden, aan de wegwerking van werkloos-
heidsvallen, het sociale eindeloopbaandebat, de structurele verbetering van het
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sociale statuut van zelfstandigen, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, enz.
Voor elk van deze punten werden doorslaggevende verbeteringen doorgevoerd.
Door de Wet Aanvullende Pensioenen werd het wettelijke en regelgevende land-
schap van de aanvullende pensioenen tweede pijler bovendien grondig hertekend.

6. ALGEMENE BEOORDELING

De fundamentele kenmerken van het huidige Belgische socialebeschermingsstelsel
zijn vandaag nog in overwegende mate dezelfde als in 1980: het systeem bestaat nog
steeds uit verplichte socialezekerheidsstelsels voor werknemers en voor zelfstandi-
gen, die nagenoeg de hele bevolking verzekeren tegen inkomensverlies door de
voornaamste risico’s van het leven of door ziekte. Over het algemeen worden deze
stelsels nog steeds overwegend gefinancierd met socialezekerheidsbijdragen.

Deze socialezekerheidsstelsels verstrekken uitkeringen die in verhouding staan tot
het gederfde inkomen, maar toch beperkt zijn tot een plafond (maximum) en een
drempel (minimum). De uitkeringen zijn doorgaans gemodaliseerd naar gezinssa-
menstelling. Bovendien wordt aan de verzekerde populatie forfaitaire kinderbijslag
betaald, gemodaliseerd naar aantal en leeftijd van de kinderen, en behoeftecatego-
rie. De socialezekerheidsstelsels worden aangevuld met een vangnet voor die leden
van de bevolking die onvoldoende of helemaal niet verzekerd zijn en die, na een
middelentoets, geen minimuminkomen blijken te hebben.
Toch zijn er een aantal belangrijke tendensen waarneembaar, die we hieronder één
voor één beschrijven.

6.1. EROSIE VAN HET SOCIALEVERZEKERINGSPRINCIPE
In de sociale zekerheid werd door de herstelplannen van de jaren tachtig het
solidariteitsbeginsel kracht bijgezet, ten koste van het Bismarckiaanse evenredigheids-
en verzekeringsbeginsel. Dit was het resultaat van drie verschillende processen.

6.1.1. Erosie van de uitkeringen
Doordat de uitkeringen van het algemene welvaartsniveau werden losgekoppeld,
erodeerden de uitkeringen in de loop van de volgende jaren, ook al werden de mini-
ma regelmatig selectief verhoogd. Door de selectieve verhoging van de minimale
socialezekerheidsuitkeringen werd de kloof tussen de minimum- en maximumuitke-
ringen in de loop van de tijd bovendien aanzienlijk kleiner. Het verschil tussen de
minimum- en maximumuitkeringen bedraagt nu nog nauwelijks 12%, een fractie van
de inkomensmarges.

Uit een studie (Van Mechelen et al., 2007) blijkt dat de minimumuitkeringen voor
werknemers in de periode 1970-1985 en de bedragen van het maatschappelijk wel-
zijn sneller waren gestegen dan het gemiddelde loon (figuur 1). Vanaf het midden
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van de jaren tachtig echter daalden deze weer ten opzichte van de algemene stijging
van de welvaart. In 1999 bereikten alle minima in de sociale zekerheid voor werkne-
mers een niveau dat, in vergelijking met het gemiddelde loon, 10 tot 15% lager lag
dan in 1986. Door selectieve verhogingen tijdens de Regeringen-Verhofstadt I en II
kenden de minimumpensioenen en het gewaarborgd inkomen voor ouderen een
wezenlijke verbetering. Zo lag het welvaartsniveau van de ouderen in 2006 even
hoog als in 1986. Het welvaartsniveau van arbeidsongeschikte werknemers en werk-
lozen bleef echter dalen.

In de jaren zeventig en tachtig evolueerden de minima voor zelfstandigen anders
dan de uitkeringen voor werknemers en de sociale uitkeringen (Van Mechelen et
al., 2007). In de jaren zeventig stegen de uitkeringen voor zelfstandigen onvoldoen-
de om de ontwikkeling van het algemene welvaartspeil te volgen. Dit was in de
periode 1988-1995 opnieuw het geval. In 1999 lag het uitkeringsniveau voor zelf-
standigen ten opzichte van het gemiddelde loon 6 tot 13% hoger dan in 1986. Ook
in de periode 2000-2006 stegen de minima voor zelfstandigen opmerkelijk sneller
dan het gemiddelde loon. Ondanks deze ontwikkeling bleven de socialezekerheids-
minima voor zelfstandigen ver beneden de minimumuitkeringen voor de werkne-
mers. Het netto-inkomen van een zelfstandig gezinshoofd met een minimumpen-
sioen evolueerde tussen 2001 en 2006 van 42% van het gemiddelde loon tot 44%
van het gemiddelde loon, maar het lag nauwelijks hoger dan het gewaarborgd inko-
men voor ouderen (43%) (Van Mechelen et al., 2007).

FIGUUR 1: DE ONTWIKKELING VAN DE WELVAART EN DE BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDS-
MINIMA (GEZINSHOOFD) ALS % VAN HET GEMIDDELDE LOON (JANUARI 1992 = 100)
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Bron: Van Mechelen, N., Bogaerts, K. en Cantillon, B., De welvaartsevolutie van de bodembescher-
ming in België en de ons omringende landen, Working paper Sociale Zekerheid nr. 5, DG Beleids-
ondersteuning, FOD Sociale Zekerheid, 2007.

6.1.2. Loskoppeling van socialezekerheidsbijdragen en socialezekerheidsuitkeringen
De link tussen het bedrag van de socialezekerheidsbijdrage en de socialezekerheids-
uitkeringen is in alle takken van de sociale zekerheid veel minder uitgesproken dan
oorspronkelijk het geval was. In de eerste plaats werd voor de socialezekerheidsuitke-
ringen een plafond bepaald, terwijl er voor de betaling van socialezekerheidsbijdragen
geen bovengrens of “opt out” is voor werknemers met een hoog beroepsinkomen.

Het recht op uitkeringen wordt eveneens in regel geopend door het betalen van
sociale bijdragen, maar door de decennia heen werden steeds meer zogenaamde
“gelijkgestelde periodes” ingevoerd. Een gelijkgestelde periode is een periode waar-
in een sociaal verzekerde geen bijdragen betaalt, maar wel nog socialezekerheids-
rechten opbouwt. In België kennen we, wat de eerstepijlerpensioenen betreft,
gelijkstellingen voor periodes van vergoede werkloosheid, werkonbekwaamheid
ten gevolge van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, voor stakingsdagen, moe-
derschapsverlof en loopbaanonderbrekingen.

Wanneer de lengte van de beroepsloopbaan wordt berekend, wordt met deze gelijk-
gestelde periodes op dezelfde manier rekening gehouden als met periodes van
werk. Bovendien hangt het pensioenbedrag van de werknemer af van het loon dat
hij jaarlijks verdiende of, in geval van gelijkstelling, het fictieve loon. Dankzij deze
gelijkgestelde periodes houdt een onderbreking op de arbeidsmarkt niet noodzake-
lijk in dat het pensioenbedrag wordt verlaagd.

Figuur 2 toont de verhouding tussen het aantal gelijkgestelde dagen en het aantal
gelijkgestelde dagen en gewerkte dagen in een bepaald jaar, en dit voor de periode
1970 tot 2001. In de grafiek zien we dat de verhouding sinds het begin van de jaren
zeventig fors is gestegen. Het percentage dagen waarmee rekening wordt gehouden
voor het recht op een pensioen zonder dat er bijdragen voor werden betaald, steeg
tussen 1970 en 1985 met 21 procentpunten (13% tot 34%). In de periode daarna
schommelde dit cijfer tussen 30% en 33% (Larmuseau en Peeters, 2005).

Er kan ook een onderscheid worden gemaakt volgens het type van gelijkstelling:
werkloosheid, loopbaanonderbreking of andere omstandigheden. Figuur 2 toont dat
de werkloosheid sinds de jaren tachtig het vaakst aanleiding heeft gegeven tot gelijk-
stelling. Bij het begin van de jaren negentig steeg het aantal gelijkgestelde dagen ten
gevolge van werkloosheid ten opzichte van het totale aantal gelijkgestelde dagen tot
een maximumhoogte van 75%. Daarna daalde dit aandeel tot 67% in 2001. Ander
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zijds kende het aantal gelijkgestelde dagen door loopbaanonderbreking een forse
stijging in de periode 1990 tot 2001.

FIGUUR 2: HET AANDEEL GELIJKGESTELDE DAGEN VOOR DE OPBOUW VAN PENSIOEN-
RECHTEN VOOR WERKNEMERS, 1970-2001, VOLGENS TYPE VAN GELIJKSTELLING

Bron: Peeters, H. en Larmuseau, H., De solidariteit van de gelijkgestelde periodes. Een exploratie van de aard,
het belang en de zin van de gelijkgestelde periodes in de totale pensioenopbouw bij werknemers, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, jaargang 47, nr. 1, 2005.

6.1.3. Alternatieve financiering van sociale zekerheid
Tot in 1981 werden de verschillende takken van sociale zekerheid (pensioen, werk-
loosheidsuitkeringen, ziekte en invaliditeit, enz.) uitsluitend door specifieke inkom-
sten gefinancierd, waarbij de socialezekerheidsbijdragen en overheidssubsidies de
voornaamste twee financieringsbronnen waren. Elke tak had een specifieke bijdra-
gevoet voor sociale zekerheid, betaald door de werkgevers en de werknemers. Deze
verplichte bijdragen openden een recht binnen de tak in kwestie. De opbrengsten
uit de bijdragen werden binnen deze tak definitief verworven. Met de invoering van
het Globaal Financieel Beheer op 1 januari 1995 werd volledig afgestapt van de
financiering volgens sector, ten gunste van een financiering op basis van de finan-
ciële behoeften van de verschillende takken.

De sociale zekerheid wordt nog steeds hoofdzakelijk gefinancierd door verplichte
socialezekerheidsbijdragen geheven op het brutoloon en door een vaste subsidie uit
algemene fondsen. Sinds het begin van de jaren negentig werd er echter alsmaar
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vaker een beroep gedaan op alternatieve financieringsbronnen om de rekeningen
van de sociale zekerheid in evenwicht te houden en/of de socialezekerheidsbijdra-
gen selectief te kunnen verlagen en de financiering uit algemene belastingheffingen
te beperken. Deze alternatieve middelen houden zeer uiteenlopende belastingsvor-
men in: bijvoorbeeld een energiebelasting, een deel van het inkomen uit btw,
accijnzen, vermogensbelasting of belasting op effecten, enz. In 1997 werden de
inkomsten uit deze belastingen opgeteld en uitgedrukt als een percentage van de
btw-inkomsten. Ongeveer 96% van dit aandeel wordt aan het werknemersstelsel toe-
gekend, de overige 4% gaat naar het stelsel voor zelfstandigen.

FIGUUR 3: FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID VOLGENS HERKOMST: VER-
PLICHTE WERKGEVERS- OF WERKNEMERSBIJDRAGEN, ALGEMENE BELASTINGHEFFINGEN,
SPECIFIEKE FISCALE MAATREGELEN

Bron: FOD Sociale Zekerheid, 2011.

De Franstalige socialisten en de vakbonden pleitten actief voor een “algemene
socialezekerheidsbijdrage”, naar het algemene model voor socialezekerheidsbijdra-
gen dat in 1991 in Frankrijk werd ingevoerd. Deze eenvormige socialezekerheidsbij-
drage zou een aantal tijdelijke of structurele fiscale verplichtingen of heffingen van
vergelijkbare aard vervangen. Bovendien zouden op die manier ook de inkomsten
uit kapitaal kunnen worden aangewend voor de financiering van de sociale zeker-
heid. Hoewel het Federaal Planbureau de mogelijke impact van een dergelijke alge-
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mene socialezekerheidsbijdrage uitermate gunstig inschatte, kon de idee de andere
coalitiepartners niet bekoren.

6.2 DE ARBEIDSMARKT
Dat de bevolking op actieve leeftijd de voorbije decennia slechts beperkt op de
arbeidsmarkt doordrong, was (en blijft) een groot probleem voor de Belgische
arbeidsmarkt. Een stijgend percentage van de bevolking werd afhankelijk van een
vervangingsuitkering van de sociale zekerheid. Figuur 3 toont de ontwikkeling van
het percentage voor uitkeringsafhankelijkheid in de periode 1970 tot 2001.

6.2.1. Afhankelijkheidsratio
Tussen 1970 en 2000 zien we een spectaculaire stijging van het percentage, van 40
tot meer dan 100 uitkeringstrekkers per 100 werknemers. Daar waar er in 1970
voor elke uitkeringstrekker meer dan twee werkenden waren, tellen we in 2000
nog slechts één werkende per uitkeringstrekker.

De afhankelijkheidsratio steeg fors vanaf het begin van de jaren zeventig tot 1986-
1987. In deze periode steeg het aantal uitkeringstrekkers van de sociale zekerheid in
alle takken en vooral het aantal werklozen ten opzichte van het aantal werkenden
steeg opmerkelijk. Als de bruggepensioneerden en de mensen in loopbaanonderbre-
king worden meegerekend, gaat het om een stijging van 3 tot 31 werklozen per 100
werkenden. Verder stellen we ook een noemenswaardige stijging vast van het aantal
gepensioneerden per 100 werkenden: van 33 tot 54.

In de periode van 1987 tot 1990 was er onder invloed van het herstel van het eco-
nomische klimaat voor het eerst een stabilisering en zelfs een lichte daling van de
afhankelijksratio; dat wordt nagenoeg uitsluitend verklaard door de daling van het
aantal werklozen en de daarmee samengaande stijging van het aantal werkenden.
Vanaf 1990 werd parallel met de economische recessie een stijgende tendens vast-
gesteld tot in 1997, het jaar waarin een tijdelijk maximum van 105 uitkeringstrek-
kers per 100 werkenden werd bereikt. De werkloosheid kende opnieuw een sterke
stijging, maar ook de verhouding gepensioneerden/werkenden steeg met 5 procent-
punten. Na 1997 daalde het cijfer opnieuw, dankzij een nieuw economisch herstel
met een hoge arbeidsintensiteit en, enerzijds, de daling van de werkloosheid die
ermee gepaard ging, en, anderzijds, de tragere stijging van het aantal gepensioneerden.
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FIGUUR 4: ONTWIKKELING VAN HET PERCENTAGE VOOR UITKERINGSAFHANKELIJKHEID
(WERKNEMERS) 1970-2060

Bron: Vleminckx en Van Camp, 2010, Dienst Strategie, Internationale Zaken en Onderzoek, FOD

Sociale Zekerheid.

6.2.2. Activering
Sinds 1990 werd uitgebreid geïnvesteerd in activeringsmaatregelen; een voorbeeld
zijn de structurele of tijdelijke verlagingen van de socialezekerheidsbijdragen
betaald door de werkgevers, in eerste instantie om de tewerkstelling van langdurig
werklozen en laaggeschoolden te bevorderen. In de jaren negentig spande België
zich meer voor dit type van maatregelen in dan om het even welk ander OESO-land
(OESO, 2003). Bovendien steeg op verschillende politieke niveaus het aantal pro-
gramma’s voor een actieve arbeidsmarkt aanzienlijk.

De Regeringen-Verhofstadt I en II voegden eveneens tal van selectieve verminderin-
gen van de socialezekerheidsbijdragen voor werkgevers toe. Daarenboven werd ook
een jobbonus ingevoerd. De jobbonus moet ervoor zorgen dat laagbetaalde werkne-
mers een hoger netto-inkomen krijgen zonder dat het brutoloon stijgt. Dit resultaat
wordt bekomen door de verlaging van de socialezekerheidsbijdrage van de werkne-
mer rechtstreeks naar zijn nettoloon over te hevelen. Ook de werkgelegenheidsval-
len werden systematisch aangepakt.

Voorts werden tal van andere maatregelen ontwikkeld om werkgelegenheid weer
aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door een betere kinderopvang, enzovoort.
Werklozen worden ook beter begeleid opdat ze gemakkelijker opnieuw de arbeids-
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markt kunnen betreden. Dit is in de eerste plaats het resultaat van actiever toezicht
op de arbeidsmarkt en een investering in opleidingsprogramma’s. Bovendien wordt
de beschikbaarheid van werklozen voor de arbeidsmarkt beter gemonitord. Het
recht op werkloosheidsuitkeringen werd daarbij echter niet beperkt in de tijd.

6.2.3. Grotere flexibiliteit
Hoewel de werkgevers in de loop van de voorbije decennia herhaaldelijk hebben
opgeroepen tot meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt en internationale organisaties
regelmatig aan de Belgische regering hebben gemeld dat de arbeidsregelingen te
streng zijn, werd de arbeidsbescherming in België niet drastisch ontmanteld. Ander-
zijds werden de mogelijkheden voor alternatief werk – uitzendarbeid, contracten
van bepaalde duur en deeltijds werk bijvoorbeeld – systematisch uitgebreid. Vooral
in de jaren tachtig werd België een waar laboratorium voor allerhande experimen-
ten. Sinds 1985 werden verschillende alternatieve stelsels gereglementeerd.

Om de numerieke flexibiliteit te doen toenemen werd ervoor gekozen om een sys-
teem van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders toe te passen. Het systeem geeft de
werkgever de mogelijkheid om voor arbeiders een systeem van tijdelijke werkloos-
heid in te voeren, op voorwaarde dat bepaalde formaliteiten vervuld zijn, en er zijn
ook beperkingen. De werknemers blijven in dienst in de onderneming, maar de uit-
voering van hun arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk geheel of gedeeltelijk opge-
schort. De werknemers zijn dan tijdelijk werkloos en kunnen onmiddellijk aan-
spraak maken op werkloosheidsuitkeringen (zonder wachttijd). Het systeem geeft
de werkgever tijdelijke flexibiliteit en tegelijkertijd wordt een langetermijnwerkrela-
tie in stand gehouden. Het resultaat van tijdelijke werkloosheid is dat werkgevers in
tijden van economische baisse niet onmiddellijk collectief hoeven te ontslaan en
wanneer de economie weer aan de beterhand is, kunnen ze hetzelfde personeel
weer in dienst nemen. Het systeem van tijdelijke werkloosheid is voor bedrijven
ondertussen een belangrijk flexibiliteitsinstrument geworden.

Dit systeem van tijdelijke werkloosheid kan ook worden gezien als een functionele
equivalent voor de grootschalige toevlucht tot contracten van bepaalde duur, over-
uren, uitzendarbeid, enz. Het stelt bedrijven in staat om hun personeel te beheren
volgens een gemiddelde of maximale capaciteit. Wanneer deze capaciteit niet
bereikt is, volgt tijdelijke werkloosheid (Sels en Van Hootegem, 1997). De belang-
rijkste beperking was dat dit systeem niet van toepassing was op bedienden. Tijdens
de recente financiële crisis wilden heel wat werkgevers dit systeem uitbreiden tot
de bedienden. Uiteindelijk werd een vergelijkbaar stelsel ingevoerd.

6.3. SOCIALE DIALOOG
De geïnstitutionaliseerde dialoog werd de voorbije decennia herhaaldelijk op de hel-
ling geplaatst, maar blijft een fundament van het Belgische model voor de verzor-
gingsstaat. Toch veranderde de sociale dialoog grondig tijdens crisisjaren. In de
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jaren zestig – vaak beschouwd als een gouden tijd voor de sociale dialoog – lag de
klemtoon op de verdeling van de economische groei. In de jaren tachtig en vooral
in de jaren negentig kreeg het concurrentievermogen de bovenhand, ten koste van
de sociale dialoog, waarbij de ontwikkelingen buiten de grenzen en de restricties
van de Europese Economische en Monetaire Unie een grote rol speelden. De werk-
gelegenheid, meer nog dan de verdeling van de winst uit productie, was de hoofd-
bekommernis (Vandeputte, 1998). Tijdens de jaren met een beperkte economische
groei was de sociale dialoog ongetwijfeld ook lastiger dan in periodes van econo-
misch herstel.

Het typische kenmerk van het Belgische model is het feit dat de regering altijd op de
ene of de andere manier bij de dialoog betrokken was. De kleinschaligheid van de
Belgische economie is daar niet vreemd aan. De regering creëert vaak financiële
marges die de sociale dialoog kunnen vereenvoudigen. Bovendien kunnen de socia-
le partners makkelijk met de regering praten wanneer onderhandelingen over een
bepaald onderwerp niet in gunstige zin evolueren. Soms richten ze zich tot de rege-
ring om problemen samen aan te kaarten.

Het belang van de regering is echter duidelijk toegenomen, zeker in crisismomen-
ten. Aan de andere kant hebben de regeringen voor belangrijke aangelegenheden
zelf ook het advies van de sociale partners nodig. Dialoog met de sociale partners is
eveneens belangrijk als men tot een sociale consensus moet komen. Zelfs toen de
Regering-Martens V afstapte van de geïnstitutionaliseerde sociale dialoog, probeerde
ze desondanks alles (sommige van) de sociale partners bij het gevoerde beleid te
betrekken. De Regeringen-Dehaene I en II probeerden de sociale dialoog in het beleid
te integreren om tot een sociale consensus te komen. Dat was ook het geval voor de
Regeringen-Verhofstadt I en II, bijvoorbeeld door toedoen van rondetafelgesprekken.

Hoewel de sociale partners vaak het initiatief namen in het sociaaleconomische
beleid, werd in de loop van de tijd de pioniersrol van de regering bevestigd. De
regering neemt steeds vaker het initiatief en probeert de noodzakelijke financiële
marges te creëren om de sociale dialoog te “smeren”. Soms kan een project door
middel van bilaterale contacten worden voorbereid. Wanneer de sociale dialoog een
probleem is en blijkt dat een consensus niet mogelijk is, neemt de regering door-
gaans de uiteindelijke beslissing. De regering had ook altijd de bovenhand in de
sociale dialoog.

Als de regering de sociale dialoog echter te veel domineert, wordt het draagvlak
voor haar maatregelen ondermijnd. De voorbije decennia kondigde de regering tij-
dens of zelfs nog vóór de aanvang van de sociale dialoog aan dat sommige maatrege-
len zouden worden doorgevoerd, ongeacht of de onderhandelaars en/of hun achter-
ban ze goedkeurden, en dat legde vanaf het begin de sociale dialoog aan banden.

Net als in andere Europese landen was de decentralisering van de sociale dialoog in
België sterk voelbaar. De sociale partners verkiezen in toenemende dat beslissingen
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over loonbepaling en maatregelen inzake de herverdeling van werk en flexibiliteit
worden genomen in het kader van een sectorale dialoog of door paritaire comités in
ondernemingen. Bovendien namen sectorale vakbondsgroeperingen vanuit histo-
risch standpunt dikwijls een stevige positie in tegen de onderhandelaars van de
werkgeversorganisaties.

7. CONCLUSIE

Sinds 1980 worden de hervormingen van de Belgische verzorgingsstaat voor een
groot stuk verklaard door de economische noodzaak. De tweede oliecrisis in 1981
en de verslechtering van de betalingsbalans en het concurrentievermogen van
bedrijven zetten de rooms-liberale Regering-Martens V ertoe aan om de Belgische
frank te devalueren, wat noodzakelijk werd geacht, en om hiermee verwante con-
trolemaatregelen te nemen. De Regeringen-Martens V en VI waren ook genoodzaakt
om het normale kanaal van de geïnstitutionaliseerde dialoog te omzeilen en de nor-
male parlementaire procedures aan de kant te schuiven door een toevlucht te
nemen tot bijzondere machten.

Door de druk van de financiële crisis in het begin van de jaren negentig en de crite-
ria van Maastricht die met betrekking tot de Europese Monetaire Unie werden opge-
legd, was de rooms-socialistische Regering-Dehaene I genoodzaakt tussenbeide te
komen in de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid te hervormen. In dat ver-
band waren vermindering van de overheidsschuld en werkgelegenheid de voor-
naamste doelstellingen, net zoals het behoud van het socialezekerheidsstelsel en de
bescherming van lage-inkomensgroepen. Doordat de strategie van Martens V en VI
de sociale dialoog had aangetast en de Eerste minister nauw verbonden was met de
arbeidersbeweging, werd uitdrukkelijk gepoogd om de sociale partners bij het
beleid te betrekken om tot de vereiste consensus te komen. Wanneer die niet kon
worden bereikt, kregen de politieke beleidsvormers de overhand.

De paarsgroene Regering-Verhofstadt I kende oorspronkelijk een gunstige economi-
sche situatie: de economische groei nam fors toe dankzij een herstel van het interna-
tionale economische klimaat, en de werkloosheid daalde gestaag. Tegelijkertijd
heerste er een bewustzijn dat de tijd rijp was om te investeren in de verzorgings-
staat en zo de fundamenten ervan te herzien. Economische noodzaak was niet lan-
ger het enige aandachtspunt: ook aan de nieuwe noden die door de sociaal-culturele
ontwikkelingen van de voorbije decennia waren ontstaan, moest tegemoet worden
gekomen.

Ook op Europees niveau was een zekere impuls voelbaar. De Europese Werkgelegenheids-
strategie leidde tot een uitwisseling van ideeën en maakte de Regering-Verhofstadt
bewust van de zwakke punten van het Belgische model. In de tweede helft van de
jaren negentig werd de socialistische visie op de verzorgingsstaat grondig herzien
en zelfontplooiing en de activeringsidee werden belangrijke aandachtspunten. Dit
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debat over de “derde weg” en het concept “actieve verzorgingsstaat” gaven even-
eens aanleiding tot het ideologische “punt van overeenkomst” tussen de liberale en
socialistische partners van de coalitie, hoewel die eerder van toepassing was op de
Vlaamse partijen, die het Noorden als voorbeeld namen, dan op de Waalse partijen,
die in de richting van Frankrijk keken.

Ondanks het feit dat de Vlaamse liberalen traditioneel minder vertrouwen hadden in
de sociale dialoog, streefde de Regering-Verhofstadt I er uitdrukkelijk naar om tot
een sociale consensus te komen, door de sociale partners en – het middenveld te
raadplegen. Dit proces wierp niet altijd vruchten af en ook hier hadden de politieke
beleidsvormers vaak de bovenhand, hoewel het duidelijk was dat de sociale part-
ners onmisbaar waren om de politieke beslissingen op het terrein vorm te geven.

In heel de bestudeerde periode kende België ook andere belangrijke institutionele
hervormingen. Tussen 1970 en 1991 werd België een federaal georganiseerd land.
Daar waar de politieke partijen in 1970 een nationaal electoraat hadden, waren alle
partijen vanaf 1978 geregionaliseerd. Tijdens de vijf staatshervormingen werden
belangrijke bevoegdheden overgedragen aan de gewesten en de gemeenschappen.
Oorspronkelijk ging het om aangelegenheden die bij voorkeur naar de gefedereerde
entiteiten werden overgedragen om culturele redenen, waarbij met het subsidiari-
teitsbeginsel rekening werd gehouden. Dat was eveneens het geval voor culturele
en zogenaamde “persoonsgebonden” aangelegenheden, waaronder onderwijs en
gezondheidszorg. Ook op het vlak van werkgelegenheid, in het bijzonder dan de
plaatsing van werklozen, en met betrekking tot de economische aangelegenheden,
zoals de buitenlandse handel, werden bevoegdheden overgedragen.

De financiële en fiscale autonomie van de gefedereerde entiteiten werd in deze
periode ook alsmaar groter. Een zeer groot aandeel van de belastinginkomsten van
de federale overheid werd eveneens naar de gefedereerde entiteiten overgedragen.
De gefedereerde entiteiten kregen zo ook hun eigen belastinginkomsten. Het federa-
le niveau werd dus geleidelijk aan afgezwakt ten gunste van de gefedereerde entitei-
ten. Tijdens de recente regeringsonderhandelingen werd ook beslsist om ook de
federale bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid, maar ook de kinderbijslag en
ouderenzorg, integraal naar de gefedereerde entiteiten over te dragen, omdat deze
zo nauw met de reeds gedefederaliseerde bevoegdheden verband houden.

Alles wel beschouwd werd de bestudeerde periode gekenmerkt door ingrijpende
hervormingen. In de eerste plaats werd België een federaal land, maar er werden
ook fundamentele sociaaleconomische hervormingen doorgevoerd. Deze hervor-
mingen hielden de bismarckiaanse richtlijnen van het “ontwerpakkoord” van 1944
in ere, maar in de praktijk werden belangrijke principes aangetast. De hervormingen
die in de bestudeerde periode (1975-2007) werden doorgevoerd, deden de Belgi-
sche verzorgingsstaat van het Bismarckiaanse systeem afdrijven. Hoewel de Belgi-
sche verzorgingsstaat nog steeds de contouren van de Bismarckiaanse verzorgings-
staat in ere houdt, duiken er alsmaar meer hybride “post-Bismarckiaanse” kenmer-
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ken op. Deze kenmerken doen eerder denken aan het Scandinavische dan aan het
liberaal-Engelse systeem (Vleminckx, 2006).

Het Bismarckiaanse evenredigheidsbeginsel werd grondig uitgehold door de invoe-
ring en samensmelting van de minimum- en maximumuitkeringen en door de uit-
breiding van de gelijkgestelde periodes. Bovendien heeft het feit dat de uitkeringen
van het algemene welvaartspeil losgekoppeld zijn, geleid tot een geleidelijke erosie
van de uitkeringen, hoewel de minima regelmatig selectief werden opgetrokken. De
link tussen het bedrag van de socialezekerheidsbijdrage en de socialezekerheidsuit-
kering is in alle takken van de sociale zekerheid veel minder uitgesproken. Voegen
we daar nog de minimumbescherming aan toe, dan begint het systeem geleidelijk
aan de kenmerken te vertonen van een quasi-universele basisbescherming.

Inkomenszekerheid en baanzekerheid blijven de voornaamste doelstellingen van het
Belgische model, maar sinds de jaren negentig werd een bijkomend activeringsbe-
leid gevoerd, dat oorspronkelijk de klemtoon legde op de vraag, maar later ook als-
maar vaker op de creatie van banen. Met de Europese Werkgelegenheidsstrategie als
stimulans verving een actieve oriëntering de traditioneel passieve aanpak van de Bel-
gische verzorgingsstaat.

In de beschreven periode nam de suprematie van de politieke beleidsvormers ook
geleidelijk aan toe, ten koste van de autonomie van het centrale, geïnstitutionaliseer-
de sociaal overleg. Tegelijkertijd won de sectorale dialoog aan belang. De geïnstitu-
tionaliseerde dialoog werd complexer, maar toch vormt deze nog steeds een hoek-
steen voor het Belgische verzorgingsstaatmodel.

________
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EEN NIEUWE RICHTING VOOR EEN 
VERZORGINGSSTAAT: NEDERLAND

DOOR ANTON HEMERIJCK 

Decaan en Hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse, Faculteit der Sociale Wetenschappen,
Vrije Universiteit Amsterdam

1. INLEIDING

Dat de sociale hervormingen in Nederland sinds de jaren tachtig zo onvoorstelbaar
intensief en veelomvattend van aard zijn, is in strijd met het algemeen gangbare
beeld van “bevroren welzijnszorglandschap” dat de academische literatuur schetst
van de continentale verzorgingsstaat in het bijzonder. De Nederlandse ervaring met
onderhandelde, incrementale maar wel fundamentele sociale hervormingen staaft
duidelijk de algemene stelling dat de continentale stelsels van sociale voorzorg dyna-
mische en evoluerende eenheden zijn. Aangezien het continentale stelsel van de
verzorgingsstaat, historisch gezien, werd georganiseerd op basis van het axiale prin-
cipe van tewerkstelling (man als kostwinner), wordt dit vaak beschouwd als een
zwak punt, vooral als het gaat over de financiering van de verzorgingsstaat door
middel van sociale bijdragen. In tijden van macro-economische soberheid brengt het
optrekken van de bedrijfsvoorheffing beperkingen met zich mee en dat, in een
periode waarin bedrijven bijzonder gevoelig zijn voor stijgingen van de bruto loon-
kosten. In dat geval wordt het noodzakelijk om ofwel aan werk gelinkte uitkeringen
te verlagen net op een ogenblik dat mensen er meer afhankelijk van zijn, ofwel de
groei van de werkgelegenheid in de hand te werken door meer ondernemende
sociale en economische beleidshervormingen. Esping-Andersen (1996) drukte dit
continentale dilemma het treffendst uit door het een syndroom van “welzijn zonder
werk” te noemen. De strategie die erin bestaat om met vervroegde uittreding en
focusing op de hoogst gekwalificieerden het internationale concurrentievermogen
een duwtje in de rug te geven, mag dan al een hoger productievermogen hebben
bewerkstelligd, onrechtstreeks deed ze de loonbelasting aanzienlijk stijgen, aange-
zien minder werknemers zelfs nog meer mensen buiten de actieve arbeidsmarkt
moesten steunen. Door de productiviteit van de werknemer te optimaliseren ont-
stond in heel wat landen op het Europese continent een “inactiviteitsval”, aangezien
het hogere productievermogen een vicieuze cirkel teweegbracht: door de stijgende
loonkosten moesten minder productieve werknemers de arbeidsmarkt verlaten,
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waardoor de productiviteit nog meer moest worden opgedreven en er nog maar
eens moest worden bespaard op de arbeidskrachten, die op hun beurt met subsidies
vervroegd de arbeidsmarkt moesten verlaten (Hemerijck en Manow, 2001). Boven-
dien bracht de strikte arbeidsmarktreglementering – met onder meer hoge mini-
mumlonen en een strenge aanwervings- en ontslagwetgeving, die de insiders in de
topbedrijfstakken moest beschermen – onrechtstreeks schade toe aan het produc-
tievermogen en het participatiepotentieel van outsiders, jongeren, vrouwen en etni-
sche minderheden in de dienstensector.

De voorbije vijftien jaar hebben zowel de centrumlinkse als de rechtse regeringen
van Nederland een belangrijke rol gespeeld door sociale hervormingen in de hand te
werken, zoals we hieronder zullen zien. In de Nederlandse politiek bakenen coalitie-
regeringen en corporatisme de bekwaamheden van de instellingen af inzake sociale
en economische beleidsvorming. De Nederlandse politieke economie is uitgerust
met een stevig gevestigde organisatie van bi- en trilaterale comités voor sociale en
economische beleidsvorming op nationaal niveau. Voorbeelden zijn de bilaterale
Stichting van de Arbeid (STAR), de centrale ontmoetingsplaats van de sociale part-
ners, en de trilaterale Sociaal-Economische Raad (SER), een van de meest presti-
gieuze adviesraden van de Nederlandse regering inzake sociale en economische
beleidsvorming. Als hoofdfinanciers van het systeem (door toedoen van bijdragen)
hebben de sociale partners tot het midden van de jaren negentig een sterke invloed
uitgeoefend op het beheer, de administratie en de implementatie van socialezeke-
rheidsvoorzieningen (Visser/Hemerijck, 19977).

In Nederland maakte het syndroom van “welzijn zonder werk” de hervormingsagenda
bijzonder complex omdat verschillende doelstellingen moesten worden nagestreefd:
de expansieve dynamiek van de sociale zekerheid onder controle houden, snoeien
in de verbintenissen inzake pensioenen en “passieve” uitkeringen, het gezinsbeleid
verbeteren en tegelijkertijd door loonmatiging de werkgelegenheid doen groeien,
“actieve” stimulansen invoeren in nettovoordelen op korte termijn, de arbeidsmarkt
hervormen om de kloof tussen insiders en outsiders te overbruggen en door een
grootse financiële herstructurering de incidentie van sociale lasten verminderen.

Verderop in dit artikel leg ik de klemtoon op de Nederlandse reeks van hervormin-
gen op het vlak van loonbeleid, sociale verzekering, arbeidsmarktbeleid en gezond-
heidszorg – beleidsterreinen die in de politieke debatten sinds enige tijd centraal
staan. Door deze onderling afhankelijke beleidsterreinen onder de loep te nemen,
hoop ik een licht te werpen op de manier waarop het nationale beleidserfgoed en
de politieke, institutionele bijzonderheden vorm geven aan zowel de opties die poli-
tieke actoren (van de overheid en andere) ter beschikking hebben, als de eruit
voortvloeiende aard van hun inspanningen om falende continentale welzijnsvoorzie-
ningen weer in goede banen te leiden.
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Vanaf het begin is het belangrijk om de nadruk te leggen op het feit dat het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel een gemengde ontwerpstructuur heeft, met elemen-
ten van het beveridgeaanse en bismarckiaanse systeem. Het bismarckiaanse bestand-
deel omvat aan werk gebonden socialezekerheidsregelingen, waarbij arbeiders en
bedienden inkomensgebonden uitkeringen krijgen, die worden gefinancierd door
speciaal daarvoor bestemde bijdragen van werkgevers en werknemers; deze regelin-
gen beschermen de werknemers in geval van ziekte (ZW – Ziektewet), invaliditeit
(WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) en werkloosheid (WW –
Werkloosheidswet), oorspronkelijk goed voor 80% van het laatste loon. Het beverid-
geaanse bestanddeel houdt verband met de universele verzekering, die uit een aan-
tal algemene, door de belasting gefinancierde stelsels bestaat, bedoeld is om niet-
werkende burgers te steunen en aan alle ingezetenen uitkeringen verschaft tot een
uniform bestaansniveau. Eind jaren vijftig werd de Algemene Ouderdomswet (AOW)
ingevoerd, waarmee 65-plussers een universele uitkering kregen. In het midden van
de jaren zestig verving de Algemene Bijstandswet (ABW) de vroegere Armenwet
(1854), waardoor het algemene vangnet voor ingezetenen met ontoereikende mid-
delen groter werd. De lokale overheden (de gemeenten) beheren de sociale bij-
stand. Tijdens de naoorlogse periode onderscheidde het Nederlandse gemengde
pensioenstelsel zich sterk van de meeste andere Continentale Europese pensioens-
telsels, door zijn “driepijlerstructuur”. De eerste pijler omvat het beveridgeaanse
basisoverheidspensioen. Dit is een forfaitaire uitkering voor alle individuen, die aan
het minimumloon is gekoppeld en via kapitalisatie wordt gefinancierd (PAYG). De
tweede pijler omvat verplichte beroepspensioenregelingen, georganiseerd door
werkgevers en werknemers op het niveau van de onderneming of de bedrijfstak.
Het gaat hier om door kapitalisatie gefinancierde en wel afgelijnde uitkeringen. De
derde pijler betreft zuiver individuele pensioenvoorzieningen met een gunstige fis-
cale behandeling. Over het algemeen liggen de beroepspensioenen volgens interna-
tionale normen hoog en dekken ze meer dan negentig procent van alle werknemers.
Deze bijzondere combinatie van het bismarckiaanse en beveridgeaanse beleidserf-
goed – de kern van de structuur van de Nederlandse verzorgingsstaat – leidde er
samen met de royale uitkeringen toe dat een behoorlijk aantal academische com-
mentaren de Nederlandse verzorgingsstaat bij de Noordelijke groep klas-seren (Goo-
din et al., 1999). Maar aangezien de uitkeringsprogramma’s voor werkloos-heid, ziek-
te en invaliditeit en de gezondheidszorg stuk voor stuk de verzekeringslogica van de
bismarckiaanse systemen volgen en de algemene voorkeur uitgaat naar een passief
eerder dan naar een actief arbeidsmarkt- en gezinsbeleid, een strikte arbeidswetge-
ving en tevens een sterke historische en culturele neiging naar een traditionele
gezinssituatie, wordt het Nederlandse welzijnszorgsysteem misschien beter geklas-
seerd als een hybride van het bismarckiaanse socialezorgsysteem.
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2. EEN NIEUWE KIJK OP HET NEDERLANDSE WONDER 

Ten tijde van de eerste oliecrisis in 1973/4 reageerde de centrumlinkse regering
(sociaaldemocraten en christendemocraten), onder de sociaaldemocratische pre-
mier Joop Den Uyl, door een expansiegerichte begrotingspolitiek te voeren die
haast onmiddellijk leidde tot aanzienlijke loonstijgingen en een sterk stijgende infla-
tie. In de tweede helft van de jaren zeventig werd afgestapt van het Nederlandse
experiment met keynesiaanse reflatie. In reactie daarop legde de staat in 1974 en
1976 tevergeefs een loonstop op. In 1979, 1980 en 1981 was een centrumrechtse
regering, die een kort leven beschoren was, eveneens genoodzaakt om in te grijpen
op het vlak van de lonen. Nederland was er niet in geslaagd om zijn beleid aan de
eerste oliecrisis aan te passen en kende een zware recessie na de tweede oliecrisis
in 1979. Toen de werkloosheid in 1982 tot 8,5 procent en in 1983 tot 11 procent
steeg (Scharpf en Schmidt 2000b: 341) – de hoogste cijfers sinds de Grote Depressie
– raakte de bevolking steeds meer gefrustreerd door de herhaalde mislukkingen van
de verdeelde regeringen en het corporatistische systeem. De Nederlandse econo-
mische problemen in deze periode werden nog eens verergerd door de zogenaamde
“Hollandse ziekte.” Deze term verwijst naar het feit dat door de stijgende aardgasprijs,
waar Nederland grote reserves van had, een groot overschot op de lopende reke-
ning ontstond en de Nederlandse gulden een sterke opwaartse druk onderging, ten
koste van het concurrentievermogen van de Nederlandse export en de sectoren die
qua invoer concurrentieel waren. Na nieuwe verkiezingen in 1982 kwam een bezui-
nigingscoalitie van CDA (het Christen Democratisch Appel) en de liberale VVD (de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) aan de macht, met christendemocraat
Ruud Lubbers aan het hoofd. Zijn regering stelde zichzelf voor als een “no-nonsense”-
bestuur dat “regeert”. De regering was bereid om gevestigde belangen aan te
pakken en schortte onmiddellijk de prijsindexering op van lonen en sociale uitkerin-
gen; tegelijkertijd werden de minimumlonen, de sociale uitkeringen en de lonen in
de overheidssector bevroren. De weg stond blijkbaar open voor een confrontatie
tussen de staat en de sociale partners en dan meer bepaald de vakbonden. In 1979
keurde Nederland de facto de vaste wisselkoers voor de Deutschmark goed (de jure
in 1983). De regering-Lubbers steunde onmiddellijk een deflatoir macro-economisch
beleidsprogramma. Hoewel het “hardevalutabeleid” voor een grotere macro-econo-
mische stabiliteit zorgde, moest op de veranderingen in de interne economie wor-
den ingespeeld door middel van vrijwillige loonmatiging, een hogere productiviteit
en besnoeiingen in de sociale zorg. Doordat de crisis in 1981-82 zo groot was, werd
de verandering in het sociale beleid gekatalyseerd, te beginnen bij de opschorting
van de loonindexering, de blokkering van het minimumloon en de verlaging van de
sociale uitkeringen.

2.1. HET AKKOORD VAN WASSENAAR EN TERUGKEER NAAR LOONMATIGING
Na een decennium waarin de ene op keynesiaanse gronden gebaseerde driepartijen-
regering na de andere faalde, bekroonden de Nederlandse sociale partners de aan-
treding van de nieuwe bezuinigingscoalitie totaal onverwacht met een bilateraal
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sociaal pact, dat op 24 november 1982 werd ondertekend. Dit “Akkoord van Wasse-
naar” werd genoemd naar de voorstad van Den Haag waar het akkoord werd voor-
bereid. Onder de bedreiging dat de regering tot soberheid en liberalisering zou
dwingen, kozen de sociale partners ervoor om aan de onderhandelingstafel te gaan
zitten: de vakbonden wilden het leed van de hervorming verzachten en de werkge-
vers hoopten te verhinderen dat de regering het beleidvormingsproces uit handen
nam. Het “Akkoord van Wassenaar” behelst de desindexering van de lonen, onder-
handelingen over arbeidstijdverkorting en het scheppen van werkgelegenheid,
alsook de gedeeltelijke decentralisering van de loononderhandelingen. De overeen-
komst was de voorbode van een periode van een levendig corporatisme en onder-
handelingen over sociale hervormingen in de jaren tachtig en negentig en vormde
zo de onderbouw van het internationaal geprezen “Dutch Miracle”, namelijk de
snelle banengroei (Visser/Hemerijck, 1997). Na een decennium van corporatistisch
falen zagen de Nederlandse sociale partners in dat de voor jobcreatie en de strijd
tegen werkloosheid noodzakelijke investeringen niet konden worden gepromoot
zonder hogere winstmarge en dus ook zonder lagere loonquote. Bovendien bevon-
den de vakbonden, die door de zware recessie aan macht moesten inboeten, zich
nog nauwelijks in een positie om een industrieel conflict aan te gaan, terwijl de
werkgeversorganisaties vreesden voor politieke inmenging in de vorm van een statu-
taire, uniforme verkorting van de werkweek. Bijgevolg aanvaardden de vakbonden
een langdurige, reële loonmatiging in ruil voor een zogenaamde “kostenneutrale”
verkorting van de arbeidsduur met verdeling van de werkgelegenheid. 

Het Akkoord van Wassenaar betekende een verschuiving van falend driepartijenstel-
sel in de jaren zeventig naar succesvol tweepartijenstelsel in de jaren tachtig en
negentig. Ook al werd de bilaterale overeenkomst geprezen omdat ze vrijwillig
werd afgesloten, moet toch worden beklemtoond dat het Akkoord van Wassenaar
maar mogelijk was doordat de regering-Lubbers er effectief mee dreigde om bij de
loonvaststelling tussenbeide te komen. Door deze dreiging van staatsinterventie ge-
dwongen, bundelden de sociale partners hun krachten om tot een bilaterale overeen-
komst te komen. Zodra dit akkoord was ondertekend, haalde de regering dit zwaard
van Damocles weg. Dankzij een internationale heropleving van de economie, grote-
re winstmarges en investeringen en een noemenswaardige jobcreatie was het sober-
heidsbeleid van Lubbers vanuit politiek standpunt een succes. In 1986 werd de cen-
trumrechtse coalitie herverkozen, met winst voor de CDA, de partij van Lubbers.
Twee opeenvolgende centrumrechtse regeringen bewerkstelligden met andere
woorden met succes een breuk met de corporatistische immobiliteit van de jaren
zeventig. Deze heropleving van het corporatisme wijzigde de relaties tussen de vak-
bonden, de werkgevers en de staat ingrijpend. Er ontstond een nieuw model, dat
werd gekenmerkt door een gecentraliseerde dialoog aangaande wetgevende en
wezenlijke beleidskwesties, gecombineerd met sectorale loononderhandelingen op
het niveau van de sector, gebaseerd op de vooraanstaande plaats die industriële zelf-
regeling inneemt (van Toren, 1996). In het kielzog van het Akkoord van Wassenaar
werd ook de trilaterale Sociale en Economische Raad nieuw leven ingeblazen en
deze Raad vaardigde unaniem een reeks beleidsaanbevelingen uit met betrekking tot
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jeugdwerkloosheid (1984 en 1986), opleiding (1986 en 1987), langdurige werkloos-
heid (1986 en 1987), het minimumloon (1988) en deeltijds werk (1989). Het nieuwe
corporatisme bleek vrij robuust te zijn, hoewel het zeer zeker niet conflictloos
was. In 1989 rees binnen de regering een conflict toen de christendemocraten hun
liberale coalitiepartners ruilden tegen de sociaaldemocraten, nadat de coalitie door
het milieubeleid was uiteengevallen. Verder waren er conflicten over het econo-
mische beleid. Bij het begin van de jaren negentig kreeg de Nederlandse groei een
flinke impuls dankzij de hereniging van Duitsland, maar de hoge rentevoeten tem-
perden al snel de economische activiteit, met opnieuw een daling van de werkgele-
genheid tot gevolg. In deze troebele context kwamen de geloofwaardigheid en wet-
tigheid van de Nederlandse sociale partners zwaar onder vuur te liggen bij de partij-
politieke leiders, die volhielden dat consensuele, op onderhandelingen steunende
aanpassingen te traag werden doorgevoerd om op de economische crisis in te spelen.

Gealarmeerd door de toenemende politieke druk, zochten de voornaamste werkge-
versorganisaties en de vakbonden in het begin van de jaren negentig toenadering tot
elkaar. In een hernieuwde poging om regeringsinmenging te voorkomen, onderte-
kenden de sociale partners in december 1993 een meerjarenovereenkomst, de zoge-
naamde “Nieuwe Koers” (Hemerijck, van de Meer en Visser, 2000). Dit akkoord was
de opvolger van het Akkoord van Wassenaar, maar dreef de georganiseerde decen-
tralisering en flexibiliteit nog verder door. De werkgevers stapten af van hun catego-
rische weigering om de arbeidstijd te verkorten en de vakbonden beloofden een
verregaandere loonmatiging. Dit akkoord stelde ook een nieuw evenwicht in tussen
flexibiliteit en zekerheid door de beschermingsniveaus van werknemers met de
hoogste ancienniteit te verlagen en tegelijkertijd werkgelegenheidskansen en sociale-
zekerheidsuitkeringen te creëren voor deeltijdse en tijdelijke werknemers (Visser,
1999). Hoewel de sociale partners het loonvaststellingssysteem vernieuwden en de
arbeidsmarkt flexibeler maakten, werden door hun schuld de kosten voor de econo-
mische aanpassing geëxternaliseerd naar het socialezekerheidsstelsel. Eerder dan
werknemers zonder meer te ontslaan, zetten de werkgevers – met de steun van de
vakbonden – hun werknemers over naar vrijgevige programma’s voor invaliditeit,
ziekteverzekering en vervroegd pensioen. Overgeplaatste werknemers behielden in
ruime mate hun inkomen, maar de kosten voor deze programma’s werden gedragen
door (of geëxternaliseerd naar) het grote publiek. Het is dan ook geen verrassing dat
deze regeling, die in veel landen van Continentaal Europa werd toegepast, op het
einde van de jaren tachtig leidde tot een niet te stuiten groei van het aantal aanspra-
ken op sociale zekerheid. In antwoord daarop vaardigde de tweede coalitie van
christendemocraten en conservatieve liberalen, die tussen 1986 en 1989 regeerde
met Lubbers aan het hoofd, een geheel van kostendrukkende maatregelen uit, waar-
onder een verlaging van de vervangingsratio van socialezekerheidsuitkeringen van
80 procent naar 70 procent van het vorige loon. Ondanks deze bezuinigingen in de
tweede helft van de jaren tachtig bleef het aantal mensen die een invaliditeitsuitke-
ring kregen, maar stijgen, met een kostenexplosie tot gevolg. Aangezien het aantal
aanvragers van een invaliditeitsuitkering in 1989 in de buurt kwam van het politiek
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gevoelige één miljoen – op een bevolking van zeven miljoen volwassenen – dramati-
seerde Premier Lubbers de kwestie openlijk door te stellen dat het land “ziek” was
en “zware medicatie” nodig had.

2.2. DE INVALIDITEITSCRISIS
Lubbers I en II hadden de strategie – de sociale uitgaven onder controle krijgen
door de uitkeringen te bevriezen en zelfs te verlagen – volledig uitgeput en Lubbers
erkende dat hij in de regering niet zonder de sociaaldemocraten (de PvdA) kon, met
aan het hoofd ex-vakbondsleider en onderhandelaar voor het Akkoord van Wasse-
naar Wim Kok, om de verantwoordelijkheid te delen voor de voltooing van de socia-
le hervorming. De PvdA trad in 1989 weer toe tot de regering, als partner in het
derde kabinet-Lubbers. De regering wilde in de eerste plaats het aantal actieven in
de beroepsbevolking doen toenemen, in tegenstelling tot de vroegere opstelling,
gericht op het behoud van een beperkt niveau van formele werkgelegenheid door
het teveel aan werknemers af te leiden naar welzijnsprogramma’s (Wetenschappelij-
ke Raad voor het Regeringsbeleid 1990). De nieuwe regering stapte over naar een
“volumebeleid”, dat het aantal uitkeringstrekkers moest verlagen. De sociale part-
ners waren echter niet bepaald enthousiast over deze doelstelling. De Sociaal-Econo-
mische Raad bleek niet in staat om unaniem een aanbeveling te formuleren over de
wijzigingen die aan het verzekeringstelsel voor invaliditeit zouden moeten worden
aangebracht. Bijgevolg koos de regering ervoor om unilateraal op te treden. In de
zomer van 1991 besloot de regering, na flink wat perikelen, om het arbeidsonge-
schiktheidsprogramma (de WAO) te beperken en ook andere wegen om de arbeids-
markt te verlaten, af te sluiten. De wettelijke verplichting voor gedeeltelijk arbeids-
ongeschikte WAO-uitkeringstrekkers om alternatieve banen te aanvaarden, werd
nog strenger gemaakt en de ontvankelijkheidscriteria voor het WAO-stelsel werden
verscherpt. Het voorstel omvatte tevens een verlaging van de vervangingsratio’s
voor alle werknemers jonger dan 50. De uitkeringen zouden uiteindelijk dalen tot
70 procent van het wettelijke minimumloon, plus een bijkomende, leeftijdsgebon-
den uitkering. Verder zouden werknemers jonger dan 50 die een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering aanvroegen, aan nieuwe, strengere medische onderzoeken worden
onderworpen. Deze episode had verreikende politieke gevolgen en de vakbonden
zouden in Den Haag hun grootste naoorlogse protestactie organiseren, met haast
één miljoen deelnemers. Deze onrust veroorzaakte een zo diepgaande crisis binnen
de PvdA, dat Kok er bijna toe besliste om het partijleiderschap naast zich neer te
leggen.
In 1992 publiceerde de Algemene Rekenkamer een verslag waarin de klemtoon
werd gelegd op de dubbelzinnige verdeling van macht en verantwoordelijkheden in
de Nederlandse verzorgingsstaat. Het verslag liet doorschemeren dat het trage
tempo waaraan de hervorming werd doorgevoerd, voor een groot deel was toe te
schrijven aan de manier waarop de sociale partners de politieke beslissingen namen
en aan de administratieve autoriteit die ze hadden in het socialezekerheidsstelsel.
Daarop besloot het parlement om haar sterkste wapen in te zetten: een parlementair
onderzoek met alle betrokken partijen en met de getuigenissen van tal van officiële
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instanties. Het onderzoek van de Commissie (die vaak de Commissie-Buurmeijer
wordt genoemd, naar de voorzitter ervan) zou doorslaggevend zijn in die zin dat het
in het Nederlandse socialezekerheidssysteem baanbrekende institutionele verande-
ringen teweegbracht. In september 1993 onthulde het rapport-Buurmeijer wat iede-
reen allang wist: de sociale zekerheid werd door de sociale partners misbruikt ten
gunste van de industriële herstructurering. Verder pleitte het rapport voor een gron-
dige herziening van het bilaterale beleid in de Nederlandse sociale zekerheid. Dat de
sociale partners de diagnose in twijfel trokken, was dan ook geen verrassing, maar
met het oog op de conclusies van de Commissie konden ze de institutionele status-
quo niet verdedigen.

De verkiezingen van 1994 werden overschaduwd door de ontevredenheid van de
bevolking aangaande de sociale hervormingen en de coalitie-Lubbers-Kok werd weg-
gestemd: ze verloor 32 van haar 103 zetels in het parlement. Hoewel de PvdA twaalf
van haar 49 zetels verloor, werd ze de grootste partij. De progressieve liberalen
(D66) overtuigden de PvdA en de conservatief-liberale VVD om een coalitie te vor-
men. Zo ontstond de eerste regering sinds 1917 zonder confessionele partij (Koole
1997). Deze nieuwe, zogenaamde “paarse” coalitie, een mengeling van rode socialis-
ten en blauwe liberalen, plaatste “banen, banen en nog eens banen” centraal op
haar agenda voor het sociale en economische beleid. De voornaamste doelstelling
bestond erin om zo veel mogelijk werkgelegenheid te creëren, eerder dan de werk-
loosheid aan te pakken door het arbeidsaanbod te beperken. De PvdA stelde echter
een niet-bespreekbare voorwaarde voor haar samenwerking, namelijk dat het niveau
en de duur van de sociale uitkeringen onaangetast bleef. De herstructurering van de
Nederlandse sociale zekerheid door twee opeenvolgende “paarse” regeringen onder
Wim Kok (1994-2002) wordt het best gekenmerkt als een geval van “managed” libe-
ralisering (van der Veen en Trommel 1999; OESO 2000). Deze benadering hield
twee kerncomponenten in. In wezen werden financiële stimulansen ontwikkeld
door de sociale risico’s gedeeltelijk te privatiseren. Wat het institutionele ontwerp
betreft, werd de Nederlandse socialezekerheidsadministratie aan een grondige revi-
sie onderworpen en dat in drie stappen, tussen 1995 en 2000 (Visser en Hemerijck,
1997). De meeste programmawijzigingen gaven de werkgevers een grotere financiële
last voor de dekking van ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s teneinde voor
hen stimulansen te creëren om afwezigheid door ziekte of arbeidsongeschiktheid te
beperken, ook al nam de staat een actievere verantwoordelijkheid op zich om als
ziek gemelde werknemers weer op de arbeidsmarkt te integreren. Te beginnen bij
de privatisering van het ziekteverzekeringsstelsel (door toedoen van de ZW of Ziekte-
wet) in 1994, werd de verantwoordelijkheid voor de eerste weken afwezigheid
wegens ziekte van een werknemer verschoven van de sectorfondsen naar de indivi-
duele werkgevers. Vanaf 1996 is het de verantwoordelijkheid van alle werkgevers
om de uitkeringen te dekken voor een maximum van twaalf maanden, tegen 70 pro-
cent van het laatst verdiende loon.
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2.3. ACTIVERING EN FLEXICURITY
In mei 1998 werd de regering-Kok herverkozen, waarmee de kiezers haar beloon-
den voor haar uitstekende prestaties inzake werkgelegenheid en haar onverzettelij-
ke houding inzake de hervorming van de sociale zekerheid. De internationale media
waren vol lof over de weldaden van het Nederlandse “Poldermodel,” een alternatief
voor zowel de neoliberale deregulering als de traditionele sociale democratie
(Schmid, 1996; Hemerijck en Visser, 1999; Hartog, 1999). De economie ging er in de
jaren negentig met 2,9 procent op vooruit en het werkloosheidscijfer daalde tot 3
procent, na Luxemburg het laagste in Europa. Met 1,4 miljoen nieuwe banen steeg
het beroepsbevolkingspercentage van 59 tot 67 procent van de volwassen bevol-
king. In 2000 werd een begrotingsoverschot van 0,3 procent van het bbp geregis-
treerd en de overheidsschuld daalde van 80 procent van het bbp in 1994 tot 54 pro-
cent in 2001. Vooraleer de tweede regering-Kok in juni 1998 aantrad, kwamen de
sociale partners in de SER tot een akkoord over de privatisering van een aantal
aspecten van het toepassingssysteem van de sociale zekerheid, met name voor ziek-
teverlof en arbeidsbemiddeling voor de personen met een handicap. Het privatise-
ringsprogramma viel onder de administratie van de socialezekerheidsvoorzieningen,
maar de pas gevormde tweede “paarse” coalitie oordeelde dat de toelating van aans-
praken op deze gebieden daarentegen niet aan de marktwerking kon worden over-
gelaten. Op het einde van 1998 werden de hoofdlijnen voor de pas geïntegreerde
organisatiestructuur voorgelegd als onderdeel van het SWI-proces (“Samenwerking,
Werk en Inkomen”). Later stelde het SUWI-rapport (“Structuur Uitvoeringsorganisa-
tie Werk en Inkomen”), dat in 1999 officieel werd goedgekeurd, dat de socialeverze-
keringsorganisaties en de werkgelegenheidsraden hun krachten zouden moeten
bundelen in de zogenaamde Centra voor Werk en Inkomen (de CWI’s). De nieuwe
“Wet (Structuur van de uitvoering van) Werk en Inkomen” veranderde radicaal de
werking van een aantal uitkeringsstelsels. Deze wet, die op 1 januari 2002 van
kracht werd, beperkte de rol van de sociale partners op dit vlak en kende het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een grotere verantwoordelijkheid toe.
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI), met vertegenwoordigers van de werkge-
vers, de werknemers en de lokale overheid, werd opgericht om bij te dragen tot de
formulering van de algemene beleidsrichtlijnen op de domeinen werk en inkomen,
maar had niet echt uitvoerend gezag (SZW 2001).

Net als de meeste continentale welvaartsstaten ontwikkelde de Nederlandse verzor-
gingsstaat pas in het begin van de jaren negentig een actief arbeidsmarktbeleid. De
Nederlandse publieke arbeidsvoorzieningsorganisatie (PES) was al sinds 1930 een
staatsmonopolie. Sinds het midden van de jaren zeventig beheerde een sluimerend
staatsmonopolie kantoren voor arbeidsbemiddeling, die door werkgevers en talent-
rijke werknemers werden geschuwd en door werklozen voor wie maar weinig kon
worden gedaan, onder de voet werden gelopen. Na een lange voorbereiding werd
in 1991 een nieuwe trilaterale werkgelegenheidsdienst opgericht. De demonopoli-
sering van de arbeidsbemiddeling en de subtiele combinatie van functionele en
regionale decentralisering mogen dan al een belangrijke doorbraak hebben bete-
kend voor het Nederlandse arbeidsmarktbeleid, de corporatistische vernieuwing op
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dit gebied voldeed niet aan de verwachtingen. Een officiële studie van de nieuwe tri-
laterale structuur in 1995, opgesteld door een Commissie onder het voorzitterschap
van voormalig Minister van Binnenlandse Zaken Van Dijk (CDA), was verpletterend
negatief. De Commissie oordeelde dat de nieuwe PES er niet in was geslaagd om de
touwtjes in handen te nemen, dat de decentralisering te ver was doorgedreven, dat
de financiën slecht werden beheerd en dat de besluitvormingsprocedures omslach-
tig en onduidelijk waren. De sociale partners waren niet te spreken over de kritiek
van de Commissie-Van Dijk, zodat de ambitieuze sociaaldemocratische Minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ad Melkert, naar alternatieve oplossingen zocht,
in plaats van prille corporatistische schikkingen op te kalefateren. Vanaf het begin
van de periode van “paarse” coalitieregeringen lanceerde Melkert een aantal instru-
menten voor het tewerkstellingsbeleid, die onafhankelijk zouden zijn van de trilate-
rale PES’en (Visser en Hemerijck, 1997). Speciale activeringsprogramma’s, de
zogenaamde “Melkert-banen”, werden in het leven geroepen om participatie te pro-
moten bij laaggeschoolde werknemers, vrouwen, jongeren, buitenlanders, langdurig
werklozen en anderen die weinig kans hadden om het op de arbeidsmarkt te
maken. Aan vraagzijde kreeg de slogan “banen, banen en nog eens banen” vaste
vorm door een grotere steun voor loonmatiging, door beperkingen van de sociale
bijdragen van de werkgevers, en grotere belastingstimulansen voor werknemers om
banen aan te nemen, in het bijzonder voor (ongeveer) het minimumloon.

De invoering van de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) in 1998 betekende
een kritieke stap in de verschuiving van de klemtoon die het staatsbeleid legde: in
plaats van het aantal banen te doen toenemen werden werklozen en niet-werken-
den aangespoord om die banen aan te nemen die reeds beschikbaar waren. Voor-
taan moest elke nieuwe WIW-gerechtigde (of pretendent op een werkloosheidsuit-
kering) deelnemen aan een beoordelingsgesprek, dat officieel onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeenten valt, maar in de praktijk wordt de taak vaak naar de
sociale diensten en tewerkstellingsorganisaties doorgeschoven. Tijdens dit gesprek
worden iemands kansen op werk of opleiding ingeschat, waarna wordt gekeken
hoe de persoon in kwestie ofwel naar werk, ofwel naar sociale activering kan wor-
den begeleid. Participatie is in dit systeem verplicht voor werklozen en weigering
kan leiden tot het intrekken van de uitkeringen (SZW 2001). In 1999 werd de ‘Slui-
tende Aanpak’ ingevoerd, een succesvol beleid dat was gericht op de activering van
langdurig werklozen en rechtstreeks aan de Europese Werkgelegenheidsstrategie
was gekoppeld. Dankzij het programma konden instellingen die zich om langdurig
werklozen bekommerden, beter worden gecoördineerd. Het steunde op het princi-
pe “werk boven inkomen”, waaruit blijkt dat het vooral was gericht op activering en
herinschakeling.

2.4. NAAR EEN ROBUUSTER PENSIOENSTELSEL
De Nederlandse hervormingen op het vlak van pensioenbeleid hielden oorspronke-
lijk niet meer in dan de verhoging van de bijdragenvoeten en de wijziging van de
indexeringsregels. Door de vergrijzing van de bevolking werd besloten om een
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reservefonds aan te leggen dat voor de 21e eeuw, wanneer de babyboomers met
pensioen gaan, een toereikende pensioenprovisie moest garanderen. Dankzij dit
pensioenfonds zou de provisie van een basisoverheidspensioen moeten kunnen
worden voortgezet en hierin onderscheidde Nederland zich van de andere continen-
tale verzorgingsstaten. Sinds het midden van de jaren negentig maakte arbeidsmarkt-
flexibiliteit integraal deel uit van de nieuwe beleidsmix van arbeidsmarktreglemen-
tering en ze kreeg ook duidelijk de steun van de sociale partners. Ondertussen
veranderde de logica van beleidswisseling die achter de loonmatiging schuilging,
van aard. Steeds meer ging loonmatiging gepaard met lagere belastingen en sociale
bijdragen, wat mogelijk werd gemaakt door betere overheidsfinanciën en een bre-
dere belastingbasis, om de “raderen van het corporatistische overleg te smeren”. In
1995 ondertekenden vakbonden en werkgevers de eerste collectieve overeenkomst
voor tijdelijke werknemers. Met deze overeenkomst werd het recht op continue
tewerkstelling en op pensioenverzekering na vier opeenvolgende contracten of 24
maanden dienst ingevoerd. De collectieve overeenkomst voor tijdelijke werknemers
legde de grondslag voor de overeenkomst van 1996 over “Flexibiliteit en zeker-
heid”, die dan weer de weg baande voor een nieuwe Wet (Aanpassing) Arbeidsduur
in 2000. Met deze wet kregen deeltijdse werknemers expliciet het recht op gelijke
behandeling in alle sectoren waarover door de sociale partners werd onderhandeld,
met inbegrip van lonen, elementaire sociale zekerheid, opleiding en onderwijs,
gesubsidieerde zorgverstrekking, betaald verlof en tweedepijlerpensioenrechten.
Hierbij moet worden beklemtoond dat het initiatief voor “flexicurity” werd geno-
men door de sociale partners, via een vernieuwende collectieve overeenkomst, die
later via de staatswetgeving de status kreeg van wet. Naarmate het belastingstelsel
vanaf 1984 steeds meer werd geïndividualiseerd, droeg de “flexicurity”-wetgeving
bij tot de “normalisering” van deeltijds werk in Nederland.

Op het vlak van pensioenen ging de paarse coalitie de verbintenis aan dat het basis-
pensioen in de overheidssector (beheerd door de AOW – Algemene Ouderdoms-
wet) behouden zou blijven. In tegenstelling tot het Duitse pensioenstelsel, combi-
neert het Nederlandse een gegarandeerd, algemeen en door inkomens gefinancierd
basispensioen met een door kapitalisatie gefinancierde uitbreiding van de verplichte,
inkomensgebonden pensioenen. De regering wilde de overheidspensioenen gelijk-
lopend met het inkomen laten stijgen. De verwachte stijgende druk op de overheids-
financiën ten gevolge van de vergrijzing zou moeten worden opgevangen door een
aantal maatregelen, waaronder inspanningen om het beroepsbevolkingspercentage
te doen stijgen (in het bijzonder door brugpensioensystemen aan banden te leggen),
door de interestbetalingen te verlagen door de overheidsschuld te verminderen,
door een pensioenspaarfonds van de overheid in te voeren en door de AOW een
bredere financiering te geven. De laatstgenoemde doelstelling zou worden bereikt
door pensioenbijdragen vast te leggen op hun niveau van 1997, namelijk 18,25%.
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De sociale partners, die hun zo geliefde autoriteit inzake aanvullende pensioenen
absoluut wilden handhaven, formuleerden binnen het Arbeidsfonds hun eigen
voorstellen om kosten te drukken en de aanvullende pensioenen te moderniseren.
Ze verzetten zich uitdrukkelijk tegen een gedwongen verandering van de
berekeningsbasis voor de uitkeringen om niet langer het eindloon dan wel het
gemiddelde loon als basis te nemen. Ze waren het er echter wel mee eens om de
dekking van de aanvullende pensioenen te verhogen en de uitkeringsregels te
moderniseren om zo te komen tot meer flexibiliteit en individuele keuze, terwijl de
pensioenuitgaven en hun aandeel in de totale arbeidskosten onder controle worden
gehouden. Deze overeenkomst leidde eind 1997 daarentegen tot een “convenant”
tussen de sociale partners en de regering dat, net als eerdere akkoorden, werd afge-
sloten in een “schaduw van de Staat.” Het “convenant” was een compromis waarin
de regering beloofde om de fiscale aftrekbaarheid voor de pensioenbijdragen niet te
verlagen, terwijl de sociale partners ermee instemden om de pensioenstelsels te
moderniseren en de berekening van de uitkeringen op basis van het eindloon te wij-
zigen.

2.5. TERUG NAAR POLITIEKE IDEOLOGIE EN BEZUINIGINGEN INZAKE WELZIJNSZORG
De regering zonder confessionele partijen en het nieuwe sociale liberalisme in het
Nederlandse beleid waren bijzonder efficiënt wat economische groei en stijging van
de werkgelegenheid betreft, maar de magie ervan vervaagde al snel in 2002, een ver-
kiezingsjaar. Aangezien de werkloosheid in de buurt kwam van de 3%, waren de
vakbonden door de enge arbeidsmarktomstandigheden genoodzaakt om zich bij
gematigde loonovereenkomsten neer te leggen. Ook al begonnen andere landen het
Nederlandse voorbeeld op het vlak van loonkostmatiging te volgen, stegen de
Nederlandse arbeidskosten per producteenheid sinds 1997 sneller dan het EU-
gemiddelde (1). Op het meest kritieke moment was het concurrentievermogen van
Nederland ten opzichte van Duitsland – de voornaamste handelspartner van het
land – met meer dan zestien procent gedaald. In het spoor van de economische baisse
van 2001 werkten deze ontwikkelingen de eerste stijging van de werkloosheid
sinds 1994 in de hand en het aantal werklozen steeg tegen het einde van 2002 met
7000 personen per maand. Deze ongewenste economische gevolgen begonnen al
snel sporen na te laten in de Nederlandse politieke arena. Na de neerwaartse spiraal
van de beurs en de terroristische aanvallen in de Verenigde Staten op 11 september
2001 speelde de non-conformistische, rechts-populistische, islamofobe politicus
Pim Fortuyn de verborgen angsten en frustraties ten overstaan van de regering uit.
Toen Fortuyn negen dagen voor de verkiezingen door een radicale milieuactivist
werd vermoord, kregen de verkiezingen van 15 mei een uitermate emotioneel karak-
ter en behaalde de Lijst Pim Fortuyn (LPF) een verpletterende overwinning, zodat de
partij 26 parlementszetels veroverde en daarmee in het parlement de op één na grootste
partij werd. De christendemocratische CDA kwam met 43 zetels weer aan de

(1) OESO, OECD Economic Surveys 2002: Netherlands, Parijs, OESO, 2002.
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macht. De partijen van de “paarse” coalitie kregen flinke klappen. De PvdA leed het
grootste verlies (van 45 naar 23 zetels), de VVD zakte van 38 naar 24 zetels en de
vertegenwoordiging van D’66 in het parlement halveerde, van 14 naar 7 zetels. In
juli 2002 ging de VVD ermee akkoord om de derde coalitiepartner te worden in een
rechtse coalitie met de CDA en de LPF, onder de leiding van christendemocraat Jan
Peter Balkenende. De regering-Balkenende was echter een kort leven beschoren
omdat ze er niet in slaagde om op het vlak van economisch en sociaal beleid veel
invloed uit te oefenen. Amper 87 dagen na het aantreden viel de regering, als gevolg
van een strijd binnen de populistische LPF en een gebrek aan leiderstalent van de
jonge premier. De opkomst van Pim Fortuyn en de snelle neergang daarna van de
LPF in de Nederlandse politiek wees op een belangrijke verschuiving in de politieke
mobilisering, weg van de traditionele politieke massapartijen, gekenmerkt door ster-
ke collectieve identiteiten en klare politieke ideologieën en beleidsprogramma’s.

Na nieuwe verkiezingen zette een opnieuw samengestelde bezuinigingscoalitie, met
Balkenende aan het hoofd en met D’66, haar beleid tot het afsluiten van wegen naar
het voortijdig verlaten van de arbeidsmarkt en het aan banden leggen van vervroegde
uittreding voort. De hervormingsinspanningen van de regering-Balkenende waren
zeker geïnspireerd door de sociale ontevredenheid inzake immigratie (op het einde
van de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw), zoals blijkt uit het succes van
de populistische politieke partijen. Het feit dat immigranten onder het sociaalecono-
mische gemiddelde zaten en daardoor afhankelijker waren van socialezorgregelin-
gen, inspireerde de politici om voor een strikter immigratiebeleid te opteren en meer
klemtoon te leggen op de integratie van immigranten in de samenleving.

Na acht jaar in de oppositie te hebben gezeten waren de christendemocraten er bij-
zonder op uit om uitdrukkelijk te breken met het arbeidsmarktbeleid dat de paarse
coalitie had nagelaten, door de meeste tewerkstellingsprogramma’s die Minister Ad
Melkert de vorige acht jaar had doorgevoerd, stop te zetten of te beperken. De nieu-
we regering wilde vooral de werkloosheidsvallen wegwerken, door de uitkeringen
te verlagen en sancties in te voeren voor wie geen werk zoekt. De duur van de
werkloosheidsuitkeringen werd van vijf jaar tot drie jaar en twee maanden verkort
(na 38 jaar officieel werk). Met de nieuwe Wet Werk en Bijstand (2004) kregen de
gemeentelijke overheden meer speelruimte en financiële verantwoordelijkheid om
oplossingen op maat aan te bieden die uitkeringstrekkers weer aan werk moeten
helpen. De nieuwe wet gaf de gemeenten een eigen budget waarop ze konden be-
sparen als ze erin slaagden om uitkeringstrekkers van de bijstand te halen en aan
een baan te helpen. De algemene benadering was dat wie bijstand kreeg, een baan
van minstens 19 uur per week zou moeten aanvaarden, ook oudere werklozen,
gedeeltelijk gehandicapte werknemers en alleenstaande ouders met jonge kinderen.
Ook het criterium “gepaste job”, dat wil zeggen een job met een gelijkaardig
scholingsniveau en een gelijk loon, werd afgezwakt.
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Vanaf 2004 zijn de werkgevers ertoe gehouden om twee jaar, in plaats van één, ziek-
teverlof te betalen. Deze verplichting om langer ziekteverlof uit te betalen, was een
voorloper van de Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen (de WIA), die in 2006
van kracht werd en de vroegere Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering ver-
vangt. De wet maakt een duidelijk onderscheid tussen diegenen die volledig of lang-
durig arbeidsongeschikt zijn, en diegenen die nog gedeeltelijk betaalde arbeid kun-
nen verrichten. Mensen die echt niet langer in staat zijn om te werken, krijgen een
permanente uitkering van 75% van het laatste loon. Verder spoort de nieuwe wet de
werkgevers ertoe aan om werknemers met een gedeeltelijke ongeschiktheid in
dienst te nemen door middel van lagere socialezekerheidsbijdragen en bijdragen in
de kosten voor ziekteverlof wanneer deze werknemers (opnieuw) ziek worden.

Om werknemers te ontmoedigen om vóór hun 65e verjaardag te stoppen met wer-
ken, ijverde Minister van Sociale Zaken Aart-Jan De Geus, voormalig christelijk vak-
bondsman, ervoor om niet langer fiscale steun te verlenen aan collectieve brugpen-
sioenregelingen. Het nieuwe beleid “levensloopregeling”, door de christendemocra-
ten ontwikkeld toen ze in de oppositie zaten, zou de werknemers de kans bieden
om fondsen aan te leggen, om ondersteund door belastingverlaging, periodes van
verlof om verschillende redenen – blijvende zorg, ouderschapsverlof (met bijko-
mende fiscale voordelen), opleidingen, ... – te financieren. De onderliggende
gedachte van de levensloopregeling is het feit dat ze mensen in staat stelt om hun
eigen levensloop vorm te geven: vrijaf nemen om de kinderen op te voeden, inves-
teren in bijkomende opleidingen en cursussen of meer aan vrijetijdsbesteding doen.
De vakbonden verzetten zich heftig tegen deze nieuwe opstelling in termen van
levensloop. In november 2004, na een half jaar van sociale onrust, die nog werd
aangewakkerd door de confrontatiestijl van de centrumrechtse regeringen-Balkenen-
de, ondertekende Minister De Geus, voormalig christelijk vakbondsman, in 2004 het
Museumpleinakkoord, genoemd naar het plein waar de vakbonden hun op een na
grootste demonstratie tegen een naoorlogse regering organiseerden. Het akkoord
was een combinatie van loonmatiging en een compromis dat het makkelijker maakt
om te sparen voor de levensloopregeling, om tot drie jaar vroeger te kunnen uittre-
den. Tot het sociaal pact behoort ook de beperking van de mogelijkheden om ver-
vroegd met pensioen te gaan. Vervroegde uittreding wordt niet langer financieel
gestimuleerd en in de plaats daarvan wordt een levensloopbenadering ingevoerd,
waardoor werknemers tot 12% van hun jaarinkomen kunnen sparen om dat aan
ouderschaps-, palliatief of sabbatsverlof uit te geven. Of om vervroegd met pensioen
te gaan. Het maximale spaarbedrag beloopt 210% van het jaarinkomen, wat het
mogelijk maakt om drie jaar vóór de pensioenleeftijd van 65, op je 62e, te stoppen
met werken voor 70% van je inkomen. Deze nieuwe, fiscaal gestimuleerde formule
voor vervroegde uittreding weerspiegelt de participatie van de vakbonden, die de
belangen van hun babyboomleden verdedigen. In principe geeft de “levensloopre-
geling” van 2006 de werknemers de mogelijkheid om een deel van hun inkomen
(tot 12% van hun loon) te sparen om tijdens hun loopbaan sabbatsverlof te nemen. 
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Deze levensloopgedachte heeft de jongeren echter maar weinig te bieden en ze is
interessanter voor de hogere inkomens en voor mensen die in het midden of tegen
het einde van hun loopbaan zitten. Voor de oudere werknemers kan de levensloop-
regeling ook een functionele equivalent zijn om de vervroegde uittreding op 62 jaar
te behouden, maar in de nabije toekomst dan op hun eigen kosten.

Dat kwaliteitsvolle kinderopvang zo schaars en duur is, blijft voor vrouwen een rem
op voltijds werk, ook al is op dit vlak al enige verbetering merkbaar. De nieuwe Wet
Kinderopvang 2005 is gebaseerd op de idee dat iedereen – werkgevers, staat en
ouders – een derde van de kosten betaalt. In 2006 slaagde de SER er niet in om tot
een consensus te komen inzake ontslagbescherming en inzetbaarheid, wat een ver-
schuiving in beleidsklemtoon van baanzekerheid naar werkzekerheid zou hebben
betekend. Het voorstel was uiteindelijk niet opgewassen tegen het felle verzet van
de vakbonden en de sociaaldemocraten, die in 2007 weer aantraden, toen ze de
christendemocraten en een kleine sociaalchristelijke partij vervoegden, nogmaals
met Jan Peter Balkenende aan het roer.

Na enkele jaren van trage groei bloeide de Nederlandse economie opnieuw. Het
bezuinigingsbeleid van Balkenende bleek met andere woorden zijn vruchten af te
werpen. In 2006 bedroeg het groeipercentage 3%, tegenover 2,4% in de eurozone.
Ook de werkgelegenheid groeide sneller dan elders in de eurozone. In 2006 zijn
Denemarken met 3,8% en Nederland met 3,9% de landen met de laagste werkloos-
heidscijfers in de eurozone (8,2%). Voor het eerst in tien jaar tijd daalde het aantal
mensen die van sociale zekerheid afhankelijk waren. Bovendien was de arbeids-
marktparticipatie van oudere werknemers (55-64 jaar oud) snel gestegen: van 29%
in 1994 tot 46% in 2006.

3. MEER DAN CONTINENTAAL INCREMENTALISME

De Nederlandse verzorgingsstaat heeft zeer zeker een fundamentele transformatie
ondergaan en blijk gegeven van een grote bekwaamheid inzake hervorming en ver-
nieuwing. Hierdoor ontstaat ook een paradigmatische verschuiving: van strijd tegen
werkloosheid door beperking van het arbeidsaanbod in de jaren zeventig en tachtig
– het typische antwoord van de continentale verzorgingsstaat op industriële her-
structurering – naar een doelbewust beleid vanaf de jaren negentig, met een hoger
werkgelegenheidscijfer voor zowel mannen als vrouwen. Het transformatieproces
van de Nederlandse welvaartszorg was gebaseerd op een opeenvolging van vier fun-
damentele en cumulatieve beleidsheroriënteringen, die de Nederlanders uiteindelijk
in staat stelden om de vicieuze cirkel van “welzijn zonder werk” te doorbreken. In
de eerste plaats kenmerkten vooral maatregelen voor bezuiniging en kostenbeheer-
sing de hervormingen van de jaren tachtig. De bedragen van de sociale uitkeringen
werden lichtjes verlaagd en de uitkeringsduur werd verkort. 
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Ten tweede konden dankzij het succes van de voortdurende loonmatiging, die in de
getroffen sector het concurrentievermogen bevorderde, meer banen worden
gecreëerd in de persoonsgebonden dienstverlening. Dit vertraagde op zijn beurt en
deed uiteindelijk het aantal sociale-uitkeringstrekkers dalen. Door het lagere sociale
aandeel in het loon kon de Nederlandse regering bijgevolg de overheidsfinanciën
beter aanwenden om, in de jaren negentig, het belasting- en bijdragendeel te verk-
leinen en het actieve arbeidsmarktbeleid uit te breiden. Ten derde blijkt de tijd van
de Nederlandse hervorming van de jaren negentig een periode te zijn waarin de
condities werden voorgesteld tot een grotere werkgelegenheid, meer activering,
strengere doelbepalingen en minder vrijgevigheid. Het continentale verzekering-
sprincipe werd versterkt in de werkloosheidsverzekering en in de uitkeringen voor
invaliditeit – met een striktere dekking, een groter belang van het element arbeid-
shistoriek en van de link tussen de looptijd van de uitkeringen met de arbeidshisto-
riek. Op zijn beurt leidde dit tot een grotere instroom in de sociale zekerheid, die
ondertussen rond het activerings-principe was gereorganiseerd. Niet alleen worden
de uitkeringen niet langer berekend op basis van het laatst verdiende loon, dan wel
op de loongemiddelden, het Nederlandse ouderdomspensioenen bleef ook robuust
en stabiel, met een brede dekking in de tweede pijler van het beroepspensioen en
het basisinkomensminimum voor alle ingezetenen in de eerste pijler. Sinds het mid-
den van de jaren negentig tot slot maakt de arbeidsmarktflexibiliteit integraal deel uit
van de nieuwe beleids-mix voor arbeidsmarktregulering en werd ze in sterke mate
door de sociale partners op prijs gesteld. Samen met de incrementele individualise-
ring van het belastingstelsel droeg de “flexicurity”-wetgeving bij tot de “normalise-
ring” van deeltijds werk, dat nu haast een derde van de actieve bevolking omvat.
Zowat alle belangrijke Nederlandse hervormingen lijken stevig verankerd te zijn in
een overkoepelende notie van “werkgelegenheidsvriendelijke” verzorgingsstaat.
Activering en arbeids-marktdeelname, alsmaar groter arbeidsaanbod (zowel door
vervroegd uittreden aan banden te leggen als door te zorgen voor een grotere parti-
cipatie van vrouwen aan de arbeidsmarkt) worden gezien als het voornaamste won-
dermiddel voor de sociale-uitsluitingsproblematiek. Nu wordt betaald werk door alle
relevante beleidsactoren in de Nederlandse beleidseconomie gezien als de te volgen
weg bij uitstek om te komen tot persoonlijk welzijn en sociale cohesie, maar het
wordt ook beschouwd als een bijdrage aan de duurzaamheid van een vrijgevige ver-
zorgingsstaat.

Wat de karakteristieken van de hervormingsprocessen betreft zijn drie dimensies
van belang.
Eerst en vooral, gezien de grote breuk en derhalve de lastigste hervormingen was er
om redenen van politieke legitimiteit de belofte dat zij “het licht op het einde van
de tunnel” zouden zijn. Dit was van levensbelang voor de strategie “werk, werk en
meerwerk”. Deze banen beloven moest realistisch zijn als de socialeverzekering-
sprogramma’s en de reglementering inzake de bescherming van de werkgelegen-
heid drastisch werden hervormd en gekortwiekt. Het Akkoord van Wassenaar
bracht achteraf gezien een welwillend positieve feedbackdynamiek teweeg, met
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een groter vertrouwen en meer beleidsleren. Na verloop van tijd maakte dit een
baanbrekende socialebeleidsvernieuwing en experimentering mogelijk. 
Ten tweede hebben belangrijke verslagen van de trilaterale Sociaal-Economische
Raad, maar ook van andere deskundigencommissies, zoals de Commissie-Buurmeijer
(Parlementaire enquête), en “denktanks”, zoals de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR), sinds het midden van de jaren tachtig de denkrichting
bepaald voor de radicale heroriëntering van het sociale en economische beleid in
Nederland. 
Ten derde was de Nederlandse staat tijdens de hele hervormingsperiode bijzonder
assertief, in vergelijking met haar houding in eerdere periodes van sociale en econo-
mische crisis en ontevredenheid. In Nederland heeft de regering het vermogen om
gematigde loonovereenkomsten veilig te stellen, de arbeidsmarktflexibiliteit te ver-
groten, morele risico’s van het socialezekerheidsstelsel te beperken en de pensioen-
modernisering een nieuwe richting te doen uitgaan, door toedoen van een “scha-
duw van de Staat”, waarbij de staat er impliciet of expliciet mee dreigt om tussen-
beide te komen indien de sociale partners geen stappen ondernemen. Terwijl uit
het Nederlandse verhaal blijkt dat er mogelijkheden zijn voor een corporatistische
vernieuwing, wordt ook duidelijk dat een dergelijk resultaat afhankelijk kan zijn en
vaak is van een aanzienlijke mate van staatstussenkomst binnen het beleidvorming-
sproces. Het initiatief voor hervormingen van de sociale zorg en de arbeidsmarkt in
het Nederland van de jaren negentig was politiek van aard. Dat alle grote politieke
partijen – van links tot rechts – de voorbije twintig jaar in verschillende grote coali-
ties hebben meegewerkt aan de bezuinigingen in kosten voor sociale zorg is niet
van belang verstoken.
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DE HERVORMINGEN VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING IN
CONTINENTAAL EUROPA

DOOR DANIEL CLEGG

School of Social and Political Science, University of Edingburgh

INLEIDING

In een groot aantal vergelijkende studies over de verzorgingsstaten worden de bis-
marckiaanse sociale instellingen – die op de sociale verzekeringen gebaseerd zijn,
uitkeringen betalen die op het vroegere loon zijn afgestemd, door de sociale bijdra-
gen worden gefinancierd en mede door de sociale gesprekspartners worden
beheerd – afgeschilderd als een bron van stabiliteit en zelfs van politieke impasse.
Wanneer in de literatuur hervormingen van de sociale bescherming worden vastge-
steld en geanalyseerd, halen de auteurs over het algemeen verklarende factoren aan
die vreemd zijn aan de sociale instellingen zelf, zoals de politieke capaciteiten die
regeringen hebben naargelang van het politieke stelsel dat hun land kenmerkt. Alge-
meen gesproken worden de hervormingen van de werkloosheidsverzekeringen in
de bismarckiaanse verzorgingsstaten als ongebruikelijk beschouwd en de inhoud
ervan werd verklaard zonder dat naar de institutionele kenmerken van de sociale
verzekeringen zelf werd verwezen.

Dit artikel (1) concentreert zich op de ontwikkeling van het beleid inzake
werkloosheidsuitkeringen in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland sinds het
begin van de jaren tachtig en stelt een enigszins andere analyse voor. Het toont in
eerste instantie aan dat dit beleid in Continentaal Europa in de loop van de voorbije
kwarteeuw heel wat wijzigingen heeft ondergaan. In tweede instantie wijst het erop
dat de hervormingen van het werkloosheidsbeleid die in de bismarckiaanse verzorgings-
staten werden goedgekeurd, kenmerken gemeenschappelijk hebben die hen
duidelijk onderscheiden van de hervormingen die in deze sector in de verzorgings-
staten van het ‘liberale’ of ‘sociaaldemocratische’ type werden goedgekeurd. Tot
slot suggereert het dat er wel enige divergenties zijn wat de omvang en inhoud van
de in de vier landen goedgekeurde hervormingen betreft, maar dat deze gelinkt 

(1) De auteur kreeg de steun van het Marie Curie-programma van de Europese Commissie (MEIF-
2003-500835) voor de financiering van het onderzoek dat de basis vormt van dit artikel.
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zijn aan de verschillen in de precieze structuur van hun instellingen van de bis-
marckiaanse verzorgingsstaat eerder dan aan de variaties van hun algemeen
beleidssysteem. Eigenlijk toont het artikel aan dat de sociale instellingen in conti-
nentaal Europa een belangrijke rol spelen bij de wijziging – en niet louter de inertie
– van het sociaal beleid.

Onze analyse staaft in een zekere mate de recente institutionele theorieën aan-
gaande de incrementele maar tegelijkertijd transformerende veranderingen. Dat de
aanzienlijke metamorfoses – die echter vaak onbekend zijn gebleven – in Continen-
taal Europa in het werkloosheidsbeleid elkaar hebben opgevolgd, beklemtoont de
toepasselijkheid van de ‘drift’ en de ‘layering’ als mechanismen voor politieke veran-
dering in een stabiel institutioneel kader (Thelen, Streeck, 2005). Door te wijzen op
een systematische relatie tussen de beperkingen van de wijziging van het werk-
loosheidsbeleid en de specifieke institutionele kenmerken van de verzorgingsstaten,
beklemtoont het artikel tegelijkertijd ook een aantal vragen die algemeen gesproken
in de literatuur over de institutionele wijzigingen tot nog toe zonder antwoord zijn
gebleven.

Het artikel bestaat uit vier delen. Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van
de veranderingen die zich op de arbeidsmarkt van alle ontwikkelde landen hebben
voorgedaan, en neemt de agenda van de daarmee verwante hervormingen van het
werkgelegenheidsbeleid onder de loep. Het tweede deel bevat een korte samenvat-
ting van de voornaamste argumenten die in de literatuur werden aangehaald betref-
fende de veranderingen in het werkgelegenheidsbeleid van de bismarckiaanse ver-
zorgingsstaten en de determinanten daarvan. Het derde, langere, deel geeft een
overzicht van een kwarteeuw evolutie van het werkloosheidsbeleid in België, Duits-
land, Frankrijk en Nederland. De conclusie van dit gedeelte is dat deze vier gevallen
aansluiten bij een vergelijkbaar geheel van beleidsinitiatieven, geïnspireerd door de
algemene agenda die in het eerste gedeelte werd geanalyseerd, maar ze hebben wel
gemeenschappelijke én uiteenlopende lijnen (zo zijn ze slechts matig in staat om de
kosten te drukken, worden de prestaties regressief herijkt ten voordele van de insiders
en worden de meeste van de arbeidsmarkt uitgesloten individuen doelgericht geac-
tiveerd). In het laatste gedeelte wordt aandacht besteed aan de specifieke rol van de
sociale instellingen, om tegelijkertijd de gelijkenissen en de verschillen tussen de
hervormingstrajecten in de vier landen nader toe te lichten.

1. DE TRANSFORMATIES VAN DE ARBEIDSMARKT EN DE AGENDA VAN DE HER-
VORMINGEN VAN HET WERKGELEGENHEIDSBELEID IN DE ONTWIKKELDE LANDEN

De transformaties van de ontwikkelde economieën in de loop van de voorbije
kwarteeuw hebben het beleid inzake de werkloosheidsuitkeringen – traditioneel
bedoeld als vervanging en als ondersteuning van het inkomen tijdens de tijdelijke
overgangen op de arbeidsmarkt – aan heel wat spanningen blootgesteld. Het lijdt
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niet de minste twijfel dat de incidentie van werkloosheid in de loop van deze peri-
ode aanzienlijk sterker is toegenomen dan in om het even welke andere periode na
de Tweede Wereldoorlog. Belangrijker nog is misschien wel het feit dat de eigen-
lijke aard van het werkloosheidsrisico veranderd is, door het toenemende belang
van de dienstensector in de economieën van de ontwikkelde landen en door de
daarmee samenhangende verschuiving naar flexibelere banen. Dat de zogenaamde
‘atypische’ tewerkstellingsvormen en de volatiliteit van lager geschoolde banen als-
maar uitbreiden, wijst erop dat het voor de werknemers vaak moeilijk is om volledi-
ge rechten op bescherming tegen werkloosheid te bekomen om de toekomstige
periodes van gebrek aan werk te dekken. Dit is in het bijzonder van toepassing op
de vrouwen, die doorgaans oververtegenwoordigd zijn in de dienstenbanen, vaak
atypische contracten hebben en inzake tewerkstelling een onregelmatigere loop-
baan kennen. Het beschermingsvermogen van de verplichte werkloosheidsverzekering
blijkt ook alsmaar beperkter te zijn voor personen die de arbeidsmarkt intreden,
die vaak te kampen hebben met een langere periode van werkloosheid in het begin
van hun beroepsleven. Zo zijn de werkloosheidsuitkeringen, die werden ontworpen
om het risico op conjuncturele of frictiewerkloosheid van korte duur te dekken,
slecht aangepast aan het probleem van langdurige werkloosheid, dat heden veel
vaker voorkomt dan op om het even welk tijdstip vóór de jaren zeventig, vooral dan
bij personen die slechts een matige beroepskwalificatie hebben.

Al die redenen waren de voorbije twee decennia aanleidingen om te pleiten voor
‘meer’ beleidsinitiatieven inzake werkloosheid. Sommige economische overwegin-
gen hebben echter tegelijkertijd benadrukt dat er een even dringende nood is aan
‘minder’ of ten minste aan ‘andere’ beleidsinitiatieven inzake werkloosheid. In het
gouden tijdperk van de uitbreiding van de verzorgingsstaten steunde het actieve
beheer op beleidsinitiatieven die macro-economische stimulansen vooropstelden en
het arbeidsmarktbeleid nog slechts een ondersteunende rol toekenden. Aangezien
de keynesiaanse regelgeving in de loop van de jaren tachtig in diskrediet is gevallen,
werd nadien de nadruk gelegd op de noodzaak om het aanbod te stimuleren, in de
economie in het algemeen en op de arbeidsmarkt in het bijzonder. Volgens deze
ondertussen overheersende interpretatie (zie bijvoorbeeld de OESO-studies ‘Employ-
ment Survey’ van de jaren tachtig en negentig), moet men de administratieve
formaliteiten en financiële en fiscale verplichtingen die de voorzieningen voor
sociale bescherming – ook de bescherming tegen werkloosheid – aan de economis-
che actoren opleggen, zo veel mogelijk aan banden leggen, om internationaal con-
currentievermogen, groei en jobcreatie te promoten. Volgens een ietwat ander
standpunt blijft het noodzakelijk om collectief ten gunste van de werklozen tussen-
beide te komen, maar de aandacht moet meer gericht zijn op doelstellingen als
economische aanpassing; men moet met name proactiever tussenkomen in de
(re-)integratie van werklozen in de bestaande arbeidsplaatsen. Dat de botsing van de
traditionele werkloosheidsverzekeringsstelsels met een alsmaar meer op flexibiliteit
gerichte arbeidsmarkt negatieve gevolgen heeft, is een probleem dat eveneens naar
voren werd geschoven als argument vóór een heroriëntering van het werkloosheids-
beleid, niet alleen door diegenen die opteren voor een beleid inzake bescherming
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tegen werkloosheid dat minder op klassieke rechten is gericht, maar ook door diege-
nen die voorstander zijn van minder beschermende beleidsinitiatieven tout court.

De voorbije jaren kwam geen enkele stabiele consensus tot stand rondom een een-
voudige formule die de beleidsinitiatieven inzake bescherming tegen werkloosheid
moet aanpassen aan de nieuwe sociale en economische context. Toch heeft de
kruiselingse en tegenstrijdige druk waarnaar hierboven wordt verwezen, een aantal
politieke besluitvormers in de ontwikkelde economieën ertoe aangespoord om zich,
althans retorisch, te richten op een relatief gestandaardiseerd geheel van hervormin-
gen (zie Clasen en Clegg, 2006a, 2006b). Ook internationale actoren, zoals de OESO
en de Europese Commissie, pleitten voor deze hervormingen. Hoewel er tussen de
landen en tussen de voorstellen van de OESO of de Europese Unie nuancever-
schillen zijn, moet worden opgemerkt dat dit geheel van beleidsinitiatieven de bases
vormen voor een ‘fundamentele hervorming’ van het werkgelegenheidsbeleid (zie
Coe en Snower, 1997) (2). We bespreken nu de voornaamste kenmerken van deze
‘fundamentele hervorming’, die beetje bij beetje op de agenda van de beleidsher-
vormingen inzake werkgelegenheid en werkloosheidsuitkeringen werd geplaatst.

1.1. DE KOSTEN DRUKKEN
Gezien de incidentie van de werkloosheid en de algemenere context van ‘perma-
nente bezuinigingen’ (Pierson, 1998), vormde het streven om de kosten te drukken,
de achtergrond voor de recentste hervormingen in het werkloosheidsbeleid. De uit-
gaven voor de werkloosheidsvergoedingen werden derhalve vaak opgenomen in
algemenere beleidsinitiatieven die de overheidsuitgaven moeten verminderen of
toch ten minste de groei ervan moeten beperken. Met de stijging van de werk-
loosheid hebben de automatische uitgaven (d.w.z. de uitgaven gebaseerd op de
rechten) voor de werklozen echter ook een schaareffect, waarbij de uitgaven stijgen
terwijl de inkomsten dalen, met alsmaar grotere tekorten tot gevolg. In deze context
drong de beperking van de kosten in het beleid inzake bescherming tegen werk-
loosheid zichzelf als van nature uit op, omwille van een goed rekenplichtig beheer.

1.2. HERIJKING VAN DE RECHTEN
Een tweede hervormingslijn, die gevoeliger is voor het veranderende profiel van de
arbeidsgebonden risico’s, bestaat in een herijking van de rechten op werkloosheids-
uitkeringen. Steeds meer is de noodzaak voelbaar om de stelsels voor bescherming
tegen werkloosheid aan te passen aan de risico’s die door steeds meer werknemers
met een onstabiel beroepsverleden worden gedragen, in hoofdzaak door de voor-
waarden om in aanmerking te komen voor de uitkeringen, te versoepelen. Als met

(2) De versoepeling van de Législation de Protection de l’Emploi (LPE) wordt alsmaar vaker
beschouwd als een integraal onderdeel van deze fundamentele hervorming in het kader van het zoge-
noemde ‘flexicuritybeleid’ (zie Europese Commissie 2007).
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de financiële vereisten rekening wordt gehouden, blijkt het echter onvermijdelijk
dat, als voor sommigen de voorwaarden om in aanmerking te komen worden ver-
soepeld, dit moet worden gecompenseerd door een beperking van rechten voor
anderen. Met argumenten als zouden sommige groepen in het kader van de
bestaande regels worden ‘overbeschermd’, moeten die domeinen worden
aangewezen die aan dergelijke compenserende besparingen zouden kunnen wor-
den onderworpen. De basisidee bestaat er met andere woorden in, dat zowel het
‘overschot’ als het ‘tekort’ in de bestaande bepalingen inzake uitkeringen moet wor-
den gecorrigeerd, waardoor men zou komen tot een beschermingsstelsel dat minder
vrijgevig is voor de ‘insiders’, maar meer bescherming zou bieden aan de ‘outsiders’,
die op de arbeidsmarkt in aantal blijven toenemen.

1.3. ACTIVERING
Het begrip activering vormde een derde element op de agenda van de hervormin-
gen van het beleid inzake bescherming tegen werkloosheid. In algemene bewoor-
dingen gesteld, willen beleidsinitiatieven voor activering werkloze individuen
doen overgaan van vergoeding van de inactiviteit naar vergoeding van de activiteit.
Een eerste geheel van werkmiddelen omvat de maatregelen die de criteria voor toe-
gang tot de uitkeringen wijzigen, bijvoorbeeld de striktere vereisten met betrekking
tot het zoeken naar werk, soepelere definities van wat een passende / aanvaardbare
jobaanbieding is en explicietere sancties als de regels niet worden nageleefd. Een
tweede geheel bestaat uit werkmiddelen die werkloze werknemers directer aan de
arbeidsmarkt doen aanpassen, of omgekeerd, door toedoen van bekwamingsoplei-
dingen voor werklozen of door de creatie of toekenning van subsidies voor ‘startba-
nen’ die lager geschoolden in staat stellen om naar de arbeidsmarkt terug te keren.
Deze nieuwe relatie tussen werkzoekende en gemeenschap wordt meestal gefor-
maliseerd in een ‘conventie’, een ‘contract’ of een ‘plan’, die in detail en schriftelijk
de rechten en de plichten van beide partijen tijdens de periode van werkloosheid
vermelden (zie Dufour et al., 2003; Eichhorst et al., 2008).

1.4. INTEGRATIE VAN DE ADMINISTRATIES
Een laatste belangrijk element van de agenda voor de hervormingen van het beleid
inzake bescherming tegen werkloosheid betreft de ‘integratieve’ administratieve
herstructurering van de sector. Hoewel deze agenda in de media minder aandacht
krijgt, is hij vanuit vele gezichtshoeken de voorafgaande procedurevereiste waaraan
moet worden voldaan om met succes nieuwe ingrijpende wijzigingen te kunnen
doorvoeren. Dit is vooral waar voor twee hervormingsdynamieken die elkaar gedeel-
telijk overlappen: harmonisering van de verschillende niveaus en types van uitkerin-
gen aan werklozen (bv. verzekeringsdiensten en bijstandsuitkeringen) en de toe-
nadering tussen of zelfs fusie van de instellingen die de uitkeringen in natura
moeten uitbetalen, en de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling (arbeidsdien-
sten). Dergelijke hervormingen moeten dubbelwerk en bevoegdheidsgeschillen op
het niveau van de coördinatie van het beleid beperken; zij moeten zo het overheids-
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beleid ten gunste van de werklozen coherenter en efficiënter maken. Op het niveau
van de verwezenlijking moeten deze hervormingen de creatie van ‘eenloketsyste-
men’ voor alle werkzoekenden en voor alle dienstverstrekkingen voor de arbeids-
markt vergemakkelijken (zie Clasen et al., 2001. Het is met name de bedoeling om
het systeem voor de gebruikers minder complex te maken en tegelijkertijd de dienst-
verlenende beambten in staat te stellen hun inspanningen om de begunstigden van
sociale steun naar tewerkstelling te doen overgaan, effectief te ondersteunen en/of
te controleren.

De hierboven uiteengezette punten zijn niet alleen opgenomen in de aanbevelingen
van de internationale organisaties, maar ook in de concrete hervormingen die wer-
den doorgevoerd in die landen waar de beleidshervormingen inzake werkloosheid
een stap verder zijn gegaan. In deze context zijn er uiteraard noemenswaardige ver-
schillen in de samenstelling en implementatie van de verschillende werkmiddelen.
Ook al wordt er vaak naar gestreefd om de verschillende uitkeringen en de herijking
daarvan te integreren, toch zullen sommige landen eerder de klemtoon leggen op
een ‘nivellering naar boven’, andere meer op een ‘nivellering naar beneden’. Zo
zullen we ook landen vinden die meer belang hechten aan de vormen van
‘negatieve’ activering (d.w.z. de verplichting om werk te zoeken en werk te aan-
vaarden) en andere dan weer op ‘positieve’ activering (d.w.z. opleiding en tewerk-
stelling). Deze verschillende politieke keuzes hebben gevolgen voor het potentieel
om de kosten van de hervorming te drukken en ruimer gezien ook voor de verdelings-
kwesties. Het zijn meer bepaald die types van variaties die in de vergelijkende
analyses van de beleidshervormingen inzake werkloosheid werden geïdentificeerd,
met een uitgesproken contrast tussen het Britse neoliberale traject en het Deense
neosociaaldemocratische traject (zie Torfing, 1999; Barbier, 2004). Een vergelijk-
baar contrast kan worden aangestipt met de redistributieve dimensie tussen de aan-
bevelingen van de OESO en die van de EU (Casey, 2004). Er is hier geen sprake van
het ontkennen van het belang van dergelijke variaties, maar van het onderstrepen
van de onderliggende structurele kenmerken van elke ‘orthodoxe’ hervorming van
beleidsinitiatieven inzake bescherming tegen werkloosheid. Zo bekomen we tevens
een referentiepunt op basis waarvan de verandering van het bijstandsbeleid voor
werklozen in de verzorgingsstaten van Continentaal Europa opnieuw kan worden
beoordeeld.

2. ALGEMENE VERSTARRING OF DIVERGERENDE DYNAMIEK? DE HUIDIGE DEBATTEN
OVER DE HERVORMING VAN HET BELEID INZAKE BESCHERMING TEGEN WERK-
LOOSHEID IN CONTINENTAAL EUROPA 

Heel wat klassieke teksten over de bismarckiaanse verzorgingsstaten blijken eerder
somber te zijn over hun hervormingsvermogen. Esping-Andersen verwerpt ze
minachtend door ze ‘vastgevroren sociale landschappen’ (frozen landscapes) te
noemen, waar de kaarten uitgebreid worden geschud ten voordele van een sociaal
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status-quo (1996a, p. 27). Pierson (2001) was slechts matig optimistisch in zijn
evaluatie: hij stelde vast dat er in Continentaal Europa een ruimere antihervormings-
gezinde coalitie was dan in om het even welke andere context. 

Voor sommigen was dit zichtbare verzet van de bismarckiaanse verzorgingsstaten
tegen veranderingen voor een groot deel het rechtstreekse gevolg van hun institu-
tionele voorzieningen. Palier (2002, p. 205) suggereerde dat, aangezien de sociale
bescherming in Continentaal Europa ruimschoots door sociale bijdragen wordt gefi-
nancierd, die door de kiezers niet als belastingen worden gezien, de politieke
besluitvormers ervoor kunnen kiezen om de sociale bijdragen op te trekken,
teneinde de middelen van de sociale bescherming aan te passen zonder een
negatieve verkiezingsreactie te riskeren; pogingen om het niveau van de uitkeringen
te verlagen zouden politiek gesproken meer risico’s inhouden. Dit politieke antwoord
stuit op aanzienlijk minder weerstand dan de besparingen in de uitkeringen; de
ontvankelijkheid voor de uitkeringen wordt, dankzij het verzekeringsprincipe
waarop de uitkeringen in Continentaal Europa steunen, immers gezien als een ‘ver-
worven recht’. Ook al komen de kiezers wat de werkloosheidskwestie betreft, niet
vaak spontaan in actie, vormen deze ‘institutionele waarden’ wel nuttige retorische
middelen voor wie een rechtstreekser materieel belang heeft in het verzet tegen de
verlaging van de uitgaven. We denken hier met name aan de vakbonden, die, dank-
zij een ander kenmerk van de bismarckiaanse sociale instellingen – betrokkenheid
van de sociale partners bij het bestuur van het systeem – er belang bij hebben om
de bestaande verzekeringsinstellingen te behouden, en zij beschikken over een
zekere geïnstitutionaliseerde invloed op de evolutie van het beleid. 

Wat dit eenvoudige beleid voor verhoging van de bijdragen afremt, is wel duidelijk:
de opgaande druk die het uitoefent op de aanslagvoet van de bijdragen en dus ook
op de arbeidskosten andere dan loon. Om de institutionele stabiliteit van de bismar-
ckiaanse verzekeringsstelsels te begrijpen, moeten we hier echter met een ander
argument rekening houden, afkomstig van een institutionele economie, dat ons
helpt om te begrijpen welk belang de werkgevers erbij hebben om het systeem en
de generositeit van de uitkeringen te behouden. In de bismarckiaanse verzor-
gingsstaten legden de concurrentiestrategieën van de werkgevers – gedeeltelijk
omdat ze de relatief hoge niet-loonkosten hebben doorberekend – vaak minder de
klemtoon op de verlaging van de loonkosten en op de flexibiliteit dan op het voort-
durend streven naar productiviteitswinst, onder andere door de werknemers met de
laagste verhouding productiviteit/kostprijs te ontslaan. De herstructureringsiniti-
atieven van dit type worden in de hand gewerkt door het bestaan van vrijgevige
sociale uitkeringen. Deze kunnen met andere woorden voordeel halen uit het feit
dat de vertegenwoordigers van de loontrekkenden, maar ook de werkgevers ze
steunen. Sommigen hebben derhalve aangetoond dat de aanpassing van de
economieën van West-Europa aan een hoger internationaal concurrentievermogen,
steunde op de uitbreiding van de toegang tot de uitkeringen teneinde de ‘afvloeiing
van arbeidskrachten’ mogelijk te maken, in de hand gewerkt door de rol van de
sociale partners bij het bestuur van de werkloosheidsverzekering en de daarmee
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samenhangende socialebeschermingsprogramma’s (zie Esping-Andersen:, 1996b;
Hemerijck et al., 2000; Ebbinghaus, 2000). In een dergelijke context en vanuit het
‘functionele’ standpunt zijn hervormingen tot kostendrukking, herijking en active-
ring nauwelijks relevant te noemen.

De analisten die zich over de invloed van de structuren van de verzorgingsstaten op
de ontwikkelingen van de beleidsinitiatieven op het vlak van werkloosheid hebben
gebogen, concludeerden met andere woorden dat er een neiging bestond om inert
te blijven of zelfs vast te roesten – fenomenen die zich voordoen in alle landen met
een bismarckiaans institutioneel profiel. Alsmaar vaker werd deze interpretatie
echter weer in twijfel getrokken door de onderzoekers, die voorbeelden gaven van
ingrijpendere transformaties op de domeinen sociaal beleid en beleid inzake
bescherming tegen werkloosheid in de landen van Continentaal Europa. De inter-
pretatie werd echter slechts gedeeltelijk in twijfel getrokken. Doordat ze de klem-
toon legden op het belang van de algemenere kenmerken van de politieke omge-
ving die de hervormers toeliet sporadisch de invloed van de sociale instellingen te
verzwakken of te omzeilen, hebben deze analyses vaak de indruk nog versterkt dat
deze invloed van de sociale instellingen zelf in wezen de wijziging van het beleid
tegenwerkte.

Er zijn te veel afzonderlijke voorbeelden van dergelijke analyses van de verandering
van het sociale beleid in Continentaal Europa, om ze hier allemaal aan bod te laten
komen, maar sommige factoren ten gunste van de verandering die in deze onder-
zoeken tot uiting kwamen, kunnen wel worden samengevat. Het gaat voornamelijk
om contextuele kenmerken van de ruimere politieke omgeving van de verzor-
gingsstaat, contingente of structurele kenmerken. Daarom oordeelde menigeen dat
een beheer door de linkse partijen noodzakelijk was, als voorwaarde voor de veran-
dering (bv. Levy, 2001). Anderzijds haalt Pierson (2001, pp. 448-451) het argument
aan dat alleen de uitdrukkelijk onderhandelde hervorming in Continentaal Europa
met het status-quo kan breken. Maar de waarschijnlijkheid dat er een onderhandelde
hervorming komt, zo beklemtoont hij, hangt fundamenteel af van eerder structurele
kenmerken van de politieke context, onder andere ook van de macht van de spilac-
toren, of het nu gaat om partijen of vakbonden, en van de volatiliteit van de kiezers.
Andere onderzoekers dan weer baseren zich op de vergelijking tussen het Neder-
landse ‘wonder’ en de Duitse Reformstau (onmogelijkheid om te hervormen) en
beklemtonen het strategische belang van een sterke uitvoerende macht die een
‘schaduw van hiërarchie’ kan gooien over de sociale actoren, zoals het geval is voor
de Nederlandse of Spaanse sociale pacten (Ebbinghaus en Hassel, 1999; Hemerijck
et al., 2000). Nog anderen benadrukten hoezeer het noodzakelijk is dat de hervor-
mers bij machte zijn om een aannemelijke ‘crisisvertelling’ te structureren die niet
alleen van de objectieve sociale voorwaarden afhangt, maar ook van de institu-
tionele middelen die ze ter beschikking hebben (Cox, 1999; Kuipers, 2006). Tot slot
hebben sommigen de aandacht gevestigd op de hervormingsmogelijkheden die het
handige gebruik van ‘windows of opportunity’ bieden, bijvoorbeeld diegenen die
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aan de Duitse Kanselier Schröder werden geboden door het schandaal in verband met
de boekhoudkundige procedures in de arbeidsdiensten in Duitsland (zie Vail, 2003).

Al deze analyses van de beleidsverandering in de bismarckiaanse verzorgingsstaten
leggen allemaal de klemtoon op andere variabelen dan de socialebeschermings-
instellingen. Stuk voor stuk opperen ze dat deze verzorgingsstaten ingrijpende trans-
formaties kunnen ervaren en dat deze zich in zeer uiteenlopende mate en op zeer
uiteenlopende momenten zouden kunnen voordoen, afhankelijk van de manier
waarop de contingente en structurele variabelen naast elkaar worden geplaatst. Zo
projecteren ze een imago van ‘divergerende dynamiek’, die blijkbaar ver afstaat van
de thesis van ‘veralgemeende bevriezing’, maar in feite een groot aantal onderstellin-
gen delen. Hierna zullen we nog zien dat niets van dit alles werkelijk met de realiteit
van de evolutie van het bijstandsbeleid voor werklozen in België, Duitsland,
Frankrijk en Nederland van de voorbije 25 jaar overeenstemt.

3. VERANDERING VAN HET BELEID INZAKE BESCHERMING TEGEN WERKLOOSHEID
IN BELGIE, DUITSLAND, FRANKRIJK EN NEDERLAND

Deze vier landen vertegenwoordigen een interessante test voor de verschillende
hypothesen voor wat betreft de omvang en de determinanten van een beleidswijzi-
ging inzake werkloosheid in de bismarckiaanse verzorgingsstaten. Ondanks de niet
te verwaarlozen verschillen, waarop we later nog zullen terugkomen, waren de
beleidssystemen inzake bescherming tegen werkloosheid in het begin van de jaren
tachtig stuk voor stuk duidelijk geconcentreerd op compensatieverzekering en stuk
voor stuk sloten ze vrij goed aan bij de definitie die Leising aan de bismarckiaanse
voorzieningen gaf (1996, p. 409): de sociale verzekeringen worden beheerd door
“autonome paragouvernementele instellingen die beschikken over een eigen bud-
get, gefinancierd door de sociale bijdragen van de werknemers, en uitkeringen
toekennen berekend op basis van de vroegere individuele inkomsten”. 

Tegelijkertijd vertonen deze vier landen tal van economische, politieke en sociale
verschillen. Frankrijk en Duitsland zijn lid van de G8, België en Nederland – zijn
kleiner en – hebben een economie die voornamelijk op de export is gericht. In
Frankrijk waren gedurende nagenoeg driekwart van de jaren tachtig en negentig
socialisten aan de macht. In Duitsland werd die periode gedomineerd door de con-
servatieven. Nederland en België werden allebei geregeerd door ruimere coalities,
wel met een grotere stabiliteit in Nederland dan in België. Frankrijk en Nederland
zijn twee eenheidsstaten, terwijl de Duitse en Belgische regering in een federalistische
context moeten optreden; bovendien zijn er in België alsmaar grotere spannin-
gen tussen de gewesten en de taalgemeenschappen. De macht van de vakbonden
varieert ook aanzienlijk: België heeft een lidmaatschapspercentage van 50%,
Frankrijk minder dan 10%, Duitsland en Nederland situeren zich ergens tussen deze
twee uitersten. Ten gevolge van de loonmatiging en de beperkingen van de arbeids-
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tijd waarover bij het ondertussen beroemde Wassenaar-akkoord van 1982 werd
onderhandeld tot slot, haalde de Nederlandse economie voordeel uit een enigszins
gezonde macro-economische situatie en een duidelijk forsere groei van de werkgele-
genheid dan de andere landen (zie Visser en Hemerijck, 1997), waar uitvoerig over
gelijkwaardige sociale pacten werd gedebatteerd die tot op heden echter nog niet
met succes in de praktijk werden omgezet (3).

Op basis van de theoretische vooruitzichten die momenteel de bovenhand hebben,
zouden we daarom in deze vier landen beleidsinitiatieven inzake bescherming tegen
werkloosheid moeten verwachten die ofwel eveneens immobiel zijn (door het feit
dat ze nagenoeg dezelfde instellingen inzake bescherming tegen werkloosheid delen
en verondersteld worden veranderingen tegen te gaan), ofwel zeer ongelijkmatig
dynamisch zijn en uiteenlopende trajecten volgen (door het feit dat hun algemene
economische omstandigheden en hun politieke configuraties, exogene factoren die
de verandering moeten verklaren, verschillend zijn). Derhalve stellen we met enige
verbazing vast dat het scenario eerder een ingrijpende verandering inhoudt, maar
dat er ook frappante gelijkenissen zijn tussen de vier gevallen.

3.1. SELECTIEVE KOSTENVERMINDERING
In de periode van het midden van de jaren tachtig tot het midden van de jaren 2000
zijn de uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen globaal gesproken stabiel
gebleven (België) of lichtjes gestegen (Frankrijk, Duitsland en Nederland), zelfs na
een correctie waarbij met de evolutie van het werkloosheidscijfer rekening werd
gehouden. Hieruit afleiden dat kostenbeperking niet op de agenda van het beleid
inzake bescherming tegen werkloosheid stond, zou echter een voorbarige conclusie
zijn. Soms al heel vroeg (Duitsland en Nederland) en overal vanaf het begin van de
jaren negentig waren de versterking van de ontvankelijkheidscriteria voor de uit-
keringen en/of de uitsluiting van sommige werklozen van het recht op verzekerings-
uitkeringen, de treffende kenmerken van de hervormingen in Continentaal Europa.
Dit fenomeen komt in de gegevens met betrekking tot de uitgaven niet duidelijk tot
uiting, maar dat komt doordat deze besparingen werden gecompenseerd door selec-
tieve uitbreidingen van de rechten voor sommige specifieke groepen bij de werk-
lozen, in het bijzonder de oudere werklozen en/of degenen die het langst hebben
bijgedragen. Met andere woorden: de expansionistische maatregelen die de ‘afvloei-
ing van arbeidskrachten’ – waarop een groot deel van de literatuur vooral de aan-
dacht richt – in de hand moeten werken, gingen gepaard met – en noopten
waarschijnlijk tot – inkrimpingen in andere luiken van het uitkeringsstelsel. We kun-
nen spreken van een gematigde expansionistische dynamiek, maar tegelijkertijd ook
van een selectieve kostenvermindering.

(3) Het huidige hoge werkgelegenheidscijfer in Nederland heeft echter heel veel te danken aan de
ontwikkeling van deeltijdse arbeid in de jaren tachtig en negentig. In 2003 was de Nederlandse
werkgelegenheidsgraad, in voltijdse equivalenten, vergelijkbaar met de Duitse, iets hoger dan de Bel-
gische, maar iets lager dan de Franse.
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3.2. REACTIONAIRE HERIJKING
Deze op het eerste gezicht tegenstrijdige agenda’s voor uitbreiding en inkrimping
werden met elkaar verzoend door de bijzondere vorm die de herijking van de rechten
op uitkeringen in Continentaal Europa heeft aangenomen. Er zijn wel op verzeke-
ring gerichte systemen die blijkbaar een zeer groot potentieel bieden om de rechten
tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ opnieuw met elkaar in evenwicht te brengen (Levy,
1999), maar in feite komen de beleidsinitiatieven inzake bescherming tegen werk-
loosheid in Continentaal Europa neer op een versterking van de rechten van de
insiders en een inkrimping van die van de outsiders. Dit zou reactionaire herijking
kunnen worden genoemd, omdat dat blijkbaar tegen de huidige wijzigingen van de
arbeidsmarkt ingaat. Dat gebeurt vaak door toedoen van een versterking van het
‘contributieve karakter’ van de werkloosheidsverzekering, dat wil zeggen door een
strakkere band tussen werkanciënniteit en het bedrag van de gestorte bijdragen
enerzijds en de toegang tot en het niveau en de duur van de werkloosheidsuitkerin-
gen anderzijds. De systemen voor werkloosheidsverzekering worden kort gezegd
vaak ‘ontdaan’ van het beheer van ‘slechte risico’s’. De concrete analyse van de
nationale gevallen leert ons dat er wel degelijk een convergentie is naar selectieve
inkrimping en reactionaire herijking.

Hoewel het zogenaamde ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’ – gelijkwaardigheid tussen bij-
dragen en rechten – stevig in de geschiedenis van het Duitse sociale beleid ver-
ankerd is, was het in het begin van de jaren tachtig niet bijzonder vanzelfsprekend
in het stelsel van werkloosheidsuitkeringen. Dit veranderde echter in de loop van de
tweede helft van het decennium, oorspronkelijk op een zeer expansionistische
manier. Achtereenvolgende hervormingen in het midden van de jaren tachtig link-
ten de duur van het recht op werkloosheidsverzekering (ALG) veel strikter aan de
vroegere bijdragen; daarbij werd de duur voor oudere werknemers, die al veel jaren
bijdragen hebben betaald, verlengd van 12 tot 32 maanden (Clasen, 2005, pp. 64-
65). De conservatieve regering van die tijd wilde vermijden dat het hogere aantal
langdurig werklozen te zwaar zou doorwegen op het door de belastingen gefi-
nancierde bijstandssysteem (ALH). Voor de sociale partners kon de ALG door de
hervorming veranderen in een soort van brugpensioen (Trampusch, 2005, pp. 210-
211; Reissert, 2004). Sinds het einde van de ‘boom’ die met de hereniging gepaard
ging, werd het gelijkwaardigheidsbeginsel echter ingeschakeld voor restrictievere
doeleinden. In de loop van de jaren negentig werd de ‘oorspronkelijke ALG’ voor
degenen die voordien niet van de ALG genoten, beperkt en vervolgens afgeschaft,
waardoor een groter aantal personen genoodzaakt was zich tot de bijstand (Sozial-
hilfe) te richten. Hoewel de Hartz-hervormingen in het begin van het nieuwe millen-
nium systematische besparingen met zich hebben meegebracht, waren de – veruit –
ingrijpendste geconcentreerd op diegenen die geen enkel recht hadden op de ALG,
vooral dan door de fusie van de ALH en de Sozialhilfe in een nieuwe ALG II, een
programma voor wie in staat is om te werken. De Duitse bescherming tegen werk-
loosheid “blijft een onderscheid aanhouden tussen een kerncliënteel, dat
welgestelder is maar steeds kleiner in aantal en voor wie de besparingen relatief
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beperkt zijn gebleven, en een groeiende periferie, die veel sterker werd getroffen,
wat de kloof tussen beide groepen des te groter maakt” (Clasen, 2005, p. 53; zie ook
Eichhorst en Marx, 2009, p. 11).

Frankrijk vertoont een treffende gelijkenis (Daniel, 2000; Tuchszirer, 2008). De
toonaangevende hervormingen van 1982-84 maakten een onderscheid tussen een
verzekeringsstelsel gefinancierd door de bijdragen voor de ‘goede bijdragebetalers’
en de kortstondig werklozen en de bijstandsstelsels (‘solidariteitsstelsels’) gefi-
nancierd door de belastingen voor de slechte bijdragebetalers en de langdurig werk-
lozen. Met de hervorming van 1992 werden de arbeidsgebonden criteria voor toe-
gang tot de werkloosheidsverzekering strenger gemaakt, in het bijzonder voor
diegenen die slechts een relatief korte arbeidsduur konden rechtvaardigen.
Aangezien het hoofdprogramma voor bijstand aan langdurig werklozen (ASS) even-
eens relatief strenge contributieve criteria hanteerde voor het openen van het
recht en het stelsel voor ‘slechte bijdragebetalers’ (AI) nagenoeg volledig werd
geschrapt, kende het land een forse stijging van de aanvragen voor de algemene bij-
standsvoorziening (RMI), die in 1988 door de socialistische regering was ingevoerd.
Hoewel de toegang tot de werkloosheidsverzekering voor diegenen die slechts
korte bijdrageperioden konden doen gelden, weer werd vergemakkelijkt tijdens de
periode van forse economische groei, rond de eeuwwisseling, moest nadien nog
eens worden bijgeschroefd om het stelsel minder toegankelijk te maken, met name
door de hervormingen van 2002 en 2005. De laatste hervorming sloot bijzonder
goed aan bij de voortaan ‘klassieke’ logica van de akkoorden over de werkloosheids-
verzekering in tijden van recessie (Vericel, 2006a).

In Nederland maakte de invoering van de Nieuwe Werkloosheidswet (NWW) in
1987 een einde aan de financiering van de werkloosheidsverzekering door de
belastingen; de uitkeringen werden grondig geherstructureerd. Met dit nieuwe sys-
teem hangt de mogelijkheid om gedurende meer dan zes maanden van een uitkering
te genieten, voortaan sterk af van de arbeidsperiodes en, in het bijzonder, van de
leeftijd (Boekraad, 1998, p. 735; Green-Pedersen, 2002). Het amendement van het
systeem in 1995, onder het bewind van de ‘paarse’, liberaalsocialistische coalitie,
maakte de criteria voor toegang tot het recht nog strenger voor basisuitkeringen en
verhoogde uitkeringen; tegelijkertijd werden de beperkingen versoepeld door de
invoering van een nieuwe socialezekerheidsuitkering van korte duur, goed voor 70
procent van het minimumloon, voor wie in de loop van de 39 voorbije weken ten
minste 26 weken heeft gewerkt. Met de hervormingen van de Nederlandse werk-
loosheidsverzekering die in het midden van de jaren 2000 werden goedgekeurd,
wordt vervolgens de verwijzing naar de anciënniteit fel afgezwakt bij de berekening
van het recht op de uitkering; en daardoor ook de overhelling van het stelsel naar
de oudere werknemers (Wierink, 2008, p. 66). In Nederland vinden we met andere
woorden bewijzen voor het feit dat geleidelijk aan en althans gedeeltelijk wordt
afgestapt van de eerder reactionaire logica van de herijking van de werkloosheidsuit-
kering die de Franse en Duitse hervormingen, alsook de eerste Nederlandse her-
vormingen kenmerkte.
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België heeft een ander traject doorlopen. Het land onderscheidt zich door de manier
waarop het stelsel van de werkloosheidsuitkeringen weer in evenwicht werd
gebracht om de kosten te drukken. Dat betekent daarom nog niet dat de expansionis-
tische aspecten van het traject van de Belgische hervorming van het beleid inzake
bescherming tegen werkloosheid geen ‘afvloeiing van arbeidskrachten’ beoogde.
Integendeel, na de uitbreiding van het brugpensioen en de stelsels van ‘inkomens-
vervanging’ voor oudere werknemers in de jaren tachtig en het begin van de jaren
negentig, werd nagenoeg de helft van alle uitgaven voor werkloosheid in België
toegekend aan ‘activiteiten andere dan werk zoeken’ (Kuipers, 2006, p. 73; de
Lathouwer, 2002). Ondanks de alsmaar grotere bewustwording van het feit dat deze
benadering onmogelijk blijvend kan worden gesteund (Burnay, 2005), laten de
impasses bij de recente onderhandelingen over een nieuw ‘intergenerationeel con-
tract’ (zie Moulaert, 2006) doorschemeren dat een kentering niet zo voor de hand
liggend zal zijn. Meer bepaald de behandeling die met de ‘reguliere’ werkloosheids-
uitkeringen overeenstemt, maakt België zo anders. In plaats van algemeen over te
schakelen naar een uitgebreid herverdelingsprincipe, verandert er bijzonder weinig
aan de ontvankelijkheidscriteria; hetzelfde geldt voor de onbeperkte duur van de
werkloosheidsuitkeringen – uniek in de ontwikkelde wereld. In overeenstemming
met dat standpunt heeft het systeem een uitzonderlijk hoge dekkingsgraad
behouden, waardoor in een vergelijkend perspectief slechts in weinig gevallen de
sociale bijstand wordt aangesproken (De Lathouwer, 2002). In plaats daarvan wordt
de druk op de kosten beheerd door geleidelijk aan van de functie inkomensvervan-
ging door de werkloosheidsverzekering af te stappen en door de facto de sociale
maatregelen te beperken tot een minimum waarmee de basisbehoeften van het indi-
vidu of het gezin moeten worden gedekt (Faniel, 2007; Marx, 2007, pp. 127-325).
Sinds de tweede helft van de jaren tachtig werden de uitkeringen slechts matig ver-
hoogd, waarmee de kloof die hen van de minimumuitkeringen scheidt, minder
groot is geworden. Het gevolg is dat de Belgische werkloosheidsverzekering een sys-
teem is geworden “dat effectief gelijkstaat met een sociaal minimum” (Marx, 2007, p. 122).

3.3. SELECTIEVE ACTIVERING
De activering is in de vier landen op een vergelijkbare manier geëvolueerd. Dit agenda-
punt werd in de loop van de jaren negentig en vooral in de jaren 2000 in de
recentste hervormingen van het beleid inzake bescherming tegen werkloosheid
opgenomen, zij het op een verwrongen manier. De pogingen om het activerings-
principe te veralgemenen, stuitten op heel wat verzet, ook al is dat dan onlangs
toch afgezwakt. We stellen niet alleen vast dat er in Continentaal Europa totaal geen
activering is, maar, meer nog, de ontwikkeling ervan is selectief en wordt geconcen-
treerd op de randgebieden van het stelsel van werkloosheidsuitkeringen en/of
gericht op diegenen die op het vlak van inkomens op geen of bijna geen andere
steun kunnen rekenen.
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Dit aspect is misschien wel het meest zichtbaar in Frankrijk. Specifieke regerings-
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid werden rechtstreeks gericht op die
groepen die uit de werkloosheidsverzekering zijn uitgesloten, en in het bijzonder
op de jongeren (Daniel en Tuchszirer, 1996; Enjorlas et al., 2001). Tegelijkertijd
werden de contractuele benaderingen op het vlak van toekenning van de uitkerin-
gen voor het eerst uitgevoerd, niet in de verzekeringskern van het stelsel voor werk-
loosheidsuitkeringen, maar wel in de marges van de bijstand, in naam van de strijd
tegen sociale uitsluiting. Het duidelijkste voorbeeld is het RMI, dat vanaf het ogen-
blik dat het in 1988 werd ingevoerd, wordt gelinkt aan de voorwaarde dat, om uit-
keringen te kunnen ontvangen, de expliciete verplichting (maar voor meer dan de
helft van de gerechtigden niet toegepast) geldt dat sociale of professionele inte-
gratie wordt bevorderd in de vorm van een integratiecontract. Pas in 2002, toen
eerst het ‘Plan d’Aide au Retour à l’Emploi’ (PARE – Plan voor bijstand bij wederte-
werkstelling) voor de gerechtigden op werkloosheidsuitkeringen werd ingevoerd
en later de gegradueerde sancties op de uitkeringen voor alle werklozen werden
ontwikkeld, werd de activeringslogica verder uitgediept.

Ook in Duitsland kwam de activering op de politieke agenda toen de lokale overhe-
den, beheerders van de vroegere sociale bijstand (Sozialhilfe), in de jaren tachtig
opnieuw vaststelden dat ze aan de gerechtigden tewerkstellingscriteria konden
opleggen (Voges et al., 2001). Hoewel deze maatregel gedeeltelijk pragmatisch was
– hij stelde gerechtigden in staat om voor zichzelf rechten te openen op uitkeringen
gefinancierd door de bijdragen, en de lokale overheden konden de kosten voor de
geleverde bijstand overdragen naar het socialeverzekeringsstelsel – wees hij ook op
afwijkende houdingen ten overstaan van de gerechtigden op sociale minimumuit-
keringen (Annesley, 2002). Dit heeft sindsdien ook een zekere impact gehad op de
verzekeringsgerechtigden, bijvoorbeeld met de wet van 1997/98 betreffende de her-
vorming van de bevordering van de tewerkstelling, waardoor bij de gerechtigden op
een ALG (Allocation d’Assurance Chômage – werkloosheidsuitkering) de bewijslast
van het zoeken naar werk zwaarder doorweegt en de definitie van behoorlijk werk
enigszins wordt versoepeld (Clasen et al., 2006, p. 142). In de loop van de huidige
periode echter werd de activeringslogica in de eerste plaats versterkt voor de bij-
standsgerechtigden. De Hartz-hervormingen breidden het aanbod aan hulp bij het
zoeken naar werk voor langdurig werklozen sterk uit en tegelijkertijd schaften ze
het begrip ‘behoorlijk werk’ zelfs af voor werklozen die de nieuwe ALGII ontvingen,
met strengere sancties voor wie zich niet hield aan de plicht om werk te zoeken
(Ludwig-Mayerhofer, 2005).

Zelfs in België, waar de bijstandsgerechtigden minder dan een tiende van de
uitkeringsgerechtigde werklozen uitmaken (de Lathouwer, 2002), gingen de ingrij-
pendste activeringshervormingen over het Bestaansminimumprogramma: in eerste
instantie de invoering van de ‘Integratieovereenkomsten’ voor gerechtigden jonger
dan 25 jaar (Lemaigre, 2000, p. 217), en, nog niet zo lang geleden, de transformatie
van de voorziening in een nieuwe maatregel, de leefloonuitkering (leefloon)
genoemd, waarbij meer de klemtoon wordt gelegd op de maatregelen die de terug-
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keer naar de arbeidsmarkt in de hand moeten werken (Gilson en Glorieux, 2005).
Toen onlangs voor de werklozen in het algemeen activeringsmaatregelen werden
voorgesteld, stuitte dit op flink wat verzet. Dat was het geval in 2004, met het ‘plan
voor de activering van het zoekgedrag van de werklozen’. De inhoud werd aanzien-
lijk afgezwakt na het scherpe protest van de vakbonden en de op activering
gebaseerde maatregelen worden voortaan zeer geleidelijk aan uitgewerkt: in eerste
instantie zijn ze beperkt tot de werknemers van 25 à 30 jaar oud die reeds lange
periodes van werkloosheid hebben gekend (Faniel, 2005).

Nederland wijkt lichtjes van dit model af. Gedurende lange tijd richtten de activerings-
maatregelen zich ook daar in eerste instantie op de alsmaar talrijkere gerechtigden
op bijstand. Op het einde van de jaren tachtig werden voor langdurig werklozen de
‘heroriënteringsgesprekken’ ingevoerd. Deze gesprekken werden georganiseerd op
basis van samenwerkingsakkoorden tussen de lokale sociale diensten en de arbeids-
diensten (Boekraad, 1998, p. 756). De ‘stimulansfunctie’ van het beheer van de uitk-
ering werd nog versterkt door een nieuwe bijstandswet in 1989 en vervolgens door
de nieuwe Algemene Bijstandswet (nBAW) van 1996, die een expliciete con-
tractuele benadering van de aanvragers van sociale bijstand verplicht maakt (Wester-
veld en Faber, 2005, p. 170). De Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) van 1997
tot slot, voerde de gemeentefondsen in voor tewerkstelling op basis van oude, spe-
ciale tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren en langdurig werklozen; daardoor
kon de link van deze laatsten met het op gemeentelijk vlak beheerde bijstandsstelsel
vlotter en explicieter worden gelegd. In tegenstelling tot andere voorbeelden echter
is de activering echt een organisatieprincipe geworden voor heel het systeem van
sociale uitkeringen in Nederland, ook voor de werkloosheidsverzekering. Na een
reeks van hervormingen die vanaf het midden van de jaren negentig worden
doorgevoerd, was de integratie van het tewerkstellingsbeleid en de sociale zeker-
heid – via een programma – in 2001 ruimschoots afgerond en waren de grondslagen
gelegd voor de invoering erna van verplichte profileringsgesprekken voor alle werk-
lozen (Hemerijck, 2003, p. 260).

3.4. SCHUCHTERE ADMINISTRATIEVE HERSTRUCTURERINGEN
Op het vlak van de administratieve reorganisatie van deze sector konden we in
hoofdzaak de volgende tendens afleiden: er worden hervormingen doorgevoerd die
de integratie en zelfs de fusie beogen van de verschillende, weinig talrijke
betrokken administraties en logischerwijze dus ook van de hardnekkig complexe
systemen. Dat de werkloosheidsverzekering opnieuw de klemtoon legt op de goede
risico’s, werkt absoluut geen grotere harmonisering van de uitkeringsstelsels voor
werklozen in de hand, maar lijkt vaak in een totaal tegenovergestelde richting te
duwen. Een nauwere samenwerking tussen de stelsels voor werkloosheidsuitkerin-
gen en de arbeidsdiensten blijkt een lastige opdracht te zijn, zoals het geval is in Bel-
gië en Frankrijk. In het kader van de grondwetshervormingen waartoe in 1980 werd
besloten, werden de Belgische arbeidsdiensten losgekoppeld van de uitkeringsad-
ministratie en werden ze een bevoegdheid van de gewesten (Brussel, Vlaanderen en
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Wallonië) en van de gemeenschappen (voor de Duitstaligen). Sindsdien werd de
geïnstitutionaliseerde scheiding beschouwd als een rem op de ontwikkeling van de
eerder globale beleidsinitiatieven voor activering in België (OESO 1996), maar tot
op heden was het alleen mogelijk – zonder meer – om te steunen op de ‘samen-
werkingsakkoorden’ die op het einde van de jaren negentig voor het eerst werden
ingevoerd. In Frankrijk waren de betrekkingen tussen het Agence Nationale pour
l’Emploi (ANPE – Nationaal Tewerkstellingsagentschap) en de instelling voor werk-
loosheidsverzekering, de Unedic, altijd al gespannen (zie Marimbert, 2004; CERC,
2005). De hervorming waarmee in 2001 de PARE werd ingevoerd, is er niet in ge-
slaagd om in te spelen op de gestelde verwachtingen, omdat er – bij gebrek aan
organisatorische hervormingen – nood was aan een samenwerking tussen deze
twee instellingen die uiteindelijk niet zo gewenst was (Rekenhof, 2006). De impuls
voor de tenuitvoerlegging van een grondigere administratieve hervorming werd
sindsdien versterkt, in eerste instantie door de ‘loi de cohésion sociale’ (socialecohesie-
wet) van 2005 en vervolgens door de tripartiete overeenkomst van 2006 tussen
de staat, het ANPE en de Unedic. Nogmaals wordt voorrang gegeven aan nieuwe
samenwerkingen, maar geen enkele van deze hervormingen is er echter in geslaagd
om het onderliggende probleem van de institutionele complexiteit op te lossen
(Vericel, 2005, 2006b). Zelfs de recente ‘fusie’ van het ANPE en de Unedic in de
‘Pôle Emploi’ (tewerkstellingspool), het resultaat van een verkiezingsbelofte van
president Sarkozy, legde uiteindelijk vooral de klemtoon op de structuren voor het
verstrekken van uitkeringen en is er niet echt in geslaagd om de verdeling van
bevoegdheden tussen de betrokken actoren omver te gooien.

In Duitsland beheerde lange tijd één enkele instelling de werkloosheidsverzekering
en de tewerkstellingsdiensten en de problemen inzake politieke coördinatie concen-
treerden zich op de transfer van kosten tussen de veelvuldige niveaus (lokaal, fede-
raal) van de verantwoordelijkheidsstructuur voor de uitkeringen. De ‘wet ter verbe-
tering van de samenwerking tussen de tewerkstellingsdiensten en de leveranciers
van sociale bijstand’ en in het bijzonder de oprichting van ALGII hebben dit pro-
bleem min of meer opgelost. Tegelijkertijd werd het onderscheid tussen ALG I en
ALG II echter geïnstitutionaliseerd door de creatie van relatief verschillende organi-
satiecircuits (Ludwig-Mayerhofer, 2005), wat erop wijst dat de beperkingen voor
een echte organisatorische en integrerende verandering hardnekkig blijven bestaan.

Nogmaals onderscheidt Nederland zich het meest van de algemene tendensen in
Continentaal Europa. Na de publicatie in 1993 van een bijzonder kritisch rapport
naar aanleiding van een parlementair onderzoek over de administratie van de werk-
loosheidsverzekering, hebben achtereenvolgende hervormingen de administratie
van de uitkeringen en de sociale diensten voor werklozen grondig geherstruc-
tureerd. De hervorming vorderde slechts moeizaam, om niet te zeggen verwarrend
(zie Wierink, 2000, 2008; Hemerijck, 2003, pp. 253-255). Sinds 1999, toen de
regering het advies van de machtige Sociaal-Economische Raad (SER) naast zich
neerlegde en opriep tot een “integrale terugkeer naar publieke bevoegdheid in de
uitkeringsadministratie” (Wierink, 2000, p. 33), is de werkzame integratiedynamiek
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echter zeer duidelijk geworden. Er zijn in Nederland nog wel degelijk verschillende
prestatieniveaus, maar deze worden alsmaar vaker beschouwd als een onderdeel
van hetzelfde systeem en ze zijn allemaal onderling op dezelfde manier aan de
activeringsmaatregelen van de arbeidsmarkt gelinkt. Wat de verwezenlijking betreft,
is deze integratie zichtbaar in de centrale rol van de Centra voor Werk en Inkomen
(CWI), die voortaan voor alle werklozen het eerste aanspreekpunt zijn voor alle
uitkeringen en sociale diensten.

We hebben de hoger genoemde vergelijkende analyses samengevat in tabel 1.
Hieruit blijkt dat we op het vlak van het beleid inzake bescherming tegen werk-
loosheid een specifiek bismarckiaans hervormingstraject kunnen identificeren dat
getuigt van een weinig orthodoxe omzetting van de hervormingsagenda voor het
werkgelegenheidsbeleid die in het eerste deel van dit artikel werd uiteengezet. De
grote meerderheid van de in Continentaal Europa doorgevoerde hervormingen zijn
conform met een gemeenschappelijk traject, ondanks de politieke, economische en
sociale verschillen die deze landen kenmerken. Eerder dan een algemene bevriezing
of een afwijkende dynamiek, stellen we hier een veranderingsdynamiek vast die in
grote mate wordt gedeeld in het beleid inzake bescherming tegen werkloosheid in
Continentaal Europa, weliswaar een dynamiek die kwalitatief gezien van een andere
aard is dan degene die elders werd waargenomen.
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TABEL 1: AGENDA’S EN ‘ORTHODOXE’ EN ‘BISMARCKIAANSE’ HERVORMINGEN INZAKE HET
WERKGELEGENHEIDSBELEID

496

Agenda Orthodoxe hervormingen Concrete
hervormingen

Bismarckiaanse hervormingen Concrete
hervormingen

• Selectieve expansie• Beperkingen in het niveau 
van de uitkeringen • Beperkingen in de 

uitkeringsniveaus 
• Beperkingen in de 
uitkeringsduur

• Beperkingen in de 
uitkeringsduur  

(Matige) 
beperking van 
de kosten 

• Striktere 
ontvankelijkheids-
voorwaarden

• Striktere 
ontvankelijkheidscriteria 

Dtsl. 
Bel.
Fra. 
Ned.

• Grotere/gevrijwaarde 
bescherming voor wie geen
of een atypisch 
arbeidsverleden heeft

• Beperkte bescherming voor wie 
geen of een atypisch 
arbeidsverleden heeft 

• Beperkte bescherming 
voor wie een lang
arbeidsverleden heeft

• Grotere/gevrijwaarde 
bescherming voor wie een lang
arbeidsverleden heeft 

(Reactionaire) 
herijking 

• Grotere ontvankelijkheid 
voor op behoeften 
gebaseerde uitkeringen

Bel.
Ned. 95+ 

• Grotere gelijkwaardigheid 
tussen bijdragen en recht op 
uitkeringen 

Dtsl. 
Fra. 

Ned. 95

• Strengere eisen om werk
te zoeken/te aanvaarden, 
met strengere effectieve 
sancties

• Criteria om werk te zoeken/te 
aanvaarden met effectieve 
sancties in de bijstands-
voorzieningen

• Meer investeringen in 
opleidingen / jobcreatie 
voor werklozen

• Meer investeringen in 
opleidingen/jobcreatie voor niet-
beschermde werklozen 

(Selectieve) 
activering

• Ontwikkeling van re-
integratieplannen / 
contracten voor uitkerings-
gerechtigden 

Ned. 95+ 

• Ontwikkeling van re-
integratieplannen / contracten 
voor uitkeringsgerechtigden in de
bijstandsvoorzieningen

Dtsl. 
Bel.
Fra. 

Ned. 95

• Grotere harmonisering 
van het beleid inzake de
verschillende uitkerings-
niveaus

• Nauwere coördinatie van het 
beleid inzake de verschillende 
uitkeringsniveaus 

• Grotere integratie van de 
administraties voor 
uitkeringen en 
arbeidsvoorziening

• Nauwere samenwerking tussen
administraties voor het beheer van 
de uitkeringen en administraties 
voor arbeidsvoorziening 

(Beperkte) 
integrerende 
administratieve 
herstructurering 

• Ontwikkeling van ‘unieke
loketten’ in diensten

Ned. 95+ 

(Dtsl.) 

• Ontwikkeling van eerstelijns 
‘unieke loketten’ voor de diensten 

Bel.
Fra. 

Ned. 95

(Dtsl.) 

� De bismarckiaanse eigenheden zijn in de tabel cursief weergegeven.
Legende: Dtsl. = Duitsland; Bel. = België; Fra. = Frankrijk; Ned. 95 = Nederland tot in het midden van de jaren negentig; 
Ned. 95+ = Nederland vanaf het midden van de jaren negentig; ( ) = onzekere positionering. 
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4. DISCUSSIE: EEN GELEIDELIJKE, INCREMENTELE TRANSFORMATIE DIE AANSLUIT
BIJ DE LOGICA VAN HET SYSTEEM, MAAR VOOR DE OUTSIDERS EEN BRON IS VAN
INGRIJPENDE VERANDERINGEN

Of nu de klemtoon wordt gelegd op de ‘algemene bevriezing’ of de ‘divergerende
dynamiek’, de conventionele vooruitzichten op de socialebeschermingsstelsels in
Continentaal Europa beklemtonen alle onderliggende tendensen voor zelfreproduc-
tie van de bismarckiaanse sociale instellingen. Wat onze analyse echter aantoont, is
dat een dergelijke institutionele zelfreproductie absoluut niet zo vijandig tegenover
beleidsverandering staat als werd gesuggereerd, althans niet op het domein van het
beleid inzake bescherming tegen werkloosheid. Veel van de hierboven besproken
beleidswijzigingen hebben er daarentegen toe bijgedragen dat de integriteit
behouden blijft van de voorzieningen inzake bescherming tegen werkloosheid –
voorzieningen gebaseerd op het verzekeringsprincipe, gefinancierd door bijdragen
en autonoom op het vlak van beheer – door geen rekening te houden met de druk
van een radicalere institutionele verandering. De matige beperking van de kosten en
de reactionaire herijking werden ook gecombineerd om een selectieve expansie van
de rechten compatibel te maken met de inperking van de tekorten (conditio sine
qua non van de haalbaarheid en autonomie van de instellingen voor werkloosheids-
verzekeringen). Door de activering af te bakenen tot aan de marges van het systeem
en zijn gerechtigden, konden de verzekeringsvoorzieningen de facto afstand nemen
van hun verantwoordelijkheid ten overstaan van de ‘slechte risico’s’ en de superio-
riteit van de door werk verworven sociale rechten redden, waarvan het
voortbestaan van de bismarckiaanse sociale verzekeringen afhangt (zie Clegg, 2002).
De beleidsinitiatieven inzake bescherming van de werklozen in Continentaal Europa
zijn dus geëvolueerd, niet dankzij de pogingen om het status-quo te bewaren, maar
eerder door toedoen van deze pogingen.

De zelfreproducerende dynamiek die door vergelijkbare institutionele kaders voor
het beleid inzake bescherming tegen werkloosheid wordt beïnvloed, verklaart
waarom de veranderingen die in de loop van de voorbije kwarteeuw werden
waargenomen in onze vier landen in Continentaal Europa, tegelijkertijd analoog en
duidelijk niet-orthodox zijn in het beleid voor steun aan werklozen. Logischerwijze
moeten de afwijkingen ten opzichte van dit voor de landen van Continentaal Europa
gemeenschappelijke traject worden verklaard door kleine verschillen in het institu-
tionele kader. In België bijvoorbeeld kreeg niet een reactionaire herijking van de
werkloosheidsverzekering, maar wel de basisbescherming voor nagenoeg alle werk-
lozen voorrang; toch zouden we kunnen denken dat dat verband houdt met de
ongebruikelijke kenmerken van het beheersmodel voor de Belgische werkloosheids-
verzekering, waar – in een variant van het ‘Systeem van Gent’ – de vakbonden de
enige zijn die de uitkeringen beheren en voor elke begunstigde federaal geld ontvan-
gen (Vandaele, 2006). Dit geeft de vakbonden een sterke, tegelijkertijd financiële en
organisatorische prikkel om zo veel mogelijk werklozen ‘binnen’ het systeem te
houden door de uitkeringen onbeperkt te houden, en om de institutionele repro-
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ductie voort te zetten door middel van een ander mechanisme – alle uitkeringen
naar beneden toe nivelleren – dan hetgeen werd gebruikt daar waar deze organi-
satorische prikkel ontbreekt.

Hoewel de verzorgingsstaten van Continentaal Europa over het algemeen met de
idee van politieke stabiliteit worden geassocieerd, bleef een beleidswijziging inzake
bescherming tegen werkloosheid nergens afwezig. Ook al blijft de harde kern van
de institutionele voorzieningen behoed, de logica en distributieve impact ervan,
alsook hun effect op de arbeidsmarkt werden wel op een beslissende manier gewij-
zigd. Deze verandering bleef in de huidige literatuur vaak onopgemerkt en dat komt
wellicht doordat een progressief incrementeel proces werd doorlopen; soms doen
de eerste veranderingen immers de behoefte aan en hervormingsvoorwaarden voor
latere veranderingen ontstaan. Deze veranderingsstructuur wordt voorgesteld door
de cellen Tijd X tot Tijd X + 3 in figuur 1. Een matige druk om de kosten te drukken,
wordt voelbaar en met de tijd komt het tot een reactionaire herijking van de werk-
loosheidsverzekering, die op haar beurt leidt tot de expansie van het aantal
gerechtigden op de steunmaatregelen van het type bijstand. Dit schept een afgeba-
kende ontwikkelingsruimte voor de activeringsmaatregelen, aan de rand van het sys-
teem. Dat op zijn beurt doet de vraag rijzen naar de opsplitsing tussen bescherming
van het inkomen en hulp bij de terugkeer naar de arbeidsmarkt, wat dan weer leidt
tot beperkte pogingen om integratie administratief te hervormen. Hoe sterk de stijl
van de elders waargenomen of gepromote ‘fundamentele hervormingen’ ook ver-
schilt, het cumulatieve effect van deze ‘waterval van hervormingen’ vormt een
algemene, vrij veelbetekenende evolutie. Hierdoor lijkt deze te worden geassimi-
leerd met een type van ‘incrementele verandering met transformerende resultaten’,
die Streeck en Thelen (2005) onlangs bovenaan op de agenda voor institutionele
analyse hebben geplaatst. Het traject van de verandering van het beleid inzake
bescherming tegen werkloosheid in Continentaal Europa lijkt in het bijzonder veel
te danken te hebben aan de dynamiek van de ‘afwijking’, de ‘drift’ – waar oude,
ongewijzigde instellingen tot slot niet meer aan de nieuwe sociale omstandigheden
aangepast zijn – en van de ‘sedimentatie’, ‘layering’ – waar de verandering oor-
spronkelijk in de marge wordt gerealiseerd, als was het om de bestaande voorzienin-
gen te verstellen. Uiteindelijk leidt dit tot een globale systeemverandering (ibid.; zie
ook Hacker, 2004; Palier, 2005).

FIGUUR 1: INCREMENTELE VERANDERINGEN IN HET WERKLOOSHEIDSBELEID IN CONTINENTAAL
EUROPA
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De hier voorgestelde analyse mag dan al in de lijn liggen van de recentste neo-insti-
tutionele theorieën die de klemtoon leggen op het belang van incrementele, maar
toch transformerende veranderingen in een compacte institutionele omgeving, ze
doet in dit verband ook vragen rijzen. Deze literatuur heeft pertinent aangetoond
dat betekenisvolle beleidsveranderingen kunnen plaatsvinden in een context van
institutionele stabiliteit en stelt impliciet voor dat deze beleidsveranderingen evenzo
transformatoren kunnen zijn als de veranderingen die door een crisis of een institu-
tionele discontinuïteit zijn ontstaan. Onze analyse van de hervorming van het beleid
inzake bescherming tegen werkloosheid in Continentaal Europa doet veronder-
stellen dat deze laatste bewering een flink pak optimistischer kan zijn. Voor verschil-
lende dimensies van de hervormingen valt Nederland het meest op in onze analyse,
sinds het midden van de jaren negentig – dat wil zeggen, sinds de tijd toen een
grootschalige institutionele reconfiguratie van de verzekeringen voor Nederlandse
werknemers werd doorgevoerd, met als hoogtepunt de volledige uitsluiting van de
sociale partners in hun rol in het beheer van het stelsel (Wierink, 2000, p. 33;
Kuipers, 2006, pp. 147-148). Hoewel deze verandering niet met een “dramatische
storing zoals een oorlog of een revolutie” kan worden geassimileerd (zie Streeck en
Thelen, 2005, p. 5), is ze nauwelijks zuiver incrementeel te noemen, aangezien ze
een kernpijler van het bismarckiaanse institutionele kader fundamenteel en frontaal
uitdaagt. Zoals uit figuur 1 blijkt, is het mogelijk dat het transformerende potentieel
van de incrementele dynamiek op het vlak van het transformatievermogen
beperkingen heeft, en dat een ‘metapolitieke hervorming’ – die de beslissings-
modaliteiten en de tenuitvoerlegging van het beleid zelf opnieuw in beschouwing
neemt (zie Dror, 1968), meer bepaald wat betreft, zoals in Nederland, de respec-
tieve rol van de sociale partners en de staat – een conditio sine qua non is voor
orthodoxere hervormingen die conform zijn met de globale agenda voor het
werkgelegenheidsbeleid (overgang naar de cel Tijd X + N ) ook in de overige drie
gevallen.

We kunnen veel leren uit het contrast tussen de bismarckiaanse verzorgingsstaten
en de andere landen, zoals Denemarken of het Verenigd Koninkrijk. In deze landen
werd geen enkele betekenisvolle ‘metapolitieke’ hervorming – en nog minder een
revolutie – doorgevoerd en tot op heden was het niettemin mogelijk om meer fun-
damentele hervormingen van het beleid inzake bescherming tegen werkloosheid
door te voeren dan in een groot deel van Continentaal Europa. Dat heeft belangrijke
gevolgen voor de analyse, met name om te begrijpen welke incrementele veranderings-
mechanismen het meeste kans hebben om de overhand te hebben in verschillende
institutionele (en sociale) contexten (zie Hacker, 2004, pp. 246-248). Daaruit blijkt
duidelijk dat de beleidsinitiatieven inzake bescherming tegen werkloosheid in de
bismarckiaanse verzorgingsstaten verre van verstard zijn, maar ook niet – in goede
en kwade tijden – even zo gemakkelijk te transformeren zijn als in andere contexten
van de verzorgingsstaat.
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CONCLUSIES

Ondanks hun imago van ‘vastgevroren landschappen’ blijkt uit dit artikel dat het
beleid inzake bescherming tegen werkloosheid in de bismarckiaanse verzorgings-
staten de voorbije kwarteeuw toch wel noemenswaardige veranderingen heeft
ondergaan. Zo hebben we onder meer aangetoond dat het veranderingstraject voor
de vier onderzochte gevallen vaak vergelijkbaar is, ondanks hun aanzienlijke sociale,
politieke en economische verschillen. Dat bevestigt dat de typisch bismarckiaanse
socialebeschermingsinstellingen cruciaal zijn, willen we de veranderingen aange-
bracht aan de beleidsinitiatieven inzake bescherming tegen werkloosheid in Conti-
nentaal Europa begrijpen, en dat niet alleen om hun veronderstelde inertie uit te leggen.

De beleidswijziging inzake bescherming van de werklozen in Continentaal Europa is
gelinkt aan het reproductieproces van de bestaande instellingen. Over het algemeen
hebben de beslissingen en hervormingen de bescherming verhoogd voor de ‘insiders’,
maar tegelijkertijd werden de uitkeringen selectief verlaagd en werden voor de ‘out-
siders’ nieuwe activeringsinitiatieven gerealiseerd. Na een kwarteeuw hervormin-
gen gaat het dus niet om volledig actieve, noch om volledig compenserende ver-
zorgingsstaten, dan wel om staten die deze blijkbaar tegenstrijdige facetten met
elkaar combineren. Hier kan een suggestieve vergelijking worden gemaakt – en
wellicht ook een oorzakelijk verband worden gelegd – met het dualisme van de
arbeidsmarkt dat we in alsmaar meer landen van Continentaal Europa vaststellen,
waar de onzekere (atypische) arbeidsovereenkomsten werden ontwikkeld, maar als
‘uitzonderingen’ die de ‘regel’ van de standaardarbeidsrelatie voor de werknemers
van de harde kern tegelijkertijd tegenspreken en versterken.

Hoewel de bismarckiaanse sociale instellingen de beleidsverandering inzake werk-
loosheid niet volledig hebben geblokkeerd, hebben ze deze wel beïnvloed en er
wellicht ook beperkingen aan opgelegd. Het beleid inzake bescherming tegen werk-
loosheid werd in Continentaal Europa incrementeel hervormd, door toedoen van
een opeenstapeling van min of meer marginale veranderingen. We hebben echter
ook geopperd dat het transformatievermogen van het beleid inzake bescherming
tegen werkloosheid wel eens een ‘metapolitiek’ hervormingstype zou kunnen nodig
hebben, en misschien moet van de bismarckiaanse instellingen worden afgestapt,
zoals in Nederland is gebleken. Weten of een dergelijke conflictieve hervorming
daadwerkelijk haalbaar zal zijn in de nationale contexten, is een andere kwestie en
hier kunnen de ruimere sociale, economische en politieke variabelen inderdaad
relevant lijken. Maar het begrijpen van de aard en de omvang van de reeds door-
gevoerde veranderingen kan ons helpen om de termen beter te omschrijven van de
strategische keuzes waarmee de actoren van het beleid inzake bescherming tegen
werkloosheid in Continentaal Europa worden geconfronteerd wanneer ze naar de
toekomst kijken.

(Vertaling)
____________
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DE INVLOED VAN DE EUROPESE INTEGRATIE
OP DE NATIONALE HERVORMINGEN VAN
HET SOCIAAL BELEID IN DE
BISMARCKIAANSE LANDEN

DOOR PHILIPPE POCHET

European Trade Union Institute - Université Catholique de Louvain

INLEIDING (1)

Het hoeft geen betoog dat het sociaal beleid van de EU, in vergelijking met de natio-
nale beleidsinitiatieven, eerder zwak is en dat er geen vooruitzichten zijn op een
herverdelingsbeleid op EU-niveau, noch op de creatie van een Europese verzor-
gingsstaat die de vergelijking met de nationale verzorgingsstaten doorstaat. In recen-
te analyses ligt vooral de klemtoon op zachte wetgeving en de mogelijke invloed
daarvan, doorgaans in vergelijking met harde wetgeving. Interessant is de invloed
die het EU-regelgevingskader van EU-beleidsvormen als geheel (en niet alleen of
hoofdzakelijk het sociaal beleid van de EU) uitoefent op nationale Bismarckiaanse
verzorgingsstaten en hervormingen.

Met dit artikel gaan we een tweevoudige uitdaging aan.
Ten eerste zetten we kort en systematisch de mogelijke impact uiteen van het EU-
niveau op de nationale hervormingen van de verzorgingsstaat. De meeste van de
recente verslagen over de huidige nationale hervormingen schrijven de Europese
Unie een beperkte of zelfs helemaal geen rol toe. Toch hebben de auteurs die het
standpunt van een substantiële EU- (of internationale) impact verdedigen, zelden in
detail de mechanismen uitgelegd waarmee die impact zich zou kunnen laten gelden
(Moreno en Palier, 2005). Een vooraanstaand auteur schreef onlangs: “Het is moei-
lijk om de gevolgen van deze onrechtstreekse druk voor de nationale verzor-
gingsstaten in te schatten. Een groot deel van mogelijke probleemgebieden ligt in de
toekomst, een ander deel, zoals sociale dumping, is moeilijk te meten” (Leibfried,
2005, p. 272).

(1) Met dank aan de nuttige commentaar van Jonathan Zeitlin, Bruno Palier, Bart Vanhercke en Andy
Martin bij een vorige versie.
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Ten tweede willen we – en dat is misschien zelfs nog moeilijker, maar het is wel essen-
tieel voor ons project – een oordeel vellen over de bijzondere invloeden van de EU-inte-
gratie in de Bismarckiaanse verzorgingsstaten. Hiertoe behoren ook, wat andere auteurs
de mediterrane verzorgingsstaten noemen (Ferrera, 1996), want er wordt van uitgegaan
dat ze bepaalde institutionele kenmerken (Palier, 2006) en zwakheden (Scharpf en
Schmidt, 2000) gemeenschappelijk hebben. Ze mogen dan al algemene vergelijk-
ingspunten hebben, als specifieke beleidsvormen met elkaar worden vergeleken, kun-
nen ze (zeer) uiteenlopend zijn. Dat is de kernidee van dit artikel.

Het artikel is in twee delen onderverdeeld.
Het eerste deel is een algemene analyse van de verschillende kanalen via dewelke de
EU invloed kan hebben op de nationale verzorgingsstaten.
We analyseren hoe een asymmetrische integratie gevolgen kan hebben voor het
nationaal sociaal beleid. Het interessante boek van Leibfried en Pierson (1995)
behoort tot de referentiewerken als het gaat over het systematiseren van deze
benadering. We onderscheiden vier invloedskanalen (positieve harde wetgeving,
uitspraken van het EHvJ, economische en monetaire integratie en zachte wetge-
ving) en omschrijven nader hoe deze, ons inziens, de nationale verzorgingsstaten
zouden kunnen beïnvloeden. We gaan ervan uit dat ze elkaar aanvullen en samen
moeten worden geanalyseerd, eerder dan dat we de klemtoon leggen op één enkel
instrument (Kilpatrick, 2006; Pochet, 2007). In zekere zin is de invloed de som van
verschillende instrumenten en er zijn verschillende actoren en beleidsvormen bij
betrokken. Ook de timing is van belang, want die beïnvloedt de verschillende veran-
deringsreeksen, die in de andere bijdragen aan bod komen. Vervolgens kaarten we
kort de lopende debatten over de europeanisering aan en gaan we na hoe de EU
invloed kan uitoefenen op het binnenlandse front. Dit deel van de literatuur
besteedt meer aandacht aan de procedure en de strategie van de nationale actoren.
Hoewel de “fit/misfit”-benadering als een nuttige eerste stap kan worden
beschouwd, moeten wij nog een stap verder gaan. Falkner et al. (2005) toonden op
overtuigende wijze aan dat een kleine ‘‘misfit’’ tussen het sociaal beleid van de EU
en de nationale reglementering tot een ingrijpende verandering kan leiden; met
andere woorden: het beleid is (en blijft) belangrijk.

In het tweede deel tekenen we de contouren van enkele reeksen waarbij het EU-
beleid een impact had op het binnenlandse beleid (zie Palier, inleiding in dit spe-
ciaal nummer), dat misschien wel vatbaarder was voor Europese invloed, in het ver-
lengde van de “fit/misfit”-benade-ring. Al deze reeksen analyseren zou onbegonnen
werk zijn. Daarom hebben we er twee uitgekozen waarbij de EU als interveniërende
variabele een belangrijke rol speelde: de Monetaire Unie en de criteria van Maas-
tricht enerzijds en de EWS en, meer algemeen, de sociale OMC-procedures anderzijds.
We brengen de geschiedenis van het Europees sociaal beleid hier niet opnieuw ter
sprake (zie Pochet, 2005, Hemerijck, 2008). De OMC en zachte wetgeving kaderen
in een bredere dynamiek die nog meer instrumenten omvat (zie bijvoorbeeld Kil-
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patrick, 2006, over het nieuwe werkgelegenheidsbeheer) en die is gelinkt aan andere
ontwikkelingen op het vlak van experimenteel beheer (zie Sabel en Zeitlin, 2006).

Wij gaan ervan uit dat we de evolutie van de verzorgingsstaat niet alleen kunnen
verklaren aan de hand van nationale factoren, alsof er geen ideeën de ronde deden.
Of we nu uitgaan van een basistypologie (Bismarckiaans tegenover Beveridgeaans)
of een verfijndere benadering met 3, 4 of 5 clusters, voor ons lijdt het niet de minste
twijfel dat invloed van buitenaf, herinterpretatie op nationaal niveau en dynamische
verandering al in de kiem aanwezig zijn in de ontwikkelingen van de verzorgings-
staat. Wij menen dat men onmogelijk een nationale verzorgingsstaat kan bestuderen
zonder rekening te houden met transnationale, Europese en transversale (andere
landen) dimensies.
Over die kwestie werden twee boeken van betekenis gepubliceerd – Ferrera (2005) en
Bartolini (2005) – die beide putten uit de perspectieven van Rokkan (Centre Forma-
tion, System Building, Political Structuring) en Hirschman (Exit, Voice, and Loyalty).
Zij geven een innoverende kijk op centrumvorming, wat een grondige vernieuwing
betekent voor het Europese integratieperspectief dat ons heeft geïnspireerd. In heel
algemene termen vormen drie actieve procedures die door Ferrera (2005, p. 220)
werden geïdentificeerd, de leidraad voor onze analyse: “Destructureren, defensief
herstructureren langs oude grenzen en herstructureren langs nieuwe, ruimere
grenslijnen zijn drie procedures die naast elkaar kunnen bestaan en voor een lange
tijd naast elkaar kunnen doorgaan, waarbij ze elkaar als het ware in evenwicht
houden.”

1. INVLOED VAN DE EU

In de discussie over de EU-impact op nationaal niveau werden slechts enkele pogin-
gen ondernomen om de verschillende kanalen voor mogelijke veranderingen op sys-
tematische wijze te analyseren. Er zijn twee manieren om over de EU-invloed op
nationaal niveau na te denken.
De eerste bestaat erin een onderscheid te maken per instrument (wet, rechtspraak
van het EHvJ, economische integratie, zachte wetgeving). Elk instrument heeft zijn
eigenheid en kenmerken die het nationale beleid op een verschillende manier kun-
nen beïnvloeden. Wanneer zachte wetgeving als EU-instrument wordt gebruikt,
heeft dat in se een verschillende impact dan wanneer een richtlijn wordt gebruikt
(zie Dehousse, 2004). Maar we kunnen tevens denken in termen van procedure,
dynamiek, beleid of actoren (de zogenaamde europeaniserende aanpak).

De Europese invloed op het nationaal sociaal beleid kan via verschillende kanalen
gaan. We stellen voor om een onderscheid te maken tussen “rechtstreekse”,
“onrechtstreekse”, “onopzettelijke” en “gewilde” invloeden.
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Een rechtstreekse invloed van het Europees sociaal beleid is op nationaal niveau
eerder zeldzaam. De Europese sociale wetgeving heeft een rechtstreekse invloed op
de nationale wetten en collectieve overeenkomsten. Met “rechtstreeks” bedoelen
we: door omzetting van EU-richtlijnen of door de Europese verordeningen zelf. Het
zou enige tijd kunnen vergen vooraleer een richtlijn naar behoren ten uitvoer wordt
gelegd, maar uiteindelijk worden de meeste wel geïmplementeerd. Aangezien we
de wetgeving vóór en na de goedkeuring ervan kunnen vergelijken, is het niet
gecompliceerd om de impact van de verandering te beoordelen. In het boek
van Falkner et al. (2005) lezen we dat het belang van de harde wetgeving misschien
wel wordt onderschat. Zij en haar ambtgenoten toonden aan dat het aantal
goedgekeurde richtlijnen tot ten minste 2002 niet was gedaald (bij het nakijken van
de cijfergegevens kwam Pochet (2009) tot dezelfde tendens voor 2003 en 2004,
maar daarna niet meer). In zijn beoordeling van de geschiedenis van de sociale
regelgeving in de EU wijst Goetschy (2006) er terecht op dat, in tegenstelling tot de
nationale sociale wetgeving, de Europese wetgeving (tot nog toe) niet werd gecon-
fronteerd met een dereguleringsproces. Wat 10 à 15 jaar geleden zwak of minimalis-
tisch leek, zou heden ten dage wel eens een handig vangnet kunnen zijn.
De EU-wetgeving aangaande gelijkheid van mannen en vrouwen had een behoor-
lijke impact in vele landen waar de nationale regelgeving gebaseerd was op het
gezinsmodel met mannelijke kostwinner (continentale, conservatieve verzor-
gingsstaten). Het andere belangrijke domein is het vrij verkeer van werknemers/EU-
burgers, dat ingrijpende gevolgen had voor de onderlinge band tussen de verschil-
lende welvaartssystemen, maar ook een specifiek recht voor mobiele burgers tot
stand bracht (Sindbjerg Martinsen, 2005).

Ten tweede speelde het Europees Hof van Justitie een doorslaggevende rol bij de inter-
pretatie van het verdrag en het afgeleid recht met betrekking tot het concurrentie-
recht en het vrij verkeer van personen aan de ene kant en de socialebeleidsricht-
lijnen aan de andere kant (Leibfried en Pierson, 1995; Bosco, 2000, zie voor later
onderzoek over gezondheidszorg ook McKee et al., 2002, en over pensioenen,
Dudek en Omtzigt, 2001, Pochet en Natali, 2005, Natali 2008). Een derde van de uit-
spraken van het Hof betreft het vrij verkeer van werknemers, sociale zekerheid van
migrerende werknemers uit de EU of derde landen, de bescherming van werkne-
mers en gelijke behandeling (Leibfried, 2005, pp. 260-261). In hun analyse van de
rechtspraak van het Europees Hof tonen Leibfried en Pierson (1995) op welke
manier deze de nationale, als semisoeverein beschouwde verzorgingsstaten, heeft
beïnvloed. Deze auteurs hebben de verschillende effecten gesystematiseerd door op
te merken dat de beslissingen van het Hof een beperking betekenden voor: 1) de
nationale controle over de gerechtigden; 2) de ruimtelijke controle over de con-
sumptie; 3) de exclusiviteit van de dekking op het nationale grondgebied; 4) de con-
trole over het recht op de toegang tot de status van uitkeringsverstrekker en 5) de
controle over de toewijzing van administratieve zaken (zie ook de impact, en dan in
het bijzonder in Duitsland, van verordening 1408/71, Sindbjerg Martinsen, 2005).
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Deze tweede mogelijkheid noemen we “onopzettelijk”: daarmee bedoelen we dat
met zijn uitspraken het Hof van Justitie de richtlijnen en verordeningen heeft geïn-
terpreteerd en ruimschoots heeft uitgebreid, verder nog dan de oorspronkelijke
ideeën en het politieke compromis die er de basis van vormden. We noemen het
ook onopzettelijk omdat ik me niet kan neerleggen bij de idee dat het Hof uitslui-
tend of hoofdzakelijk een marktagent was en is (zie voor dit aspect tevens Ferrera,
2005). Ook al is de oefening dan complexer dan voor het rechtstreekse effect, toch
is het mogelijk om na te gaan welke sporen de beslissingen van het EHvJ op natio-
naal niveau nalaten.

Ten derde kan het nationaal sociaal beleid worden beïnvloed door het economische
en concurrentiebeleid van de EU (Scharpf, 1999) en de Monetaire Unie (Pochet en
Vanhercke, 1999), wat gevolgen kan hebben voor de financiering van de sociale
zekerheid. Onrechtstreekse invloeden zijn doorgaans het gevolg van de asym-
metrische integratie en de voorkeur voor het economische aspect. Men was van
mening dat de EMU een noemenswaardige impact zou hebben, aangezien sommige
beleidsvormen niet langer mogelijk (lijken te) zijn (Martin en Ross, 2004). “Kortom,
in vergelijking met het repertoire aan beleidskeuzes dat twee of drie decennia gele-
den voorhanden was, hebben de Europese wettelijke restricties duidelijk een rem
gezet op het vermogen van de nationale regeringen om de groei en werkgelegen-
heid te beïnvloeden in de economie waarvoor ze politiek verantwoordelijk zijn. In
principe zijn de enige nog overblijvende opties, de strategieën aan aanbodzijde,
waaronder de belastingdruk, verdere deregulering, loondifferentiëring en bezuini-
gingen op sociale zorg om het reservatieloon te verlagen” (Scharpf, 2002, p. 4).

De nieuwe zachte methodes ten slotte, die voornamelijk maar niet uitsluitend op
sociaal vlak floreerden (EWS 1997, OMC sociale uitsluiting 2001, quasi-OMC
gezondheidszorg, 2004), kunnen eveneens meebepalen welke richting de nationale
hervormingen uitgaan (de la Porte en Pochet, 2002; Zeitlin en Pochet, 2005). Ze
maken een brede weg vrij (modernisering) voor nationale hervormingen zonder
ooit formeel sancties uit te vaardigen als er niets is gebeurd. In zekere zin is het een
gereedschapskist waar de nationale actoren al dan niet gebruik van kunnen maken
om veranderingen door te voeren. Dat houdt in dat de nationale actoren een actieve
rol moeten spelen. Dit kunnen ze vrijwillig doen, door actieve betrokkenheid bij en
een strategisch gebruik van de kans die op EU-niveau wordt geboden (om beleids-
vormen te wettigen).
De zachte methodes kunnen echter ook een ongecontroleerde impact hebben,
aangezien ze invloed kunnen uitoefenen op de manier waarop actoren een pro-
bleem beschouwen, met andere woorden op hun ideeën en overtuigingen. We
gebruikten de term “ongecontroleerd” en niet “onverwacht”, omdat degenen die
achter de OMC staan, dergelijke gevolgen wel verwachten, maar het is moeilijk om
na te gaan hoe ideeën in een bepaalde gemeenschap zullen worden geherinterpre-
teerd. Volgens sommige auteurs (Schelkle, 2006; Ferrera, 2005; Pochet, 2005;
Zeitlin, 2005) zou de OMC mee de gemeenschappelijke grondslagen kunnen leggen

513

DE INVLOED VAN DE EUROPESE INTEGRATIE OP DE NATIONALE HERVORMINGEN ...

POCHET-NED.qxp  11-7-2012  13:32  Pagina 513



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2011

voor een Europees sociaal model, maar ze zou ook de deregulerende neiging van de
EU kunnen versterken (of operationaliseren). De uitdaging om de impact na te
trekken, is complexer dan voor het onrechtstreekse effect.

Elk instrument mag dan al zijn specifieke karakter hebben (zie Lascoumes en Le
Gales, 2007), het zou verkeerd zijn om ze afzonderlijk te beschouwen. Ten eerste
omdat we door dat te doen, een deel van het verhaal zouden missen. Ten tweede
omdat er wel degelijk interactie bestaat tussen de verschillende domeinen, werd
een sociaal beleid ontwikkeld in reactie op het economische beleid van de EU. Deze
ruimere benadering wijzigt ook het perspectief van de zogenaamde zachte wetge-
ving. De precieze impact analyseren kan interessant zijn, als die er is (in vergelijking
met het recht), maar het is ook belangrijk om te beoordelen hoe de zachte wetge-
ving met andere interveniërende factoren bijdraagt tot en deelneemt aan het
“moderniseringsproces” op nationaal niveau. Om de ontwikkeling van de Europese
werkgelegenheidsstrategie (EWS) te begrijpen, moeten we de GREB’s en het debat
in de economische en monetaire kringen analyseren (de la Porte en Pochet, 2002).

Zoals Palier (2010) aantoont, zouden de vele coïncidenties qua timing en de
algemene oriëntering van uiteenlopende, recente welzijnshervormingen – vooral
dan in de continentale Europese landen – ons ertoe moeten aanzetten om dieper in
te gaan op de interactie tussen de Europese beleidsvormen en de nationale welzijns-
hervormingen.
Een tegenargument is het feit dat, nadat er ongeveer vijftien jaar lang hervormingen
van de verzorgingsstaat werden doorgevoerd in een steeds meer geïntegreerd
Europa, nog geen convergentie van verzorgingsstaten kan worden vastgesteld (Kvist
en Saari, 2007). De redenering hierachter gaat ervan uit dat, als de Europese inte-
gratie of de Europese beleidsvormen de nationale verzorgingsstaat al beïnvloedden,
er toch enige convergentie van welvaartssystemen zou moeten zijn. De algemene
literatuur over de europeanisering vertelt ons echter twee dingen die tegen deze
redenering ingaan. Ten eerste “is er een verschil tussen een proces en de gevolgen
daarvan” (Radaelli, 2003, p. 33), wat op het volgende neerkomt: het is niet omdat
welvaartssystemen nog steeds verschillend zijn, dat het proces van de welzijnsher-
vormingen niet wordt beïnvloed door vergelijkbare elementen zoals Europese beleids-
vormen. Ten tweede houdt een europeaniseringsproces niet altijd, en evenmin
automatisch, convergentie van nationale beleidsvormen in, aangezien om het even
welke “aanpassingsdruk” van het Europese niveau door binnenlandse structuren
wordt gefilterd (Cowles et al., 2001).

Het uitgangspunt is de kloof tussen het op Europees niveau goedgekeurde beleid en
het nationale beleid (“misfit”). Volgens deze benadering zou er in het geval van con-
gruentie tussen het Europese en het nationale beleid, a priori minder aanpassings-
druk zijn dan wanneer er divergentie is. De impact zal ook verschillen naargelang
van de helderheid/precisie van de doelstelling en de sanctiecapaciteit. Met andere
woorden, monetaire wijzigingen waren gebaseerd op een duidelijk geïdentificeerd,
overheersend model (Duitsland) en op specifieke doelstellingen, zoals onafhanke-
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lijkheid voor de nationale centrale banken (de la Porte et al., 2001). Dit zou in min-
dere mate het geval kunnen zijn voor de EWS, waarvan de normatieve provisies tot
zeer uiteenlopende registers kunnen behoren (Barbier, 2002, 2008).

Voorspellingen doen op basis van de ‘‘misfit’’-benadering is uiteindelijk slechts
beperkt mogelijk. Enerzijds kunnen de regeringen het Europese niveau gebruiken
als voorwendsel voor een beslissing die ze reeds hadden genomen toen het beleid
op Europees niveau werd goedgekeurd. Misschien hadden ze een nationaal omstre-
den thema zelfs met opzet op de Europese agenda gezet om nationale tegenstand en
veto’s te omzeilen. Anderzijds kan een kleine discrepantie tussen het Europese en
het nationale beleid een ingrijpende verandering op nationaal niveau teweegbren-
gen (Falkner et al., 2005), terwijl een substantiële divergentie in sommige gevallen
dan misschien geen probleem oplevert (Bulmer en Radaelli, 2004, pp. 8-9; Goetz en
Hix, 2001; Thatcher, 2004).
De voornaamste kritiek op de misfit-benadering, toegepast op het sociale Europa, is
te lezen in het boek van Gerda Falkner en haar ambtgenoten (2005). De auteurs
werpen een nieuwe blik op de tenuitvoerlegging van zes sociale richtlijnen van de
EU: Falkner en haar ambtgenoten maken in een statistische benadering geen
vergelijking tussen de vorige nationale wetgevingen en de nieuwe richtlijn, maar
wel tussen de nieuwe nationale verordeningen en de situatie vóór de goedkeuring
van de richtlijn op EU-niveau. Ze omschrijven drie clusters: de wereld van de con-
formiteit, de wereld van het nationale beleid en de wereld van de veronachtzaming.

Tegelijkertijd is er ook een politieke dimensie, waarbij zich op Europees niveau
spanningen voordoen tussen links en rechts.
Manow et al. (2004) analyseerden het evenwicht tussen rechts en links sinds de
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, alsook de verandering in
de programma’s van de linkse partijen. Twee hoofdconclusies kunnen uit hun studies
worden getrokken. Ten eerste was er pas in 1995 voor het eerst een meerderheid
van naar links neigende regeringen. Ten tweede blijkt uit de manifesten van de
linkse partijen een verschuiving naar een grotere ondersteuning van het markt-
beleid. Bij de analyse van het Europees sociaal beleid zou rekening moeten worden
gehouden met deze intense spanningen en de veranderende voorkeuren van de
politieke partijen. Het grootste gedeelte van de economische en sociale geschiede-
nis van de EU kan worden gezien als een conflict tussen verschillende visies op een
Europees economisch en sociaal groeimodel (elders heb ik reeds een dergelijke
benadering te berde gebracht, Pochet, 2006).

In een breder perspectief analyseerde Maurizio Ferrera (2005) de strategie van de
regering die met de overschrijding van de nationale grenzen door het EHvJ wordt
geconfronteerd, en hij vond daarbij nog vijf tegenzetten: a) grondwettelijke
bescherming; b) wettelijk amendement; c) wettelijk voorkeursrecht; d) proactieve
politieke mobilisering; e) non-conformiteit en geheimhouding.
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Wat de top-down analyse eveneens wordt verweten, is het feit dat ze systematisch
andere oorzaken van verandering onderschat en restricties overschat (Goetz, 2001).
In ons geval is deze kritiek minder belangrijk. Of het IMF en de OESO het Europese
overleg kracht bijzetten, of juist niet, de internationale instellingen hebben mee
bepaald welke richting de nationale hervormingen uitgingen. Ook moet er rekening
worden gehouden met de nationale dynamiek, die niet of slechts zelden de invloed
van het beleid van de Europese Unie ondergaat. Nog een ander fenomeen is dat van hor-
izontale verspreiding (door imitatie), die weinig of niets aan Europa verschuldigd is.

We vatten de tot nog toe aangehaalde argumenten samen. De fit-/misfit-benadering
is een nuttige eerste benadering van een mogelijke impact van de EU op nationale
ontwikkelingen, maar deze kan ook misleidend zijn. Immers, niet alleen is de institu-
tionele configuratie van belang, maar de actoren kunnen er ook gebruik van maken
om de impact te vergroten of juist te beperken. Verder kunnen de actoren ook – uit
eigenbelang of om ideologische redenen – de EU-agenda beïnvloeden om de restric-
ties te versterken of te beperken/compenseren/verwijderen. In dat geval moeten we
rekening houden met de opbouw van een algemeen debat dat op EU-niveau
ontstaat. Dit debat beklemtoont de noodzaak om in het kader van de EMU en de
globaliseringsprocessen te moderniseren.

De verschillende EU-instrumenten die worden aangewend, hebben telkens een
ander potentieel en hun impact kan al dan niet gemakkelijk worden opgespoord.
Maar ze maken deel uit van een globaal europeaniseringsproces en moeten samen
worden geanalyseerd. Ten slotte mogen we het bestaan van effectloosheid en de co-
evolutiedynamiek niet negeren. De EU en het nationale niveau werken op een com-
plexe manier op elkaar in, waardoor het moeilijk is om het beleid op EU-niveau als
de onafhankelijke variabele te bepalen.

Onze algemene redenering is dat de nationale hervormingen hoofdzakelijk door
nationale factoren werden teweeggebracht, omdat de actoren, instellingen en pro-
blemen in de eerste plaats nationaal zijn. Toch drukte ook de EU haar stempel op de
hervormingen. De druk werd niet rechtstreeks op nationaal niveau omgezet, omdat
deze door de nationale actoren werd gebruikt. De druk werd niet alleen aangewend
door argumenten, redeneringen, ideeën binnen te halen, maar ook door op
Europees niveau nieuwe richtlijnen vorm te geven die dan achteraf, tijdens de ver-
schillende fasen van de nationale hervormingen, op nationaal niveau worden
gebruikt (Graziano, Jacquot en Palier, 2011).

2. DE EUROPESE INVLOED OP DE VERSCHILLENDE REEKSEN VAN NATIONALE
VERANDERINGEN

Wij stellen hier niet dat de EU de hervormingen heeft afgedwongen, maar wel dat ze
een interveniërende variabele was die mee de hervormingsdebatten vorm gaf. In het
eerste deel van deze bijdrage onderscheidden we verschillende invloedskanalen.
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Deze kanalen werden ook in verschillende periodes ontwikkeld. We kunnen hier
onmogelijk alle potentiële effecten aankaarten. Daarom concentreren we ons op
twee periodes en instrumenten: de EMU en de Europese Werkgelegenheidsstrate-
gie. In de twee gevallen die we hierna analyseren, zou kunnen worden gesteld dat
de EU op het eerste gezicht in de Bismarckiaanse verzorgingsstaten op de her-
vormingen een verregaandere impact zou moeten hebben dan in de liberale of
Angelsaksische. We kozen voor de Monetaire Unie, die de financiering van de ver-
zorgingsstaat aan banden zou kunnen leggen, en de Europese Werkgelegenheids-
strategie (EWS), die wordt verondersteld af te stappen van het klassieke verzekerings-
principe en vraagtekens zet bij de positie die de vakbonden op EU-niveau innemen.
Een andere keuze was ook mogelijk geweest – denk maar aan de uitspraken van het
Hof van Justitie aangaande de gezondheidszorgstelsels, die een belangrijke aangele-
genheid zijn voor de verzorgingsstaat (Liebfried, 2005; Ferrera, 2005) – maar binnen
onze gevallenselectie is de interne variëteit groot. De impact van de OMC pensioe-
nen werd reeds elders geanalyseerd (zie de bijdrage van Palier; Schludi, 2005;
Pochet, 2003; Natali, 2007).

We hebben niet genoeg plaats om in detail het verhaal van elk domein uit de
doeken te doen; daarom concentreren we ons op een bespreking van de voornaam-
ste mogelijke effecten.

2.1 IMPACT VAN DE EMU EN HET STABILITEITSPACT
De EMU is de hoeksteen van het economische beleid van de EU. Op het eerste
gezicht is de link tussen de EMU en de hervormingen van de verzorgingsstaten
duidelijk, zoals blijkt uit het onderstaande citaat van de voormalige president van de
ECB, Trichet (2004):
“Een ontoereikende productiviteitsgroei, gecombineerd met ongunstige
demografische tendensen, ondermijnt de duurzaamheid van socialezekerheids-
stelsels. In veel landen omvatten deze stelsels relatief vrijgevige voorzieningen
voor insiders, ten nadele van de jongere en minderbedeelde cohortes van burgers.
Daarom wordt algemeen aangenomen dat een veel betere werking van de arbeids-
markten, alsook hervormingen van de sociale zekerheid en bescherming en een
tijdige voltooiing van de eenheidsmarkt van goederen en diensten (met inbegrip
van de financiële diensten) echt wel nodig zijn om de perspectieven van de euro-
zone te verbeteren.”

Wat de Monetaire Unie betreft, kunnen we ons op twee kwesties concentreren: i)
de timing van veranderingen of wanneer veranderingen op nationaal niveau
plaatsvinden en ii) het onderscheid tussen meetbare veranderingen – bijvoorbeeld,
in het aandeel van het bbp dat aan sociale zekerheid wordt gewijd, en de relatieve
percepties die deze veranderingen met zich hebben meegebracht. Volgens Dyson
(2002, p. 24) is het noodzakelijk om “de relatie toe te lichten tussen, enerzijds, de
EMU als materieel fenomeen, gecombineerd met veranderingen in markten en beleids-
mechanismen, en, anderzijds, de EMU als discursieve of narratieve constructie.”
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De meeste studies beklemtoonden de negatieve impact van de economische en
monetaire integratie. Toch moet voor een neutralere benadering worden gekozen,
die verschillende, met elkaar concurrerende scenario’s mogelijk maakt. Toen Begg
en Nectoux (1995) in algemene economische bewoordingen de mogelijke impact
van de EMU op de sociale bescherming analyseerden, beschreven ze deze voor elke
lidstaat als een tweevoudige kettingreactie met tegenstrijdige effecten. De eerste
invloedsfactor is het gevolg van het feit dat moest worden voldaan aan de vereisten
die door het Verdrag van Maastricht en het Stabiliteits- en groeipact werden gesteld.
Heel wat lidstaten zullen aan begrotingsconsolidatie moeten blijven doen, met als
gevolg hogere belastingen, bezuinigingen in de overheidsuitgaven, of – waarschijn-
lijker – allebei. Volgens dit scenario kan van de regeringen worden verwacht dat ze
manieren zoeken om het mes te zetten in de uitgavenprogramma’s (of ze zelfs stop
te zetten) en privévoorzieningen als alternatief in de hand te werken. Een grotere
belastingconcurrentie zou de huidige tendens van verschuiving van vermogens-
belasting naar belasting op werk kunnen versterken, met een verslechtering van de
werkgelegenheidssituatie tot gevolg (Cardani, 1998). Bovendien houdt de ECB, met
het oog op de noodzaak om de inflatie af te wenden en de waarde van de euro te
behouden, het monetair beleid wellicht aan banden, wat ook een rem kan zetten op
de economische activiteit en zo extra druk kan zetten op de sociale begroting.
Uiteindelijk zou door deze eerste kettingreactie een wezenlijke druk worden uit-
geoefend op de sociale bescherming en de financiering daarvan. Volgens het
tweede scenario zal de EMU een stabielere macro-economische omgeving creëren
die ook een grotere efficiëntie mogelijk maakt. Op die manier zorgt ze voor stimu-
lansen en economische ontwikkeling, waarbij de inkomens stijgen en de werkgele-
genheidssituatie erop vooruitgaat. In deze keten kunnen de belastinginkomsten stij-
gen en betekent de EMU uiteindelijk voordeel voor de sociale bescherming en de
financiering daarvan.

De impact van de EMU en het stabiliteitspact op het begrotingstekort is onduidelijk.
Twee landen gooien hun gedrag inzake het tekort over een totaal andere boeg: Bel-
gië en Spanje. Voor Spanje waren de jaren negentig een periode waarin de klem-
toon werd gelegd op beperking, rationalisering en kostenbeheersing om tot de EMU
te kunnen toetreden. De regering met de Partido Popular stemde zelfs een wet over
een overheidstekort van nul tegen 2000. Toch kunnen in nagenoeg alle beleids-
domeinen nog herverdelings- of zelfs expansiegerichte maatregelen worden gesig-
naleerd (Guillén, 2010).
In het geval van België is dit het gevolg van een kolossale overheidsschuld. Voor de
twee grote landen Frankrijk en Duitsland lijken de EMU en het SGP het omge-
keerde effect te hebben gehad van wat werd verwacht: een groter tekort dan ooit
tevoren.
Voor Italië en Portugal houdt de situatie het midden tussen de twee uitersten. In
tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland hebben deze landen hun tekort eerder radi-
caal verminderd, maar ze stagneerden eens ze onder de drempel van de 3% zaten.
Dit is opmerkelijk lager dan de vorige balans, maar om de door het Stabiliteits- en
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groeipact vooropgestelde doelstelling van 0% te halen, moest nog een lange weg
worden afgelegd. Alleen Nederland en Oostenrijk lijken het boekje te volgen: ver-
mindering van het tekort in goede tijden en stijging in moeilijke tijden.

De algemene uitgaven worden eerder gekenmerkt door stabiliteit dan door vermin-
dering en het verband met de EMU-vereisten is niet echt duidelijk, maar dat
betekent niet dat er geen hervormingen werden doorgevoerd, integendeel zelfs. Uit
recente studies is gebleken dat er heel wat hervormingen waren, die van belang
waren door de intensiteit van de veranderingen die ze met zich meebrachten. Duval
en Elmeskov (2005) analyseerden 7 domeinen: a) actief arbeidsmarktbeleid; b)
belastingen en socialezekerheidsbijdragen; c) wetgeving ter bescherming van de
werkgelegenheid; d) werkloosheidsuitkeringen; e) loonvorming en industriële
betrekkingen; f) arbeidstijdflexibiliteit en deeltijds werk; g) ouderdomspensioen en
vervroegde uittreding. Een dergelijke benadering geeft ons een duidelijke aanwijz-
ing aangaande het aantal hervormingen.

TABEL 1: TIMING VAN RECENTE ARBEIDSMARKTHERVORMINGEN IN DE EU, EMU EN OESO-LANDEN

De eerste conclusie is dat de EMU-landen gemiddeld hervormingsgezinder waren
dan de gemiddelde OESO-landen, maar minder dan de niet-EMU-landen (Dene-
marken, het VK en Zweden) en dan vooral in de periode 1994-1999. Ook de manier
waarop de nationale regeringen de EMU-uitdaging aan de publieke opinie hebben
voorgelegd is een sleutelgegeven om de nationale situatie te begrijpen.
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Nochtans lijkt de hervormingsdrang na 1999 te zijn afgenomen, ook al liggen de
EMU-landen nog steeds boven het OESO-gemiddelde. In hun onderzoek naar de
grondigheid van de hervormingen komen Duval en Elmeskov tot dezelfde resultaten
(zie tabel). En ook wij kwamen bij onze analyse van de sociale pacten (Natali en
Pochet, 2007) tot dezelfde conclusie. Dat de hervormingen werden voortgezet, was
het gevolg van een leerproces van de regeringen, die hebben ingezien hoe ze –
vooral dan voor de pensioenhervormingen – de vakbonden kunnen omzeilen. Ook
de aard van de Europese druk is gewijzigd en het Lissabon-proces zorgde voor een
uitgebreid argumentenaanbod voor hervormingen.

Palier (2006) schreef echter, met reden: “Wijzigingen moeten niet in termen van
kwantiteit (uitgaven, uitkeringsniveaus, dekkingsveld, enz.) worden gemeten, maar
er moet een beoordeling worden gemaakt van de mate waarin de wijzigingen tot
vernieuwing hebben geleid. Typische vragen zouden zijn of de hervormingen
nieuwe instellingen met zich meebrachten, een nieuwe logica in de hand werkten
of ertoe leidden dat nieuwe actoren erbij werden betrokken”.

Men zou kunnen stellen dat deze hervormingen zonder Maastricht noodzakelijk
zouden zijn geweest – aangezien de voornaamste problemen niet met Europa ver-
band houden, maar wel met de binnenlandse ontwikkelingen – en dat de regerin-
gen Maastricht tot zondebok maakten, om zelf aan de kritiek te ontsnappen (2). Des-
ondanks hielp Maastricht de regeringen, ten minste toch retorisch, om anders haast
onmogelijke hervormingen op te leggen, vooral dan in de “conservatieve, corpo-
ratistische” verzorgingsstaten van continentaal Europa.
De timing die in verschillende continentale verzorgingsstaten werd toegepast, is
intrigerend (Palier, inleiding in dit speciaal nummer). Daarenboven sloten een aantal
Europese landen (Nederland, Ierland, Denemarken, Spanje en Italië) in het begin
van de jaren negentig een aantal sociale pacten af, waaronder ook enkele ingrij-
pende hervormingen van de verzorgingsstaat. Deze sociale pacten gebruikten de
aanloop tot de eenheidsmunt expliciet als rechtvaardiging voor de hervormingen
(Fajertag en Pochet, 2000).

Fritz Scharpf toonde aan dat de Europese integratie een sterke impact had op de belei-
dsinstrumenten waarover de regeringen beschikten. “De criteria van Maastricht om de
Monetaire Unie te mogen vervoegen, sloten deficit spending als beleidsinstrument vri-
jwel volledig uit; en door de realisatie van de Monetaire Unie controleerden de lidstaten
ervan niet langer het monetair beleid en de wisselkoers” (Scharpf, 2000).

Het EMU-verhaal lijkt een goede voedingsbodem voor onze kritiek op dominante
benaderingswijzen.

(2) “De beschikbare bewijzen zaaiden twijfel aangaande de stelling dat de verzorgingsstaten, indien
de economische integratie niet zou toenemen, onder behoorlijk veel minder druk zouden staan en
dat de nationale beleidsvormers uitgesproken beter in staat zouden zijn om nieuwe overheidseisen
aan te pakken” (Pierson, 1998, p. 541).
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We kunnen gerust stellen stellen dat de EMU een katalysator was voor de nationale
hervormingen (hoofdzakelijk door nationaal overleg en sociale pacten, Fajertag en
Pochet, 1997 en 2000). Het effect lijkt niet verder te reiken dan het ogenblik
waarop de landen werden geselecteerd die de EMU-club mochten vervoegen.
Tegelijkertijd probeerden hoofdrolspelers zoals Frankrijk, Italië en Duitsland de
spelregels te wijzigen (enerzijds door het stabiliteitspact niet na te leven en ander-
zijds door de restricties van het nieuwe SGP te wijzigen). Frankrijk en Duitsland, die
in het verleden een eerder beperkt begrotingstekort hadden, zagen hun tekort stij-
gen na het SPG. De actoren probeerden niet alleen om de regels van het SPG af te
zwakken, maar ook om de weg voor radicalere pensioenhervormingen open te
stellen (van PAYG naar kapitaaldekkingsstelsel). En als de veranderingen niet bleken
uit de cijfers, dan werd de EMU tijdens deze periode als voorwendsel gebruikt. De
invloed lag duidelijker in de (discursieve) opbouw van een voorwendsel (vincolo
esterno) en was niet zozeer toe te schrijven aan de “reële” beperkingen (waar niet
echt rekening mee werd gehouden).

Het EMU-verhaal blijft echter niet beperkt tot algemene schuld en inflatie. Zoals we
in de inleiding bij dit deel illustreerden, wilden de economische actoren ook de
arbeidsmarkt en het loonbeleid hervormen (Enderlein, 2006). Ze waren in staat om
tijdens de periode van toetreding tot de EMU hervormingen door te voeren en
achteraf voort te zetten, maar aan een relatief lager tempo (in vergelijking met de
niet-OESO-landen die geen deel uitmaakten van de EMU).

We richten onze aandacht nu op de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS).

2.2 DE NIEUWE IDEEEN VAN DE EWS VOOR NIEUWE TENDENSEN IN DE HERVORMINGEN
Het tweede geval dat we aan een kritische blik onderwerpen, is de EWS. De hoofd-
doelstelling van de EWS bestaat erin, de participatie op de arbeidsmarkt en de
werkgelegenheidscijfers (in het algemeen, naar geslacht, naar leeftijd) te doen toe-
nemen. De onderliggende logica is dat een werkgelegenheidsgraad van 70% een bij-
zonder effect heeft op Bismarckiaanse landen, aangezien het niet hun bedoeling was
om tegen elke prijs werkgelegenheid te scheppen, maar wel om de produc-
tiviteitswinst (ten gunste van mannelijke werknemers) te delen en te zorgen voor
een eerlijk (gezins)loon voor de kostwinner (Pochet en Goetschy, 2000). De EWS
kan worden beschouwd als een onderdeel van een ruimer project: sociale
bescherming wordt niet langer als een verzekering of herverdelingsmechanisme
beschouwd, maar wel als een productieve factor. Dit kadert in een verschuiving van
een niet-winstgestuurd naar een winstgestuurd beeld op de factor arbeid.
Het is moeilijk om de mogelijke impact van deze zachte methode op te sporen,
aangezien deze een opzettelijke (strategisch gebruik door de actoren) of ongecon-
troleerde (verspreiding van ideeën) impact kan hebben, zoals in het eerste deel van
dit artikel werd uitgelegd. De meeste analisten hebben geprobeerd om het leer-
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effect in te schatten en als dat er was, na te gaan welke instrumenten eraan gelinkt zijn
(uitwisseling van goede praktijken, peer reviews, comité voor de werkgelegenheid, enz.).

In de loop van de voorbije jaren hebben Europese organen pogingen ondernomen
om dit intellectuele proces, dat op een nieuwe vormgeving voor het sociaal beleid is
gericht, te beïnvloeden. De nationale ideeën in het welzijnsbeleid beïnvloeden is
een van de hoofddoelstellingen van de EU geworden, via de “Open Coördinatie-
methode” (OMC). Deze nieuwe Europese activiteit dateert van het Proces van Luxem-
burg, dat in 1997 werd gelanceerd en het werkgelegenheidsbeleid betrof; ze
breidde zich nog uit met het Proces van Lissabon van 2000 en had betrekking op
pensioen en sociale uitsluiting (Palier, 2009).
Sinds 1997 maken het werkgelegenheidsbeleid en sinds 2000 de sociale
bescherming (vooral dan beleidsvormen inzake pensioenen en sociale uitsluiting)
formeel deel uit van de Europese bevoegdheid, via de specifieke OMC-procedure.
Dat het werkgelegenheids- en sociaal beleid op de Europese agenda worden gezet
en bij de Europese procedures worden opgenomen, kan worden gezien als een
onopzettelijk gevolg (een spill-overeffect) van de Europese economische en mone-
taire integratie. Terwijl een groot deel van de literatuur betreffende de spill-over van
de Europese economische integratie naar het sociaal beleid een streven naar een
minimumbescherming verwachtte, voorspelden slechts weinig auteurs dat er tussen
verschillende Europese organisaties een concurrentiestrijd zou ontstaan aangaande
de bevoegdheid inzake de sociale domeinen en dat die zou leiden tot een
vernieuwing op het vlak van de tendensen en praktijken in het Europees sociaal
beleid. Wat het werkgelegenheidsbeleid en ook de sociale bescherming betreft,
probeerden de “economisch ingestelde” actoren zich de definitie van beleidsoriën-
tatie toe te eigenen, zodat de welzijnshervormingen zich met hun eigen economische
wondermiddelen zouden kunnen conformeren. “Sociaal ingestelde” actoren daaren-
tegen reageerden door alarm te slaan, druk uit te oefenen op de nationale regeringen en
een alternatieve tendens voor het sociaal beleid te promoten (Palier, 2009) (3).

De EWS impliceert een globale boodschap over veranderingen op nationaal niveau
waarbij die twee tegenovergestelde richtingen kunnen worden uitgegaan (enerzijds
Denemarken en Nederland, anderzijds het VK).
Deze boodschap zet de redenering dat de zuidelijke en Bismarckiaanse modellen in
ernstige moeilijkheden verkeren, kracht bij. Dergelijke redeneringen werden
vroeger intern geproduceerd door geleerden van hoog niveau (zie Streeck en
Scharpf, om alleen de Duitse zijde te vermelden) en werden gesteund door

(3) “Economisch ingestelde actoren” verwijst naar het voormalige DGII (economie en financiën), ver-
schillende pressiegroepen van verzekeraars, bankiers, werkgevers en het Comité voor Economische
Politiek. “Sociaal ingestelde actoren” stemt overeen met het voormalige DGV (werkgelegenheid en
sociale aangelegenheden) en later het Comité voor de werkgelegenheid en het Comité voor Sociale
Bescherming. Beide termen zijn afkomstig uit de woordenschat die de auteurs zelf gebruiken (althans
in interviews) en die ook in verschillende onderzoeken werden aangewend (zie Mandin, 2001 en de
la Porte en Pochet, 2002).
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nationale “moderniseerders” op politiek vlak. De Europese Werkgelegenheidsstrate-
gie was een onderdeel van een algemene paradigmaverschuiving. Zoals we reeds
hebben aangetoond, werden de ideeën naar het Europese niveau “geüpload” en
kwamen ze van verschillende, op nationaal vlak ontwikkelde spanningen en ideeën
die niet aansloten bij de traditionele benaderingen van de Bismarckiaanse landen.
Jean-Claude Barbier (2008, p. 95) verklaart het volgende: “Les MOC sont aussi des
canaux par lesquels les influences circulent entre Etats, car, s’il est constant que les
cultures politiques sont cloisonnées, comme les débats nationaux et les cycles élec-
toraux, ainsi que leurs enjeux directs, les communautés politiques ne sont pas pour
autant fermées aux influences” (De OMC’s zijn tevens kanalen via dewelke de
invloeden tussen de staten circuleren, want het mag dan al een constante zijn dat de
politieke culturen in vakken zijn opgesplitst, zoals de nationale debatten en de
verkiezingscycli, de politieke gemeenschappen zijn daarom nog niet tegen de
invloeden opgewassen).

Er bestaat een uitvoerige literatuur over de Franse en Duitse situaties, die we als
voorbeeld zullen gebruiken.

In een zeer kritisch artikel probeert Fleckenstein (2006) uit te leggen hoe beperkt
de impact van de EWS is. Maar als we zijn argument anders interpreteren en ons
minder op het leerproces en precieze beleidsvormen richten, zouden we tot een
tegenovergestelde conclusie kunnen komen. Hij schrijft: “De impact van de EWS op
concrete rood-groene arbeidsmarkthervormingen was grotendeels onrechtstreeks,
aangezien het Proces van Luxemburg bijdroeg tot de vormgeving van het nationale
beraad over de activering van het arbeidsmarktbeleid en over de doelstelling om de
werkgelegenheidsgraad te doen stijgen” (voor een gelijkaardig argument met
betrekking tot Frankrijk, zie Erhel en Palier, 2005, voor België, zie Pochet en
Reman, 2006).
In verband met gelijke kansen voegt hij toe: “Met uitdrukkelijke verwijzing naar de
EWS werden de overeenkomstige voorschriften door toedoen van de job-ACTIV-wet
ingevoerd. Sinds de EU het concept “gendermainstreaming” in het debat over het
Duitse arbeidsmarktbeleid invoerde, bestaat er een doorslaggevend argument om de
daarmee overeenstemmende veranderingen in de wetgeving te linken aan de EWS.”
Bovendien legt hij uit hoe het debat werd beïnvloed door Duitsland met Dene-
marken en Nederland met het VK te vergelijken. Het is typisch voor de EWS om
voor het VK twee alternatieve modellen (Denemarken en Nederland) te creëren
waarmee Duitsland vóór de EWS doorgaans niet werd vergeleken.

Deze onrechtstreekse maar forse invloed was ook voelbaar bij de Hartz-Commissie,
die “de traditionalisten verplichtte om zich opnieuw te verdiepen in hun kernover-
tuigingen in verband met nieuwe gegevens over de werking van de arbeidsmarkten.
De waarde ervan ligt in het feit dat het debat in een bepaalde richting wordt gestruc-
tureerd” (Dyson, 2005, p. 237, over de Hartz-Commissie zie ook Behning, 2006).
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Heidenreich en Bischoff (2007, p. 22) vatten de twee hoofdtendensen samen en ver-
zoenen ze met elkaar: “Tot besluit moeten we enerzijds de fundamentele autonomie
van de nationale beleidsarena erkennen. In vergelijking met de vele vetospelers in
het Duitse systeem (...) is de impact van de Europese stimulansen, suggesties, ver-
plichtingen en beperkingen eerder klein. Effectieve veranderingen zijn maar
mogelijk als de uitdagingen als dusdanig door de binnenlandse actoren worden
erkend. Anderzijds was binnen de kleine administratieve en politieke elite die per
slot van rekening de Duitse arbeidsmarkt en de sociale hervormingen heeft ontwor-
pen, de cognitieve impact (...) aanzienlijk.”

Hetzelfde geldt voor de meest omvattende evaluatie van de impact van Europa op
het Frans sociaal beleid. Het is duidelijk dat de nieuwe tendensen de impact onder-
gaan (werkgelegenheidsgraad in plaats van werkloosheidscijfer). De analyse van de
wisselwerking tussen het Franse werkgelegenheids- en pensioenbeleid en de EWS
en de OMC leert ons dat de OMC de oriëntering van de Franse beleidsinitiatieven
niet dicteert, maar ze geeft de nationale actoren wel Europese middelen die hen bij
hun werk op nationaal niveau kunnen helpen (Barbier en Samba Sylla, 2001; Coron
en Palier, 2002; Erhel et al., 2005). Volgens Mandin en Palier (2004), tijdens inter-
views over de invloed van de OMC of de EWS op hun acties, ontkenden de Franse
politici en actoren uit de administratie dat er een rechtstreekse invloed bestaat,
maar ze spraken wel van een “hefboomeffect” (uitdrukking die voor het eerst werd
gebruikt door Coron en Palier, 2002) teweeggebracht door het instrument dat bin-
nen de OMC’s werd ontwikkeld. De kwestie was niet zozeer om na te gaan of ze de
OMC-richtlijnen “implementeerden”, maar wel om te weten of deze voor hen nuttig
waren bij de interactie met andere nationale actoren. De OMC wordt voor nationale
actoren een extra middel, eerder dan een niet-bespreekbare restrictie van buitenaf.
Ze gebruikten de OMC-procedures, -richtlijnen, -oriënteringen en -instrumenten als
een hefboom om hun eigen positie te rechtvaardigen of om bepaalde hervormingen
te wettigen (voor een gedetailleerde analyse van dit “hefboomeffect”, zie Coron en
Palier (2002) en Erhel et al. (2005).
Wanneer we de hervormingen (bijvoorbeeld het activeringsbeleid) in detail bestu-
deren, stellen we vast dat er toch nog aanzienlijke verschillen zijn (zie Barbier,
2006). De (nieuwe) woordenschat was bijzonder nuttig voor de “moderniseerder”
in de Bismarckiaanse verzorgingsstaten. De anderen konden hiermee hun eigen
verzorgingsstaat vóór de EWS en de OMC opnieuw kalibreren. Dat betekent niet dat
er geen invloed was, maar althans niet op de grote tendensen. Tot diezelfde con-
clusies kwamen ook Obinger en Talos (2010) voor Oostenrijk; zij beklemtonen de
invloed van de EWS en de OMC, niet op de details van de hervormingen, maar wel
op de weg die ze afleggen en het doel dat ze willen bereiken.

Om de Europese dubbelzinnigheden en de uploadprocedures anders toe te lichten,
bespreken we het thema “Making Work Pay” (MWP). Het thema “werk dat moet
opleveren”, is ideaal om het theoretische schema dat in het eerste deel in het licht
werd gesteld, te illustreren. We beperken ons hier tot een analyse van de dynamiek
tussen de lidstaten en het Europese niveau. In een diepgaand onderzoek naar de Bel-
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gische en Franse situatie toont Cazenave (2006) aan dat het thema “ontmoediging”
voor werk in Frankrijk en België reeds sinds het einde van de jaren negentig ten
zeerste in zwang was. Volgens de auteur was dit hier zelfs meer het geval dan in
andere Europese landen. Het Verenigd Koninkrijk is uiteraard een baanbreker op dit
vlak en kernelementen van zijn sociale redenering worden op Europees niveau
overgenomen (Freeman et al., 2007). Cazenave onderstreept dat dit fenomeen ver-
schillende benamingen heeft gekregen (van “werkvalstrik” tot “inactiviteitsval”), die
voor verschillende situaties en oplossingen golden (de uitkeringen verlagen of de
minimumlonen verhogen, al dan niet spelen met de sociale lasten van de werkne-
mers of de belastingsystemen). Het maakte het voorwerp uit van institutionele rap-
porten (CERC, 2001 in Frankrijk; CSE, 1998 met name in België). Deze thematiek is
veel ruimer dan werkloosheid stricto sensu en dekt tevens de minimuminkomsten
(L’Horty, 2004). Hoewel dit thema reeds aan bod kwam in de uitleg over werk-
loosheid die in het witboek van de Commissie Groei, concurrentievermogen,
werkgelegenheid (1993) werd gegeven, speelde de OESO een sleutelrol in de ver-
spreiding van deze “ontmoedigingsidee”. De uitvinding van het Making Work Pay-
concept (OESO, 1997) vormde een belangrijke baken toen deze problematiek in de
kijker werd geplaatst. Het OESO-verslag maakte gewag van de vorderingsstaat en het
gevaar van deze valstrikken en beval aan om het werk betalend te maken om deze
vallen weg te werken. Op dat ogenblik was er in de Europese strategie nog geen
sprake van deze kwestie. Wat daarentegen wel aan bod kwam, waren de grote
strekkingen in het economisch beleid die met de economische en monetaire unie
verband hielden. Het thema Making Work Pay deed pas later (in 2003) zijn intrede
in de richtlijnen aangaande werkgelegenheid. Hiermee werd ingegaan op de aan-
beveling van een werkgroep rond dit thema (groep van deskundigen, 2003). We
kunnen aan de Europese Unie derhalve niet het vaderschap toeschrijven van een
debat dat door de verschillende naties, en eventueel de OESO, gestuurd wordt.
Bovendien is de formulering van de EU bijzonder dubbelzinnig (regel 19): “Voort-
durend de stimulansen en afschrikkende effecten aanpassen die uit de heffings- en
uitkeringsstelsels voortvloeien, waaronder ook het beheer en de voorwaardelijkheid
van de verstrekkingen en de gevoelige verlaging van de hoge effectieve marginale
belastingtarieven, met name voor mensen met een laag inkomen. Daarbij moeten de
gepaste socialebeschermingsniveaus worden gewaarborgd.”

Het rapport-Kok van 2005 over de herziening van de strategie zet de MWP-bood-
schap nog kracht bij.
Toch zal de Making Work Pay-benadering worden vervangen door een ander
debat, met name dat over de flexicurity, waarbij in het gestileerde voorbeeld van
Denemarken, het hoge niveau van de werkloosheidsuitkeringen, gecombineerd met
een haast dwingend opleidingssysteem, de beste resultaten zou moeten opleveren.
We merken hierbij op dat de vrijgevigheid van het Deense systeem mettertijd werd
afgezwakt en dat de regering nog radicaler wilde ingrijpen (niet-goedgekeurde her-
vorming). Zo staat er in de mededeling over de flexicurity (CCE, 2007): “Goede
werkloosheidsuitkeringsstelsels zijn noodzakelijk om de negatieve gevolgen voor de
inkomens bij de overgang van de ene baan naar de andere te verzachten, maar ze
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kunnen een negatief effect hebben op de intensiteit waarmee naar werk wordt
gezocht, en zo het effect van de financiële stimulansen die ertoe moeten aanzetten
om werk te aanvaarden, gedeeltelijk tenietdoen. Dit kan ruimschoots worden
gecompenseerd wanneer bij het zoeken naar werk hulp wordt geboden en als er
doeltreffende werkstimulansen zijn die zorgen voor een evenwicht tussen rechten
en plichten (OESO, 2005). “In recente verslagen worden de hoge uitkeringsniveaus
immers in verband gebracht met een veiligheidsgevoel (CCE, 2006, p. 96 sq.). De
harde versie van MWP, de zogenaamde Workfare, wordt hier in het debat over de
flexicurity vervangen door een veel positievere versie, die de overgangen binnen
een ontregelde arbeidsmarkt wil ordenen.

Europa zal, in het kader van dit debat, de nationale tendensen intensifiëren zonder
evenwel dit thema, net zo min als het thema flexicurity, eenvormig te ontwikkelen.
Qua thematiek is er convergentie, maar de ten uitvoer gelegde beleidsinitiatieven
blijven onderling verschillen. Bovendien gaat het tevens om een algemenere ten-
dens om de sociale gesprekken te “economiseren” (voor Frankrijk, zie Barbier,
2008a), die op Europees niveau overeenstemt met de steeds grotere invloed van de
DG Economie en Financiën in de sociale gesprekken (Pochet, 2006).

In de driefasige veranderingstypologie die door Peter Hall (1993) werd ontwikkeld,
situeerde de EU-invloed zich op de derde fase (paradigmaverandering) en niet of
toch in veel mindere mate op de eerste twee fases. De EU-invloed had tot gevolg dat
een transversale dynamiek werd aangemoedigd, met name om nieuwe, na te volgen
modellen voor te stellen (Nederland en Denemarken, die voor de Bismarckiaanse
landen niet de traditionele modellen waren). Tegelijkertijd werd geen enkel Bismar-
ckiaans land als model naar voren geschoven (een duidelijke kandidaat zou Oosten-
rijk zijn geweest, dat dezelfde algemene prestaties levert als Nederland en Dene-
marken).

In onze conclusie zullen we dieper ingaan op de gedeeltelijke conclusie inzake de
EMU en de EWS, om drie mogelijke scenario’s te ontwikkelen.

CONCLUSIE

De kanalen via dewelke de EU het nationale beleid beïnvloedt, zijn talrijk en uiteen-
lopend en er zijn verschillende mechanismen werkzaam. Om de EU-invloed te begrij-
pen moeten we met het verschil in impact rekening houden en ons niet tot de
zachte wetgeving beperken. Timing staat centraal in onze uitleg over de EU-invloed
als interveniërende variabele. De EU-impact was cumulatief voor verschillende pun-
ten van overeenkomst op het vlak van nationaal beleid. Deze impact vormt slechts
een gedeelte van de transnationale en transversale impact. Hier heeft het evenmin
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zin om, in het kader van onze analyse, een scherp afgebakend onderscheid te
maken tussen de verschillende bronnen: zowel de OESO als de EU hebben bijgedra-
gen tot de prioriteitsverandering in de Bismarckiaanse landen.

In dit artikel hebben we twee daarvan nader onderzocht. Zoals we hebben aange-
toond, moeten we met het upload- en downloadfenomeen rekening houden, om te
vermijden dat we een onvolledig beeld scheppen. Volgens onze benadering van de
europeanisering en het Europees sociaal beleid zijn de actoren geen passieve EU-
beleidsnemers; zij creëren/wijzigen/beperken of versterken mee de restricties. Ook
op EU-niveau kunnen veranderingen plaatsvinden. De herziening van het Stabiliteits-
en groeipact houdt immers, althans in zekere zin, rekening met de pensioenprivati-
sering (overgang van eerste naar tweede pijler). Tegen de verwachtingen in kan de
Europese invloed deze overgang wel degelijk hebben afgebogen (met andere woor-
den, het stabiliteitspact zou radicale hervormingen kunnen hebben verhinderd),
waarop sommige actoren hebben gepoogd om de Europese regels te veranderen. In
dat opzicht is het verhaal dat we uit de statistieken kunnen afleiden, onvolledig en
moet het worden aangevuld met gevalsanalyses. Bijvoorbeeld, hoewel de cijfers er
niet op wijzen dat het stabiliteitspact invloed heeft uitgeoefend op de totale pen-
sioenuitgaven, kunnen we niet besluiten dat dat niet het geval was (de variabele tijd
is hier van groot belang) (Pierson, 2004). Maar de EMU heeft ook een loonbeleid en
sociale hervormingen op nationaal niveau (sociale pacten) teweeggebracht, alsook
een reactie op EU-niveau, door de creatie van de EWS (Pochet, 2005 en 2006). Der-
halve had de EMU een onrechtstreekse invloed op de hervormingen van de sociale
bescherming door middel van de packagedeal rond loononderhandelingen. De EMU
werkte mee aan de ontwikkeling van een redenering tegen het overheidstekort of
van een manier om de sociale bescherming te financieren.

Aangaande de EWS gebaseerd op de bewijzen in de nationale hoofdstukken van het
boek van Zeitlin en Pochet (2005) en op andere nationale bronnen (zie de website
van de universiteit van Wisconsin-Madison voor de referenties), lijkt deze invloed
tot nog toe onregelmatig en zeer algemeen, wat betekent dat hij vatbaar is voor her-
interpretatie op nationaal niveau door de beleidsactoren, de beleidsondernemers en
de normentrepreneurs. Hetzelfde geldt echter ook voor de sociale richtlijnen (Falk-
ner et al., 2005). Nochtans blijkt uit de aanbevelingen duidelijk dat de meeste
Bismarckiaanse verzorgingsstaten (en voor een stuk ook het VK) niet passen in de
algemene EWS-logica.
De bedoeling van de EWS was, enerzijds, om te proberen de liberale economische
boodschap op EU-niveau in evenwicht te brengen en, anderzijds, om de modernise-
ring van de arbeidsmarkt op nationaal niveau in de hand te werken. Het heeft geen
zin om te hopen (of te vrezen) dat elke richtlijn strikt ten uitvoer zal worden gelegd
op nationaal niveau. Falkner en haar ambtgenoten (2005) tonen aan dat richtlijnen
met vrij heldere bepalingen en bindende gevolgen met behoorlijk wat vertraging en
vaak onvolledig ten uitvoer werden gelegd. De EWS heeft bijgedragen tot het veran-
deren van het nationale referentiekader. Deze verandering was slechts gedeeltelijk
extern, aangezien de lidstaten (en ministers van sociale zaken) ermee belast waren
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de EWS-boodschap en in het bijzonder die van Lissabon uit te dragen. Er is geen
rechtstreekse of eenzijdige impact op de Bismarckiaanse verzorgingsstaten, ofwel
wordt de impact op de nationale verzorgingsstaat in het algemeen overgebracht
door de actoren en hun strategie, door de aard van het probleem, door het erfgoed
uit het verleden (Schmidt, 2002). Maar, zoals Palier terecht onderstreept in de inlei-
ding van dit nummer, de Bismarckiaanse verzorgingsstaten zoeken nog steeds ver-
woed naar een manier om zichzelf opnieuw uit te vinden (wat minder waar is voor
de Angelsaksische en Scandinavi-sche verzorgingsstaten). De meeste geleerden
bevestigen de nood aan ingrijpende veranderingen in de Bismarckiaanse landen en
het is daarentegen moeilijk om academici te vinden die een dergelijk model onder-
steunen. In zulke omstandigheden worden de nieuwe debatten mee beïnvloed en
gevormd door het EU-debat en de nieuwe modewoorden (activering, actieve vergrij-
zing, flexicurity, een leven lang leren, gendermainstreaming, werkgelegenheids-
graad, evenwicht tussen de drie pensioenpijlers, enz.), die niet tot het traditionele
taalgebruik van de Bismarckiaanse landen behoorden.

De (gedeeltelijke en vaak tegenstrijdige) verandering van referentie houdt niet in dat
alle nationale beleidsinitiatieven volledig met het nieuwe model overeenstemmen
(zie Barbier, 2008 en Serrano en Magnuson, 2007 i.v.m. activering). Volgens de
typologie van Hall (aangevuld door Hemerijck) richt de EU zich voornamelijk op het
derde niveau, waarbij ze de lidstaten zelf laat uitzoeken hoe ze niveau één (instru-
ment) en twee (instellingen) kunnen aanpassen.
In het Angelsaksische of liberale paradigma waren en zijn de nationale sociale beleids-
vormen eveneens verschillend. Hetzelfde geldt voor het economische domein, met
het keynesiaanse paradigma, dat op uiteenlopende manieren werd geïnterpreteerd.
Met andere woorden, wisselvalligheid binnen een gemeenschappelijk paradigma is
niet ongewoon (zie Streeck en Thelen, 2005).

Een andere manier om de impact te analyseren, is een analyse te maken van de
bestuursvorm. Wat misschien wel de belangrijkste langetermijnimpact is, is de
kleinere rol die vakbonden op EU-niveau spelen, in vergelijking met het verleden en
met de nationale scène. Deze verzwakking van de kernactoren van de Bismarcki-
aanse verzorgingsstaat bij de productie van de nieuwe debatten op EU-niveau (aan-
gaande het macro-economische beleid of de EWS en de hervormingen van de ver-
zorgingsstaat) zou de voorloper kunnen zijn van een situatie waarbij de vakbonden
terzijde kunnen worden geschoven (zie de recente pensioenhervormingen) en
waarbij ze nog louter een symbolische rol krijgen. Dit weerspiegelt de steeds
grotere rol van deskundigencomités bij de vormgeving van de hervormingen op
nationaal niveau.

De institutionele architectuur en de coherentie tussen de instellingen maken de
veranderingen nog min of meer haalbaar op korte termijn. In het slothoofdstuk van
het gezamenlijk boek over de impact van de EMU op het Europese sociaal model,
beklemtonen A. Martin en G. Ross (2004) dat “Sociale modellen een geheel zijn van
instellingen en met elkaar verbonden sociale contracten die voor de actoren een

528

POCHET-NED.qxp  11-7-2012  13:33  Pagina 528



moreel engagement betekenen. Hoe sterk ze het over bepaalde kwesties ook
oneens zijn, normaliter zal een kritische meerderheid van deze actoren ingrijpen om
de ruimere verbintenissen van het contract na te komen. De instellingen zijn met
elkaar verbonden, of in clusters gegroepeerd, zodat de actoren bijzondere regelin-
gen vaak zien als bedreigingen voor andere regelingen, zelfs als de functionele
relaties schijnbaar verschillend zijn.”
Ferrera (2005) wijst terecht op drie dimensies die we momenteel kunnen waarne-
men. Ten eerste oefent de EU invloed uit op de nationale verzorgingsstaat door
grenzen weg te nemen en het aantal opties te verminderen (misschien komt dit
door richtlijn 1408/71, de richtlijnen inzake gelijkheid tussen mannen en vrouwen,
de uitspraken van het Hof van Justitie over de grens tussen sociale bijstand en
sociale bescherming, de EMU-criteria, ...). Ten tweede proberen lidstaten (of althans
sommige actoren in de lidstaten) om weerstand te bieden (subsidiariteit, de zaak-
Barber en veranderingen in het Verdrag, ...). Ten slotte is er een poging om op EU-
niveau een soort van tegengewicht te creëren voor de neiging tot deregulering. De
OMC zou een van deze instrumenten kunnen zijn (Jenson en Pochet, 2005).

In deze ruimere context kunnen we bij wijze van conclusie enkele elementen ontle-
nen aan het debat over de verscheidenheid van het kapitalisme. Deze verscheiden-
heid van het kapitalisme op EU-niveau, die is gebaseerd op een gemeenschappelijke
markt en een eenheidsmunt, is nog steeds op zoek naar institutionele complemen-
tariteit tussen de verschillende niveaus (EU, nationaal, regionaal) en doorheen de
beleidsvormen, teneinde groei op lange termijn tot stand te brengen (Pochet, 2006).
Op basis van de drie dimensies die door Ferrera worden aangehaald (destructu-
reren, defensief herstructureren langs oude grenzen en herstructureren langs
nieuwe, ruimere grenslijnen) zouden we willen eindigen met een voorstel voor drie
scenario’s.

� Het monetaire beleid wijzigde op het einde van de jaren zeventig op nationaal
niveau (Hall, 1989) en later op het niveau van de EU (McNamara, 1999). De Bis-
marckiaanse verzorgingsstaten passen zich nu aan deze nieuwe configuratie aan –
deels om interne redenen, deels onder druk van buitenaf – om te komen tot een
nieuwe functionele complementariteit tussen een productieve verzorgingsstaat en
een monetair stelsel dat op het aanbod is gericht. De aanpassingen aan dit nieuwe
monetaire stelsel gebeurden geleidelijk aan, maar zijn op een point of no return
gekomen. Via de OMC begeleidt de EU de verzorgingsstaten bij een mutatie die
voert naar een meer op aanbod gericht sociaal beleid, ontwikkeld in een keynesi-
aanse context. De functie van de OMC is de nationale verzorgingsstaten, en dan in
het bijzonder die met een Bismarckiaanse traditie, te helpen om nieuwe
principes, nieuwe functies, een nieuwe architectuur te vinden, zodat hun sociaal
beleid meer in de lijn ligt van op de aanbodzijde gerichte, economische beleidsini-
tiatieven (Palier en Pochet, 2005, p. 267). De erosie van de Bismarckiaanse ver-
zorgingsstaten zal leiden tot de omzetting naar een ander type (het Angelsaksische
of een type dat daar nauw bij aansluit).
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� Met uitzondering van de weinige landen die dit ideale type benaderen, was er in
de meeste landen geen sprake van institutionele complementariteit. Institutionele
complexiteit, overtolligheid, overlapping, herinterpretatie, gelaagdheid, enz.
waren duidelijker aanwezig (Streeck en Thelen, 2005). Er is geen reden om in een
bestuursvorm op verschillende niveaus orde te verwachten. De EU-invloed is
slordig en ongelijkmatig, afhankelijk van het land en het beleid. Nationale coalities
blijven zich verzetten door zich vast te klampen aan de hoofdkenmerken van het
nationale sociale compromis. In een tijd van onzekerheden zou diversiteit een
pluspunt kunnen zijn om aan te passen aan fluctuerende omstandigheden (Boyer,
2005). De Bismarckiaanse verzorgingsstaten zullen steeds meer weg hebben van
een hybride, waarbij sommige kentrekken blijven, andere dan weer veranderen.
Dit zou kunnen leiden tot een heruitvinding van de Bismarckiaanse wijze.

� Het nieuwe monetaire regime is complexer dan wordt gezegd, en niet alle
actoren hebben de monetaire orthodoxie overleefd. De monetaire institutionele
architectuur is nog zeer broos, net zoals de economische fundering waarop ze is
gebouwd. De verandering van het SGP zou een eersterangswijziging kunnen zijn,
om het met de woorden van Hall te zeggen (verandering van instrument bij con-
frontatie met blijvend falen, wat het geval is voor de EMU). Als dit het geval is,
betekent dat nog niet dat de druk op de Bismarckiaanse verzorgingsstaten zou
afnemen (het probleem is deels intern en er is ook een vertragingstijd). De aan-
passingen om een efficiënt model te produceren (in termen van langetermijn-
groei) hangen af van de wederzijdse evolutie van elk sectorbeleid (monetair,
onderzoek en ontwikkeling, sociaal, loononderhandeling).

(Vertaling)
____________
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