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In het jaar waarin de sociale zekerheid haar 75ste verjaardag viert is het goed om de 
naoorlogse consensus over de sociale zekerheid in herinnering te brengen. De consensus 
was nationaal en steunde op groei, volledige tewerkstelling en loonstijgingen binnen de 
grenzen van de productiviteitsgroei. Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk steunde 
het beleid in alle Europese lidstaten in de eerste jaren na de oorlog op een sociaal contract 
en een ruil tussen werkgevers en vakbeweging, met een vrijwel gelijke inhoud. Enerzijds zou 
de vakbeweging met haar looneisen binnen de grenzen van de productiviteitsontwikkeling 
blijven en zich niet bemoeien met economische ondernemingsbeslissingen. Anderzijds 
zouden de werkgevers looneisen binnen die grenzen inwilligen, zich inspannen voor 
werkgelegenheidsgroei en de vakbeweging erkennen als vertegenwoordiger van de 
werknemers.  
 
De sociale zekerheid was opgevat als ‘onrechtstreeks loon’ en gericht op het (tot op zekere 
hoogte) waarborgen van de verworven levensstandaard bij het optreden van 
maatschappelijk erkende sociale risico’s zoals werkloosheid, ziekte of ouderdom. Tot op 
vandaag stoelt de sociale zekerheid stoelt op solidariteit en verzekering : rechten worden 
opgebouwd door het leveren van economische prestaties. Daarmee wordt 
‘maatschappelijke zekerheid’ beoogd: zekerheid voor alle werkenden en hun families dat 
het leven zonder te grote inkomensverliezen kan doorgaan bij ziekte, werkloosheid of 
ouderdom; stabiliteit voor de samenleving als geheel bij onverwachte economische en 
maatschappelijke schokken; zekerheid voor het bedrijfsleven dat er zorg wordt gedragen 
voor hun werknemers wanneer die niet langer productief zijn of wanneer er onvoldoende 
activiteit is om iedereen aan de slag te houden. In ons land beperkt de sociale zekerheid  
zich niet tot het waarborgen van minimum inkomens. Dat is goed en dat moet zo blijven. 
Maar haar eerste prioriteit moet er wel in bestaan om aan iedereen een basiszekerheid te 
garanderen. 
 

Onze sociale zekerheid is nog sterk maar ze staat al vele jaren onder druk. Voor mensen op 
actieve leeftijd die er het meest op zijn aangewezen is de sociale bescherming minder goed 
geworden ( FOD  Sociale Zekerheid, 2018 ). Het aandeel van de bijstand in het geheel van de 
sociale bescherming neemt voortdurend toe ( Dewilde ea. 2016 ). De minima in de 
werkloosheid, de ziekte en invaliditeit en in de bijstand zijn structureel  ontoereikend voor 
gezinnen met kinderen en de kinderbijslagen zijn onvoldoende om ook de inkomens van 
lage loontrekkers tot aan de armoedegrens te brengen ( Cantillon en Marchal, 2019 ). Aan 
de onderkant van de loonverdeling is er geen of weinig capaciteit om voldoende rechten op 
‘uitgestelde lonen’ op te bouwen. De lasten op de lage lonen zijn daarom sterk 
teruggedrongen waardoor, aan de onderkant van de loonverdeling, het 
verzekeringsbeginsel de facto niet meer van toepassing is. 



 
De afkalving van de sociale bescherming is ook maar zeker niet alleen een kwestie van 
veranderende politieke opvattingen. Het gaat over veel meer : het naoorlogse sociale 
zekerheidsparadigma zélf – nationaal en steunend op groei, volledige tewerkstelling en 
loonstijgingen binnen de grenzen van de productiviteitsgroei - moet bijgestuurd worden. De 
structurele ondertewerkstelling van  laaggeschoolden, de  ontkoppeling van de groei van de 
productiviteit en de lage lonen , de ongelijke spreiding van werk over huishoudens en de 
groeiende flexibilisering van de arbeid maakt het van langsom moeilijker voor sociale 
zekerheidssystemen om een adequate bescherming te garanderen aan mensen die zich aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden. De sterk gestegen armoede bij gezinnen die 
het meest afhankelijk zijn van de sociale zekerheid in België en overal elders in Europa wijst 
op een structureel probleem dat de mogelijkheden van het beleid van nationale 
welvaartsstaten overstijgt.  
 
De bodem van de sociale bescherming optillen tot aan de Europese armoedegrens vergt 
veel grotere inspanningen dan men doorgaans wil geloven. Indien we laagbetaalde jobs 
voldoende aantrekkelijk willen houden kost het dichten van de armoedekloof minstens 3% 
van het totale beschikbare inkomen ( Collado, et.al., 2019 ) : het verhogen van de sociale 
minima moet immers gepaard gaan met een even grote verhoging van de inkomens van 
lage loontrekkers door een versterking van de werkbonus en/of van de kinderbijslagen ( 
Vandelannootte & Verbist, 2019 ).  
 
Bij gegeven middelen is een belangrijke herverdeling nodig om de basisbescherming 
doelmatig te maken. Er is meer progressiviteit nodig in de belastingen, de vermogens 
moeten mee betrokken worden in het verdelingsproces, de Mattheuseffecten in de 
publieke uitgaven moeten bestreden worden en de minimumlonen moeten voldoende hoog 
zijn. Omdat alle landen in Europa ( en daarbuiten ) voor gelijkaardige uitdagingen staan is 
het nodig om de krachten te bundelen rond het streven naar waardige inkomens voor 
iedereen, onder meer om de vermogens en de winsten mee te nemen in het 
verdelingsproces en afspraken te maken over de evolutie van de minimumlonen. Hoewel 
sociale zekerheidssystemen nog zeer lange tijd nationaal zullen blijven moeten ze dus 
ingebed worden in een breder Europees samenwerkingsverband. De naoorlogse nationale 
consensus moet naar een hoger niveau worden getild. Dat is niet alleen nodig voor de 
armere landen om hun achterstand in te halen maar ook voor de handhaving en de 
verbetering van de meest ontwikkelde sociale zekerheidssystemen in Europa, zoals de onze. 
 
De Europese Pijler voor Sociale Rechten biedt daartoe een historische kans. De pijler 
markeert een potentieel belangrijke wending in de langzame socialisering van het Europese 
project en in het moeizame zoeken naar een weg tussen enerzijds de -te koesteren- sociale 
subsidiariteit en, anderzijds, de groeiende noodzaak om Europese welvaartsstaten in hun 
nationale, regionale en lokale dimensie te ondersteunen in hun streven naar sociale 
rechtvaardigheid. De sociale pijler werd intussen concreter gemaakt met initiatieven rond 
sociale bescherming van flexibele arbeidsvormen, informatie van werknemers rond 
arbeidscontracten en ontslagregelingen en arbeid-gezin combinatie. Ik pleit ervoor om in 
een volgende stap een bindende invulling te geven aan beginsel 14 : “ Iedereen die over 
onvoldoende middelen beschikt, heeft het recht op adequate voorzieningen voor een 
minimuminkomen om in alle levensfasen een waardig leven te kunnen leiden, en op 



praktische toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid van mensen 
bevorderen. Voor mensen die tot werken in staat zijn, moeten de voorzieningen voor een 
minimuminkomen worden gecombineerd met prikkels om (weer) actief te worden op de 
arbeidsmarkt”.  
 
 

1. De sociale pijler : van harmonisatie over convergentie naar sociale rechten  
 

De EPSR markeert een potentieel belangrijke wending in de langzame socialisering van het 
Europese project, dat wil zeggen in het moeizame zoeken naar een weg tussen enerzijds de 
–noodzakelijke en te koesteren- sociale subsidiariteit en, anderzijds, de noodzaak voor méér 
samenwerking tussen de lidstaten en méér ondersteuning door het geheel van het 
nationale, het regionale en het lokale beleidstreven naar meer sociale rechtvaardigheid. 
 
De zoektocht begint bij het Verdrag van Rome toen een paritaire commissie in de schoot 
van de ILO  zich boog over de vraag of het nodig en wenselijk was om Europa van sociale 
bevoegdheden te voorzien. Ik ga hier niet ingaan op de argumenten die toen werden 
gebruikt om op deze vragen een negatief antwoord te geven ( zie onder meer Cantillon, 
2004 en Vandenbroucke en Coene, 2018 ). Samengevat kwam het hierop neer : in de geest 
van de naoorlogse consensus vertrouwde men erop dat de lidstaten de vruchten van het 
vrije verkeer zouden gebruiken om de lonen en de sociale zekerheid te verbeteren binnen 
de marge van de productiviteitsstijgingen. Vanuit het naoorlogse paradigma van de sociale 
zekerheid legde het Verdrag van Rome legde Europa in de plooi van de sociale subsidiariteit. 
Zoals verhoopt ging in de daaropvolgende decennia de economische groei gepaard met 
sociale vooruitgang en opwaartse convergentie. Toch bleef, ook in deze goede jaren, de 
discussie over de vraag naar een Europese sociale dimensie nooit ver weg. 
 
Harmonisatie  
 
In een eerste fase dacht men aan “harmonisering van sociale zekerheid”. Naarmate echter 
dat nationale sociale zekerheidssystemen zich verder ontwikkelden en dus complexer 
werden, naarmate het sociale beleid een horizontale uitbreiding kende van “cash” naar 
“care” en preventie en dus van langsom minder geïdentificeerd kon worden met de sociale 
zekerheid sensu stricto , naarmate het sociale beleid gedecentraliseerd werd en lagere 
bestuursniveaus grotere bevoegdheden kregen en , tot slot , naarmate de Unie groter en 
dus meer divers begon het langzaam te dagen dat harmonisering niet nodig, niet mogelijk en 
ook niet wenselijk was ( dixit Herman Deleeck, 1992 ). Men probeerde wel om de Europese 
aandacht voor sociale uitdagingen hoog te houden. Nadat in de jaren 1970 drie 
opeenvolgende „Armoedeprogramma‟s‟ werden uitgewerkt met het oog op de beschrijving en 
de kwantificering van armoede in de Unie, wordt in 1989 door de Europese Raad een resolutie 
aanvaard waarin gesteld wordt dat “de bestrijding van de sociale uitsluiting een belangrijk 
onderdeel van de sociale dimensie van de interne markt mag worden geacht” (Raad 1989). In 
datzelfde jaar legde het Europees Sociaal Handvest een aantal grote beginselen vast. In de 
aanloop van en het feitelijk tot stand komen van de grote interne markt bleven de 
voorbereidende documenten echter erg zwijgzaam over het sociaal beleid; zo ook het Witboek 
over de voltooiing van de interne markt, opgesteld onder leiding van Jacques Delors (Commissie 

van de Europese Gemeenschappen 1985).  Indirect groeide de invloed van Europa wel : de 



non-discriminatie clausule leidde in België tot de optrekking van de pensioenleeftijd voor 
vrouwen ; Vlaanderen moest rekening houden met de regels van de coördinatie van sociale 
zekerheid systemen voor migrerende werknemers bij de vormgeving van de zorgverzekering 
; de rol van de sociale fondsen in de activering en de sociale economie werd groter enz. 
Europa was niet afwezig maar er ging zeker geen grote positieve kracht van uit. 
 
Met de totstandkoming van de EMU en de opeenvolgende uitbreidingen kwam de vraag 
terug hoe, parallel aan de economische integratie, ook inhoud zou kunnen worden gegeven 
aan sociale doelstellingen, of minstens hoe de mogelijk negatieve effecten van de 
economische integratie zouden kunnen worden opgevangen door het uitwerken van 
Europese sociale buffers. De voorstellen voor een Europese sociale slang1 ( analoog aan de 
monetaire slang ) en voor een ‘ dertiende staat’ 2 (een sociale verzekering voor migrerende 
werknemers ) dateren van die tijd. Deze ideeën bleken echter noch uitvoerbaar, noch 
haalbaar. Ook de Aanbeveling van de Raad van 24 juni 1992 inzake gemeenschappelijke 
criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale 
bescherming waarmee gepoogd werd om een sociale dimensie te geven aan de 
totstandkoming van de economische eenheidsmarkt (Ferrera e.a. 2002) bleef zonder enig 
gevolg. Deze aanbeveling schreef zich in in de geest van de “harmonisering”, in de zin van 
het nastreven van een grotere eenvormigheid in de stelsels van sociale zekerheid. Stilaan 
echter kreeg een ander en nieuw concept  meer aandacht : de “convergentie”. Een 
aanbeveling van 1992 had het over de „convergentie van de doelstellingen en het beleid‟.  
 
Convergentie 
 
Het streven naar de harmonisering van instrumenten van beleid (bijvoorbeeld door te 
evolueren naar gelijksoortige werkloosheidsverzekeringen ) werd ingeruild voor een streven 
naar gemeenschappelijke doelstellingen van beleid (bijvoorbeeld het verminderen van 
armoede). In deze nieuwe optiek bepalen de Lidstaten zelf, in functie van hun eigen noden, 
behoeften en voorkeuren welke beleidsinstrumenten ze daarvoor willen en kunnen inzetten 
(bijvoorbeeld door te opteren voor een werkgelegenheidsstrategie of voor hogere 
uitkeringen voor de werklozen in de bijstand of in de verzekering ). Het sociale Europa zou 
dus vorm krijgen door nationaal beleid aangestuurd door gemeenschappelijk Europese 
doelstellingen. De rol van Europa zou zich beperken tot het gezamenlijk vastleggen van de 
doelstellingen en het monitoren van de prestaties van de lidstaten. Zo werden op de Top 
van Lissabon in maart 2000 gezamenlijke sociale doelstellingen vastgelegd waaronder het 
uitroeien van de armoede. Later werden gemeenschappelijke uitkomstindicatoren 
vastgelegd als ondersteuning van een losse en open vorm van coördinatie die de lidstaten 
moet toelaten van elkaars ervaringen te leren.  
 
De Lissabon strategie – de eerste echte sociale agenda in de Europese geschiedenis – 
markeerde een eerste paradigma-shift in de geschiedenis van het sociale Europa: 

                                                           
1Naar analogie met de monetaire slang die de Euro voorafging zou er een bandbreedte zou 
worden vastgelegd betreffende de nationale niveaus van sociale zekerheidsuitgaven 
(Vandervorst 2002). Deze gedachte werd recent gerevitaliseerd in Klaus Busch‟s European 
Social Stability Pact (Busch 2009; zie voor een uitbreiding ook Hacker e.a. 2010).  
2 Pieters, Danny, Willy Palm, and Steven Vansteenkiste. 1990. “De Dertiende Staat.” Belgisch 
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harmonisering werd verlaten, voortaan zou men streven naar convergentie rond 
gemeenschappelijk vastgelegde doelstellingen. In de jaren 2000 werden de sociale 
doelstellingen zeer ambitieus gedefinieerd als het ‘uitroeien van de armoede’ ; de huidige 
“2020-targets” stelden de ambities bij maar de doelstelling werd wel gekwantificeerd : 
tegen 2020 zou het aantal Europeanen in armoede of sociale uitsluiting met 20 miljoen 
moeten verminderen. 
 
Deze strategie van “zachte coördinatie rond gemeenschappelijke doelstellingen “ bleek 
allerminst succesvol. De doelstellingen werden niet gehaald. Niet alleen was de Lissabon 
strategie een mislukking en weten we nu al dat dat ook de EU2020-doelstellingen niet zullen 
gehaald worden. Erger is het feit dat noch de lidstaten noch de verantwoordelijke actoren ( 
m.i.v. de sociale partners ) wakker liggen van de sociale coördinatie. De enige 
verwezenlijking – niet geheel onbelangrijk maar louter instrumenteel – was de uitbouw van 
een zeer degelijk Europees statistisch systeem. 
 
Er zijn verschillende oorzaken voor het falen van de convergentiestrategie : de crisis en het 
einde van de economische convergentie ( hoewel ook tijdens de goede jaren voor en na de 
crisis  geen vooruitgang werd geboekt tenzij dan in de nieuwe lidstaten ) , de niet-bindende 
methode van coördinatie en het feit dat de doelstellingen – in casu de vermindering van 
armoede en sociale uitsluiting – op een veel te hoog niveau van abstractie werden 
gedefinieerd. De evolutie van het aantal individuen die moeten rondkomen met een 
inkomen lager dan 60% van het mediane inkomen in hun land hangt af van vele factoren 
waarop het nationale beleid weinig of geen vat op heeft : armoede is afhankelijk van onder 
meer de omvang van de werkloosheid en de adequaatheid van de sociale bescherming maar 
ook van vele externe factoren zoals bijvoorbeeld het aandeel eenoudergezinnen, migranten 
enz. De afstand tussen ‘doelstellingen en targets’ enerzijds en ‘beleid’ anderzijds is met 
andere woorden te groot. Alleen met zeer gesofistikeerde simulatiemodellen is het mogelijk 
om de effecten van beleid te isoleren van andere veranderingen in de samenleving ( zie als 
voorbeeld van zulke oefening voor België Decoster et.al., 2018 ). 
 
Sociale rechten : de doorbraak ? 

In het kielzog van de crisis, de sociale en economische divergentie en de ronduit 
zorgwekkende sociale ontwikkelingen in de meest getroffen landen besliste de Commissie 
Juncker om het geweer van schouder te veranderen. De Europese Pijler voor Sociale 
Rechten markeert een nieuwe paradigma-shift : van harmonisering van instrumenten van 
beleid, over convergentie rond breed gestelde doelstellingen hebben de lidstaten nu een 
overeenkomst bereikt over na te streven sociale rechten voor hun burgers. De EPSR is zeker 
niet perfect maar de 20 beginselen zijn wel evenwichtig gespreid over de dimensies “gelijke 
kansen en toegang tot de arbeidsmarkt”, “billijke arbeidsvoorwaarden” en sociale 
bescherming en inclusie : het gaat over sociale bescherming, sociale investering en 
kwaliteitsvolle arbeid. De beginselen zijn veel preciezer dan de vage doelstellingen van 
Lissabon en daarna en laten toe om afdwingbare rechten te definiëren. 

De effectuering van de rechten veronderstelt beleid op verschillende niveaus – lokaal, 
regionaal, nationaal, Europees – en verwijst niet naar specifieke beleidsinstrumenten ( zoals 
de sociale zekerheid ten tijde van het harmoniseringsparadigma ). Het gaat veeleer om 



“beleidspakketten” die verschillend zijn van land tot land en veranderen doorheen de tijd : 
minimum inkomens waarborgen veronderstelt bijvoorbeeld niet alleen een goede sociale 
bijstand/leefloon maar ook kinderbijslagen, minima in de sociale verzekeringen, adequate 
minimum lonen,  toegankelijke kinderopvang en nutsvoorzieningen enz. Het beginsel dat “ 
Iedereen die over onvoldoende middelen beschikt, heeft het recht op adequate 
voorzieningen voor een minimuminkomen om in alle levensfasen een waardig leven te 
kunnen leiden, en op praktische toegang tot goederen en diensten die de zelfredzaamheid 
van mensen bevorderen” veronderstelt dus geen geharmoniseerde beleidsinstrumenten 
maar wel samenwerking rond de randvoorwaarden ( bijvoorbeeld voldoende hoge 
minimumlonen ), het engagement van elk van de lidstaten om adequate maar geëigende 
beleidspakketten uit te werken en het gemeenschappelijk engagement om de armere 
lidstaten te helpen om de effectuering van het recht op een adequaat minimum inkomen 
mogelijk te maken. Zo bekeken is dit recht tegelijk concreter, tastbaarder maar ook 
veeleisender is dan “het verminderen van het aantal individuen met een inkomen lager dan 
60% van het mediane inkomen in hun land”. 
 
Bij de strijd om het Europees Sociaal Handvest in de late jaren 80 van de vorige eeuw ging  
het hoofdzakelijk om principes en symbolen; en de berg baarde een muis. De weinige 
bepalingen over sociale bescherming zegden bijna niets: "Alle werkenden hebben recht op 
sociale bescherming en ongeacht hun statuut en de grootte van de onderneming waarin zij 
werken, op sociale zekerheidsprestaties van een toereikend niveau". 30 jaar later zegt de 
overeenkomstige bepaling in de EPSR niet veel meer :  “Ongeacht de aard en de duur van 
hun arbeidsrelatie hebben werknemers en, onder vergelijkbare voorwaarden, zelfstandigen 
recht op adequate sociale bescherming”. Deze bepaling ligt overigens beneden de normen 
aanvaard in de verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie en in de Europese Code 
van de Sociale Zekerheid van de Raad van Europa.  
 
Dit stemt tot nadenken en doet de prangende vraag rijzen hoe we er deze keer voor kunnen 
zorgen dat de verklaring over beginselen en rechten wél tot meer samenwerking en meer 
solidariteit leidt ? Zoals gezegd is de EPSR potentieel veel krachtiger dan harmonisering van 
te sterk afwijkende beleidsinstrumenten of convergentie rond te vage doelstellingen. Maar 
hoe kan de pijler gebruikt worden als hefboom voor de ontwikkeling van een effectief 
Europees sociaal beleid ? 
 
 

2. Tien argumenten voor een Richtlijn over minimuminkomens 
 
Niet alles in de pijler is even belangrijk en bij sommige bepalingen kan je de vraag stellen of 
en hoe het Europese niveau een bijdrage kan leveren voor de effectuering ervan ( zoals 
bijvoorbeeld over langdurige zorg ). Om succesvol te zijn moet er gefocust worden op het 
essentiële ; er moet voortgebouwd worden op eerdere initiatieven en reeds bestaande 
bouwstenen en van de uitrol van de EPSR moet er een krachtige politieke en morele 
boodschap uitgaan die tot bindende overeenkomsten leidt.  Ik pleit, als eerste stap, voor 
een Richtlijn over minimum inkomens. 
 
Waarom focussen op een Europees minimum inkomen ? Er zijn 10 argumenten, van 
normatieve, functionele, politieke en praktische aard om daarvoor te kiezen. Een bindende 



afspraak over de bodem van de welvaartsstaat in elke lidstaat is wenselijk , nodig en ook 
mogelijk. 
 
Het normatieve argument 
 
1.De eerste prioriteit van een welvaartstaat moet erin bestaan om de mogelijkheden van de 
zwaksten te verbeteren. In de voorbije decennia – ook in de goede jaren voor de crisis – zijn 
de meeste Europese welvaartstaten er echter niet in geslaagd om de groei van de inkomens 
en van de tewerkstelling om te zetten in betere leefomstandigheden aan de onderkant van 
de samenleving, wel in tegendeel ( Cantillon & Vandenbroucke, 2014 ; Cantillon, Goedemé, 
Hills, 2019 ). Sedert de crisis gaat in vele landen de armoede onder de bevolking op actieve 
leeftijd in opgaande lijn. In een grote meerderheid van Europese welvaartsstaten, ook in 
België, is de bodembescherming ontoereikend, soms ook voor gezinnen die voltijds werken ( 
Cantillon & Marchal, 2019 ). Het garanderen van fatsoenlijke inkomens is een moeilijke 
opdracht, ook in rijke landen. Het veronderstelt meer kwaliteitsvolle jobs voor 
laaggeschoolden, adequate minimumlonen en meer herverdeling ( onder meer door het 
betrekken van de vermogens in het verdelingsproces ). Natiestaten hebben elkaar nodig om 
dit te kunnen realiseren, meer bepaald op het vlak van het belasten van vermogens en de 
handhaving van adequate minimumlonen. Bindende afspraken om daar gezamenlijk iets aan 
te doen zijn daarom nodig. 
 
Twee functionele argumenten : minimum inkomens als sleutel voor succes van het 
armoedebeleid 
 
Armoedebestrijding staat al vele decennia op de Europese agenda ( zie supra ) maar er werd 
weinig vooruitgang geboekt. Dat heeft deels te maken met onevenwichtig nationaal beleid 
en de zwakte van de Europese strategieën. Maar er zijn ook diepere oorzaken. Sedert de 
80’er jaren zijn er krachten aan het werk die het naoorlogse paradigma doen wankelen en 
de ongelijkheid structureel opwaarts stuwen: het dalend aandeel van de inkomens uit 
arbeid en de ontkoppeling tussen de stijging van de productiviteit en de lonen ; de 
neerwaartse druk op gemiddelde en vooral lagere lonen en dus ook op de daarvan afgeleide 
vervangingsinkomens; het groeiend aandeel van de inkomens uit vermogen; de ongelijke 
tewerkstellingsgroei, de polarisatie van jobs over huishoudens en de flexibilisering van de 
arbeid ( Corluy & Vandenbroucke, 2014; Cantillon, 2018 ). Uit deze vaststellingen vloeien 
twee argumenten voort om de sociale pijler aan te grijpen om in Europa bindende afspraken 
te maken over en samen te werken rond een adequate minimum inkomensbescherming. 
 
2.Tewerkstellinstrategieën , hoe belangrijk ook, zijn onvoldoende om de armoede terug te 
dringen. Adequate inkomens voor laagverdieners en voor gezinnen zonder werk zijn van 
essentieel belang. Economische en tewerkstellingsdoelstellingen zijn inmiddels sterk 
verankerd in het Europese beleid. Een evenwaardige Europese verankering van de waarborg 
van minimuminkomens is nodig. 
 
3.De Europese Unie heeft op het vlak van het waarborgen van minimuminkomens een rol te 
spelen, niet alleen als “gendarme” van gemaakte afspraken maar ook als facilitator en 
ondersteuner van het nationale en regionale beleid van de lidstaten. De Unie moet de 
voorwaarden veilig stellen om de bodem van de nationale welvaartsstaten op te tillen : er is, 



ten eerste, een Europese buffer nodig om te weerstaan aan de neerwaartse druk op de lage 
lonen en , ten tweede, vergt de grotere herverdeling  die overal nodig is om de bodem van de 
welvaartstaten op te tillen het betrekken van vermogensinkomens in het verdelingsproces. 
Daartoe is Europese samenwerking nodig. 
 
Twee instrumentele argumenten : een Europese sociale vloer als voorwaarde voor pan-

Europese solidariteit 

In Europa is de hoop op de vermindering van interstatelijke ongelijkheden gevestigd op het 
naoorlogse paradigma van opwaartse convergentie. De grote crisis heeft echter aangetoond 
dat er vandaag additionele mechanismen nodig zijn. Er zijn voorstellen voor een Europese 
werkloosheidsverzekering ( zie bijvoorbeeld Miroslav Beblavý et.al, 2017 ) en met ESF+ 

beoogt met de solidariteit middels de sociale fondsen te vergroten. Dit doet de vraag rijzen 

naar de condities die nodig zijn om de Europese solidariteit ook effectief te kunnen 

uitbreiden. Een belangrijke voorwaarde is het bestaan van een eerlijk speelveld : nationale 

welvaartstaten moeten zelf voldoende inspanningen doen om naar vermogen te zorgen voor 

werklozen en behoeftigen. Minimum normen op het vlak van lonen, sociale bijstand, 

activering en sociale verzekering zijn daarom noodzakelijke randvoorwaarden voor pan-

Europese solidariteit.  
 
4.Bindende afspraken rond minimuminkomens zijn nodig om de werking van de sociale 
fondsen te ondersteunen. Een billijke werking  van het Fonds voor Europese Hulp aan de 
meest behoeftigen bijvoorbeeld veronderstelt dat er bindende afspraken zijn over minimale 
inspanningen vanwege de nationale ( en regionale ) overheden waartoe de ontvangende 
liefdadigheidsorganisaties behoren3. 
 
5.Bindende afspraken over minimum inkomens zijn een eerste stap om voorstellen met 
betrekking tot een Europese werkloosheid(her)verzekeringssysteem te kunnen concretiseren. 
Dit is belangrijk tegen de achtergrond van het groeiende en gezaghebbende inzicht dat een 
monetaire unie ook een vorm van ‘verzekering’ veronderstelt.  
 
Eén functioneel argument : een minimum inkomensrichtlijn nodig voor het succes van de 
EPSR 
 
De sociale pijler is opgebouwd rond drie dimensies : mobiliteit en sociale investering, 
kwaliteitsvolle arbeidsverhoudingen en sociale bescherming ( waaronder een adequaat 

                                                           
3 Zo begrepen is FEAD onrechtreeks instrumenteel voor de effectuering van de EPSR.  Het zou echter 
een vergissing zijn om te denken dat FEAD rechtsreeks kan bijdragen tot de effectuering van de 
beginselen van de EPSR ( zoals de Commissie recent suggereerde : More particularly, as stated in a 
background paper for the 10th FEAD network meeting the European Commission (EC) considered 
FEAD as an instrument to deliver on the European Pillar of Social Rights: FEAD shall contribute in 
particular to fostering and delivering education, training and lifelong learning (Principle 1); equal 
opportunities (Principle 3); childcare and support to children (Principle 11); access to healthcare 
(Principle 16); inclusion of people with disabilities (Principle 17); housing and assistance to the 
homeless (Principle 19); and access to essential services (Principle 20). (European Commission, 
2018a) ( zie ook Ferrera , 2018 ). Het tegendeel is waar , FEAD en andere vormen van pan-Europese 
solidariteit zijn enkel bestaanbaar mits afspraken omtrent adequate minimuminkomens en 
betaalbare diensten. 



minimum inkomen ). Al deze dimensies zijn belangrijk maar het recht op adequate minimum 
inkomens staat daarbij centraal: succesvolle sociale investering, sociale mobiliteit en 
betaalbare diensten veronderstellen leefbare minimuminkomens terwijl de sociale vloer 
afhankelijk is van de minimumlonen. Om van de sociale pijler een succes te maken is het 
daarom goed om bij de garantie van minimum inkomens ( beginselen 6 en 14 ) te beginnen.  
En het is absoluut noodzakelijk om van de sociale pijler een succes te maken. Frank 
Vandenbroucke schreef hierover zeer terecht dat “ het lanceren van de EPSR een riskant 
initiatief ( is) . Indien de mooie principes van de EPSR niet omgezet worden in tastbaar 
beleid, riskeert de frustratie bij mensen die méér dan een economisch Europa willen nog te 
groeien: ‘rechten’ zullen ervaren worden als ‘holle woorden’. ( Vandenbroucke en Coene, 
2018 ). 

 
6.Het recht op adequate minimum inkomens is een sterk vertrekpunt om de EPSR verder uit 
te rollen omdat het sterk is vervlochten met de andere beginselen van de pijler zoals gelijke 
kansen, succesvolle sociale investering, toegang tot essentiële diensten, toereikende 
minimumlonen, adequate sociale bescherming … Het succes van vele van deze doelstellingen 
is in belangrijke mate afhankelijk van adequate inkomenssituaties, en omgekeerd. 
 
Twee politieke argumenten : minimum inkomens voor pan-Europese solidariteit  
 
De sociale pijler legt terecht veel nadruk op de sociale bescherming voor platformwerkers 
en voor zelfstandigen. Een belangrijk onderdeel van zulke strategie is het versterken van de 
minimum bescherming in de sociale verzekering en in de bijstand. De waarborging van een 
basiszekerheid voor alle burgers door Europa zou in een onzekere wereld een sterk signaal 
zijn om de legitimiteit van de EU bij de burgers te vergroten.4 

 
7.De inkomens van een groeiend aantal Europeanen zijn onzeker geworden door de 
flexibilisering en de opkomst van nieuwe vormen van werk : adequate en zekere inkomens 
zijn een grote zorg voor vele Europese burgers en deze zorg zal niet verdwijnen.  
 
Van langsom meer groeit het inzicht dat Pan-Europese solidariteit nodig is ( Vandenbroucke 
en Coene, 2018 ). Verschillende wegen kunnen daartoe leiden : de gedachten gaan nu 
vooral naar de uitbreiding van de sociale fondsen en naar de invoering van een pan-
europese ( werkloosheids-) verzekering5. Bindende en afdwingbare afspraken over  
                                                           
4 Zie daarover Ferrera : “ It is a tenet of political theory in all its variants that a territorially organized 
collectivity cannot survive and prosper without a diffuse support by its members, i.e. a set of 
general and positive evaluative orientations towards the collectivity as such and its authority 
structure – a diffuse support capable of motivating compliance beyond self-interest.To what 
extent can we conceive of ESU (and specifically, its pan-European solidarity component) as an 
instrument for re-legitimation of the EU and thus as an antidote against political centrifugation? ( 
http://www.euvisions.eu/europea-social-union-public-forum-debate-vandenbroucke/ ) 

 
5 Zie daarover o.m. Vandenbroucke : “A fundamental insight, that has gained prominence in the 

European Commission’s recent thinking on the completion of EMU, is that nearly all existing 

monetary unions are true ‘insurance unions’. They not only centralise risk management concerning 

banks, but they also centralise unemployment insurance”. ( http://www.euvisions.eu/europea-social-

union-public-forum-debate-vandenbroucke/ ). 

http://www.euvisions.eu/europea-social-union-public-forum-debate-vandenbroucke/
http://www.euvisions.eu/europea-social-union-public-forum-debate-vandenbroucke/
http://www.euvisions.eu/europea-social-union-public-forum-debate-vandenbroucke/


minimum inkomens voor alle Europeanen zijn niet alleen een noodzakelijke voorwaarde om 
pan-Europese solidariteit mogelijk te maken ( zie supra ), zij kunnen ook een hefboom zijn 
om de pan-Europese solidariteit te versterken. Als de lidstaten verplicht worden om het 
recht op adequate minimuminkomens te implementeren betekent dit dat er hulp voorzien 
moet worden voor de armste lidstaten die de grootste inspanningen daarvoor zullen 
moeten leveren  ( Vandenbroucke, Cantillon, Van Mechelen, 2014 ). Een bindende richtlijn 
over minimuminkomens moet noodzakelijk gepaard gaan met de versterking van de 
Europese solidariteit en kan daar dus een belangrijke aanzet toe zijn. 

 
8.Bindende afspraken over minimum inkomens veronderstellen pan-Europese solidariteit 
omdat de armste landen de grootste inspanningen zullen moeten leveren om de belofte van 
adequate inkomens waar te maken. Zodoende zou een richtlijn over de waarborg van 
minimum inkomens een krachtige hefboom zijn om Europese transfers te implementeren of 
te versterken, bijvoorbeeld door de selectieve versterking van de sociale fondsen . 
 
Twee argumenten van pragmatische aard : “building blocks” voor een succesvolle uitrol van 
de EPSR   
 
9.Net als de totstandkoming van nationale welvaartstaten zal de Europese Unie van 
welvaartstaten slechts geleidelijk tot stand komen, voortbouwend op bestaande systemen. 
Welnu, overal in Europa bestaan er vandaag algemene sociale bijstandssystemen, diverse 
minima in de sociale zekerheid en allerhande inkomenssupplementen voor lage loontrekkers. 
Indien breed opgevat bestaan er ook overal minimumlonen. Op nationaal niveau zijn de 
“building blocks” aanwezig. 

 
10.Bindende afspraken over minimum inkomens zouden zich inschrijven in de lange 
geschiedenis van het sociaal-politieke denken in de Unie, denk aan de resolutie van 1989 
waarin gesteld wordt dat “de bestrijding van de sociale uitsluiting een belangrijk onderdeel 
van de sociale dimensie van de interne markt mag worden geacht”, de Aanbeveling van 
1992 inzake gemeenschappelijke criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en 
prestaties in de stelsels van sociale bescherming, de aanbeveling van de Commissie in 2008 
over de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten en de resolutie 
van het Europese Parlement van 20 oktober 2010 die de Commissie vroeg te onderzoeken 
welke de impact zou zijn van een mogelijk wettelijk kader ter zake. Armoedebestrijding is 
sedert de 70er jaren een bekommernis van Europa. Armoede stond centraal in de Lissabon 
strategie en in de huidige 2020-doelstellingen. Ter ondersteuning van deze strategieën is een 
sterk Europees statistisch systeem uitgewerkt voor het monitoren van het beleid van de 
lidstaten. Ook dit is een belangrijke building block voor de succesvolle implementatie van een 
minimum inkomensrichtlijn.   
 
 
 
 
 

                                                           

 
 



3. Slotbeschouwing 
 
De sociale pijler biedt de mogelijkheid om de klemtoon te verleggen van convergentie rond 
(te) vage doestellingen naar ‘beleid’ zonder daarbij te vervallen in een “one-fits-all” aanpak. 
Als eerste stap heb ik hier gepleit voor bindende afspraken rond de waarborg van 
fatsoenlijke minimum inkomens voor alle Europeanen.      
 

De mogelijkheden zijn er om van het effectueren van het recht op een minimum inkomen 
een positief Europees project te maken waarmee de lidstaten in hun diversiteit dichter bij 
elkaar worden gebracht in een tastbaar gemeenschappelijk sociaal experiment zonder 
voorgaande waarbij de lidstaten elkaar ondersteunen in het samen streven naar een moreel 
hoogstaande en maatschappelijk noodzakelijke doelstelling. De bouwstenen voor een 
Richtlijn over minimum inkomens zijn nu in alle landen aanwezig nu ook Griekenland en 
Italië een ( bescheiden ) sociale vloer hebben. Daarmee onderscheidt de Unie zich van het 
Amerikaanse model waar minimumbescherming zeer laag is en zich beperkt tot zieken, 
invaliden, ouderen en moeders met kinderen. Europa zou van de slogan “Decent Incomes 
for All” een hallmark kunnen maken om trots op te zijn.  
 
Een Richtlijn over minimuminkomens zou zich ook inschrijven in de geschiedenis van het 
Europese sociaal-politieke denken : in het verleden zijn er in die zin herhaalde voorstellen 
geweest en armoedebestrijding staat sedert de 70’er jaren centraal in allerhande 
initiatieven. Er is inmiddels ook een sterk Europees statistisch systeem uitgewerkt om het 
beleid van de lidstaten te monitoren. Als volgende stap zou men in het Europese semester 
niet alleen resultaat indicatoren moeten gebruiken maar ook beleidsindicatoren ( Cantillon, 
Marchal, & Luigjes, 2015). Deze omslag is voor een deel overigens reeds ingezet met de 
introductie van zogenaamde benchmarking frameworks. 
 
Als de landen in Europa het ernstig menen met armoedebestrijding is het ook nodig om 
daarover bindende afspraken te maken : ten eerste, omdat adequate inkomensbescherming 
een noodzakelijke voorwaarde is voor armoedebestrijding ; ten tweede, omdat zo goed als 
geen enkele lidstaat over een adequate sociale vloer beschikt ; ten derde, omdat het 
optillen van de bodem van de welvaartsstaat een grote inspanning vergt ( ook van rijke 
landen als België ) en de randvoorwaarden voor succes alleen door Europese samenwerking 
kunnen worden gerealiseerd ( zoals de mogelijkheid om de vermogensinkomens in te zetten 
in het verdelingsproces, afspraken rond winstbelastingen en adequate minimumlonen ).  
 
Bindende afspraken rond het waarborgen van minimuminkomens aan alle Europese burgers 
is ook nodig wil men de solidariteit tussen landen in Europa versterken : de consolidering en 
de versterking van sociale fondsen ( in ESF+ )en de invoering van een pan-Europees 
herverzekeringssysteem vergen gemeenschappelijke afspraken over de kwaliteit van het 
nationale beleidsinstrumentarium (voldoende genereuze werkloosheidsuitkeringen, 
voldoende dekking …) ( zie o.m. Vandenbroucke en Coene, 2018 ). Een Europese richtlijn 
rond minimuminkomens is daartoe een natuurlijke eerste stap. 
 
Deze bijdrage begon met een verwijzing naar de naoorlogse paradigma van de sociale 
welvaartsstaat. Deze steunde op groei, volledige tewerkstelling en loonstijgingen binnen de 
grenzen van de productiviteitsgroei. Dit model heeft grote sociale vooruitgang 



bewerkstelligd en is tot op de dag van vandaag een belangrijke buffer tegen de negatieve 
gevolgen van crisissen en diepgaande maatschappelijke veranderingen. Het model lukt het 
echter niet langer in om nog vooruitgang te boeken op het vlak van armoedebestrijding. 
Ondanks verdere groei, een sterke stijging van de  tewerkstelling en verdere investeringen 
in sociale uitgaven zijn de armoedecijfers tijdens de voorbije decennia niet verbeterd, wel 
integendeel. Aan de onderkant van de samenleving zien we overal toenemende 
kwetsbaarheid. Technologie, globalisering en EMU dwingen daarom tot een grondige 
herdefiniëring van het welvaartsstaat : de naoorlogse nationale consensus moet naar een 
hoger niveau worden getild. Dat is niet alleen nodig voor de armere landen maar ook voor 
de handhaving en de verbetering van de meest ontwikkelde welvaartsstaten in Europa zoals 
de onze.  
 
Vele vragen moeten nog worden opgelost : Wat is bijvoorbeeld de juiste betekenis van 
‘adequate minimum inkomens’ in de context van de verscheidenheid tussen en binnen 
landen ? Welke vorm zou de ondersteunende pan-Europese solidariteit moeten aannemen 
? Welk tijdspad zou moeten voorzien worden ? Welke betekenis moet er aan de 
afdwingbaarheid worden gegeven ? Maar de tijd is gekomen om plechtig te proclameren 
dat een Europese Richtlijn over minimum inkomens mogelijk, wenselijk en vooral 
noodzakelijk is.  
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