
Het individualiseren van de sociale rechten voor alle burgers, 
een eerste stap in de richting van een Universeel Basisinkomen 

Verschillende politieke partijen, syndicale organisaties en sociale bewegingen verdedigen het
idee om sociale uitkeringen en andere rechten te individualiseren. De plaats (in de 
voordrachten, de programma's, de analyses en de studies) en de intensiteit dat dit voorstel 
krijgt, varieert volgens de tijd of de omstandigheden, maar het bestaat al lang.

Het zal niemand verbazen dat het vooral vrouwenorganisaties zijn die in de voorhoede 
waren van deze strijd. Zij zijn niet de enigen. Anderen, vele anderen, dragen ook deze 
claim: verenigingen in armoedebestrijding, politieke partijen, de Federatie van de Waalse 
OCMW's enz. 

Deze oproepen zijn gebaseerd op drie belangrijke motieven, die de facto elkaar min of meer 
overlappen : 

1° het stoppen van indirecte discriminatie van vrouwen, die al gediscrimineerd worden op
de arbeidsmarkt en in het gezinsleven (ze hebben vaak een (groot) deel van de 
verantwoordelijkheid te dragen van de gezinstaken en dit ten koste van hun 
economische zelfsstandigheid;

2° teruggrijpen naar het verzekeringsprincipe waarop de Belgische Sociale Zekerheid 
gebouwd is en aldus een einde stellen aan onrechtvaardigheid en willekeurige 
toepassingen van die rechten; 

3° de neutraliteit garanderen bij de (her)verdeling van inkomens ten opzichte van de 
inidviduele levenskeuzes en aldus controles vermijden, inbegrepen de fysieke controles
(aan huis bvb) op het private leven van de uitkeringsgerechtigden. Deze weerstand 
tegen de controle(s) op het privéleven (met wie leef ik ?, welke zijn de statuten en de 
inkomens van de mensen met wie ik eventueel samenleef ?, welke zijn mijn relaties 
met deze persoon of met deze personen? ...) wordt in tal van milieus breed gedeeld. 
Bovendien kent samenwonen meer en meer diverse, veranderende, onzekere vormen, 
die de appreciatie - deze persoon is samenwonende, deze is alleenstaande – meer en 
meer bemoeilijken, met het risico op willekeur, ook in de rechterlijke uitspraken en op 
de arbeidsrechtbank.

Ondanks de sterke overtuiging van hen die deze eis dragen, bestaat er, volgens mij, nergens
een recent voorstel, in elk geval niet openbaar, waarin de modaliteiten voor de 
individualisering van de sociale rechten en de kosten evan berekend werden  .

Het is natuurlijk niet zo dat deze eerste nota1 van het Institut pour un Développement 
Durable gewiid aan het individualiseren van de sociale rechten meteen een leegte gaat 
vullen, die zich volgens mij vertaalt in de angst, bewust of onbewust, voor een confrontatie 
met de realiteit. Iedereen die een beetje op de hoogte is van de complexiteit van ons 
systeem van inkomens-(her)verdeling (waarbij ondermeer fiscale en sociale mechanismen 
elkaar verstoren of naast elkaar lopen), van de ingrepen die plaats hadden deze laatste 
jaren (ik denk bijvoorbeeld aan de invoering van de  grotere degressiviteit van de 
werkloosheidsuitkeringen), van de betekenis van de voorstellingen, die soms min of meer 
verouderd of ook te idealistisch zijn, positief of sterk, van de familie en inter-familiale 

1 Philippe Defeyt, « L'individualisation des droits sociaux, si on veut l'étendre à tous les citoyens, ouvre la 
porte à l'allocation universelle », Institut pour un Développement Durable », Philippe DEFEYT, janvier 2016 
(verkrijgbaar bij de auteur : philippe.defeyt@skynet.be).
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solidariteit enzv., zal moeten beseffen dat deze individualisering van de sociale rechten heel 
duur kan uitvallen en ook niet zomaar meteen kan ingevoerd worden, noch via de politiek, 
noch via de wetgeving, noch sociologisch.  Anderen maakt het voorstel onrustig omdat ze 
denken dat dit koren op de molen is van de besparingspolitiek en er nog meer druk zal 
gelegd worden op de individuele verantwoordelijkheden.

In deze context, hoop ik met de notavan het Institut pour un Développement Durable twee 
vragen te beantwoorden waarrond nogal wat mist hangt en die in elk geval aanleiding geven
tot verschillende voorstellen:

1. Wat gebeurt er met de bedragen van de sociale uitkeringen in geval van 
individualisering? 

2. Wat gebeurt er met het sociale bijstands-programma (zoals het maatschappelijke 
integratie-inkomen , het leefloon, het IGO of Gewaarborgd Inkomen voor Ouderen)? 

Deze verduidelijking is dus van essentieel belang indien we willen dat het project de 
éénvoudige voorstellingen overstijgt en we niet alleen een nieuw paradigma willen 
implementeren ( want in feite, is het volgens sommigen gewoon een terugkeren naar een 
vroegere situatie)  maar er ook de budgetaire implicaties ervan juist willen inschatten. 

Wat kunnen we uit deze analyse grotendeels besluiten? 

1. In principe is het individualiseren van sociale prestaties betreffende de sociale 
zekerheid éénvoudig te realiseren. Het is « voldoende » terug te grijpen naar het 
verzekeringsprincipe van de sociale zekerheid. We verwijderen dus elke 
voorwaardelijkheid die gelinkt is aan de situatie of de kenmerken van eventuele 
andere gezinsleden; het inkomen van “het gezinshoofd” zou dus niet meer in rekening
gebracht worden alsook die van “de samenwonende” voor de wetgevingen daarrond 
die wel dit onderscheid maken (zoals de wetgeving rond werkloosheid) 

2. Maar wat gebeurt er in deze veronderstelling voor mensen met een  sociale uitkering, 
waarop ze recht hebben door middel van hun werk, dat lager is dan het huidige 
bestaansminimum van een  alleenstaand persoon, namelijk het maatschappelijk 
integratie-inkomen voor een alleenstaande ? Dit is de situatie van bvb sommige 
werklozen (voornamelijk werklozen die een uitkering ontvangen na een vrijwillig 
deeltijdse job) en ook van gepensioneerden die “te weinig” gewerkt hebben 
(onvolledige loopbaan en/of deeltijds werken). Op dezelfde manier moet men zich 
vragen stellen over de toekomst van het gezinsinkomen, waarbij de ontvanger van 
een uitkering op het gezinsinkomen een uitkering voor een alleenstaande zou 
ontvangen, waardoor het totaal inkomen van het gezin lager wordt dan het huidige 
gezinsinkomen, tot zelfs, in sommige gevallen, lager zou gaan liggen dan het  
maatschappelijk integratie-inkomen voor gezinnen. 

3. Er zijn drie mogelijke antwoorden om uit deze dubbele moeilijkheid te geraken: 

- De sociale bijdragen verhogen

- De bijstands programma's behouden zoals ze vandaag zijn 

- Het  Universele Basisinkomen invoeren 

4. De sociale bijdragen verhogen zou heel veel kosten, omdat ze de sociale uitkeringen 
van alleenstaanden (geisoleerden) tenminste op het niveau van het maatschappelijk 
integratie-inkomen van gezinnen zou moeten brengen; de rekening wordt nog 
duurder wanneer we de huidige bedragen zouden gelijkstellen aan de huidige 
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uitkering van een gezinshoofd. Dit zou betekenen dat we deze uitkering van een 
gezinshoofd ook toekennen aan alleenstaanden, wat noch rechtvaardig zou zijn, noch 
financieel haalbaar. 

5. In het geval van éénouder gezinnen, zouden we de bijgekomen kinderbijslag kunnen 
verhogen.  Maar ook dat zou enorm duur zijn, want de  kinderbijslag zou in dit geval 
het verschil moeten aanvullen tussen zowel de uitkering ( sociale zekerheid of 
bijstand) die men krijgt in het kader van een individualisatie als het huidige bedrag 
van het maatschappelijk integratie-inkomen voor gezinnen en de huidige 
kinderbijslag. De inkomenskloof tussen de families, afhankelijk of men al dan niet 
kinderbijslag krijgt, zou groter worden en wel in het voordeel van de gezinnen met 
bijkomende kinderbijslag, wat bijdraagt tot het verergeren van de werkloosheidsval.

6. Nog een andere mogelijkheid, in dit soort situatie, is terug te grijpen, zoals vandaag,  
naar één van de twee bijstands modellen, het maatschappelijk integratie-inkomen of 
het IGO - het Gewaarborgd Inkomen voor Ouderen, en die een extra uitkering 
toekennen. Deze extra uitkering en de hoogte ervan hangen af van wat het 
onderzoek naar het statuut van de betreffende persoon uitwijst en of hij/zij 
samenwoont met anderen en de inkomensinbronnen van zijn/haar eventuele 
andere gezinsleden. 

7. Dit is het voorstel, dat door velen die de individualisatie van de sociale rechten 
dragen, de voorkeur krijgt. Bijvoorbeeld, zo ziet Florence Lepoivre het :  «  (…) in 
termen van de andere bijstandsprogramma's mag het principe van de opneming van 
het gezinskomen in het bepalen van de hoogte van de bijstandsuitkering niet worden 
aangevochten. Want, hier geen rekening mee houden komt erop neer uitkeringen te 
verstrekken aan personen die dan wel geen (of maar een laag) inkomen hebben maar
daarom nog niet in een situatie van gezinsarmoede zitten. » 

8. Het is een gerechtigde keuze, natuurlijk, en financieel verduidelijkt, de 
individualisering van de sociale rechten op te starten (in een eerste fase voor 
sommigen) via de verzekeringsuitkering en niet via de hulpverlening. 

Deze benadering stoot evenwel meteen op een belangrijke ethische en sociale 
tegenwerping : de moeilijkheden van de mensen, voor wie een « dringende » 
solidariteit – zoals het gemeenschappelijk maken van gezinsinkomens belangrijk is –
worden dan groter, en zij zouden dan de enigen zijn die verder gecontroleerd worden 
op hun private situatie en ook in zekere zin aangemoedigd worden om de wetten te 
omzeilen (vooral via een fictief huisadres).

9. Het zou ook de sociale waarden, die velen verdedigen, tegenspreken.  Hoe kunnen  
we dan nog bijvoorbeeld blijven beweren dat « de armen gelijkwaardige burgers 
zijn » terwijl zij wel de enigen zijn die nog gecontroleerd kunnen worden in hun 
private leven omdat ze een « voordeel » toegekend krijgen ? Tenminste 300.000 
personen zouden dan in gezinnen blijven leven waar de controle op 
gezinssamenstelling en het gezinsinkomen nog zou moeten worden toegepast.

10.Wanneer we de ambitie hebben om echt alle burgers gelijk te stellen, dan zijn er in 
de logica en in de situatie van vandaag geen voldoeninggevende oplossingen. Maar er
is wel deze oplossing: het Universeel Basisinkomen. Inderdaad, enkel het Universeel 
Basisinkomen maakt het mogelijk de sociale rechten  te individualiseren en er 
iedereen zijn voordeel te laten uithalen, door het systeem grondig te veréénvoudigen,
het ook meer begrijpbaar te maken en dus levenskeuzes aan te moedigen op een 
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éénvoudige heldere wijze door de werkloosheidsval uit te schakelen. 

Maar de voordelen van het Universeel Basisinkomen, die ik zie, om de moeilijkheden 
hierboven benoemd op te lossen en de knopen te ontwarren, hangen natuurlijk ook af van  
hervormingsparameters. Ik stel de volgende voor:

1. Het hier voorgestelde project betreft een Universeel Basisinkomen dat een sokkel is 
waar andere inkomens bovenop komen.

2. Het Universeel Basisinkomen voor een volwassene is 600€/maand; dit bedrag wordt 
natuurlijk aangevuld of verhoogd voor mindervalide personen. 

3. Het universeel Basisinkomen voor jongeren onder de 18 jaar is (gemiddeld) 300 
€/maand, een bedrag dat eventueel kan bijgepast worden in functie van de leeftijd. 

4. Hierdoor kunnen alle belastingsvoordelen, die verband houden met 
opvang/ondersteuning van personen, met de vrijgestelde schijf voor elke 
belastingbetaler en met de verschillende categoriën van gezinsbijdragen en alle 
andere dispositieven, voordelig vervangen worden door het Universeel Basisinkomen. 

5. Net zoals vandaag behoudt elk persoon recht op een sociale uitkering   nadat hij/zij 
zijn/haar werk verloor en opnieuw  werkzoekende is en recht heeft op werkloosheids- 
en ziekteuitkeringen ; deze persoon heeft natuurlijk ook recht op een pensioen (in 
de eerste pijler) berekend op de beroepsinkomsten die hij/zij had tijdens zijn/haar 
actieve leven en ook het Universeel Basisinkomen komt daar bovenop. 

6. Rekening houdende met het feit dat dit gegarandeerde Universele Basisinkomen een 
sokkel is, zal de berekening van de percentages gelijkgesteld worden met de 
percentages die van toepassing zijn vandaag.

7. Elke persoon die geen recht heeft op een werkloosheidsuitkering (omdat hij/zij 
bijvoorbeeld « niet genoeg gewerkt » heeft) maar die zich als werkzoekende opgeeft, 
heeft recht op een inschakelingsuitkering dat forfetair op 250€/maand staat (dat 
natuurlijk ook bovenop het Universeel Basisinkomen komt). 

8. Twee heel belangrijke elementen van de arbeidsmarkt blijven in dit voorstel 
gehandhaafd : het minimumloon en de minimum 1/3 tijd tewerkstelling. 

Dit voorgestelde Universeel Basisinkomen heeft volgende voordelen ten opzichte van de 
hierboven voorgestelde andere individualiseringsprojecten die zich uitsluitend tot de sociale 
zekerheid beperken :

1. Controle op het privé leven is niet langer nodig ; het heeft geen zin meer  een fictief 
woonadres te handhaven. Er is geen interferentie meer, voor geen enkele burger, 
tussen zijn/haar inkomen en zijn/haar keuze van levensstijl. 

2. Er is geen werkloosheidsval meer ; elke persoon die werk zoekt/vindt zal meer 
overhouden. 

3. Bijstandsprogramma's zijn niet meer nodig. De OCMW's kunnen zich dan toespitsen 
op andere taken (budgetbegeleiding, steun voor sociale beroepen of sociale inclusie, 
schuldbemiddeling, specifieke sociale bijstand…) in plaats van het toekennen van het 
maatschappelijk integratie-inkomen.

4. Het verschil tussen de voordelen voor hoge en lage prestaties vermindert vermits 
alles  vastgelegd wordt op een sokkelinkomen en op het percentage van de verloren 
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inkomsten 

5. Het is niet langer nodig om te bepalen of de korteduur arbeid gebeurt op vrijwillige of 
verplichte basis. Alleen inkomens, om het niveau van de sociale zekerheid te bepalen,
tellen. 

6. Het systeem van thematisch verlof en flexibele werktijden is niet meer nodig ;  met 
een sokkel inkomen van 600 €/maand, kan iedereen voor zichzelf de keuze maken, 
wanneer hij/zij dat wil en dit zonder de huidige beperkingen . 

7. En dit allemaal met de zekerheid dat niemand, ook niet de gezinnen een lager 
inkomen zullen hebben dan vandaag. 

Dit voorstel voor een Universeel Basisinkomen gooit niet zomaar de verzekerings-dimensie 
van de sociale zekerheid over boord - integendeel het voorstel herstelt dit helemaal - of 
verwerpt de rol niet van de sociale partners in hun opdracht de sociale evenwichten te 
behouden. We zouden van dit voorstel kunnen zeggen dat het een originele synthese is van 
de Bismarckse en Beveridge-iaanse stellingen over de sociale bescherming, door het 
verwijderen van bijstandsprogramma's en door de armoedeinkomens effectiever aan te 
pakken.

Alle sociale rechten moeten geindividualiseerd worden. De huidige situatie is onhoudbaar:  
het toekennen van sociale uitkeringen en de realiteit van het dagelijkse leven van de 
mensen alsook het groeiend aantal nieuwe vormen van samenleven stemt niet meer 
overéén met het huidige systeem van sociale uitkeringen. We moeten naar 
onvoorwaardelijke, effectieve en formele vrijdheid streven voor alle burgers.

Het Universeel Basisinkomen is de manier bij uitstek om er te komen. Het is efficienter en 
rechtvaardiger de individualisering van de sociale rechten te organizeren en die rechten niet 
langer onderhevig te maken aan bijstandsprogramma's die vastgeroest zitten in de huidige 
sociale zekerheid. 

Philippe Defeyt
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