
Hoorcollege 1 

Wat? 
De institutionele kenmerken van onze samenleving: 

 België,Nederland,Duitsland, … ( Rijke democratieën) 

→ Allemaal welvaartstaten 

De architectuur van de welvaarstaat is voortdurend in beweging, past zich voortdurend aan aan de 

nodige behoeften en mogelijkheden. 

Semantiek 
Welvaartstaat: verwijst naar verschillende betekenissen: 

 Sociale markteconomie/welfare capitalism/gemengde economie 

Is de economie van rijke democratieën, een sociale vrije markteconomie. Het is een 

kapitalistische samenleving, een sociaal gecorrigeerde kapitalistische samenleving.  

 Welfare state/Estado de Biensestar   

Waarvoor staat welvaart?             

Alleen voor materiële rijkdom, of is het ruimer? Is het ook sociaal welzijn,..? JA 

Welvaart verwijst niet alleen naar materiële rijkdom,maar ook naar welzijn                                               

In die zin is de Nederlandse vertaling een verenging van het begrip.    

In het Spaans: Estado de Biensestar: het is méér dan materiële welvaart!     

→Een samenleving die probeert voor zoveel mogelijk mensen het welbevinden te creëren. 

 Consumptiemaatschappij/overvloed-maatschappij 

Welvaart met hoge materiële welvaart die geconsumeerd wordt. Dit kenmerk is heel 

belangrijk. De welvaartsstaat vinden we terug in landen waar een zeer hoge materiële 

welvaart heerst. Aangezien we zo rijk zijn, is het ook een overvloed-maatschappij 

 Verzorgingsstaat/welzijnssamenleving/Welsyn Staat (Afrikaans) 

Dit benadrukt een ander aspect . Een samenleving waar we zorgen voor elkaar, waarbij de 

overheid een belangrijke rol speelt.  Staat in het begrip welvaarstaat mag men niet verengen 

tot de sociale overheid. Staat verwijst naar een toestand van hoog materiële welvaart voor 

zoveel mogelijk mensen. 

 Investeringsstaat/actieve welvaarstaat 

De sociale investeringsstaat waarmee dat andere dimensies worden benadrukt. De idee, we 

moeten niet alleen zorgen voor elkaar, maar we moeten investeren in mensen. Het 

onderwijs is een heel belangrijk aspect van de investeringsstaat. De actieve welvaartstaat 

streeft naar volledige tewerkstelling. 

 Welvaartsdemocratie 

Democratie verwijst naar het gegeven dat de samenlevingsordening altijd gepaard gaat met 

democratie Er bestaat geen welvaartsstaat zonder democratie. 

 

 

 



De welvaartstaat gaat over welvaart en verdeling d.m.v.: 
 Vrije markteconomie 

 Met belangrijke sociale correcties (sociale zekerheid, arbeidsrecht, fiscaliteit, 

gezondheidszorgen, onderwijs, kinderopvang, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen,…) 

 Méér dan sociale correctie achteraf. 

Het creëren van welvaart en het verdelen van welvaart zijn met elkaar verweven.                                             

Het ene heeft het andere nodig. 

Deze samenlevingsordening is een hele succesvolle samenlevingsordening.  

Problemen in de samenleving die niet opgelost geraken, en ons dus verplichten naar die 

samenlevingsordening op een gezonde, kritische manier te bekijken: 

Armoede 

Minister armoedebestrijding: Ingrid Lieten 

In België leeft 15% van de samenleving in armoede  

MAAR; armoede is een onopgelost probleem voor alle welvaartsstaten (de ene doet het beter dan de 

andere!) 

 
Er is een structureel probleem, want armoede BLIJFT een onopgelost probleem.                                     

Probleem van sociale exlusie;                                                   

heeft veel te maken met vereenzaming, met het sociaal weefsel dat niet meer is wat het ooit 

geweest is. 

Het geluksniveau stijgt niet meer met economische groei: 

Er is een sterk verband tussen het welvaartspeil en het aantal mensen dat gelukkig zijn  hoe groter 

het welvaartspeil, hoe meer mensen gelukkig zijn.  

Grenzen aan de groei: 

Er zijn duidelijke grenzen aan de groei; verder blijven groeien zoals nu gaat niet om ecologische 

redenen. We moeten de aard van de groei in vraag stellen. Nu is geluk louter materiële welvaart. We 

moeten dus eens nadenken over een andere invulling van de welvaart. 
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Relatieve armoede in EU28, 2012.



Club van Rome – Rapport Grenzen aan de groei, 1972: 

 De Club van Rome is een particuliere stichting en werd eind jaren 1960 van de 20e eeuw 

opgericht door Europese wetenschappers om hun bezorgdheid over de toekomst van de 

wereld voor het voetlicht te brengen. 

 Doelstellingen van de Club van Rome zijn: 

 Onderzoek van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de 

wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting 

natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zgn. wereldmodel)  

 De wereld wijzen op de ernst van de problemen  

 Regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering 

van de situatie. 

Voor wie sociale grondrechten? 

Onder wie moeten we de welvaart verdelen?  Aan wie waarborgen we sociale grondrechten inzake 

gezondheidszorgen, inzake onderwijs, inzake huisvesting, …                        

Zwitsers  referendum: Europese migratie beperken. 

Veroudering = succes van de welvaartsstaat! 

Kenmerken van naderbij: 

Hoge materiële welvaart en levensstandaard: niet alleen: geweldig rijk 

Verwijst naar 3 zaken: 

 Toestand: historische welvaartspeil bereikt 

 Doel: hogere materiële welvaart en levensstandaard bereiken: nog welvarender geworden 

+hogere levensstandaarden 

 Middel: we hebben een grotere taart nodig om dit te kunnen verdelen 

Er is groei nodig om aan IEDEREEN een stukje te geven, te kunnen verdelen. We denken door rijker te 

worden, dat we beter kunnen verdelen. 

In 1973 is een breuklijn geweest in de economische welvaartsgeschiedenis. 

Er is een structurele vertraging van de groei: toekomst??! 

… vandaar de obsessie voor economische groei ook in rijke welvaartstaten. 

Optreden van de overheden gericht op de effectieve waarborging van sociale grondrechten 

Sociale grondrechten: recht op inkomen, wonen,onderwijs,gezondheidszorg, … 

Men  is gegaan van een Etat Gendarme naar een Etat Protecteur 

 Etat Gendarme: rol van de overheid was beperkt, zij zorgen ervoor dat het bezit van de 

burgers niet in gevaar zou komen door het gedrag van de andere burgers. 

 Etat Proctecteur (19de eeuw): bevoegdheidsniveau dat nodig is om de samenleving in stand 

te houden. 

→ Deze overgang gaat gepaard met een toenemende socialisatie van het inkomen. 

→ Landen die het eerst het industrialiseringsproces zijn ingestapt en die eerst geconfronteerd zijn 

met de sociale problematiek. 

 



Subsidiariteit 

= hogere instanties hebben een aanvullende taak t.o.v lagere. 

‘De overheid werkt samen met middenveldsorganisaties…: 

 Middenveldorganisaties: Vb.: onderwijs in Vlaanderen zit in het vrije onderwijs (is dus niet 

van de staat!) 

 Socialisme: meer vertrouwen in de overheid. Zij hebben de neiging om vooral naar de 

overheid te kijken. 

 Liberalisme: wantrouwen tegenover de overheid. Zij hechten belang van de kracht van 

individuen en de vrije markt. 

 Christendemocratie: Zij vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met wat 

middenvelden beter kunnen.  

→ In staat om goede ziekenhuizen te hebben? Laat de middenvelden dat dan doen! (= idee van 

subsidiariteit) 

Besluitvorming en uitvoering door overheid, vrije ondernemingen, vrije sociale organisaties 

(‘stakeholders’ en georganiseerd middenveld). Belangrijkste stakeholders (= sociale 

gesprekspartners) zijn de werkgevers en de werknemers (vakbonden). De sociale zekerheid wordt 

betaald door bijdragen van werknemers en werkgevers. Stakeholders financieren sociale zekerheid! 

Parlementaire democratie 

Staat voor: 

 Vooruitwilliging van de voorkeuren van de bevolking (Vb.: voor/tegen euthanasie, 

voor/tegen splitsing BHV,…) De voorkeuren van de bevolking uitspreken 

 Vrijwaren van de vrijheden van organisaties en individuen 

 Welvaartsvoorzieningen, werken op grond van wetten en staan onder controle van de 

volksvertegenwoordiging.  

Voorbeeld: Universiteit is autonoom, maar geldt voor de Vlaamse overheid → zij voeren een controle 

uit op de uitgaven van de universiteit. 

Welvaartstaat is nationaal en internationaal/ lokalisering 

Verwijst naar verschillende bestuurslagen 

 Sociale grondrechten: aan wie?  

 Door de toenemende migratie wordt dit een belangrijke en moeilijke kwestie: 

 Voor de Europeanen is het heel duidelijk: geweldige sociale verworvenheid van 

Europa: Elke werknemer van elk eender Europees land dat verhuist naar een ander 

Europees land heeft dezelfde rechten als de andere werknemers in dat land! 

 Maar niet-Europeanen: Illegalen horen hier niet te zijn, dus welke grondrechten borg 

je aan hen? Basisrechten!  

→ Kinderen van illegalen hebben recht op onderwijs 

→ Recht op basisgezondheidszorg 

 Moeten we de taart/ het bakken van de taarten, die verdeling ervan op een hoger niveau 

tillen, Griekenland: problemen, geholpen door anderen! 

 1 regio die zegt: WIJ bakken een taart en verdelen die onder elkaar.  Spanje: Catalonië: meer 

op zichzelf. Twee tegengestelde bewegingen: Noodzaak om het niveau op te tillen naar 

Europa  sterke politieke tendensen om net het omgekeerde te doen 



Hoorcollege 2: 

http://www.youtube.com/watch?v=3ihIFYJkjKo 

De geschiedenis van de welvaartsstaat, de verzorgingsstaat,…, maar in heel dit verhaal is de sociale 

zekerheid van cruciaal belang geweest.                          

In het begin wanneer de overheid een rol begint te spelen als waarborg voor welzijn,levensstandaard 

van mensen. In het begin was het grootste probleem de armoede bij de arbeidende klasse van te 

laag inkomen en de sociale zekerheid is daar het eerste mechanisme geweest in heel dat verhaal. 

Nadien zijn er heel veel andere dingen bijgekomen. 

Liberaal tijdvak (1800-1880) 
Fase van zeer grote verschuiving, economisch evolueert de samenleving naar een industriële 

samenleving. Deze industrialisatie brengt een betere levenstandaard met zich mee. De overheid 

heeft in deze periode een beperkte rol. Ze zorgen er alleen voor dat de vrijheden en het bezit van de 

burgers niet in gevaar komen. Dit is een negatieve rol, maar de overheid mag niet positief gaan doen 

(Etat gendarme). De gevolgen van de industrialisering en de betere levensstandaard: 

 Kindersterfte neemt af 

 Bevolking neemt toe 

Er is wel een groeiend sociaal probleem, de groeiende slechte leefomstandigheden van de arbeiders. 

Dit zorgt voor het ontstaan van hulpgroepen voor arbeiders. Ze zijn er om de arbeider te helpen 

tegen het risico van ziekte, arbeidsongevallen etc. In deze kleine projecten zit de kiem van onze 

welvaartstaat, in die kleine initiatieven die daar worden genomen. 

Voorbereiding 
De samenlevingen beginnen te reageren, de belangengroepen verstevigen zich. Door de crisis in de 

jaren 30 wordt de grondslag gelegd voor de sociale zekerheid.  

Rerum Novarum was een heel belangrijke encycliek, de paus erkend het probleem, de sociale 

kwestie. Vanaf dan wordt het mogelijk om vertrekkende vanuit het christelijke geloof vakbonden op 

te starten voor de werknemers. 

Tegen het einde van de 19de eeuw komen er een hele hoop maatregelen die de arbeiders moeten 

beschermen. De welvaartsstaat ontstaat heel langzaam het is een heel proces, het is niet ontstaan 

door revolutie. Het geeft een antwoord op het sociale probleem. Heel de beweging werd 

intellectueel ondersteund door sociologen (Saint-Simon en Comte). Het idee dat de samenleving 

maakbaar is en veranderbaar. Een welvaart staat is er ook mede gekomen dankzij de invoering van 

het algemeen stemrecht, zonder democratie kan er geen welvaartsstaat zijn want dan blijft het 

kapitalisme de bovenhand houden. 

Er komt een politieke onstabiele periode tijdens het interbellum (marxistische analyse, het 

omgekeerde van L’état Gendarme). De radicale partijen worden populair onder het volk en ze 

streven bijna allemaal naar het neerhalen van de macht van het proletariaat. De communistische 

revolutie werd beschouwd (door kapitalisten) als een zeer groot gevaar in het westen. Hun kapitaal 

kwam in de handen van de arbeiders.  

http://www.youtube.com/watch?v=3ihIFYJkjKo


De economische crisis van de jaren 30 is zeer belangrijk geweest, het had enorme gevolgen voor de 

hele bevolking door het nog ontbreken van een fatsoenlijk uitgewerkte sociale zekerheid. 

De intellectuele grondslagen van de welvaartsstaat worden gelegd door enkele bekende namen: 

Tinbergen, De man, Keynes…  Keynes was een belangrijke pion, hij schreef een boek waarin hij 

analyseert dat er niet altijd een evenwicht is tussen vraag en aanbod. Dit resulteert natuurlijk in 

werkloosheid etc en hierin moet de overheid ingrijpen. Hij vond dat de overheid meer bevoegdheden 

moest krijgen. Dit blijft een actueel probleem, nu is de overheid ook nog altijd bezig over de 

bevoegdheden etc. Keynes was niet voor besparingen, maar voor ‘zuurstof’ geven.  

Na de crisis komen er meer maatregelen die worden afgesloten op de Eerste Nationale 

Arbeidsconferentie. De sociale zekerheid wordt verplicht in twee sectoren, de pensioenen en de 

kinderbijslag. Dit betekent het officiële begin van de sociale zekerheid (SZ). Men richt de Nationale 

Dienst op voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (1935). Die hebben als opdracht de coördinatie 

van de arbeidsbemiddeling en de werkloosheid over het hele grondgebied. Dit betekent het begin 

van de werkloosheidsuitkering (max 60dagen) uitbetaald door de werkloosheidskassen. 

De werkloosheiduitkeringen van de grond brengen was heel moeilijk, om een systeem te vinden dat 

kon werken. Grote probleem in de huidige samenleving: werkloosheid. In perioden van grote 

werkloosheid, verwacht men van de werklozen dat ze werk zoeken, maar ze vinden geen. Maar men 

kon dit niet controleren of ze genoeg zochten. Nu moet men x-aantal sollicitatiebrieven kunnen 

voorleggen. Werkloosheid is altijd heel moeilijk en heel langzaam van de grond gekomen. Het is heel 

klein begonnen. 

Rerum Novarum 

“Want toen in de vorige eeuw de vroegere gilden waren afgeschaft, zonder dat nieuwe hulpmiddelen in de plaats kwamen, 

en bovendien de staatsinstellingen en de wetten zich hadden losgemaakt van de voorvaderlijke godsdienst, vielen de 

arbeiders, niet verenigd en onverdedigd als zij waren, langzamerhand ten prooi aan onmenselijke praktijken van hun 

meesters en aan een bandeloze concurrentiezucht. De ellende werd nog vergroot door een alles verslindende woeker, die, 

alhoewel meermalen door de Kerk veroordeeld, telkens weer, zij het in andere vormen, door hebzuchtige speculanten wordt 

gedreven. Hierbij komt het feit, dat enkele weinigen nagenoeg de gehele heerschappij verkregen over de arbeidsmarkt en 

over heel de handel, zodat een zeer klein aantal machtige geldmagnaten een bijna-slavenjuk hebben opgelegd aan de 

onafzienbare menigte proletariërs”. 

Wetgevingen: 

1887: verplichting tot uitbetaling van het loon in speciën 

1889: reglementering van vrouwen- en kinderarbeid 

1889: bevordering bouw goedkope woningen voor arbeiders 

1894: wettelijk statuut voor de maatschappijen van onderlinge bijstand met de mogelijkheid 

diensten op te richten (wat, vanaf 1906, zal lieden tot de stichting van de thans nog bestaande 

Landsbonden van ziekenfondsen) 

1900: wet op de arbeidsovereenkomsten 

1903:  wet op verzekering tegen arbeidsongevallen 

1905: wet op zondagsrust 

1906: verbod van nachtarbeid voor vrouwen 

1911: verplichte pensioenverzekering voor mijnwerkers 

1912: subsidiëring van de ziekenfondsen 

1914: leerplicht tot 14 jaar  



De Welvaartsstaat is dus: 

 Ontstaan van onderuit en incrementeel (geleidelijk, stap voor stap) gegroeid langs de weg 

van de geleidelijkheid.                                                         

 Dit is geen maatschappijmodel waar ooit iemand bij aan de tekentafel heeft gezeten en heeft 

uitgetekend hoe het hoorde te zijn. In tegenstelling tot het communistisch model, hier heeft 

wel iemand aan de tafelteken gezeten en hierbij hebben enkele dictators beslist: Zo zal het 

zijn en niet anders! 

 Proberen, met vallen en opstaan, oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen. 

Zo stelselmatig proberen verder te gaan, en de dingen die werkten uit te breiden tot grotere 

groepen, om uiteindelijk uit te breiden tot de samenleving. 

 Als antwoord op het sociaal-economisch en demografisch probleem van de 19de eeuw 

 Industriële revolutie 

 Sociale wantoestanden en onrust als gevolg van een economische transformatie die 

niet geabsorbeerd geraakte door de samenleving 

 Eerste demografische transitie (een positie van sterke bevolkingsgroei) 

 Nu: de voorbije 40 jaar zitten we in een periode van volledige economische transformatie, de 

post- industrialisering. De economie is ingrijpend veranderd en zal in de toekomst nog steeds 

blijven veranderen. De economische transformatie met grote maatschappelijke spanningen, 

dit gaat ook gepaard met globalisering, migratie,… Dus grote maatschappelijke spanningen: 

het migratieprobleem, het referendum in Zwitserland. 

 Onze samenleving vandaag maakt die geweldige veranderingen door, een economische en 

demografische transformatie en een maatschappelijk weefsel dat zich daar aan moet aan 

aanpassen maar dat dit doet met vallen en opstaan, zoekend naar oplossingen. De 

welvaartsstaat is voortdurend in verandering, het past zich voortdurend aan.  

 politiek (het is afgedwongen geweest) mogelijk gemaakt door 

 algemeen stemrecht 

 de sociaal-politieke bewegingen en drukkingsgroepen (vakbonden,patronaat,de 

boerenbond,…) 

De intellectuele grondslagen van de welvaartsstaat worden gelegd met 

 Tinbergen (grondlegger van de econometrie, het beginnen gebruiken van modellen om de 

economie in kaart te brengen, om te begrijpen hoe de economie functioneert, gekoppeld 

aan gegevens) (Nobelprijswinnaar) 

 De Man (Plan van de Arbeid) 

 Keynes: belangrijkste figuur in dit rijtje, hij maakte de analyse van de crisis van de jaren 30. 

Een zeer vereenvoudigde analyse: als de markt op een bepaald ogenblik niet in staat is 

genoeg jobs te creëren moet de overheid gaan investeren door bijvoorbeeld autostrades te 

bouwen, investeringen die het mogelijk maken jobs te creëren. Door deze investeringen gaat 

de economie zich terug herpakken. De état gendarme is een fout model voor een industriële 

markteconomie, wij hebben een overheid nodig die ingrijpt in de economische processen. Hij 

heeft dit inzicht bijgebracht: etat gendarme is niet meer van deze tijd, wij hebben een 

overheid nodig die positief optreed sociaal en economisch! 

 (en later) Beveridge: grondlegger van de sociale zekerheid in het VK 

 



De uitbouw van 1950 tot 1970 

ontwerp van overeenkomst van sociale solidariteit (28 april 1944) 

= Een sociaal pact tussen de stakeholders (nl de vakbonden en patronaat). Dit wordt afgesloten in 

Londen, tussen een paar hoge vertegenwoordigers van de vakbonden en patronaat(die daar in 

ballingschap zaten)  en die met elkaar begonnen te spreken. Hoe gaan we het aanpakken om terug 

aan te sluiten bij de groei en om de sociaal, economische, politieke problemen die ons tot deze 

oorlog gebracht hebben  om ervoor te zorgen dat dit zich niet meer zal herhalen na de WO.  Zij 

sluiten een geweldig pact af, een pact betekent dat men toegevingen doet, de vakbonden hun 

toegevingen aan het patronaat was: ‘kijk wij gaan niet meer streven naar het in bezit nemen van het 

kapitaal’. Een uitgangspunt dat breed gedeeld werd in de vakbondswereld. “Wij gaan jullie erkennen 

als gesprekspartners, maar in ruil (=toegevingen van het patronaat ) moeten jullie ons beloven dat de 

winsten die jullie gaan maken dankzij onze arbeid, dat jullie die gaan gebruiken voor betere lonen en 

voor betere arbeidsvoorwaarden en voor betere lonen”. 

→ Basispact 

1944: besluitwet die de Sociale Zekerheid regelt (onmiddellijk uitvloeisel van het sociale pact) 

Het zorgt voor de institutionele grondslagen van de sociale overlegeconomie (CRB=centrale raad 

voor het bedrijfsleven, NAR= nationale arbeidsraad, PC=paritaire comités, BR, OR = 

ondernemingsraden). 

→ Het doel: ‘de de-proletarisering van de arbeider’  

Er is meer sociaal overleg tussen de werknemers en de werkgevers. De sociale gesprekspartners 

discussiëren over de sociale belangen van de werkgever en –nemers, er komt dus een betere sociale 

zekerheid voor steeds meer mensen. 

De economische sfeer verandert, er wordt meer geïnvesteerd in de sociale zaken (onderwijs, 

gezondheidszorgen…). De overheid heeft meer geld nodig, de belastingen en de RSZ-bijdragen 

worden hierdoor verhoogd. Er komen meer sociale overheidsuitgaven. 

→ Gedaan met L’état gendarme, de overheid zorgt nu wel voor zijn burgers 

→ Ontstaan van de welvaartstaten 

Socialisatie van het nationaal inkomen, de inkomenskringloop en het nieuwe inkomensbegrip 

Een toenemend overheidsbeslag en een inkomenskringloop die wezenlijk van aard verandert.  

Kritiek: In alle rijke westerse landen zijn de sociale overheidsuitgaven na de oorlog spectaculair 

beginnen toenemen. 

 

 

 

 

 

 

 



Men zoekt een goed evenwicht naar de mate waarin de overheid moet toetreden. Elk lang heeft zijn 

eigen evenwicht maar we zien wel dat wanneer een land rijker wordt, men meer uitgeeft aan 

gezondheidszorg. 

Socialisatie van het nationaal inkomen zorgt voor een nieuw inkomensbegrip. Er zijn drie lagen in het 

inkomen: 

1. Primair: het gevormde inkomen 

2. Secundair: het vrij beschikbaar inkomen 

3. Tertiair: het herverdeelde inkomen 

Grafiek: totale sociale uitgaven: 

verdeling volgens sociale functie 

Kritiek:  

Ouderdom en overleven: dit gaat in 

de toekomst alleen maar groter 

worden  

Arbeid: hier zit werkloosheid in + de 

activering van de werklozen 

 

 

 

 

Schema 1.1. Opbouw van het inkomen in de welvaartsstaat. 

 

+ Bedrijfsinkomsten: 

+ brutoloon van werknemers (vóór aftrek van belastingen en werknemersbijdragen) 

+ werkgeversbijdragen sociale zekerheid 

+ bruto toegerekend arbeidsinkomen zelfstandigen 

+ Inkomen uit vermogen (winst, dividend, rente, pacht, huur, enzovoort): 

+ onroerend 

+ roerend 

SALDO I. PRIMAIR INKOMEN (HET GEVORMDE INKOMEN) 

– Directe belastingen 

– Sociale zekerheidsbijdragen 

+ Belastingverminderingen (‘tax expenditures’) 

+ Uitkeringen sociale zekerheid en sociale bijstand van de overheid en de ondernemingen (‘fringe benefits’) 

SALDO II. SECUNDAIR INKOMEN (HET VRIJ BESCHIKBAAR INKOMEN) 

– Kostprijsverhogende belastingen (btw, accijnzen, invoerrechten) 

+ Objectgebonden prijsverlagende subsidies (bouw- en aankooppremies) 

+ Gebruik van collectieve goederen en diensten: 

+ in grote mate individueel toerekenbaar (onderwijs) 

+ niet of bezwaarlijk toerekenbaar (landsverdediging, justitie) 

SALDO III. TERTIAIR INKOMEN (HET HERVERDEELDE INKOMEN) 

 



Grafiek: welvaartspeil en sociale uitgaven                 Kritiek: 

Bewegingen die zeer sterk gestuurd worden door 

de behoeften die in de samenleving ontstaan. De 

VS is een ander type van welvaartsstaat dan de 

Belgische, maar ook in de VS  zien we dezelfde 

beweging. Hoe rijker een land, hoe groter het 

overheidsbeslag, hoe meer geïndustrialiseerd 

een land, hoe groter het overheidsbeslag.           

De rol van de overheid in de 

samenlevingsordening moet beschouwd worden 

als een antwoord op de sociaal economische 

demografische problemen die zich stellen in de 

loop van de ontwikkeling van welvaartstaat. Dus, de welvaartsstaat is een functioneel antwoord op 

de modernisering.  

 Dit is wat we hier zien in de grafiek, we zien het BBP van armere landen en rijkere landen. 

Portugal en Griekenland geven relatief weinig uit. De Zweden en Finnen geven dan weer veel 

uit. 

 Groot-Brittannië, hier neemt men een andere maatschappelijke keuze: een liberaal 

welvaartstype. (geen/heel weinig nadruk op de overheid) 

 Zweden, Finnen, zij leggen heel veel de nadruk op de overheid (sociaal-democratische 

welvaartstype) 

 Hoe rijker een land, hoe meer een land kan uitgeven/investeren. 

Crisis en heroriëntering (1975-…) 
De schokken van de crisis worden opgevangen door de welvaartstaat. Het systeem moet tegelijk ook 

wel evolueren en veranderen omdat de omgeving verandert op vlak van: 

 Sociaal 

 Demografisch: Begin 1970: de grote babyboom generatie die geboren is in de jaren ’50,’60 

betreden de arbeidsmarkt begin jaren ’70. De vrouwen treden ook op de arbeidsmarkt op dit 

ogenblik. We krijgen hier dus een grote intreding op de arbeidsmarkt. 

 Economisch: We beginnen de economische transformatie van de- industrialisering (sluiting 

van de ene grote onderneming na de andere). Er is dan een verlies aan jobs en een toename 

van het aantal op de arbeidsmarkt. Onder meer dankzij de emancipatie van de vrouw en de 

babyboomgeneratie die ook werkt zoekt. 

 Normen en waarden: verandering van waarden en normen die mee het proces voeden 

destabiliseren van gezinnen, echtscheidingen (was daarvoor not done), ongehuwd 

samenwonen, hertrouwen,.. dit versterkt de andere processen en maakt dat de sociale 

correcties en de ordening van de sociale instituties moeten veranderen. 

40 jaar lang spreken we over de crisis van de welvaartsstaat. 2 zienswijzen: 

1) Crisis van de welvaartstaat: natuurlijk, die welvaarstaat is zodanig groot geworden dat ze de 

vrije markt onmogelijk heeft gemaakt. 

De economische crisis, de crisis van de welvaartsstaat verwijst naar teveel sociale correcties 

op de markt. Het sociale is teveel aanwezig. 



2) Wat er nu gebeurt heeft misschien niet zo veel te maken met de sociale correcties die te 

groot zijn geworden opdat de markt nog efficiënt zou kunnen functioneren, maar met het 

feit dat de sociale correcties niet aangepast zijn aan de nieuwe samenlevingscontext. 

Ondertussen is de samenleving zeer sterkt veranderd, op sociaal vlak. De belangrijkste sociale 

verandering de voorbije decennia is de emancipatie van de vrouw. De vrouwen die toetreden tot de 

arbeidsmarkt, die dus gaan werken en de gezinsverbanden die instabiel worden. 

→ Dit verandert de werking van alle sociale correctiemechanismen. 

Voorbeeld: zolang er een samenleving is waar de vrouw de zorg op zich neemt van de kinderen en de 

ouders en voor de partner, is er geen kinderoppas nodig. Maar zodra de vrouw gaat werken moet die 

welvaartsstaat een oplossing bedenken om de kinderen op te vangen. 

→ Dit is een nieuwe behoefte die ontstaat door sociale verandering! 

We evolueren naar een diensten maatschappij door de postindustriële revolutie. De arbeid 

vermindert en de kennis vermeerdert. Dit zorgt voor een nieuwe sociale kwestie van de uitsluiting 

van laaggeschoolde. 

Postindustriële revolutie 

Industrie     Diensten 

Arbeidskracht     Kenniswerkers 

Veralgemening van vrouwelijke beroepsarbeid 

 

Sociale uitsluiting van laaggeschoolden: Aangezien dat soorten elkaar vinden op de huwelijksmarkt, 

hooggeschoolden trouwen hooggeschoolden, hooggeschoolden trouwen laaggeschoolden, dan krijgt 

men een versterking van het proces op gezinsniveau. 

Het systeem van de werkloosheidsverzekering wordt moeilijker, ook de gezondheidszorg vertoont 

barsten (kanker door roken, uitkering voor mensen met obese). Kan de verzekeringstechniek hier nog 

wel optreden, want hoe ver gaan we gaan met persoonlijke verantwoordelijkheid?  

Samenleving wordt zo chaotischer, de structuur verandert (vb.: huwelijk en sociale normen 

veranderen). Het vast idee van ‘studeren-trouwen-kinderen’ wordt doorbroken door de differentiatie 

van de samenlevingsverbanden. Er komt flexibiliteit van de levensloopbanen. Er rijzen dus nieuwe 

vragen in het debat van de flexibilisering van sociaal beleid, bijvoorbeeld: hoeveel studiepunten 

nodig om student te zijn voor kinderbijslag. 

Een volgend probleem zijn de toenemende zorgbehoeften door de vergrijzing van de bevolking. Men 

ziet dit als de ongezonde levensjaren voor de staat. Men moet steeds langer pensioenen uitbetalen 

en de gezondheidskosten van ouderen mensen lopen vaak erg hoog op. Ook de vrouwenemancipatie 

en individualisering zorgt voor problemen. De vrouwen gaan nu ook werken, ze kiezen minder vaak 

voor huisvrouw te zijn. De massa van zorgarbeid verschuift van vrijwilligerswerk naar de 

arbeidsmarkt. De zorg heeft een prijs gekregen en men moet die combineren met volledige 

tewerkstelling. 

Toenemende zorgbehoeften 

Vergrijzing    ongezonde levensjaren 

Vrouwenemancipatie en individualisering 



Minder beschikbaarheid voor zorg 

Meer zorgbehoeften 

 

Zorg heeft een (hoge) prijs gekregen + hoe zorg en volledige tewerkstelling combineren 

Andere problemen die zorgen voor de heroriëntering van de sociale zekerheid: 

Globalisering, de welvaartstaat gaat gelijke met het ontstaan van de natiestaat 

Europa - wereld 

Ongelijkheden op wereldvlak 

Social dumping? 

 

Sociale grondrechten voor welke burger? 

Sociaal Europa? 

Postmodernisme en het marktdenken 

Zelfbeschikking 

Secularisering 

Einde grote verhalen 

Verzet tegen opgelegde modellen 

Verzwakking van politieke en sociale organisaties (cfr. burger – democratie) 

Markt neemt initiatief over 

Nieuwe sociale bewegingen 

Crisis van uitvoering 

Complexiteit in regelgeving 

Inefficiëntie overheidsadministratie 

Sociaal zwakkeren vinden hun weg niet 

Oneigenlijk gebruik 

Papierberg 

 

Quid legitimiteit 

Grenzen aan de groei 

 Economische groei feitelijk afgeremd 

 Ecologische kwestie (cfr. Club van Rome, 1972) 

 Fiscale en sociale lasten hoog 

 Zeer hoog niveau van sociale uitgaven 

 Rigide arbeidsmarktstructuren hinderen de economische veranderingen 

Onze normen waarden veranderen mee doorheen de tijd. Als we de emancipatie de vrouw nemen, in 

huidige tijden, vinden we het heel goed dat vrouwen gaan werken. In de jaren ’50,’60 was dit 

helemaal niet zo evident. Toen waren de waarden van zelfbeschikking niet zo dominant als vandaag. 

De dominante waarden was toen voor de thuisblijvende vrouwen, zorgzaamheid, niet de 

zelfbeschikking. Dit hangt heel erg samen met de secularisering, de waarden die opgelegd worden 

door de kerkelijke overheid. Het einde van de grote verhalen waardoor we een houvast verloren zijn, 

het einde van het marxistisch en communistisch verhaal. Dit betekende ook het einde van het 

verhaal van het ongebreidelde markteconomie. We hebben dus geen ‘grote verhalen’ meer.                      



We zitten niet meer in een stabiele omgeving. We hebben geen eenduidig antwoord in ons hoofd. 

Dit geeft onzekerheid en angst. Het grote probleem is het gevaar van populisme. Om dat er dan toch 

enkele partijen zijn die erin slagen eenvoudige verhaaltjes te komen brengen, waar veel mensen 

zullen achter lopen, omdat ze hierbij zekerheid bij vinden. 

 

Hoorcollege 3: 

Economische groei, welvaart en verdeling  
Economische groei (= grotere productie van goederen diensten per hoofd) gemeten per jaar. Het kan 

gemeten worden aan de hand van verschillende maatstaven (BBP,  BNP, per capita, in reële termen) 

Internationale herverdeling: aantal mensen met minder dan 1,25 dollar per dag 
 

Kritiek: 

- Hoe evolueert ‘de taart’? 

- In hoeverre wordt die taart zodanig verdeeld, zodat diegene aan de onderkant genoeg 

middelen van bestaan hebben? (1,25 dollar per dag) 

Evolutie doorheen de tijd: 

Blauw: de hele wereld, alle wereldburgers. Het aandeel mensen die moeten rondkomen met minder 

dan 1,25 dollar per dag, neemt af. Niet zo geweldig spectaculair, maar het neemt af 

Rood: Er zijn heel veel Chinezen, China heeft een geweldige evolutie gekend, misschien wordt de 

evolutie op wereldbeeld weg verklaard door de overheersbaarheid van China, dus wat gaat er 

gebeuren met de wereldbevolking, zonder rekening te houden met de Chinezen: 

Het aantal mensen dat moet rondkomen met een zeer laag inkomen is toegenomen van het begin 

van de jaren ’80 tot de jaren 2000. Ondanks dat we op wereldschaal rijker geworden zijn, is de groep 

aan de onderkant gestegen. Sedert de jaren 2000 worden de rode balkjes kleiner, dus op 

wereldschaal gaan we erop vooruit. In de jaren 2000 boeken we vooruitgang! 

Economische groei 

De economische groei heeft een boost gehad rond de industriële revolutie. De crisissen na de oorlog 

zorgden telkens voor een daling voor al de economieën. De economische groei heeft ervoor gezorgd 

dat er ook meer budgeten waren, bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg. 



Koopkrachtvastheid (= als het loon de nominale prijsevolutie volgt) (indexsprong) 

 Door middel van gezondheidsindex (vroeger index van de kleinhandelsprijzen) alle 

ongezonde producten worden uit de productenkorf van de index gehaald (olie, sigaretten). 

De prijzen stegen dus minder, dan de effectieve prijzen op de markt (regering Dehaene). 

 Op grond van wettelijke automatische koppeling van alle lonen en uitkeringen van de sociale 

zekerheid 

 Van zodra de spilindex is overschreden (als de prijzen met meer dan 2% gestegen zijn worden 

de lonen en de sociale uitkeringen ook aangepast en verhoogd, zo blijft de koopkracht 

hetzelfde) 

 Noemen we de evolutie in reële termen 

 “Heilige koe” of sociaal grondrecht? 

 

De koopkrachtvastheid is niet van toepassing in alle landen en het kan zeer duur worden in 

economisch mindere tijden. De overheid krijgt dan te kampen met extra uitgaven. De winst van de 

indexsprong die er volgend jaar zal komen, blijft uit omdat er geen of toch bijna geen inflatie is. 

Daarom is het momenteel een discussiepunt bij de vakbonden en de werkgevers. 

Indexwijzinging 

Heel belangrijk voor bepaalde groepen in de samenleving, voor vakbonden, politieke partijen,… voor 

andere daarentegen vinden dat dit niet goed is : 

1) Voor concurrentiepositie van de ondernemingen. Door de automatische koppeling stijgen de 

lonen, en stijgen dus de kosten om te produceren. Dit zorgt er misschien voor dat de 

loonkosten sneller stijgen in België dan in andere landen, en kunnen de bedrijven niet meer 

op tegen gelijkaardige bedrijven in het buitenland 

2) Vanuit het standpunt van de overheid gezien: als je alle sociale uitkeringen en alle 

ambtenaren hun lonen iedere keer moet aanpassen, zit daar een serieus kostenplaatje 

achter. En een overheid moet besparen, dus zij zijn niet gediend met deze koppeling. 

 Om die reden, is de koppeling voortdurend bron van politiek conflict waar de ene absoluut 

aan willen vasthouden, wat logisch is als je de taart rechtvaardig wilt verdelen, en dat de 

stukjes van de taart dus mee evolueren met de prijzen, MAAR (tegenargument) de koppeling 

van de prijzen zijn niet bevorderlijk voor de economische groei en bovendien is dit voor de 

staatshuishouding een bijkomende kost is, dit is moeilijk in een  periode waar je eerder zou 

moeten besparen. 

Dit zijn 2 standpunten die tegenover mekaar staan en waar dat we van zien, dat dit een terugkomend 

conflictthema is. We hebben hier ook wel altijd oplossingen voor gevonden (in Belgie). 

 Oplossing jaren ’90 (toen was Jean-Luc-Dehaene premier): gezondheidsindex: de idee van : 

we hebben 2extreme standpunten tegenover elkaar:Compromis: we gaan bepaalde 

producten uit die korf halen, namelijk de ongezonde producten. Vb.: sigaretten. De 

prijsstijging van de sigaretten telt niet meer voor de koppeling van lonen en uitkeringen aan 

prijsstijgingen. 

 Nu: probleem terug in alle hevigheid op tafel: Werkgevers wilden de loonkosten verlagen  

 vakbonden: aan de index kom je niet aan 



Tussenoplossing: Men gaat op basis van gezinsbudgetenquêtes een korf maken van goederen en 

diensten die veel gebruikt worden. Men maakt een korf van representatieve goederen en diensten. 

Elke maand stuurt men inspecteurs van financiën om in winkels de prijzen van goederen en diensten 

te gaan noteren van die goederen uit die korf. Op basis hiervan maakt men de index op. En gaat men 

maand na maand de prijs berekenen van wat er in die korf zit. 

 Mechanisme van de koopkrachtvastheid 

Gevolg van de indexwijziging: 

De volgende keer dat men de lonen en uitkering gaat moeten aanpassen aan de stijging van de 

prijzen, dat dat moment wordt verschoven in de tijd. (december 2014) 

Men wint een paar maanden uitstel, voordat de lonen en uitkeringen zullen worden aangepast aan 

de prijsindex. Maar deze periode gaat om heel veel geld 

Welvaartvastheid 

En wat met de welvaartsvastheid? Als het inkomen niet enkel nominaal maar ook reëel de algemene 

welvaart volgt. Als de welvaart stijgt moeten we ook de inkomens van de gepensioneerde, de 

kindertoelage etc. laten meestijgen, zodat dit aandeel in het inkomen even groot blijft. De 

welvaartsvastheid in tegenstelling dan de koopkrachtvastheid is geen vast principe dat in ons 

systeem gevat zit. Het word niet automatisch gekoppeld aan de prijsstijgingen. Vroeger stegen de 

kinderbijslag en werkloosheidsuitkeringen niet samen met de economische groei, de waarde van de 

uitkeringen verminderde dus met de jaren (kleiner aandeel nu dan vroeger). De rest van de 

samenleving kon wel meer en meer kopen. 

 

Terug naar de boekhouding, de nationale boekhouding kan je vanuit drie optieken lezen, zo krijg je 

een volledig beeld van de evolutie van de Belgische welvaartsstaat. 

1. Productieoptiek (de taart die gebakken wordt, hoe en waar): evolutie van de bruto 

toegevoegde waarde over de activiteitssectoren in %. Over het algemeen zijn de totale 

diensten gestegen, maar meer toegespitst zien we dat de landbouw verdwenen is en dat er 

een sterke daling is van de nijverheid, de maak-industrie. Dit komt natuurlijk door de 

industrialisatie. 

 
2. Verdelingsoptiek (hoe de taart wordt verdeeld): evolutie van de verdeling van het nationaal 

inkomen in % van het BBP van België. Het aandeel van lonen en wedde neemt toe, dit komt 

door de sterke uitbouw van de welvaart straat in de jaren ‘60. Vanaf de jaren ’70  neemt het 

aandeel van de lonen en wedde weer af in het voordeel van het inkomen uit vermogen voor 



particulieren. Men probeert dit te veranderen door de invoering van de 

vermogensbelastingen, dit is een zeer actueel en moeilijk thema in de politiek momenteel. 

 
3. Bestedingsoptiek (hoe de taart wordt besteed): evolutie van het aandeel van enkele 

bestedingscategorieën in % van het BBP van België.  De uitgaven voor voeding zijn 

dramatisch gedaald, dit heeft alles te maken met het feit dat we heel veel geld overhouden 

om alleen maar te eten (consumptiemaatschappij). We zijn zeer welvarend geworden want 

naast eten kunnen we nu ook meer geld uitgeven aan andere dingen (grotere huizen, 

transport en communicatie, auto’s, gsm’s, persoonsverzorging…) 

Pro memorie: 

Roeping van de welvaartsstaat 

“Economische groei en sociaal beleid versterken elkaar. Dat leidt geleidelijk tot meer welvaart, 

minder armoede en sociale grondrechten aan steeds meer mensen”. 

Hoe langer mensen aan het werk kunnen blijven , hoe meer er geproduceerd kan worden. 

Hoe beter geschoold de jongeren zijn, hoe beter ze kunnen bijdragen tot economische groei. 

→ Dit is het paradigma van onze samenleving.  

Welvaartspeil en sociale uitgaven (met en zonder gezondheidsuitgaven) in enkele OESO-landen 

Eerste grafiek: 

 De publieke sociale uitgaven (die zorgen voor de verdeling van de taart). 

 Er is een positief verband, hoe rijker landen zijn, hoe meer zij uitgeven voor gezondheidszorg, 

onderwijs,… 



 Deze grafiek suggereert: 

Je moet een voldoende grote taart hebben om te kunnen verdelen. 

Door meer te verdelen, krijg je een grotere taart. 

Tweede grafiek: 

 Verband niet heel sterk meer. Het verband tussen de omvang van de taart en de sociale 

uitgaven niet meer heel sterk, maar wel nog positief. Hoe rijker we worden, hoe meer we als 

samenleving uitgeven aan gezondheidszorgen.  

 Gezondheidszorgen = de snelst groeiende post in onze sociale uitgaven (na de pensioen) 

Hoe gaan we in de toekomst de toenemende gezondheidszorg dragen, wetende dat dit niets te 

maken heeft met de vergrijzing van de bevolking. Het heeft vooral te maken met de verbetering van 

de technologie. Vb. de middelen die we nu kennen om kanker te bestrijden, worden zo uitgebreid, 

dat we die kosten daarvan als samenleving niet meer kunnen dragen. De grote vraag hierbij is: hoe 

gaan we bepalen welke gezondheidszorgen voor wie en voor wie niet? 

Is het BBP een goede graadmeter?  

Nee niet echt, alles wat niet in geld wordt uitgedrukt wordt niet meegerekend, bijvoorbeeld al de 

activiteiten die in het zwart gebeuren, het vrijwilligerswerk, het werk dat verricht wordt door de 

huisvrouwen. Dit kan een vertekend beeld geven in termen van samenlevingsvooruitgang, het kijkt 

enkel naar economische activiteiten. Economische groei draagt natuurlijk wel gedeeltelijk bij tot 

geluk, dat zien we in de tevredenheidsindex.   

Sociale indicatoren, welzijn en verdeling 
Hoewel economische groei maatschappelijk weinig in vraag wordt gesteld, zijn er toch 

verschuivingen/verbredingen van de maatschappelijke aandacht voor duurzame ontwikkelingen en 

sociale indicatoren. Het proberen van ontwikkelen die indicatoren die ons moeten helpen met het 

verbreden van ons perspectief (niet alleen economisch) naar de sociale en ecologische kwaliteit van 

de samenleving is big business.  

Bij de UNDP-index (united nations development program) wordt er met meerdere factoren rekening 

gehouden. Niet enkel de economische welvaart maar ook de levensverwachting en het gemiddeld 

aantal onderwijsjaren. 

 

Sociale indicatoren van Laken, begin deze eeuw 

 Goedgekeurd door alle EU-regeringsleiders 



 Ter ondersteuning van OMC sociale inclusie 

 Over inkomensverdeling, inkomensarmoede, verdeling van werk, gezondheid, onderwijs, 

huisvesting 

 Best practices/blaming and shaming 

Deze indicatoren worden gebruikt om de sociale inclusie te bereiken tegen 2020. De doelstellingen: 

 Vermindering met 20 miljoen eenheden van het aantal: 

 Individuen in gezinnen die leven met een inkomen lager dan EU armoede norm of 

 Individuen levend in gezinnen zonder werk of 

 Individuen levend in gezinnen met zware materiële deprivatie 

 

 

Afweging van welvaartsindicatoren, iets om over na te denken 

 Als je al de welvaartsindicatoren hebt, hoe weeg je ze ten opzichte van elkaar? 

 Voorbeeld: Hoe weeg je jouw gezondheid af tegen jouw inkomen?  

→ Met andere woorden, hoeveel meer inkomen wil je hebben als je ziek wordt?  

VB: Indifferentiecurve van Anne: zij is onverschillig ten opzichte van de verschillende combinaties 

tussen gezondheid en inkomen (a & b) op haar indifferentiecurve. 

 

 

 

 

 

 

 



Is sociaal beleid altijd een productieve factor ? 

Het gaat altijd over welvaart als toestand, doel en middel. Als we het hebben over de productieve 

factor, de idee dat sociaal beleid helpt om te groeien. 

Verband tussen het niveau van BNP en het niveau van de sociale uitgaven: suggereert dat een 

omvangrijk sociale uitgaven staat niet haak op economische groei. In het politieke discours, door 

diegene die voorstander zijn van beter sociaal beleid, wordt vaak dit argument bovengehaald: 

‘Sociaal beleid is goed voor de economische groei en moeten jullie dus ook voor sociaal beleid zijn!’. 

Maar is dit altijd het geval? Nee. Sociaal beleid moet je niet evolueren in termen van hoe efficiënt is 

het voor economische groei, maar je moet dit evolueren vertrekkende van sociale grondrechten. Je 

mag de doelstellingen niet met elkaar vermengen. Je moet ze durven onderscheiden, maar het ene 

heeft het andere nodig. 

Levensstandaard en leefwijze  
Wat we hier doen is de economische groei gaan bekijken op microniveau: wat betekent het voor de 

leefwijze van mensen? We krijgen van de gegevens op microniveau dezelfde informatie, die we ook 

krijgen op macroniveau (nationale rekeningen). Of je nu de macro- of de micro-insteek neemt, beide 

wijzen op een ijzeren wet, de wet van Engel: “hoe armer een gezin, hoe groter het aandeel van de 

totale uitgaven dat aan voeding besteed moet worden”. 

Grafiek 6. Aandeel van verscheidene uitgavenposten in het gezinsbudget: verschillen 1853-2012 

 

Uitgavenposten van de gezinnen in het totale huishoudbudget (1853) 

 Grootste deel van budget ging naar voeding 

 Nu is het aandeel van voeding veel minder, slechts 15% 

 We hebben middelen om vele andere dingen te doen: meer uitgeven aan luxeartikelen, 

verwarming,… 

→ Dit is de wet van Engel, naarmate de inkomens stijgen, daalt het aandeel van de voeding 

in de uitgave. Het aandeel van de voeding in de private huishoudbudgetten is een goede 

maatstaf ter vervanging van het BNP. 



Grafiek: Aandeel van verscheidene uitgavenposten in het gezinsbudget: verschillen 1853-2012 
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Deelt iedereen in de welvaart? NEEN 

Tot de jaren ’60 kon iedereen genieten van de welvaart. In deze tijd ging de economische groei 

inderdaad gepaard met een betere en gelijkere verdeling maar tegenwoordig is de hoeveelheid van 

de ongelijkheden weer aan het toenemen. Enkele gegevens over kinderarmoede in Vlaanderen 

 9,8 % van de Vlamingen woont in een gezin met een inkomen onder de 

armoederisicodrempel (ligt op 60% van het gestandaardiseerde mediaan inkomen in België) 

 In de periode 2005-09 is de kinderarmoede in België significant gestegen van 15,3 tot 18,1 %  



 In zowat alle OESO landen, ook in Vlaanderen, hebben kinderen uit gezinnen die leven in 

armoede en sociale uitsluiting minder toegang tot kwaliteitsvolle basisvoorzieningen (zoals 

kinderopvang) dan kinderen uit meer begoede gezinnen 

 Kinderen die opgroeien in armoede hebben minder kansen op arbeidsmarkt en in 

samenleving 

 Kinderen die opgroeien in armoede lopen een groter risico om later zelf arme ouders te 

worden 

→ Armoede is een terugkomend probleem. 

De economische groei zorgt niet voor een beter verdeling, ze wordt niet slechter, maar ook niet 

beter. Ondanks het feit dat de taart groter is geworden, dat er veel meer bakkers zijn, dat we een 

ongelooflijke technologische vooruitgang hebben, slagen we er niet in de taart beter te verdelen. Dit 

is een heel fundamentele vraagstelling. 

Materiële deprivatie 

= Indicator voor situatie van personen die zich geen goederen of diensten kunnen veroorloven 

essentieel geacht om fatsoenlijk te leven in Europa  

Mensen met ‘ernstige materiële deprivatie’ missen minsten 4 van de volgende elementen en zijn niet 

in staat om: 

1. Huur of courante rekeningen te betalen 

2. Hun woning degelijk te verwarmen 

3. Onverwachte uitgaven te doen 

4. Om de 2 dagen vlees, vis of een proteïnerijk alternatief te eten 

5. Een week vakantie per jaar te nemen buiten hun huis 

6. Zich een eigen wagen aan te schaffen 

7. Zich een eigen wasmachine aan te schaffen 

8. Zich een eigen kleurentelevisie aan te schaffen 

9. Zich een eigen telefoon aan te schaffen 

 

Hoorcollege 4: 

Begrippen: 
 Natuurlijk verloop = geboortecijfer – sterftecijfer 

 Migratiesaldo = immigratie/emigratie  

 Totale verloop = natuurlijk verloop – migratiesaldo 

 LVC (Leeftijdsspecifiek Vruchtbaarheidscijfer) = alle geboorten bij vrouwen van een bepaalde 

leeftijd in een kalenderjaar/alle vrouwen van deze leeftijd in een kalenderjaar. 

 TVC (Totaal Vruchtbaarheidscijfer) = de som van alle leeftijdsspecifieke 

vruchtbaarheidscijfers van één kalenderjaar. Het TVC is dus het gemiddeld aantal kinderen 

dat een vrouw zou krijgen als de LVC’s van één kalenderjaar gedurende haar volledige 

reproductieve periode (15-49 jaar) zouden gelden. 



 Seniliteitscoëfficiënt = (60+)/(0-14) =  de verhouding van de bevolking die 65+ is en de 

jongeren gedefinieerd van 0-14 jarigen. 

 Dependentiecijfer = ((0-14)+(65+)/(15-64) = afhankelijkheidscijfer: de verhouding tussen 

diegenen die afhankelijk zijn van de bevolking op actieve leeftijd. 

 Bevolking op actieve leeftijd = (15 tot 64) 

 1900 1998 2007 2012 

Aantal geboortes per 1000 inwoners  28,9 11,3 11,4 10 

Aantal overlijdens per 1000 inwoners  19,3 10,2 9,5 10,6 

Levensverwachting van man bij de geboorte (in jaren) 43,6 73,8 76,4 77,8 

Levensverwachting van vrouw bij de geboorte (in jaren) 46,9 79,1 81,9 83,1 

Bevolking in miljoen 6,7 10,2 10,6 11,1 

Aantal mannen ouder dan 85 5.368 42.795 59.950 78.573 

Aantal vrouwen ouder dan 85 42.798 126.948 149.230 181.653 

 

De twee grote demografische transities 
De eerste transitie valt samen met de industrialisering. Ondanks de grote wantoestanden die toen 

heersten, verbeterde de levensomstandigheden toch als gevolg van de economische ontwikkelingen. 

Vooral de kindersterfte vermindert. Dit heeft als gevoel een enorme bevolkingsgroei, en dit is dus de 

eerste demografische transitie. De geboorte blijft stabiel. Sommige mensen zagen dit als een 

probleem, sommige mensen dachten dat dit afstevende op een voedseltekort. 

Na een bepaald ogenblik begint ook het algemene sterftecijfer te dalen, niet enkel de kindersterfte. 

De levensverwachting stijgt dus sterk. Tegen de sterftecijfer en het geboortecijfer beginnen te 

stagneren tegen de jaren ’60. Dit zorgt voor de tweede grote demografische transitie, de vergrijzing. 
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Er is even een moment van stijging in de nataliteit, de babyboom van de jaren ‘50 en ’60. Dit zal later 

zorgen voor veel problemen bij de vergrijzing. Als deze groep mensen op pensioen gaat, zijn er niet 

genoeg werkende mensen om de pensioenen te voorzien door de blijvend dalende nataliteit na deze 

baby boom. De baby boom wordt dus zogezegd een papy boom. 

Overzicht: 

 Eerste transitie: bevolkingsgroei 

→ Oei, we gaan met voedseltekorten zitten 

 Tweede transitie: veroudering  

 → Oei? Onze pensioenen kunnen we niet meer betalen? 

 
 

De onderliggende demografische factoren van naderbij beschouwd: 

 Geboorte: er is overal een daling van de nataliteit, dit hangt samen met de industrialisering 

en met de samenlevingsverwachtingen. De nataliteit is laag in landen waar je het niet van 

verwacht, de Zuid-Europese landen (Italië, Spanje…) , in vergelijking met de hoge nataliteit in 

de Noordelijke landen (Denemarken, Zweden…). Dit heeft te maken met het feit dat de 

familialistische landen zich weinig hebben aangepast aan de emancipatie van de vrouw 

(voorziening van kinderopvang). Ze hadden dus de keuze om oftewel weinig kinderen te 

hebben en te gaan werken, oftewel veel kinderen en niet gaan werken. Men heeft dus 

duidelijk gekozen voor de eerste optie. In de Scandinavische landen heeft men hier wel veel 

rekening mee gehouden, loopbaanonderbreking, kinderopvang, halftijds kunnen werken. Dit 

stimuleert de gezinnen om toch meerdere kinderen te nemen. 



 

 Sterfte/levensverwachting: met de toename van de levensverwachting hebben de vrouwen 

een grotere voorsprong genomen. Vrouwen leven algemeen langer dan de mannen. Sedert 

1996 is die voorsprong aan het verkleinen. Dit komt doordat de vrouwen sindsdien ook zijn 

gaan werken en de ongezondere levensstijl van de mannen hebben overgenomen. 

 

 

Periode Man Vrouw Verschil 

1880/1890 43,6 46,6 3 

1946/1949 62 67,3 5,3 

1968/1972 67,8 74,2 6,4 

1979/1982 70 76,8 6,8 

1988/1990 72,4 79,1 6,7 

1994/1996 74 80,8 6,8 

1999/2001 75,1 81,5 6,4 

2002/2004 76 81,9 5,9 

2006/2008 76,9 82,5 5,6 

2010/2012 77,8 83,1 5,4 

 

 Migratie: In de jaren ’50 en ’60 werden er massaal werknemers van andere landen naar 

België gehaald om de ‘vuile klusjes’ op te knappen. Vanaf de jaren ’70 wordt er een 

immigratie stop ingevoerd door de aanhoudende economische crisis. Wat men niet 

verwachte was dat de immigratie bleef stegen. Vanaf de jaren 80 is er een continue 

toename.  



 

 

 

 

 

 

 

De socio-demografische veranderingen 
De socio-demografische veranderingen op vlak van: 

 Huwelijk en echtscheiding: vroeger was het ‘not done’ om kinderen te krijgen buiten het 

huwelijk, of om te scheiden. Vanaf de jaren ’80 wordt dit vast patroon doorbroken, er 

kwamen veel meer echtscheidingen en vanaf de 21ste eeuw vermindert ook de huwelijken 

sterk. De echtscheidingen hebben ook te maken met de welvaart. Vroeger was men niet 

instaat om alleen te gaan wonen, zeker voor de vrouwen was dit onmogelijk omdat ze geen 

job hadden. Ze waren gewoon huismoeders en konden dus nooit een appartement huren. 

Sinds de stijging van de welvaart is dit wel mogelijk. In de jaren ’90 neemt het aantal 

echtscheidingen terug af maar dit komt natuurlijk 

ook omdat er minder huwelijken zijn. 
 

 Samenwonen: er zijn veel koppels die niet trouwen maar wel samenwonen, omdat de 

samenleving het niet meer eist om eerst te trouwen voor je mag samenwonen. 

 Individualisering: de individualisering is als gevolg van de stijging van het aantal 

echtscheidingen en de daling van het aantal huwelijken. Mensen wonen vaker alleen. 

De factoren van de veranderingen: 

 Welvaart en technologie: vroeger waren de kinderen een economische noodzaak. Zij 

zorgden voor je pensioen. Nu zijn de kinderen een kost geworden, ze studeren, ze gaan 

werken. Dit hangt samen met de welvaartsontwikkeling en de secularisering. 

 Waarde en normen: deze zijn verandert, ze volgen de economische mogelijkheden 

 Emancipatie van de vrouw: dit is cruciaal in de samenleving. De vrouwen krijgen stemrecht 

(1948), ze gaan werken en hebben hierdoor minder tijd voor kinderen. 



De veroudering en toekomst van de welvaartsstaat 
De grote vraag, gaan we de pensioenen nog kunnen blijven betalen nu er meer ouderen zijn en 

minder jongeren om deze groep te voorzien. 

 

 

 

 

 

We zien dat er een stijging van de bevolking is, vooral bij de ouderen leeftijdsgroepen. De 

veroudering is te wijten aan het succes van secularisering en het succes van de welvaartstaat. Dit 

roept het debat op over de pensioengerichte leeftijd. Er komt natuurlijk ook een stijging in de 

uitgaven van de pensioen, een grotere zorgafhankelijkheid. De ouderen hebben meer ongezonde 

levensjaren doordat ze langer medisch hulp etc nodig hebben. Dit kost handen vol geld voor de 

overheid. Dit alles is ook in combinatie met de lage TVC, de groeiende afhankelijkheidsgraad: kleinere 

groep actieve moeten instaan voor een grote groep ouderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men vraagt zich dan af wat is de limiet van de vergrijzing? Dit antwoord is afhankelijk van de 

demografische factoren (migratie), economische factoren (productiviteit) en de sociale factoren 

(arbeidsbereidheid en bereidheid tot solidariteit). 

De limiet van de vergrijzingstrend, er moet toch een biologische limiet zijn? Op een bepaald ogenblik 

gaat die stijging van de levensverwachting stoppen. De projecties tot 2060 van de levensverwachting 

van de mannen is 85 en de vrouwen 90. Deze cijfers zijn gebaseerd op huidige trend. Het zal wellicht 

lager zijn (stagnatie), onwaarschijnlijk veel hoger kan biologisch niet. 

De productiviteit is van essentieel belang. Moest in de toekomst de productiviteit stijgen gelijktijdig 

met de groei van de welvaart in het verleden, dan zou er geen probleem zijn. Dit zal echter 

waarschijnlijk niet groei. Evolutie productiviteitsgroei 4,7% (1970) → 1,3% (2006-2011). We zien dus 



duidelijk dat de stijging nu lager ligt dan in het verleden. In sectoren zoals onderwijs en gezondheid 

vertaalt toename productiviteit zich niet in minder arbeid maar in hogere kwaliteit! 

Oftewel is de productiviteitstijging voldoende groot en kunnen we gewoon voort doen. Oftewel is die 

stijging niet groot genoeg en zullen de jongeren meer moeten werken en de ouderen een kleiner 

pensioen krijgen. Dit is het antwoord op de vraag als we kijken binnen de parameters die we nu al 

hebben bekeken. Er is nog één belangrijke parameter die verwijst naar het aantal jaren dat de 

mensen gaan werken, het moment dat mensen geacht worden om pensioen op te nemen. Deze 

leeftijd is vroeger vastgelegd, toen de levensverwachting ook nog veel lager lag. Het was een sociale 

constructie gebaseerd op de levensverwachting. 

De samenleving is natuurlijk geëvolueerd, de levensverwachting is verhoogt dus men wil de sociale 

constructie aanpassen aan de hand van die laatst genoemde parameter. Men wil de mensen langer 

doen werken, zodat de jongeren net meer moeten betalen en de oudere ongeveer hetzelfde 

pensioen kunnen behouden. We zitten nu volop in de gedachtestroom dat we het probleem gaan 

oplossen door de mensen langer te laten werken (actueel thema).  

Men moet ook beginnen zorgen dat de jongeren zo rap mogelijk op de arbeidsmarkt belanden. Men 

wil voorkomen dat jongeren blijven plakken in het middelbaar en het hoger onderwijs. We zien 

natuurlijk wel dat de onderwijsloopbanen steeds langer worden, wat dus de mindset van de 

politiekers nogal tegenwerkt. Ook moet men zeker genoeg jobs hebben anders zal de mindset ook 

niet echt kunnen werken. 

Wat brengt de toekomst ons nu? We moeten echt bescheiden zijn, niet echt positief. De toekomst is 

natuurlijk erg onvoorspelbaar. De kost van de vergrijzing is een verhaal van onzekerheden 

(economische groei, migratie, vruchtbaarheid, morbiditeit en mortaliteit…) En ook (en vooral) het 

ondenkbare (= wat maakt dat de vooruitberekeningen, we weten dat het ernstig te nemen is, onze 

Belgische samenleving heeft dringend grote hervormingen nodig, we mogen de fout niet maken van 

de Italianen en de Spanjaarden! Eigenlijk zijn we al te laat, maar we moeten toch grote hervormingen 

doen om ons voor te bereiden op de schok te kunnen absorberen en om verder te kunnen gaan met 

het absorberen van de mogelijke verdere toename van de levensverwachting.) 

Wat we wel weten is dat het altijd terug valt op de welvaart en verdeling… 

De intergenerationele en intragenerationele solidariteit 

De fundamentele vraag gaat over intergenerationele EN intragenerationele solidariteit, over 

productiviteit en verdeling van de vruchten van de arbeid 

→ Dus: over welvaart en verdeling  

 Tussen generaties (in twee richtingen: bijdragen voor pensioenen en zorg versus 

erfenissen/giften en zorg van ouderen voor jongeren) 

 Binnen generaties (tussen rijk en arm, gezond en ziek, zonder kinderen en met kinderen…) 

 Binnen het kader van de verzorgingsstaat  

Pensioensysteem = een repartitiesysteem, d.w.z. dat de pensioenen betaald worden door de 

werkende van vandaag, in de verwachting dat de studenten van vandaag later zullen bijdragen aan 

‘mijn’ pensioen.  Dit is het onderliggende contract dat we van de ene generatie met de andere 

hebben gesloten. Waarom zou dit in de toekomst niet meer werken? Er is geen geld meer. Waarom 



zou de volgende generatie niet meer willen bijdragen voor het pensioen? Geen enkel reden om dit te 

verwachten. Dit is immers in ieders eigenbelang om deze ketting verder te zetten, omdat: de 

generaties, de solidariteit tussen generaties heeft iets bijzonder, ouders zijn kinderen van ouders en 

hebben zelf al kinderen, dus de kinderen zullen bijdragen voor de pensioenen onder meer voor hun 

ouders. Kinderen hebben er baad bij dit ook te doen, want als de ouders niet voldoende pensioen 

hebben dan zitten zij met de last opgezadeld, want je gaat toch zorg dragen voor je ouders. Elke 

generatie heeft er dus belang bij. 

 

Hoorcollege 5: 

Begrippen 
 Beroepsbevolking = werkende = werklozen 

 Activiteitsgraad = totale beroepsbevolking / bevolking tussen 15 en 64 jaar 

 Werkgelegenheidsgraad = werkende bevolking / bevolking tussen 15 en 64 jaar 

 Werkloosheidsgraad = werkloosheid / totale beroepsbevolking 

 

Arbeid en welvaartsstaat 
 Doel (Keynes)&middel (Beveridge) 

 Economische doelstelling &sociaal doelstelling 

 Thans, in Europa, geconcretiseerd 2020 strategie  

 

EU2020 strategie 

 Groeistrategie van EU  

 DOEL: EU moet slimme, duurzame en inclusieve economie worden, d.w.z. samenwerking 

tussen EU-landen voor meer werkgelegenheid, hogere productiviteit en sociale samenhang. 

 Tegen 2020 5 kerndoelstellingen bereiken, waarvan:  

 Werkgelegenheid: 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar heeft werk 



Wat is Full Employment? 

een toestand waarin alle arbeidskrachten productief benut worden (volledige tewerkstelling van de 

beroepsbevolking, actieve bevolking is ook oké). 

Vroeger: 1 job voor alle arbeidsgeschikte mannen 

Nu: 2 jobs per gezin, voor mannen en vrouwen 

 PARADOX van de ‘actieve welvaartsstaat’ 

⇨ nog nooit zoveel mensen aan het werk als vandaag 

⇨ toch: hoge en structurele werkloosheid  

 Volledige tewerkstelling toen = 1 job voor alle mannen. (een kostwinners samenleving, 

waarbij mannen gingen werken en vrouwen thuis bleven) 

 Volledige tewerkstelling nu= 2 jobs per gezin (een job voor de man en de vrouw)  

 Doelstellingen nu zijn dus anders dan vroeger. 

 Als men vertrekt vanuit de grafiek en de doelstellingen van Europa over tewerkstelling, 

vergeleken met vroeger  heel veel mensen die werken  maar toch maar 65 % 

tewerkstelling = PARADOX  

 In de naoorlogse geschiedenis van de Belgische welvaartsstaat zien we dat de 

tewerkstelling enorm is toegenomen. Dit is een paradox, want als je de politieke 

debatten volgt en de krant openslaat gaat het telkens over de werkgelegenheid. “We 

moeten de lasten verlagen om het aantal jobs te verhogen, we moeten van alles doen 

om het aantal werklozen te verminderen” paradox! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen in de beroepsbevolking 

Groei   

Geweldige groei van het aantal mensen aan het werk 



 
 

Salariëring  

Mensen die een job hebben, dat zijn doorheen de geschiedenis van de welvaartsstaat, zijn dat meer 

en meer mensen geworden die in dienstverband werken, loontrekkende. Minder zelfstandigen en 

minder ondernemers 

 Een sterke toename van de werknemersbediende en van de werknemers in het algemeen 

 De arbeiders nemen sterk af 

 Omgekeerd: afname van de helpers, van de zelfstandige en  van de werkgevers. 

 Dit is het resultaat van een economie in volle verandering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertiasering 

 Heeft alles te maken met de kenniseconomie, met de postindustriële transitie 

 Dit wijst op een toename van de tewerkstelling de tertiaire en quartaire sector 

(dienstensector) 

 Minder tewerkstelling in de primaire sector (landbouw) en secundaire sector (industrie) 



 

    De ontwikkeling is heel 

belangrijk 

    Men ziet een constante stijging 

sedert het begin van de jaren 70 

    De primaire sector blijft op een 

zeer laag niveau hangen 

    De secundaire sector heeft in 

de tewerkstelling nog maar weinig 

betekend. 

    De werkgelegenheid is een 

werkgelegenheid geworden in de 

tertiaire sector (diensten) en in de quartaire 

sector (de non-profit sector) 

    70% van de mensen die vandaag de dag hun 

brood verdienen  doen dat in de tertiaire sector! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polarisatie 

De polarisatie op de arbeidsmarkt die veroorzaakt wordt door technologie en economische 

veranderingen en die ervoor zorgt dat routineuze, middenklasse-jobs kunnen worden 

geautomatiseerd (gevolg IT-revolutie). Deze geautomatiseerde jobs verdwijnen stilaan. 

 Voorbeeld: zelfscans in warenhuizen, automaten in bankkantoren, … 

 Blijven over:  

 Hoogbetaalde ‘lovely jobs’ (= complexe hersenarbeid zoals management en 

hightechberoepen)  

 Laagbetaalde ‘lousy jobs’ (= niet-routineuze handenarbeid zoals onderhoud en 

opdienen)  

 De polarisatie op de arbeidsmarkt is een belangrijk gegeven omdat tegen de achtergrond van 

de geweldige stijging van de mensen aan het werk, zie je dat niet iedereen bij de ‘winnaars’ 

behoorden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholarisatie 

Scholarisatie van de arbeidsmarkt: het aantal mensen/werknemers die zijn steeds meer 

hooggeschoold geworden. 

 De universitair geschoolden in 1981: nog maar 6% van de werkende had een universitair 

diploma. Nu:  14% 

 Het aantal laaggeschoolden neemt drastisch af 
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Gegeven van scholing van nader bij bekijken: 

 1ste grafiek: de rode staven: 2012, de blauwe: 1976: het aantal mensen aan het werk is 

toegenomen in alle leeftijdsgroepen, behalve bij de jongeren. Zij zitten nog op de 

schoolbanken, om dan geschoold op de arbeidsmarkt te kunnen verschijnen. 

 2de grafiek: scholingsgroepen:  bij laaggeschoolde is de tewerkstelling een beetje 

toegenomen bij de middelste leeftijdsgroep, drastisch is afgenomen bij de jongeren. 

 Werkloosheid bij laaggeschoolde jongeren zit op een heel hoog peil. 

 3de grafiek: bij de hooggeschoolde is de tewerkstelling bij de jongeren gestegen, een afname 

van de werkgelegenheid bij de ouderen, maar in mindere mate dan dat dit het geval was bij 

de laaggeschoolde. 

Etatisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel in overheid. Zeer veel mensen in dienst van de overheid, dit hangt samen met de 

ontwikkeling van de welvaartsstaat zelf.  

 De sterke ontwikkeling in de jaren 50 en 60 betekende een toename van het aantal mensen 

dat als ambtenaar tewerk gesteld is bij de overheid. We denken aan het onderwijzend 

personeel, aan de ganse administratie voor de gezondheidszorg, voor de sociale zekerheid,… 

Een enorme toename van het aantal mensen die in overheidsdienst werken. 

 Een stijging van 328 000 en is gestegen naar meer dan 1miljoen nu. 

 De sterke stijging in de jaren ’50 en ’60 is een probleem: de vergrijzingkost nog extra 

belasten, omdat ambtenaars een hoger pensioen hebben dan werknemers en zelfstandigen. 
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De vergrijzing die we gaan kennen, binnen die vergrijzing kennen we een instroom van 

gepensioneerden (ambtenaren die een hoger pensioen hebben). 

Feminisering 

 

 

 

 

 

 

 

 Hangt samen met de emancipatie 

 We zitten in 2012 aan 45% van de vrouwen die tewerkgesteld is. 

 Omgekeerd: afname van het aandeel mannen in de beroepsbevolking. 

 Feminisering is het gevolg van  

 De toename van de vrouwen die tewerkgesteld zijn (globale activiteitsgraad toegenomen 

door de invloed van de emancipatie en de toename op de arbeidsmarkt) 

 De afname van de mannen, dit komt door de scholarisatie (later in de arbeidsmarkt stappen) 

en het vervroegd in pensioen gaan. 

Tewerkstellingsgraad voor mannen en vrouwen naar leeftijdscategorieën, 1961-2013. 

 

 

 

 

 

 

Omgekeerde u-curve bij de mannen 

 Laag bij de jongeren, hoog in de middengroepen, afnemend bij oudere groepen 

 Activiteitsgraad van mannen is afgenomen bij jongere en oudere leeftijdsgroepen 

Omgekeerde u-curve in 2012 bij de vrouwen 

 Dit was niet zo in ‘61 

 enorme verandering in de periode tussen ’60 en nu. 

 Belangrijkste sociale verandering: toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt 



Verkleuring: 

Toename van de migratie in de voorbije recente geschiedenis: enorme stijging vanaf de jaren ’90. Dit 

weerkaatst zich in de arbeidsmarkt. 

 Een zeer sterke toename van niet-Belgen op de arbeidsmarkt. 

 De groei die er nu nog is op de beroepsbevolking wordt in zeer belangrijk mate verklaard 

door migratie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veranderingen in de arbeidsduur 
Beroepsbevolking is groter geworden, maar ze ziet er helemaal anders uit. Toename van het aantal 

mensen aan het werk (welvaartsstaat). Mensen schreven over ‘de vrijetijdssamenleving’: de idee was 

toen, door de technologische veranderingen gaan we steeds minder moeten werken, en gaan we 

steeds meer tijd hebben om andere dingen te doen. Dit was de theorie van de leisure society.  

Waarom? Er was een stijging van de werkgelegenheid, maar die was niet zo groot. En de mensen die 

toen werkten, werkten minder uren. Deeltijds werk bestond gewoon niet. Vakantieperiodes waren 

veel korter. 

 De eerste sociale wetten: zondagsrust. 

 Stap voor stap door de vakbonden afgedwongen: vermindering van de arbeidsduur! 

 Hypothese: wij zijn aan het evolueren naar een vrijetijdssamenleving. 

Aantal werkenden en aantal gewerkte uren in België, 1950-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Aantal uren gewerkt op jaarbasis: dalende trend over de hele periode, maar het stabiliseert 

zich vanaf de tweede helft van de jaren ’90. 

 Appelblauwzeegroen (totaal aantal gewerkte uren + aantal mensen dat werkt): 

arbeidsvolume is afgenomen doorheen de jaren ’50,’60, maar nadien is gaan toenemen als 

gevolg van de stabilisering van de arbeidsduur en meer mensen aan het werk. 

 Conclusie: ook als je in rekening brengt dat het aantal gewerkte uren, het arbeidsvolume in 

belangrijk mate is toegenomen vanaf de jaren 90;maar dat volume staat nog niet op het peil 

van de gouden jaren 60 van volledige tewerkstelling. In zijn globaliteit bekeken is het 

arbeidsvolume nu hoger dan in de helft van de jaren 70, maar dat arbeidsvolume staat nog 

niet op het peil van begin van de jaren 60. 

 Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu, maar ze werken globaal gezien 

minder uren dan de mensen in de jaren ’60. 

Evolutie van het aantal deeltijdse betrekkingen volgens geslacht in België, 1983-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stijging van de deeltijdse arbeid: door de feminisering van de beroepsbevolking. 

 Begin jaren ’80:  250 000 , nu: boven het miljoen van de deeltijds werkende vrouwen 

 Problematiek arbeid en gezin: oplossing: deeltijds werken. 

 Belangrijke ontwikkeling met heel veel consequenties naar de pensioenen toe. 

Oorzaak 1: economisch, postindustriële transitie 

1. Industrie    diensten 

2. Nieuwe technologie 

3. Nieuwe stratificatie: meritocratie(= als je in een samenleving terecht komt waarin het 

onderwijsniveau heel belangrijk wordt als toegangsticket tot de arbeidsmarkt, de sociale 

stratificatie verandert. Vroeger was u toegangsticket de sociale netwerken, nu is dat nog 

steeds maar een diploma is het belangrijkste toegangsticket. Waardoor de samenleving 

verkeerdelijk begint te denken: ‘als je hard genoeg u best doet u ticket te krijgen, dan kom je 

er wel’. Maar dit is niet waar. 

 Heel belangrijke impact in sociaaleconomische termen 

 = de evolutie van industrie naar diensten, en dus ook naar meer kennisintensieve 

jobs.  



 Minder arbeidskracht in de letterlijke betekenis van het woord, je hebt nu meer 

brains nodig. 

 Je stuurt door nieuwe technologieën  dat leidt tot een nieuwe stratificatie waarbij 

het onderwijsniveau zeer centraal is geworden. 

 Onderwijs = centrale punt tot de arbeidsmarkt 

GEVOLG: SCHOLARISATIE EN NIEUWE SOCIALE KWESTIE 

Oude sociale kwestie =  proletarisering van de arbeider 

    

Nieuwe sociale kwestie ?                               

Marginalisering van laaggeschoolden  

(= economische overbodigheid)  

 Onderwijs is centraal geworden 

 De hooggeschoolden hebben hun werkgelegenheidsgraad enorm zien toenemen voor een 

stuk omdat de hooggeschoolde vrouwen op de arbeidsmarkt zijn gekomen en de 

hooggeschoolde mannen er zijn gebleven. 

 Gevolg:  lage scholing (het niet hebben van je toegangsticket) betekent dat je op de 

arbeidsmarkt geen waarde hebt, behalve de niet-routinematige louzy jobs. De andere zijn 

overbodig geworden. 

 De hooggeschoolde met een toegangsticket komen er in, de laaggeschoolde niet omdat ze 

economische overbodig zijn, behalve ‘de vuile jobs’. 

 Zonder de vaardigheden die je vandaag nodig hebt in de kenniseconomie kom je er niet in 

 De oude sociale kwestie ligt aan de basis van onze welvaartsstaat van vandaag.  

 Nu: nieuwe sociale kwestie: niet meer het probleem van de proletariër (ze waren allemaal 

laaggeschoold), maar over de laaggeschoolde, want zij beschikken niet over de vaardigheden 

en competenties die je nodig hebt in de kenniseconomie/ de arbeidsmarkt van vandaag. 

Oorzaak 2: Sociaal, emancipatie en individualisering  

Door 

 Verandering in waarden en normen (verzelfstandiging en zelfverwezenlijking): nl de waarde 

van de zelfbeschikking, de verzelfstandiging. 

 Scholarisatie vrouwen: steeds meer vrouwen die een diploma verwerven en die zich terecht 

de vraag stellen: wat ga ik doen met men diploma? 

 Meer jobs in tertiaire sector: de postindustrialisering heeft de emancipatie van de vrouw 

geholpen (meer jobs gekomen) waar vrouwen zich gemakkelijk toe geroepen voelen, het 

onderwijs, de zorgsector,… 

 Minder kinderen:  omdat ze wilden werken/ omdat ze minder kinderen hadden omdat ze 

gingen werken? 

 Mechanisatie huishoudelijke arbeid:  wasmachines, droogmachines,… 

 Streven naar hogere levensstandaard: 2inkomens : als je 2 auto’s wil enzovoort moet je met 

2 gaan werken. 

→ Al de factoren samen drijven de emancipatie van de vrouw, maar we weten niet welke de 

belangrijkste is geweest. 



 

 

 

 

 

 Emancipatie van de vrouw verloopt niet voor iedereen aan hetzelfde tempo. Voor sommige 

heel snel, voor anderen heel traag. 

 Voor wie heel snel? Voor de hooggeschoolde 

 Voor wie heel traag? Voor de laaggeschoolde 

 De emancipatie van laaggeschoolde is verre van voltooid: hier krijg je de vervlechting van de 

2 factoren (emancipatie en postindustriële transitie) 

GEVOLG 

 De problematiek arbeid en gezin: de vraag naar kinderopvang, sociale uitkeringen: 

tijdskrediet, loopbaanonderbreking,… 

 De inkomensverdeling die bepaald wordt door de inkomens van mannen en vrouwen. Dit 

versterkt de ongelijkheid. Op de huwelijksmarkt zoeken ‘soorten’ elkaar op. Hooggeschoolde 

zijn meestal gehuwd met hooggeschoolde en laaggeschoolde met laaggeschoolde. 

 De hooggeschoolde die gewonnen hebben op de arbeidsmarkt combineren 2 inkomens, de 

laaggeschoolde (die moeilijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt) 

 ongelijkheid wordt groter. 

Werkloosheid en inactiviteit 
Hoeveel werklozen zijn er? (heel eenvoudige vraag, maar als je verder nadenkt is ze toch niet zo 

eenvoudig. Want dit hangt af van hoe je werkloosheid definieert) 

1. Administratie werkloosheid (waarin je telt, de werklozen die werkloos zijn). Dit kan lastig zijn 

om mee te werken, omdat de wetgeving kan veranderen doorheen de tijd. De regering heeft 

de werkloosheidsuitkeringen verscherpt in functie van de duurtijd van de werkloosheid. Door 

deze ingrijp ga je minder werklozen krijgen. 

 In % van beroepsbevolking 

 In % van verzekerde bevolking (zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen werkloosheid) 

 

2. Enquête werkloosheid, ILO-definitie, de drie voorwaarde samen worden gezien als werkloos: 

 Geen werk 

 Effectief naar werk gezocht de laatste 4 weken 

 Onmiddellijk beschikbaar  

→ De tweede definitie is veel strenger dan de eerste. 

40 jaar in het oog van de storm 

Paradox: werkzaamheid (heel veel veranderingen; werkzaamheid toegenomen) vs. Werkloosheid 

(stijging van de werkloosheid en de werkloosheid als voortdurend probleem de voorbije 4 decennia) 

 

 



Hoe te verklaren? 

 Baby Boom komt op de arbeidsmarkt (grote aanbod op de arbeidsmarkt) 

 Postindustriële transitie(verschuivingen in jobs) 

 Emancipatie van de vrouw(vergroting van de beroepsbevolking) 

 Individualisering 

 Nieuwe migratie 

 Incasseren 

 Herverdelen 

 Investeren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hoe gaan we daar mee om? 

 Door te incasseren (de werkloosheid boomt en men weet eigenlijk niet goed wat er aan het 

gebeuren is en de automatische stabilisatoren treden in werking) 

 Door te herverdelen: dit is niets zomaar iets dat overgaat. Er zijn teveel mensen die werk 

willen en we verliezen jobs. Met de sluiting van de grote bedrijven. Met de stijging van de 

jeugdwerkloosheid.  

 We hebben te weinig jobs, dus we gaan ze beter proberen te herverdelen. 

 Door te investeren:  de idee van ‘ja dat herverdelen werkt niet en kost veel geld”, wat we 

moeten doen is investeren in mensen, in talenten, in vaardigheden,.. zodat iedereen 

gewapend een plaatsje kan vinden op de arbeidsmarkt. 

De samenstelling van de RVA-uitkeringsgerechtigde groepen in absolute aantallen, 1972-2008. 



 

 

 

 

 

Verschillende blokjes 

geven de 

verschillende soorten 

cliënten van de RVA 

 In een eerste beweging: incasseren (de blauwe blokjes): volledig uitkeringsgerechtigde 

werklozen. 

 In een tweede beweging: rode blokjes: jeugdwerkloosheid = een probleem, dus we gaan jobs 

herverdelen. Men doet dat door brugpensioenen (een 2de verweeractie) ‘misschien is het 

beter dat we oudere werknemers vervroegd op pensioen sturen om op die manier plaats te 

maken voor de jongeren.’  + loopbaanonderbrekingsuitkeringen : ‘misschien zijn er vrouwen 

met kinderen die liever thuis blijven, en op die manier maken ze plaats voor mensen die wel 

willen werken’ + deeltijds werkloosheid (diegene die deeltijds willen werken, kunnen we een 

duwtje in de rug sturen want zo maken zij plaats voor andere werknemers. 

→ Daar staat een hoge kost tegenover + is deze arbeidsherverdeling wel effectief? 

 In een derde beweging: derde logica: een logica van de investering. Het is niet genoeg dat 

we beschermen, herverdelen hebben we ook wel gehad: wat we nu gaan doen is 

investeren/activeren.  De positieve kant is: we gaan werklozen begeleiden, activeren, 

bijkomende scholing geven,… De negatieve kant is: het is niet genoeg dat we in dat 

investeringsverhaal investeren in jongeren. Als je niet kan bewijzen dat je naar werk hebt 

gezocht, wordt je geschorst. 

Oorzaken van de structurele werkloosheid 

 Economische transitie (geweldig verlies van jobs in de industriële sectoren,maar dat meer 

dan goed gemaakt wordt door de winst aan jobs in de dienstensector) 

 Beroepsbevolking   (+ 1.100.000 ts. 1970 en 2012) 

 Demografisch 

 Arbeid vrouw 

 Na 1995: migratie (+ 300.000 ts. 1995 en 2010)  

 Beroepskwalificaties (cf M. Goos ) (mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt 

waardoor dat het aantal knelpuntberoepen zeer sterk toeneemt) 

 

Soorten werkloosheid 

 Tijdelijk (= iemand die een job heeft in een bedrijf en dat bedrijf (om seizoensgebonden 

factoren) heeft een overschot aan personeel, kan dat naar tijdelijke werkloosheid sturen, 

zonder dat het arbeidscontract verbroken wordt) 

 Structurele – conjuncturele  



 Verborgen (= vroeger: om de werkloosheid in de voormalig communistische landen aan te 

duiden, hier bestond namelijk geen werkloosheid, maar dit betekende niet dat iedereen 

effectief aan het werk was. Iedereen had een job, maar niet iedereen had werk. Er waren er 

die werk hadden, maar eigenlijk niets te doen hadden, dat is de verborgen werkloosheid) 

 Frictionele werkloosheid  (=de werkloosheid die je nodig hebt in een goed functionerende 

arbeidsmarkt) 

 

 

 

Aantal werkzoekenden uitkeringsgerechtigde volledige werklozen versus tijdelijke werklozen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectiviteit van de werkloosheid 

Die werkloosheid treft niet iedereen in gelijke mate. De werkloosheid is een zeer selectief gegeven. 

De werkloosheid treft sommige veel harder dan anderen. De risicogroepen zijn: 

1. JONG (29% bij -20 jarigen) 

2. NIET native (17,2%) (niet in België geboren) 

3. LAAGGESCHOOLD (14,2% bij LO-diploma) 

Combinatie van de 3 factoren  zeer hoge werkloosheidskansen. 

Actieve welvaartsstaat, armoede en werk (Sociale investeringsstaat) 
De idee van de actieve welvaartsstaat: hier moeten we iets doen, want dat hoog niveau van 

werkloosheid bedreigt ons sociaal model. 

Inzet op ‘werk, werk, werk’ om: 

 Sociaal model overeind te houden 

 Armoede te bestrijden  

 ‘per se’ (inzetten op meer werk om dat werk per sé voor zich belangrijk is, voor sociale 

integratie, sociale netwerking,… in de samenleving)  



Beleidsingrediënten: 

Vraagzijde = arbeidskost verlagen door  

 Loonmatiging  

 Lastenvermindering  

 Activering van uitkeringen 

Aanbodzijde 

 Arbeidinzetbaarheid (= investeren in de vaardigheden en kennis van mensen) 

 Stok (controle, sanctionering en lagere uitkeringen)  het uitkeringsbestaan minder 

aantrekkelijk maken 

 Wortel (betere arbeidsomstandigheden, hogere (netto-)lonen, pensioenbonus)  

 

De tewerkstelling is toegenomen, dit heeft te maken met het beleid dat men gevoerd heeft. 

 

 

 

 

 

 

 Angelsaksische landen (VK & ierland)  

 Continentale: België & Duitsland,Frankrijk,.. 

 Oost-Europese: voormalig communistische landen 

 Zuid-Europese: Spanje,Italië, Griekenland,… 

 Middelste kolom: evolutie van de tewerkstelling en van BNP: overal plus-tekens 

 De Europese doelstellingen: ze zijn allemaal in die richting geëvolueerd. 

 Idee van de actieve welvaarstaat: inzetten op werk waardoor de uitgaven verminderen,dit is 

goed voor de houdbaarheid van het sociale model + de armoede verminderen.  

 Als we de continentale landen nemen zien we: de sociale uitgaven zijn NIET afgenomen. De 

uitgaven zijn verder toegenomen (als gevolg van de veroudering en als gevolg van de stijging 

van de gezondheidszorg) 

 Hetzelfde doet zich voor bij de Angelsaksen en in de Zuid-Europese landen. 

 Maar, bij de Oost-Europese landen: die volgen in die periode een zeer exceptioneel parcours, 

ze zijn net lid geworden van de EU en die kennen een geweldige economische bom, met een 

zeer sterke stijging van de tewerkstelling en een stijging van het BNP en die slagen er in de 

uitgaven te verminderen. 

 Armoede:   

 Scandinavië:  dik gemarkeerde plus: de armoede is hier in die periode significant 

toegenomen. De taart is er groter geworden, het aantal werkende is verder 

toegenomen en toch stijgt de armoede daar. Daar is dus een probleem met het 

sociaal model. 



 Continentale: België: minder extreem, maar er is een probleem! De sociale uitgaven 

blijven toenemen en de armoede neemt niet toe, maar het is in elk geval niet 

afgenomen. Toekomst? De uitgaven gaan zeker toenemen (veroudering), de 

tewerkstelling zal moeten stijgen. Hoe gaan we dat koppelen aan een succes op het 

vlak van tewerkstelling? 

 Dit is een trilemma: 3 doelstellingen die je tegelijkertijd wilt bereiken, maar het lukt 

niet om één of andere reden. Blijkbaar slagen sommige landen er in 2van de 

doelstelling te bereiken, sommige slagen er in geen een van de doelstellingen te 

bereiken, maar er is geen één land dat er in slaagt de 3 doelstellingen tegelijkertijd te 

behalen, behalve: de voormalige Oost-Europese landen (voor de crisis in 

exceptionele omstandigheden van economische groei 

Job Polarisation  

Polarisatie in de betekenis van hoe zijn de jobs verdeeld over de gezinnen? Er zijn heel veel jobs 

bijgekomen, een stijging van de werkzaamheid. Maar toch leidt dit niet tot minder armoede. 

 

Wie heeft geprofiteerd van die jobgroei en wie niet? 

Overal: jobrijke gezinnen (waar iedereen aan het werk is) dat zijn de gezinnen die geprofiteerd 

hebben van de jobgroei, omgekeerd: de gezinnen waar niemand aan het werk is: dat aantal is gelijk 

gebleven, zij hebben niet geprofiteerd van de jobgroei 

 Rode lijn: werkrijke gezinnen: je ziet deze stijgen, het aantal jobrijke gezinnen stijgt 

 De blauwe lijn zij de gezinnen waar niemand aan het werk is, dit is ongeveer in alle landen  

10% van de bevolking. Deze lijn verandert niet. 

 De tewerkstellingsgroei heeft niet geleid tot minder armoede. 

 De slogan heeft niet gewerkt (‘werk,werk,werk’) hier is een gedachtesprong gemaakt: de 

idee van meer jobs creëren, maar men heeft vergeten in rekening te brengen waar die jobs 

terechtkomen. Bij gezinnen die niet arm waren voor de tewerkstellingsgroei, dan verandert 



het niets bij de armoede. Dit is precies wat gebeurt is. Het is terechtgekomen bij gezinnen die 

het eigenlijk niet nodig hadden. De gezinnen die nood hadden aan een job hebben niet 

geprofiteerd van de jobgroei. De kenmerken, de veranderingen op de arbeidsmarkt, scholing, 

dubbele inkomens, homogamie (soorten die elkaar zoeken op de huwelijksmarkt),.. 

 Het heeft gefaald in termen van armoedebestrijding 

De betekenis van arbeid: 

 In pre-industrieel tijdperk 

 In autarchie 

 Overlevingseconomie 

 In industrieel tijdperk 

 In ondergeschikt verband 

 ‘Vervreemding’ 

 Langzame groei van arbeidsrechtelijke bescherming 

 Scheiding tussen ‘thuis’ en ‘het werk’ 

 In postindustrieel tijdperk 

 Arbeid voor hooggeschoolden 

 Belang voor sociale inclusie 

 Werk wordt waarde op zich → Recht op arbeid 

 Overgangen ‘thuis’ en ‘op het werk’ (loopbaankrediet, halftijds werk, …) 

 De NIEUWE MAN? 

Maar dit leidt tot polarisatie tussen werkarme en werkrijke gezinnen. 

 

Hoorcollege 6: 

Inleiding 
Dit verwijst naar één van de kenmerken van welvaartstaten: de welvaartstaten is niet van de staat! 

Het verwijst tegelijkertijd naar het geven dat de sociaal gecorrigeerde markteconomie niet gelijk 

staat met sociale markteconomie. Het is niet een correctie achteraf. De sociale markteconomie, het 

sociale en het economische is verweven met elkaar. Maar hoe werkt dat dan? Hoe worden die 

besluiten genomen? Wie beslist daarover? Wie verdeelt de gelden? Wie beheert de gelden? Wie 

voert dit allemaal uit? 

SOCIAAL GECORRIGEERDE MARKTECONOMIE 

  ≠ 

SOCIALE MARKTECONOMIE 

→ De verwevenheid van het economische en het sociale 

Beginselen 
 Vrije markt (autonomie bedrijfsleven) 



 Samenwerking (i.p.v. conflict) consensus (het conflict behoort tot de intussen teloren gaande 

communistische landen, dat het conflict tussen arbeid en kapitaal niet overwonnen kan 

worden. Ze willen dus een consensus bereiken tussen arbeid en kapitaal) 

 Vrije sociale beroepsverenigingen 

 Basisconsensus over groei, werkgelegenheid en sociale zekerheid (de idee dat deze 3 elkaar 

versterken): Je moet niet alleen een voldoende grote taart nodig om te kunnen verdelen, 

maar je hebt ook een goede verdeling van de taart nodig, wil je een nog grotere taart kunnen 

bakken. Social producy as a productive facor: sociale zekerheid, onderwijs,…is productief 

voor de economische groei 

= neo-corporatisme  

In België is de idee van consensus zeer sterk aanwezig. Zowel binnen het kader van het overleg 

tussen vakbonden en patronaat, alsook binnen de ruimere Belgische parlementaire democratie. 

Altijd gekenmerkt geweest door het zoeken naar een consensus. 

Ook Belgische parlementaire democratie gekenmerkt door zoeken naar consensus, zie bv: 

 Schoolpact (zie verder: pluralisme) 

 De communautaire ‘pacificatie’ (met 2/3 meerderheden, alarmbel procedure …):  

= “consensusdemocratie” 

De zesde staatshervorming daar hebbe we bepaalde momenten gedacht dit is het einde van de 

consensus in de Belgische parlementaire democratie. Hier zien we dat men niet meer in staat is om 

te pacificeren, om een consensus te bereiken. Dus de consensusdemocratie is nog lang niet dood! 

Sociaal overleg: concreet 
Waarover gaat dat? Het overleg tussen : 

 Sociale gesprekspartners  

 Vakbonden 

 Patronaat 

 Overleg (autonoom) 

 Advies (aan de uitvoerende macht, aan de regering) 

 Contract (ze kunnen onder elkaar contracten afsluiten) 

 Bestuur  

 Geïnstitutionaliseerd ( men heeft dat gedaan vlak na WO2, het sociaal pact in 1944, waarbij 

het consensus gemaakt is tussen werkgevers en patronaat. Onmiddellijk hierna heeft men 

werk gemaakt van de sociale zekerheid en van het inrichten van instituties die het mogelijk 

moesten maken om op een geïnstitutionaliseerde  wijze vorm te geven aan overleg, advies, 

contractuele en bestuurlijke functies. 

 Actoren 

 Instituten 

Sociaal overleg: actoren 
Sociale gesprekspartners 

 Vakbonden (syndicalisme) 

 ACV (christelijk) 

 ABVV (sociaal) 



 ACLBV (liberaal) 

 Patronaat  

 VBO (federaal niveau) 

 (VOKA , UWE, VOB)(regionaal nivea) 

 Middenstand  

 UNIZO  

 LVZ 

 NSZ (neutraal syndicaat voor de zelfstandigen)  . 

 BB (Boerenbond) 

Syndicalisme 

Kenmerken:  

 Industrieel: verwijst naar een industriële economie waar ze hun ontstaansgeschiedenis 

hebben  gekend en wat betekent dat ze hun verdeling hebben gekend via industriële takken.  

De syndicaten zijn bijvoorbeeld: de metaalverwerkende, dus ook de bediende die werken in 

de metaalwerkende industrie zijn bij de metaalverwerking. 

 Syndicaal pluralisme/verzuiling*/ extern pluralisme: er zijn 3 grote erkende vakbonden, de 

christelijke, de socialistische en de liberale vakbond, die bestaan naast elkaar. Maar dit is niet 

zo in alle landen. Je zou denken dat alle werknemers dezelfde belangen hebben te 

verdedigen tegen de werkgever en dus misschien zou het beter zijn dat ze als verenigde 

krachten zouden samenwerken, zonder onderscheid naar ideologie of levensbeschouwelijke 

achtergrond. In België werken ze dus apart. 

 Syndicalisatiegraad  

 Gedecentraliseerd 

 Monopolie voor 'erkende org.‘ 

Percentage stemmen in de ondernemingsraden per categorie werknemers (1954-2012) 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

De vakbonden in België zijn sterk , ze hebben een groot ledenaantal in vergelijking met andere 

landen en dat cijfer blijft ook heel hoog. De onderlinge sterkte van de 3 erkende vakbonden wordt 

gemeten in functie van de verkiezingen (de sociale verkiezingen).  

 Doorheen de geschiedenis de socialistische vakbond voortdurend stemmen verloren heeft. 

 Dat de kleinste vakbond voortdurend aan stemmen gewonnen heeft. 



 Dat het ACV voortdurend gewonnen heeft. 

 Vermindering van de macht van de socialistische vakbonden ten voordele van de 2 

andere. Dat wordt helemaal verklaard door de beroepsbevolking op de arbeidsmarkt die is 

veranderd, minder grote bedrijven, minder arbeiders,…En de socialistische waren vooral die 

arbeiders juist. Een verschuiving naar een diensteneconomie, naar een economie waar veel 

meer kleine bedrijven zijn. Een verschuiving naar de quartaire sector. Dit zijn allemaal 

factoren die verklaren waarom de christelijke en de liberalen steeds meer aan stemmen 

hebben gewonnen. 

Toekomst syndicalisme 

Als we nadenken over de toekomst van het syndicalisme: de vakbonden hebben het niet gemakkelijk 

omdat er bedreiging is vanuit: 

1. Heterogeniteit werknemersgroep: vroeger waren dat mannelijke arbeiders, mijnwerkers 

(homogene groep), die allemaal dezelfde behoeften hadden: grote vragen: vermindering van 

de arbeidsduur, hogere lonen en betere sociale voorwaarden. Nu, door de vervrouwelijking, 

de tertiairsering, de salariëring en de polarisering. Is de werknemers dus zeer heterogeen 

geworden met zeer veelvuldige belangen. Voor vakbonden wordt het dus moeilijker om met 

één stem te spreken. De vrouwelijke bedienden hebben andere behoeften dan de 

mannelijke bedienden; je moet daar als vakbond kunnen mee omgaan, de hooggeschoolden 

hebben andere behoeften dan de laaggeschoolde.  

2. Tertiarisering 

3. Individualisering: en de toename van de gezinnen met 2 inkomens, deze mensen hebben 

geen tijd om ’s avonds nog eens naar vakbondsbijeenkomst te komen. Het wordt dus moeilijk 

om mensen te mobiliseren naast het werk dat ze doen. 

4. Globalisering (cf. EOR): voor de eerste keer zeer scherp naar boven gekomen in België na de 

sluiting van de Renauld-fabriek in Vilvoorde. Dit is een sluiting die de werknemers op de radio 

hebben gehoord. De werknemers hadden niemand om boos tegen te zijn. Diegene die de 

beslissing hadden genomen om de fabriek te sluiten zaten niet in Vilvoorde, dus ze hadden 

niemand om mee te onderhandelen. Voor het sociaal overlegmodel was dit een zeer grote 

slag. Want die model voorziet dat er in elke onderneming van minstens 50 werknemers een 

ondernemingsraad is. Een ondernemingsraad die moet onderhandelen, de werknemers moet 

inlichten over de economische beslissingen van het bedrijf etc. Maar als je werkgever elders 

zit werkt dit systeem niet. Het is naar aanleiding daarvan dat op Europees vlak de Europese 

ondernemingsraad is opgesteld om het sociaal overleg op te tillen naar een hoger 

internationaal niveau.  

Patronaat 

Het patronaat dat verschilt van de syndicalisme wat de organisatie betreft:  

 VBO 

 nationaal 

 interprofessioneel  

 a-politiek  

 a-confessioneel  

 zij hanteren de beginselen van het intern-pluralisme 

 VOKA , UWE, VO 

 regionaal 



 interprofessioneel  

 MIDDENSTAND en BOEREN 

 o.a. UNIZO, LVZ … BB  

-- groot verschil: zij hebben aparte organisaties  op regionaal en federaal niveau.  

 

Sociaal overleg: instrumenten van overleg 

1. SOCIAAL RECHT: dat zijn de sociale programmatie-akkoorden, waar akkoorden worden 

vastgelegd omtrent loonevolutie, loonvoorwaarden. 

2. SOCIALE PROGRAMMATIE-AKKOORDEN en interprofessioneel overleg 

3. CAO's : collectieve arbeids overeenkomsten 

4. PLANNING  

Opdrachten 

 Overleg 

 Advies 

 Bestuur 

 Contract 

Instituties van overleg, advies en contract 

 Nationaal niveau: economische aangelegenheden betreft: in de Centrale Raad voor het 

Bedrijfsleven, dat eigenlijk nu vooral een studiedienst is.  

 Daarnaast: heel belangrijk: de nationale arbeidsraad: evenveel 

werknemersvertegenwoordigers als werkgeversvertegenwoordigers, die houdt zich bezig 

met alle arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsmaterie. Ze hebben een enorme kennis en 

vergaande bevoegdheden: als zij tot een akkoord komen dan wordt dat akkoord bij 

Koninklijke besluit veralgemeend voor alle bedrijven en voor alle werkgevers ( een soort van 

wetgevende bevoegdheid) 



 Sectoraal niveau: paritaire comités: sluiten collectieve arbeidsovereenkomsten 

 Ondernemingsniveau: zie schema 

 Diezelfde structuur vinden we terug op het regionaal niveau. 

 

 

 

 

Paritair bestuur van de sociale zekerheid (RSZ, RVA, RVP,…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleg: de groep van 10 

De groep van tien bestaat uit de belangrijkste onderhandelaars van de federale Belgische sociale 

partners. De groep is paritair samengesteld uit werknemers- en werkgeversverenigingen en vort het 

sociaal overleg. De voorzitter wordt niet meegerekend bij de tien, waardoor deze groep eigenlijk elf 

leden telt. De voorzitter is Pierre-Alain De Smedt, tevens voorzitter van het VBO, en dit zijn de leden:  

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van het sociaal overleg 
Doorbraak: sociaal pact 1944 

 SZ ('44) 

 CRB, OR ('48) 

 NAR ('52) 

BGJG 
  * 

 
 
  * * KASSEN 
  * * KAV 
  * * SVV 
 
 VBO * * 
  * * ABVV 
   * 
   * 
   * ACLV 
  Regerings- * * 
  Commissaris * * 
   * ACV 
   * 
 
 
 
  Voorzitter 
 
   Administrateur-generaal 



Bloei: 1960-1975 

 IPAO, + tweejaarlijks 

 Moeizaam overleg: 1975-… Het wordt moeilijker en moeilijker om tot een consensus te 

komen: economie die helemaal veranderd, de groei wordt minder groot, dus het wordt 

moeilijker om te verdelen in consensus! 

 Globalisering, besparingen, marktdenken … Het interprofessioneel overleg bestaat nog 

steeds, met de steun van de regering. 

Hoorcollege 7: 

Instrumenten van sociaal beleid 
 (para)Fiscaliteit (tax expenditures en inkomensherverdeling) hierdoor kan je een beleid 

voeren. Bijvoorbeeld bij het bepalen van de belastingen wordt rekening gehouden met het 

totaal aantal kinderen ten laste. Dit noemt taks expenditures, dit betekent minder uitgaven 

voor de overheid. De fiscaliteit is heel belangrijk voor de herverdeling van het inkomen. We 

mogen niet alleen de inkomens beoordelen vanuit arbeid maar ook vermogensbelastingen. 

Zo wordt de kloof tussen arme en rijk kleiner 

 Sociale bijstand (inkomenswaarborg door solidariteit) Dit is het leefloon in België dat je krijgt 

van het OCMW als je kan aantonen dat je behoevend bent. 

 Sociale zekerheid (inkomenswaarborg door verzekering en solidariteit + activering). Dit is 

een zeer groot begrip, groter als de sociale bijstand. 

 Collectieve goederen en diensten (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorgen, ouderen 

zorg, etc.) 

 Arbeidsrecht, dat regelt de verhoudingen tussen de werknemers en de werkgevers (aantal 

uren werk, de vakantiedagen) 

Sociale bescherming 

Sociale bijstand 

De mensen die behoevend zijn krijgen een minimuminkomenswaarborg. Het is het laagste vangnet 

bij behoeftes.  

Behoefte   onderzoek bestaansmiddelen 

Financiering door algemene belastingen 

= SOLIDARITEITSBEGINSEL 

Er zijn verschillende soorten: 

 Leefloon, het belangrijkste! Het was vroeger het bestaansminimum en behoort nu tot het 

Recht op Maatschappelijke integratie. De bedragen die men ontvangt zijn nog altijd 

behoorlijk laag en daardoor faalt het leefloon een beetje aan de voorziening van de 

behoeftes. 

 IGO (instituut voor gerechtelijke opleiding) 

 Tegemoetkoming voor personen met een handicap 

 Gewaarborgde gezinsbijslag 



Meer en meer mensen vallen terug op het principe van solidariteit, om behoeften de hebben. In 

andere landen is de bijstand nog veel sterker aanwezig dan bij ons. Onze welvaartstaat vertrekt 

vanuit de universaliteit. Dit is het leidende beginsel van onze sociale bijstand. 

In 1973: wet op het bestaansminimum als sluitstuk van de verzorgingsstaat. In meeste EU-landen (IT 

en GR zijn uitzonderingen) bestaat er een algemeen vangnet, ook voor gezonde mannen en vrouwen 

in de actieve leeftijd. Griekenland en Italië zijn uitzonderingen. Dat is ook zo in de VS: daar is enkel 

bijstand voor ouderen, zieken en alleenstaande moeders. Er is dus niet zoiets als een algemeen 

vangnet voor iedereen. 

= het waarborgen van een minimuminkomen aan elkeen die behoeftig is om welke reden dan ook 

behoort daarom tot de kern van het Sociale Europa. Natuurlijk kan je geen beroep doen op een 

leefloon als je bereidwillig niet wil werken. Je moet ook aantonen dat je niet kan terugvallen op 

andere bestaansmiddelen voordat je een leefloon krijgt (deserving en undeserving poor).  

→Dit principe onderscheidt de verschillende welvaartsstaten van elkaar. 

De sociale bijstand geeft alleen aan diegene die behoeftig zijn. De wetgeving is dus verstrengd. In 

onze ontwikkelde samenleving doen we dat doordat de behoeftige zichzelf identificeren (zij moeten 

zelf naar het OCMW stappen). Bij de ouderen (inkomensgarantie voor ouderen) is er een systeem 

waarbij: wanneer de administratie vaststelt op dossier dat het pensioen laag is, de administratie een 

brief stuurt naar die gepensioneerden waarin staat ‘Kijk, jij hebt misschien recht op een aanvulling 

van de inkomensgarantie voor ouderen. Hier is het de overheid die zegt, kijk misschien is dit een 

behoeftig iemand. Hoe wordt die behoeftigheid dan vastgesteld?  

Bijvoorbeeld bij het leefloon: hier gaat een sociaal assistente naar een gezin en gaat overlopen wat 

de inkomsten en uitgaven zijn, of die persoon al dan niet werk heeft gezocht en kan vinden,… Die 

behoeften worden vastgesteld geval per geval. Dit betekent dat zo’n systeem een zwaar systeem is. 

Je moet naar al die behoeftige iemand sturen die dat dan vaststelt, hij/zij moet dit dan voorleggen 

aan de OCMW raad. Zij moeten daarover dan beslissen of die persoon al dan niet in aanmerking 

komt. Dit wordt gefinancierd door de algemene belasting. We gaan spreken over de algemene 

belastingen, de algemene inkomens van de overheid. Die werken voor een deel op het principe ‘de 

breedste schouders dragen de grootste lasten’.  Hier heb je echt dat Robin Hood principe.  

Het leefloon noemde men vroeger het bestaansminimum en dat behoort tot het Recht op 

Maatschappelijke integratie. Dat is hervormd geweest, de filosofie van de hervorming was: het 

bestaansminimum gaan we activeren, we gaan daar een leefloon van maken. Het is niet genoeg dat 

we mensen in behoeftigheid inkomens geven, we moeten ze ook de mogelijkheid geven om zelf te 

vissen en zelf in hun onderhoud te voorzien.  De bijdragen liggen zeer laag. De bedragen liggen onder 

de armoedegrens.  

We moeten als samenleving proberen om personen (zoals die drugsverslaafde) terug zelf voor zich 

zelf kan zorgen en zijn leven weer in handen neemt. We moeten hen terug zelfredzaam maken. De 

langdurig werklozen gaan we niet alleen een uitkering geven, maar we gaan ook proberen die op de 

arbeidsmarkt te krijgen! Dit is het principe van het leefloon, ze geven je een basisinkomen maar ze 

doen ook méér.  



Trade offs 

 Tussen beschermen en investeren  

 Tussen moral hazard en beschermen  

 Tussen beschermen en activeren  

Zo’n systeem zit vol met trade-offs, naar het zoeken naar evenwicht. Naar het zoeken van dingen die 

moeilijk in evenwicht te brengen zijn. Langs de ene kant het investeren en beschermen. Beschermen 

wordt verondersteld een voldoende leefloon, maar het mag niet zodanig interessant zijn om 

leefloner te blijven ipv te gaan werken aan het minimumloon. De mogelijkheden om het lage 

leefloon te verhogen zijn niet groot, want je mag het niet aantrekkelijk maken. Trade-off tussen 

moral hazard (het misbruik maken van systemen) en beschermen. Tussen beschermen en activeren. 

Sociale verzekering 
De sociale verzekering vertrekt van het design van de private verzekering op basis van drie risico’s. 

 

Het is een verzekering. En dus werkt het in principe volgens het paradigma van een verzekering. Dat 

wil zeggen dat er een samenhang is tussen 3 elementen, het risico(er moet zich een risico voordoen 

bijvoorbeeld: ouder worden, ziek worden,…), de schadeloosstelling ( de brandverzekering moet een 

risico hebben, hoeveel ga je krijgen als je huis afbrand?), de premie (wordt berekent in functie van 

‘hoe groot is je risico’ en die gaat daarom een hogere premie betalen aan de verzekeringsinstelling. 

Er zijn wel belangrijke afwijkingen die maken dat de sociale verzekeringen sociaal zijn. Er zijn drie 

vormen van solidariteit: 

 Horizontale solidariteit: de band tussen het risico en de premie is volledig doorgeknipt, er is 

totaal geen verband hiertussen.  

 Verticale solidariteit: een belangrijk mechanisme zijn de minima en de maxima. Die moeten 

ervoor zorgen dat mensen die te weinig verdiend hebben, en zo te weinig bijdragen hebben 

geleverd, toch een bijdrage kunnen ontvangen (minimumbijdrage). Dit wordt gefinancierd 

door de bijdrages van de hoge inkomens. Zij stoppen meer in de bijdrage dan ze eruit kunnen 

halen dankzij de maximumuitkering. 



 Intergenerationele solidariteit: die speelt tussen actieve en ouderen. De pensioenen 

bijvoorbeeld, die worden uitbetaald door de bijdrage die de jongeren en actieven nu betalen. 

Die sociale verzekering is er voor iedereen, niet alleen voor de arme (sociale bijstand). België heeft 

een Bismarckiaanse sociale verzekering, als iedereen meedoet dan creëert dit een eenheid. Ons 

systeem is hier dus op gebaseerd. Het is wel opgedeeld in drie stelsels  met elk hun eigen 

financiering, uitkeringen en beheer. Per beroepsgroep is er dus een apart stelsel van de sociale 

verzekering. Ze betalen elk een bijdrage voor hun sociale zekerheid! Dit zijn de drie stelsels: 

 Werknemers 

 Zelfstandigen 

 Ambtenaren 

 

 

SOCIALE VERZEKERINGEN BIJSTANDSREGELINGEN 

Verzekeringsprincipes: Solidariteitsprincipes: 

- financiering uit bijdragen - financiering uit algemene middelen 

(overheid) 

- uitkeringsbasis is betaalde bijdrage en risico - uitkeringsbasis is behoefte (onderzoek naar 

de bestaansmiddelen) 

- waarborg van een verworven levensstandaard - waarborg van een minimuminkomen 

  

Solidariteitsprincipes:  

- horizontale solidariteit: genivelleerde bijdragen  

- verticale solidariteit:  

 - minimum- en maximumuitkeringen  

 - sommige uitkeringen zijn forfaitair  

 - gezinsmudalisering (behoeftebeginsel)  

- intergenerationele solidariteit: repartitietechniek in pensioenen  

- nationale solidariteit: gedeeltelijke financiering uit 

overheidsmiddelen 

 

 

Naast het Bismarckiaans model, zijn er nog andere: 

 Beveridge: hij was tegen de beroepsopdeling, waarom moeten werknemers en zelfstandige 

anders behandelt worden? Hij vond dit een onnuttig systeem, hij streefde voor een uniform 

systeem voor iedereen, niet alleen voor de mensen die tot die drie groepen behoorden. Zo 

kan iedereen ook bijdragen voor het systeem. 

Men vertrekt van forfaitaire bijdragen. Dit leidt tot uitkeringen die voor iedereen hetzelfde 

zijn maar die bijdrage zijn vaak erg laag doordat niet de bijdragen hetzelfde zijn en niet 

iedereen een hoge bijdragen kan betalen. De bijdragen blijven daardoor ook laag zodat 

iedereen kan bijdragen. Mensen met hogere inkomens zijn gaan zoeken naar andere 

oplossingen omdat als je een hoog inkomen hebt, heb je geen waarborg voor je dure 



levensstijl. Die mensen zijn zich dan privaat gaan verzekeren. Dit systeem was niet echt een 

succes en is daarom ook nooit echt vangrond gegaan. 

 Demogarante stelsel in de Scandinavische landen en Nederland. Men stapt af van het idee 

van de forfaitaire bijdragen maar men gaat zich financieren van de belastingen op het 

inkomen. Daardoor krijgt iedereen een fatsoenlijk minimum. Iemand die 40 jaar in Nederland 

gewoond heeft, heeft zich nuttig gemaakt voor de samenleving, en als die oud is zorgen we 

ervoor dat die persoon een voldoende basispensioen krijgt! 

De sociale zekerheid is niet staats.  

Het wordt geleid door de sociale partners.  

 Wetgeving en beleid (belang NAR) 

 Bestuur 

 Uitvoering 

 Ziekenfondsen 

 Vakbonden 

 Compensatiekassen 

De sociale partners hebben een belangrijke zeg in de vormgeving en in het beleid. Ze doen dat met 

name via de nationale arbeidsraad. De sociale partners zitten in het bestuur, ze besturen de 

verschillende taken van de sociale zekerheid. De sociale partners zijn betrokken in de uitvoering, bv: 

de kinderbijslagen worden uitbetaald door compensatie-kassen (kassen van werkgevers), de 

terugbetaling van ziektekosten door ziekenfondsen,… De sociale zekerheid is niet de staat die dat 

doet. De bijdrage van de sociale zekerheid dat komt in de pot van de sociale zekerheid, dat komt niet 

in de pot van de overheid. Dat is een pot die apart beheerd wordt. Ze zijn zo belangrijk omdat de 

sociale partners die bijdragen betalen. Wij werknemers, werkgevers, betalen bijdragen voor de 

sociale zekerheid en wij beheren dat. Dat is helemaal anders in andere systemen. 

Uitkeringen: 

 Forfaitaire uitkeringen: 

 (Kinderbijslag, Gezonheidszorg, soms werkloosheid) en uitkeringen voor 

zelfstandigen. Deze uitkeringen zijn niet gerelateerd aan het inkomen 

 Loongekoppelde uitkeringen: 

 % van bruto loon 

 met minimum en maximum 

 soms gezinsmodaliseerd (gezinshoofden, die hebben het soms moeilijker dan 

gezinnen, een alleenstaande mama bijvoorbeeld. Die kan niet terugvallen op een 

andere inkomen) 

 Behoeftegebonden uitkeringen: 

 Uitkering = verschil tussen het inkomen en wettelijk minimum 

 (bijstand) 

Financiering: 

 Bijdragen op inkomens uit arbeid (64%) 

 Werknemers = proportioneel; zonder plafond 

 Zelfstandigen = regressief; met plafond 

 Overheidstussenkomst (16%) 



 ‘Alternatieve financiering’ (17%) 

Volgens GLOBAAL BEHEER, het is een tripartite die gezamenlijk beslissen hoe het geld verder wordt 

verdeeld over de sociale takken.  

Uitgaven: 

67.177 miljoen euro 

 

   

  32,1% RIZIV (geneeskundige zorg)-kosten 

  30,8% Pensioenen 

  11,0% Werkloosheid 

  6,8% Kinderbijslagen 

De sociale zekerheid is zeer belangrijk want iedereen is ermee betrokken. Iedereen wordt ooit wel 

een ziek, gaan op pensioen, krijgen kinderen. Iedereen heeft dus belang aan de sociale zekerheid.  

Beleidsmodellen 
Nieuwe modellen van beleid: 

 Activering en investeren versus beschermen.  

De systemen veranderen doorheen de tijd. En dus de pensioenen worden groter, maar 

tegelijkertijd evolueren ook onze gedachten. Het denken over hoe we de solidariteit onder 

elkaar moeten organiseren. We zien dat er meer en meer de nadruk is komen te liggen op 

activeren en investeren. De idee van beschermen is meegegaan tot de jaren ’70. Daarna was 

het niet genoeg, we moeten mensen helpen om zich terug te integreren in de arbeidsmarkt. 

We gaan dus helpen. De idee van activering, investering. Dit heeft te maken met een 

Uitkeringen SOCIALE VERZKERINGEN BIJSTANDS-UITKERINGEN 

Werknemers Zelfstandigen Overheidspersoneel  

Inkomensaanvullende 

uitkeringen: 

   Gewaarborgde bijslag 

- kinderbijslag Forfaitair Forfaitair Forfaitair - tegemoetkoming minder-

validen 

- medische zorgen Forfaitair Forfaitair Forfaitair - gewaarborgd inkomen 

bejaarden 

    - bestaansminimum 

Vervangingsinkomen:     

- ziekte-invaliditeit Loongekoppeld Forfaitair Loongekoppeld - steun OCMW 

- werkloosheid Loongekoppeld - -  

- pensioen Loongekoppeld en 

forfaitair 

Loongekoppeld en 

forfaitair 

Loongekoppeld  

- arbeidsongeval Loongekoppeld - Loongekoppeld  

- beroepsziekte - -   

Gewaarborgd 

inkomen 

- recht ontstaat uit bijdragebetaling  - recht ontstaat uit 

behoeftesituatie 

 - professionele opbouw  - nationaal eenheidstelsel 



arbeidsmarkt die er helemaal anders ui ziet.  Hoever kan je gaan met het bestraffen van 

mensen die te lang in de uitkering zitten?.:  

 Cash versus care  

Voorbeeld van de kinderbijslag: om gezinnen te helpen met de opvoeding van hun kinderen, 

maar in samenlevingsmodellen waarbij de ouders gaan werken is goed, maar misschien 

hebben we meer nood aan kinderopvang als ondersteuning. We geven per kind minder uit 

dan 30 jaar geleden, maar we geven nu veel meer uit naar aan kinderopvang.  

 Conditionele uitkeringen  

Dit komt overwaaien van de zuid-amerikaanse landen en heeft te maken met activering. In 

het VK bestaat reeds: gezinnen wiens zoon spijbelt moeten hun kinderbijslag terugbetalen. 

Gecombineerd met investeren en activeren is dat komen overwaaien. Men wil dit in België 

ook maar dit staat strijdig met de definitie van de sociale zekerheid.  

 Gelaagde sociale zekerheid (Europa, splitsing kinderbijslagen in België, cf. glokalisering) 

Combinatie arbeid en gezin: mogelijke beleidsmodellen 

 Gezinsondersteuning (loopbaanonderbreking, premie moeder aan de haard, kinderbijslagen, 

deeltijds arbeid…) 

 Diensten 

 Private markt ondersteund door belastingverminderingen 

 Private markt ondersteund door belastingverminderingen en uitkeringen 

 Gesubsidieerde kinderopvang (al dan niet tegen betaling en ondersteund door 

belastingverminderingen en uitkeringen) 

 Care: 

 Privaat of publiek 

 Publiek: gesubsidieerd of overheid 

 Cash: 

 Universeel of selectief (studietoelage, kinderbijslag, belastingvermindering, 

basisinkomen) 

 Recht versus verantwoordelijkheid (basisinkomen versus leerkrediet) 

 

Vlaanderen: voorbeeld van combinatie arbeid en gezin 

 Kinderbijslag en belastingverminderingen, loopbaanonderbrekingsuitkeringen, tijdskrediet… 

 Niet gesubsidieerde kinderopvang 

 Gesubsidieerde kinderopvang 

 Universeel maar met elementen van selectiviteit 

Een nieuw beleidsparadigma : “social investment”   
 Investeren in kinderen : kinderopvang, onderwijs 

 Activeren en arbeidsmarktparticipatie 

 In kind meer dan in cash 

 Gelijkheid van kansen ipv gelijkheid van inkomsten 

 

Hoorcollege 8: 



De rode draad 
 De welvaartsstaat: wat, waarom en hoe?  

 De omgeving: economische transities en groei, veranderende levenswijze, socio-

demografische verschuivingen, veranderingen in de beroepsbevolking 

 De sociale organisatie van welvaartsstaten: hoe komt het beleid tot stand en wie voert het 

uit ? 

 De verdelingskringloop in de praktijk: de overheid als centrale herverdeler, sociale zekerheid 

(als voorbeeld van sociaal beleid) (lessen 7 en 8) 

 De uitkomsten van de verdelingskringloop: wie wordt er beter van? (les 9) 

Begrippen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inkomsten: waar komen ze vandaan? Welke instrumenten kan de overheid inzetten? Met 

welke gevolgen? 

 Uitgaven: omvang  en werking van de sociale overheidsuitgaven 

 Inkomsten en uitgaven: begroting en overheidsschuld 

Inkomsten 
1. Eerste inkomstenbron: de belastingen (de fiscalitieit); hier wordt een onderscheid gemaakt 

tussen directe en indirecte belastingen. De belastingen gaan naar de overheid. 

2. Tweede inkomstenbron: sociale bijdragen, dit noemt men parafiscaal. Dit zijn geen 

belastingen, omdat ze geaffecteerd zijn. De sociale bijdrage dienen om de sociale zekerheid 

te betalen en niets anders, terwijl de belastingen: je betaalt belastingen en naar aanleiding 

van de opmaak van de regering beslissen zij naar wat dat geld gaat. Met sociale zekerheid 

kan dat niet. Daarom noemen we dat parafiscaal, het komt niet terecht in de pot van de 

overheid. 

3. Derde inkomstenbron: retributies, inkomsten overheidsbedrijven - verkoop 

Grote verschillen in omvang en samenstelling van de overheidsinkomsten die sterk samenhangen 

met de verschillende types van welvaartsstaten 



Verschillen in de ascites, in hoe het samengesteld is maar ook hele grote verschillen in de totale 

omvang.  Het niveau van de fiscale en parafiscale heffingen is zeer sterk verschillend van land tot 

land.  Dat heeft te maken met types van welvaartstaten: hoe uitgebreider de welvaartstaat, hoe 

meer de overheid onderneemt om te subsidiëren of om sociale zekerheid te financieren, hoe groter 

de belastingen zijn. Hoe meer ontwikkeld u welvaartstaat, hoe groter de belastingen zijn. (=Verschil 

in omvang). Maar er is dus ook een heel groot verschil in de samenstelling.  

 

De link met welvaartsstaattypologieën 

 

De link met de welvaartstaten wordt hier nog eens weergegeven. Als we nemen: de welvaartstaats -

typen: wij behoren in de theorie van Anderson tot de conservatieven. Et niveau van de belastingen is 

relatief laag, er wordt meer ingezet op sociale zekerheid, vergeleken bijvoorbeeld met de 

sociaaldemocratische landen, waar meer wordt ingezet op algemene belastinggelden. 

In de liberale landen is het niveau van de belastingen en van de sociale bijdragen lager en 

tegelijkertijd gaan we zien dat de private bijdragen is hoog in de liberale landen en is lager in de 

sociaal- democratische landen en in de conservatieve landen.  

Directe belastingen 
 Belastingbetaler is ook belastingdrager 

 Tarieven en barema’s 

 Belastbaar minimum 

 Veeleer progressief 

 Huwelijksquotiënt 

 Decumul  

 Belastingvermindering = instrumenten van sociaal beleid 

 Kinderen ten laste 

 Kinderopvang 

 Beroepskosten 

(=> tax expenditures) 

 voorafbetaling, voorbeeld schema 7.1 (kennen) 



Hervormingen van de personenbelasting 

De personenbelasting verandert doorheen de tijd en is voortdurend zoeken naar het best mogelijke 

systeem gegeven de veranderlijke omstandigheden. Belastinghervorming 2001: 4 krachtlijnen: 

1. we moeten de belastingdruk verlagen, gekoppeld aan de activeringen de arbeid aantrekkelijk 

maken: de belasting is te laag en daardoor maken we de arbeid onaantrekkelijk. 

2. We moeten ervoor zorgen dat de belastingen neutraal zijn ten aanzien van de verschillende 

gezinsvormen. Dit is een aanpassing aan een samenleving in ontwikkeling. Vroeger was 

iedereen getrouwd of alleenstaand en toen had men een systeem ontwikkeld van het fiscale 

gezin. In de realiteit is de samenleving verandert. Dit heeft voor gevolg dat het systeem 

werkende met het oude begrip van fiscale gezin, eigenlijk discriminerend was voor de 

gehuwden: Het was fiscaal interessanter om dus niet te trouwen en ongehuwd te gaan 

samenwonen, dan gehuwd te zijn. Dus heeft men toe als antwoord op de veranderende 

samenleving gezegd ‘ we moeten het systeem aanpassen’.  

3. Meer rekening houden met de kinderlasten. 
4. Ecologische maatregelen treffen 

Implementatie:  

 Aanpassing van barema’s en afschaffing van hoogste belastingtarieven.  

 Gelijkschakeling van belastingvrije minima voor gehuwden en alleenstaanden 

 Voor kinderen ten laste wordt het belastbaar minimum verhoogd afh. van het aantal 

kinderen belastingvermindering voor kinderen is deels terug betaalbaar binnen bepaalde 

grenzen vermindering voor één-oudergezinnen 

Belastingsbarema’s 

Die belastingbarema’s zijn de centrale mechaniek van de proportionaliteit. De idee van je verdeelt de 

inkomens in belastingsschijven en op elke hogere schijf wordt een hoger percentage belasting 

geheven.  Dus op de eerste schijf van het inkomen tot 8590€ betaal  je 25% belastingen.   

Inkomsten (euro) Tarief 

0 8.590 25% 

8.590 12.220 30% 

12.220 20.370 40% 

20.317 37.330 45% 

37.330 en meer 50% 

Indirecte belastingen, BTW 

 Ad valorem 

 Afwentelbaar 

 Tarieven 

 Algemeen 21% 

  6% 

 Veeleer regressief (denk aan wet van Engel) 

De indirecte belastingen wordt berekend op basis van de waarde van het goed/de dienst dat 

verhandeld wordt. Het is in tegenstelling tot de directe belastingen, een afwentelbare belasting. Je 

geeft het door aan de volgend in de keten van de consumptie. De tarieven zijn ook een heel ander 



systeem dan de progressieve tarieven bij de directe belastingen. Hier heb je eigenlijk maar een 

beperkt aantal tarieven. Algemeen geldt die van 21%. 

Er zijn ook een paar hogere tarieven voor luxegoederen. De indirecte belastingen is een vast 

percentage in de feite als we gaan kijken naar de feitelijke belastingen zien we dat de belastingen 

regressief zijn. Waarom? Omdat bijvoorbeeld: iedereen betaalt btw op brood, dit is een percentage 

op de prijs van het brood, maar natuurlijk die heffing weegt veel zwaarder voor lage inkomens dan 

voor hoge inkomens. De indirecte belasting hebben dus als kenmerk dat ze in de feite, in de empirie 

veeleer  regressief zijn. 

 

Sociale bijdragen 
Parafiscale inkomsten: 

 

 

 

 

Belastingen op vermogen 

 Op onroerend vermogen = kadastraal inkomen 

 Op roerend vermogen 

 'aan toonder‘ 

 Roerende voorheffing 

 Op aandelen: 25% 

 Op obligaties: 15% 

 Lager belast dan inkomen  

 Uit arbeid / kapitaalvlucht 

Wijze van heffingen niet neutraal 
1. Ad herverdeling 

2. Ad allocatie productiefactoren 

3. Ad doelmatige inning 

De eerste minister moet dan een keuze maken van het nodige instrument. Het is niet neutraal ten 

aanzien de mate van herverdeling, wie nu de meeste belasting betaald. Het is niet neutraal ten 

aanzien van wat men noemt, de allocatie van de productiefactoren en ook niet ten opzichte van de 

doelmatige inning. 

Ad herverdeling 

 Directe belastingen: progressief 

 Indirecte belastingen: regressief 

 Sociale bijdrage: proportioneel 



Indien je de keuze maakt, om bijvoorbeeld de personenbelasting te verminderen en dat te 

compenseren door een verhoging van de indirecte belastingen dat is nadelig van de mate van 

herverdeling. Want de indirecte belastingen zijn veeleer regressief en wat je dan doet is een 

progressieve belasting voor een deel vervangen voor een regressieve belasting. De politieke partijen 

die hun programma hebben staan : een vermindering van de personenbelasting en dat compenseren 

met de indirecte belastingen, die zeggen impliciet dat ze het systeem vriendelijker maken voor de 

hoge inkomens dan voor de lage inkomens, of omgekeerd.  

Hieronder zie je de verdeling in België van de directe belastingen, van de indirecte belastingen en de 

verdeling van de sociale bijdragen. De switch van de ene kolom naar de andere heeft een belangrijke 

impact op de inkomensdecielen. Als je zegt: we gaan meer indirecte doen en minder directe, dan zie 

je zo wie de winnaars en de verliezers zullen zijn.     

 

 

 

 

 

 

Ad allocatieve functie 

 Directe belastingen en sociale bijdrage: arbeidskost verhogend 

 Indirecte belastingen: milieukost verhogend 

De keuze tussen verschillende instrumenten van belastingheffing hebben een verschillende impact 

op de productiefactoren. Sociale bijdragen weegt volledig op arbeidersinkomens. Met andere 

woorden, als je inzet op sociale bijdragen als belangrijke bron van inkomsten, dan betekent dat dat je 

de arbeid duur maakt. Het Belgische probleem! Wij leggen heel veel van de belastingdruk op de 

arbeidsinkomens. De indirecte belastingen daarentegen daarvan kan je zeggen, we moeten meer 

milieuvervuilende praktijken tegenhouden, daarom zo CO2-taks een goed idee zijn (Groen!). dat is 

een indirecte belasting. Hier zie je dat je verschillende instrumenten kan inzetten, maar dat je 

voortdurend moet zoeken naar evenwichten. 

Ad doelmatige inning 

 Directe belastingen: bedrog en ontwijking 

 Belasting op vermogen: kapitaalvlucht 

Doelmatige inning is heel belangrijk. Je moet bijvoorbeeld als je vermogensbelasting wilt doen 

werken, dan moet je vermogens moet kennen. Bij elk systeem zijn er nadelen; hier bedrog en 

ontwijking . belasting op vermogen: je hebt geen kadaster + kapitaalvlucht! De beste manier van 

innen zijn de sociale bijdragen, want de lonen zijn perfect gekend. Daarom is een belangrijk deel van 

de lasten op de inkomens rusten. 

De evolutie van de fiscale ontvangsten en bijdragen aan de sociale zekerheid 



 

 

 

 

 

 

 

 

Schuld 
Schuld in % BBP 

 

Je ziet dat de schuld heel belangrijk is toegenomen. Een belangrijke toename van de overheidsschuld 

(begin jaren 70) door de sterke stijging van de werkloosheid als gevolg van de verandering op de 

arbeidsmarkt, de postindustrie, de emancipatie van de vrouw, de babyboomgeneratie… 

Werkloosheid vangt alles op.  
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Dit is het gevolg van niets doen, geen beleid, geen aanpassingen met een toenemende schuld, die 

dan een piek bereikt in de jaren 90. Dan zie je dat de grafiek omslaat, dit is beleid! Dit Was Martens 

en Dehaene. De schuld was zodanig hoog, dat een rentesneeuwbal was gekomen (dit betekent: als je 

een schuld wilt afbetalen moet je lenen, de overheid moet dus lenen, maar op een bepaald ogenblik 

moest men gaan lenen om de rente op de afbetalingen te kunnen financieren.  De sneeuwbal werd 

groter en groter. Bij de invoering van de euro kwam er de voorwaarde dat er 

begrotingsdoelstellingen waren gesteld. Met succes is dit gebeurt tot 2007. Maar is daarna terug 

gestabiliseerd. 

Dit geeft de evolutie weer van de overheidsschuld. De laatste kolom geeft de overheidsschuld weer 

per hoofd van de bevolking.  

Betaalbaarheid pensioenen: een van de dingen die het beleid moet doen om het beheersbaar te 

houden is ervoor zorgen dat de overheidsschuld teruggedraaid wordt. 

Rijkschuld: oorzaken uit het verleden 

 Sociale zekerheid (werkloosheid) 

 Communautair conflict (wafelijzer, blokkage)  

Het is niet voor niets dat de staatshervormingen elkaar hebben opgevolgd in combinatie met 

de stijging van de overheidsschuld. Men tracht het communautair conflict op te lossen door 

wat men toen genoemd heeft ‘de wafelijzerpolitiek’: als er een uitgave moest gebeuren in 

Vlaanderen, dan moest er iets gevonden worden in Wallonië, ongeveer gelijkaardig.  En 

omgekeerd. Dat had een inherente kostenstijging in zich, dus heeft men in ’89 gezegd dat 

men de communautaire pacificatie op een andere manier moest gaan vorm geven. Dit wordt 

onbetaalbaar 

 'verworven rechten', inertie  

Wat ingebakken zit in ons sociaal zekerheidssysteem (denk aan de pensioenen: de 

pensioenen gaan mee verminderen als uitgaven: dan gaan de mensen onmiddellijk reageren 

‘ik heb daar bijdrage voor betaald’. Dat maakt het voor regeringen heel moeilijk om te 

besparen en de uitgaven onder controle te houden. De idee dat lang geleefd heeft van begin 

jaren 70 tot jaren 80. De idee van als het economisch slecht gaat is het eigenlijk niet de 



moment om te beginnen besparen. Dan moet je zuurstof geven aan de economie. Met de 

recente economische crisis hebben we gelijklopende debatten gehad (Europ: sparen, 

anderen: geen goed idee!). 

 Keynesiaanse theorie (deficit spending) 

Rijkschuld, nu  

 Overheden hielpen de banken 

 Economische crisis 

Op dit ogenblik, recente economische financiële crisis, een belangrijke stijging van de uitgaven; voor 

een belangrijk deel door de stijging van de werkloosheid. Maar voor een deel dat de overheden de 

banken geholpen hebben. 

Sociale gevolgen van overheidschuld 

De overheidsschuld is niet neutraal voor een samenleving. De overheidsschuld heeft consequenties 

voor de samenleving: 

 een land met een hoge overheidsschuld, daarvan zien de burgers maar een deel van de 

belastingen terugkomen. Want een belangrijk deel wordt gebruikt om de schuld af te 

betalen. Dat is wat zich in België voordoet. Wij betalen veel belastingen, maar in vergelijking 

met een land zoals Denemarken zien we daar weinig van komen. 

 

 

 

 

 De overheidsschuld is sociaal onrechtvaardig. Omdat de overheidsschuld in landen zoals 

België binnenlandse schuld is. De staat gaat lenen bij de rijke burgers, dus wie wordt daar 

beter van? De rijke burgers. Zij lenen aan de overheid en worden daar rijk van.  

 Intergenerationeel: de schuld betekent dat je de lasten verschuift naar de volgende 

generaties. Wat nog meer problematisch is naar de achtergrond van de veroudering en 

vergrijzing.  

 Dit is gebeurt in de jaren 80 en 90. Een overheid die moet gaan besparen (dit is niet 

makkelijk, bv: op pensioenen). De overheid kan moeilijk besparen op het onderwijs, want het 

gros van de uitgaven zijn loonkosten. De makkelijkste manier voor politici om verkozen te 

worden is niet investeren. Dit is het probleem dat je krijgt en dat we ook gehad hebben. Op 

den duur krijg je belabberde autowegen, vuile treinen,… Dit is slecht, want de burgers 

betalen belastingen, ze zien er relatief weinig van terugkomen en bovendien zie je dat de 

infrastructuur aan het verloederen is. 

→ Overheidsschuld is een maatschappelijk probleem! 

 
Men doet nu alles om het onder controle te houden, met enig succes. Met de grote vraag: wat gaat 

er in de toekomst gebeuren, gegeven de stijgende kosten van pensioenen en gezondheidszorgen.  En 



terug dezelfde discussie die steeds opduikt: moeten we de begrotingsdiscipline aanhouden, of 

kunnen we wat relaxter zijn? 

 

Hoorcollege 9: 

Drie types van welvaartsstaten 

Logica’s en doelstellingen 

De welvaartsstaat is een voorlopig eindproduct van een langdurige evolutie waarbij elk van de drie 

grote traditionele ideologische stromingen van West-Europa hun eigen inbreng hebben gehad. Zo 

kwam van het liberalisme de idee van persoonlijke vrijheid en de vrije markteconomie. Uit het 

socialisme ontleende hij het klassenconflict en de overheidsinterventie en uit de christendemocratie 

het overleg, de subsidiariteit en het middenveld. […] Dit pluralistisch samengaan van drie grote 

strekkingen is de kern van het rijke West-Europese sociaal humanisme.  

Wat zijn de drijvende krachten gedachten geweest die dit samenlevingsmodel hebben mogelijk 

gemaakt? De onderliggende ideeën zijn heel belangrijk.  Ze hebben bijvoorbeeld sociale zekerheid 

bedacht. Het bestaan hiervan ga je verklaren door de noodwendigheden. De nood deed zich voor en 

dit was een mogelijkheid om dit op te lossen (een functionalistische manier van denken).  

We moeten de welvaartstaat beschouwen als een antwoord op economische, demografische en 

sociale veranderingen. Al die post- geïndustrialiseerde landen hebben bijna allemaal zo’n 

samenlevingsvorm op poten gezet! Er zijn heel grote verschillen tussen de landen. Er is een liberaal 

soort van welvaartstaten en dan een welvaartstaat waar de overheid een grotere rol speelt, de 

sociaal- democratische welvaartstaten, bv: Zweden, Denemarken) en ten slotte de conservatieve 

welvaartstaten 

Onderverdeling kunnen we dus eigenlijk terugbrengen naar de drie Franse idealen: 

 Liberté: het liberale model: de vrijheid van de burger. Als je hier de nadruk op legt ga je zo 

weinig mogelijk reguleren en zoveel mogelijk aan de markt overlaten. 

 Egalité: het socialisme: we gaan de nadruk leggen op gelijkheid! Als je dit wil nastreven moet 

de overheid heel wat organiseren.  

 Fraternité: christendemocraten: de broederlijkheid en de solidariteit kan georganiseerd 

worden onder elkaar. De nadruk op solidariteit binnen groepsverbanden. Het is geen toeval 

dat we aparte sociale zekerheidssystemen hebben binnen aparte beroepsgroepen, dit 

verwijst naar de solidariteit die georganiseerd worden binnen de groepen.  



Verdeling van de enveloppe verlaging van PB en RSZ-bijdrage werknemer over de loondecielen van de 

werkende bevolking 

De invloed van de partijprogramma’s op de verdeling in de bevolking. Dus er is de vraag gesteld: als 

we de partijprogramma’s bekijken; welke van de partijprogramma’s zijn het meest egalitair en welke 

zijn minder egalitair?  

Hier bekijken we de invloed van wat de verschillende politieke partijen in hun programma’s hebben 

staan omtrent de verlaging van de bijdragen voor de sociale zekerheid en de verlaging van de 

personenbelasting. Ze hebben een verschillende mix van voorstellen. Hier krijg je de berekening van 

de verdelingswijze van de verschillende programma’s. We gebruiken decielen(links de armste 

gezinnen, rechts de rijkste gezinnen): 

 NVA:  op het vlak van de vermindering van de personenbelasting en de sociale bijdragen: zij 

hebben een programma dat de hogere inkomens meer ten goede komt dan de lagere 

inkomens.  

 VLD: hetzelfde profiel als NVA,maar minder sterk. 

 GROEN: duidelijk egalitair! De voordelen gaan naar de laagste inkomensgroepen, zij doen dit 

meer dan SPA. 

 Vlaams Belang & lijst Dedecker: meer ten goede komende van de rijken 

We zien de ideologische grondstroom die verschillend is voor de liberalen(NVA) vergeleken met de 

SPA en groen. De christendemocraten zitten hier mooi tussen. Zij hebben een programma dat alle 

groepen ongeveer evenveel ten goede komt. 



Koopkrachteffecten van de veranderingen in kinderbijslag, winst of verlies per kwintiel 

 

Hetzelfde beeld als bij het pakket van de lastenverlagingen: dat reflecteert de 3 grote ideologieën 

van de grote partijen… Als we de grote begrippen van de Franse Revolutie als uitgangspunt nemen, 

dan komen we vandaag al een heel eind ver. 

Instrumenten van sociaal beleid 
 (para)Fiscaliteit (tax expenditures en inkomensherverdeling) 

 Sociale bijstand (inkomenswaarborg door solidariteit) 

 Sociale zekerheid (inkomenswaarborg door verzekering en solidariteit + activering) 

 Collectieve goederen en diensten (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorgen, ouderen 

zorg, etc.) 

 Arbeidsrecht 

Design 
Er zijn verschillende knoppen die beleidsmakers ter beschikken hebben  

 Collectief ; centraal/decentraal; rol middenveld en gezin  

 Universeel of selectief 

 Cash of care 

 Progressief, degressief, proportioneel 

Heel veel knoppen die gebruikt kunnen worden, die knoppen zijn niet neutraal. Als je voor de ene 

kiest, heb je meer kans om een bepaald resultaat te behalen, dan je voor een andere knop gekozen 

zou hebben. 

Combinatie arbeid en gezin: mogelijke beleidsmodellen 

 Gezinsondersteuning (loopbaanonderbreking, premie moeder aan de haard, 

kinderbijslagen…) 

 Diensten 

 Private markt ondersteund door belastingverminderingen 

 Private markt ondersteund door belastingverminderingen en uitkeringen 

 Gesubsidieerde kinderopvang (al dan niet tegen betaling en ondersteund door 

belastingverminderingen en uitkeringen) 

 



Stel je hebt het probleem van de combinatie van arbeid en gezin: je kan dan: 

 Cash uitkeringen geven om het voor gezinnen mogelijk te maken om een tijd thuis te blijven 

om de zorg voor de kinderen op zich te nemen, denk aan loopbaanonderbrekingen,… 

 Je kan diensten organiseren: kinderopvang: bv: de private markt, en dan kan je de knop 

gebruiken van de belastingen om dat aan te moedigen, of de markt dit laten organiseren, het 

als overheid zelf organiseren, of door  private initiatieven te gaan subsidiëren.  

In Vlaanderen wordt van alles gebruik gemaakt. We hebben: 

 Kinderbijslag en belastingverminderingen, loopbaanonderbrekingsuitkeringen, tijdskrediet…  

 Niet gesubsidieerde kinderopvang 

 Gesubsidieerde kinderopvang 

 Universeel maar met elementen van selectiviteit  

→ In principe is het universeel, maar er is een zekere selectiviteit. Bv de kinderopvang is universeel, 

dat is voor iedereen open,maar de rijke betalen wel meer dan de armen !  

Onderwijs 

 Care  

 Privaat of publiek 

 Publiek: gesubsidieerd of overheid 

 Cash 

 Universeel of selectief (studietoelage, kinderbijslag, belastingvermindering, 

basisinkomen) 

 Recht versus verantwoordelijkheid (basisinkomen versus leerkrediet) 

Je kan het onderwijs privaat organiseren, of publiek. Ze kunnen het private initiatief gaan 

subsidiëren. Er zijn ook knoppen die het onderwijs voor gezinnen betaalbaar te maken. Je kan dat 

doen door studietoelage, of door lage inschrijvingsgelden te vragen. Je kan ook de knop van de 

verantwoordelijkheid gebruiken (leerkrediet).  We geven ze punten en als ze niet hun best doen, 

verliezen ze punten. Het is hun eigen verantwoordelijkheid! 

In Vlaanderen wordt van alles gebruik gemaakt: 

 Onderwijsnetten (vrij en gemeenschap) 

 Universeel: kinderbijslagen 

 Selectief: belastingverminderingen, studietoelagen 

 Verantwoordelijkheid: leerkrediet 

Uitkomsten verdelingskringloop 
Inkomsten, fiscale en parafiscale heffingen 

 Progressief 

 Proportioneel 

 Regressief 

Uitgaven  

 Sociale zekerheid i.f.v. Risico, bijdragebetaling 

 Onderwijs: gratis en i.f.v. inkomen (HO, studietoelagen) 

 Gezondheidszorgen: prijs i.f.v. het inkomen 



 Huisvesting: prijs i.f.v. het inkomen 

 Openbaar vervoer, forfaitair  

Wie wordt er beter van? 

= empirische kwestie (de instrumenten hebben allemaal een eigen werking, ze hebben ook soms 

averechtse effecten (onbedoelde effecten)  en omdat de verschillende beleidsinstrumenten los 

worden gelaten op een samenleving die hierop gaat reageren (denk aan werkloosheidsuitkeringen: 

heel hoog? Werkloosheid zal toenemen). 

 vb. levensverwachting en pensioen (Wie wordt er beter van ons pensioensysteem? Het 

systeem is onwaarschijnlijk complex! Om een beeld te krijgen van wat dit eigenlijk 

verwezenlijkt is moeilijk. Stel dat we een duidelijk beeld hebben van hoe dat nu juist werkt, 

die machine en je zegt: we hebben een rechtvaardig pensioensysteem. Dan is de vraag naar 

wie wordt daar nu beter van afhankelijk van hoelang mensen leven. De levensverwachting is 

niet gelijk verspreid over de samenleving. Hooggeschoolde leven langer dan laaggeschoolde. 

als je een pensioensysteem werkt, dan moet je nog gaan kijken naar: wie zal het langst van 

het pensioen genieten? Dit kan je alleen weten door waarneming! Dus een empirische 

kwestie. 

 vb. onderwijsdeelname 

 vb. gebruik gezondheidszorgen, het percentage van de bevolking (tussen 25-34) met een 

goede subjectieve gezondheid neemt toe in functie van het hoogst behaalde diploma (2008). 

 

 

 

 

 

We hebben een goed onderwijssysteem en we weten dat dit veel geld kost. Maar als je de vraag wil 

beantwoorden; wie wordt hier beter van. Hangt dit sterk af van het design van je beleid, maar ook 

van wie maakt er gebruik van het onderwijs?  

Als je de vraag stelt van de herverdelingskringloop. Dit is een empirische kwestie! We stellen vast dat 

er ongelijkheden zijn in het onderwijs. De slaagkans bij kinderen van laaggeschoolde moeders en 

hooggeschoolde is een groot verschil. De samenstelling van deze groep is niet toevallig. De 

hooggeschoolde maken meer gebruik van het hoger onderwijs en dus meer van de gelden die de 

overheid beschikbaar stelt voor het onderwijs.  De slaagpercentages van diegene die in het hoger 

onderwijs willen geraken zijn zeer sterk sociaal gelaagd.  



Overal is er natuurlijk een sociale gelaagdheid in het onderwijs, in sommige landen is het minder het 

geval dan in andere landen. Vlaanderen scoort hier niet goed. Het is een onderwijssysteem dat in de 

loop van de jaren heel veel leerlingen achterlaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze bevragen de taalkennis en wiskundekennis. Men kent de sociale achtergrond: 

Het verschil tussen de leerlingen met de zwakste sociale achtergrond en het verschil met de sterkste 

sociale achtergrond (laatste kolom) is zeer groot in Frankrijk, Nieuw-Zeeland en België. Er zijn andere 

landen die het beter doen. Dit wordt gebruikt in politieke discussies. Er zijn aanwijzingen dat er 

mogelijkheden zijn dat men het beter kan doen.  

Verdeling secundair en tertiair inkomen 

We gaan nu met deze achtergrondkennis een bril proberen te maken van de impact van heel de 

herverdelingsoperatie op de verschillende groepen in de samenleving. 

 Primair min 

 Belastingen  

 Plus sociale zekerheidsuitkeringen 

 Plus profijt van collectieve goederen en diensten 

Het effect van de belastingen: een blik op het totaal belastbaar netto-inkomen voor en na belastingen 

per deciel (inkomens 2010, aanslagjaar 2011) 



 

Blauw: De 10% armsten ontvangen van het 

totaal belastbaar netto-inkomen 0,5% en 

de 10% rijksten 31,7%. 

Rood: Na herverdeling door belasting stijgt 

het aandeel van de 10% armsten tot 0,7% 

en daalt het aandeel van de rijksten tot 

27,3%. 

 

Hier beginnen we met het primaire 

inkomen en we gaan er de belastingen van 

aftrekken. We zien hier een 

decielenverdeling. Blauwe blokjes, noemen 

we het primaire inkomen. Je ziet hoe ongelijk verdeeld het primaire inkomen is! De scheefheid van 

de verdeling van het primaire inkomen. Min de belastingen, belastingen zijn progressief. De breedste 

schouders dragen de zwaarste lasten. Rood: primaire inkomen min de belastingen. Hier zien we al 

minder ongelijkheid. De lagere groepen schuiven naar omhoog en de hoge groepen schuiven naar 

beneden.  

Decielverdeling van het gebruik van kinderopvang door huishoudens met een jongste kind 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overheid stelt een budget ter beschikking om kinderopvang mogelijk te maken. De vraag is: wie 

wordt hier beter van? Om deze vraag te beantwoorden moeten we kijken naar de gesubsidieerde 

opvang. Wie maakt er gebruik van de opvang? Het laagste deciel gebruiken kinderopvang in veel 

mindere mate dan de 10% rijkste! Maar; de armste werken vaak niet dus zij hebben geen nood aan 

opvang. Er is niet genoeg kinderopvang en de sociaal sterke vinden vaker hun weg naar kinderopvang 

dan de sociaal zwakkeren. Maar werk is een belangrijkere factor. Gezinnen die geen werk hebben 

geen nood aan kinderopvang. 



→ Politieke debat: de kinderopvang (hier trek je de kaart van liberté; je geeft de keuze aan mensen 

om te gaan werken of niet te gaan werken en om vervolgens te kiezen hun leven te organiseren, of 

niet) 

Het Mattheuseffect 

“Aan wie heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloed hebben; maar aan wie niets heeft, zal ook 

het weinige worden afgenomen van wat hij bezit“  

Het grote onbedoelde effect van de grote herverdeling van de welvaartstaat is Mattheus. Wat 

empirisch bevestigd wordt dat een belangrijk deel van de herverdeling in die kringloop gebeurt, 

vertrekkende vanuit de belastingen, tot de verdeling van collectieve goederen en diensten, dat een 

belangrijk deel van de herverdeling terugkomt bij diegene die er goed voorstanden voor de 

herverdelingsoperatie begon.     

De keerzijde van Mattheus: er is een grote herverdeling, maar toch is het armoede probleem 

 niet opgelost, d.w.z. dat een groot deel niet terecht komt bij de arme 

 
Armoede in de welvaartsstaat 

Armoede in de welvaartsstaat 

Wat is armoede?  

Armoede is niet een begrip waar dat je makkelijk alles zou kunnen onder vatten. Het is een inwezen 

ambigue begrip, omdat armoede gradueel is: je hebt niet zoiets als arme mensen en rijke mensen, 

het is eerder: armere mensen en rijkere mensen.  Er zijn verschillende categorieën: de dakloze, en 

mensen die in het midden van de maand geen geld meer over hebben. Meerdimensioneel: het gaat 

niet alleen over ‘niet rondkomen in de loop van de maand’, niet alleen over ‘slechte woning’, niet 

alleen over ‘geen dak hebben’, het gaat ook over slechte gezondheid, ook over ‘niet de sociale 

netwerken hebben om er zelf uit te geraken’, het gaat ook over onvoldoende onderwijs, psychische 

gezondheid. Armoede is dus meerdimensioneel. Armoede is relatief; je kan alleen over armoede 

denken vertrekkende van een bepaalde plaats en tijd. De armoede van vandaag in Vlaanderen is heel 

anders dan de armoede in Vlaanderen 50 jaar geleden. De armoede vandaag in Vlaanderen dan de 

armoede vandaag in China. Het is afhankelijk van de samenlevingscontext.  

Hoe meten? 

 Wettelijke methode: we nemen bv het niveau van het leefloon. Iedereen die een inkomen 

heeft dat lager is dan het leefloon beschouwen we als ‘arm’. Maar wat als een samenleving 

een leefloon creëert dat eigenlijk te laag is? Als je de meting wilt gebruiken om de 

samenleving te sturen, dan is de wettelijke methode niet bepaald geschikt.  

 Relatieve of statistische methode: Deze methode heeft veel voordelen, het kan makkelijk 

berekend worden, het relatieve van de armoede wordt goed gereflecteerd, het beweegt mee 

met de algemene welvaart in een bepaalde samenleving. Het kan niet worden 

gemanipuleerd.  Beperkingen: het houdt geen rekening met het multidimensionale  karakter 

van armoede. Je houdt geen rekening met alle andere factoren die armoede mee 

beïnvloeden. Het is relatief en die evolueert mee met de algemene welvaart 

 Subjectieve methode:  wordt op dit ogenblik niet gebruikt 

 Budgetmethode: volop mee bezig om te ontwikkelen. Dit bestaat erin dat men op de best 

mogelijke wijze probeert een korf samen te stellen van noodzakelijke goederen en diensten 



die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving. Als je de prijzen van die korf 

optelt, krijg je een inkomen waarvan je kunt aannemen dat dat noodzakelijk is om in de 

gegeven samenleving op een fatsoenlijke manier te kunnen leven. 

 Deprivatie-methode: hier gaat men vragen aan gezinnen of ze een reeks van goederen en 

diensten al dan niet bezitten: bv: hebben ze een waterdichte jas, een fatsoenlijk huis,… 

  

Er zijn ook constante waarbij armoede vaak voorkomt, dit zijn de risicogroepen: laaggeschoolden, 

werklozen, zieken, invalide en migranten. Zij hebben een hoog armoederisico. Vroeger was armoede 

een probleem van ouderen, ons pensioensysteem heeft dat opgelost.  

 21% van de kinderen in arme gezinnen loopt schoolse achterstand op 

 22% heeft gedragsproblemen  

 Depressiviteit komt significant meer voor onder de armoedegrens  

 Problematische schuldsituaties 

 

 

Anticlimax welvaartsstaat 
 

Mattheuseffect en armoede 

 
Anti-climax na de lof van de welvaartsstaat?  

onopgelost armoedeprobleem 

7 spectaculaire veranderingen in Vlaanderen, De Standaard 13/05/2009  

1. In 1983 was maar de helft van de Vlamingen op actieve leeftijd aan het werk, in 2007 twee 

op de drie (van 2 naar 2,5 miljoen, een kwart meer). 

2. In 1983 lag de welvaart (bbp) per hoofd rond 17.500 euro, in 2007 rond 30.000 euro, bijna 

het dubbele. 

3. In 1981 woonden twee op de drie gezinnen in een eigen huis, in 2007 drie op de vier. 

4. In 1980 hadden de mannen een levensverwachting van 70jaar, de vrouwen van 76,8 jaar; in 

2007 was dat resp. 78,1 en 83,3 jaar, gemiddeld acht jaar langer (in 1900 resp. 45 en 48 jaar). 

5. In 1985 leefde 7,5 procent van de kinderen in een arm gezin, in 2006 12 procent. 

6. In 1996 nam 49 procent van de bevolking deel aan activiteiten van verenigingen (51 procent 

nooit), in 2006 was dat 61procent (39 procent nooit). 

7. In 1985 vielen er 1.000 verkeersdoden in Vlaanderen, in 2006 nog 500. 

De sociale staat van Vlaanderen maakte een vergelijking van de periode 1983-2007. Ze zeiden: in 

deze periode zijn er fantastische dingen gebeurt. 

 Een geweldige toename van het aantal mensen aan het werk.  

 Een belangrijke toename van de welvaart. De taart was groter geworden 

 Groei sociale overheidsuitgaven, grotere levensverwachting 

 Inzet op gelijke kansen in het onderwijs 

Waarom is de armoede dan niet gedaald?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De achtergrond 

 Economische veranderingen 

 nieuwe sociale kwestie: de kenniseconomie heeft de arbeidsmarkt nood aan 

geschoolde, creatieve arbeidskrachten. Diegene die de vaardigheden  niet hebben 

(kunnen ontwikkelen) die noodzakelijk zijn in de arbeidsmarkt, zijn overbodig 

geworden. 

 Sociale veranderingen (emancipatie) 

 nieuwe sociale risico’s (1 inkomen, combinatie arbeid-gezin):  sociale veranderingen: 

als gevolg van het toename van het aantal echtscheidingen,…   

 Demografische veranderingen 

 kost van de veroudering 

 migratie 

 Ecologische veranderingen 

 Energiekost 

 Oude behoeften: de behoefte aan pensioenen, ziekte, invaliditeitsuitkeringen 

 Nieuwe behoeften:  structurele langdurige werkloosheid, het moeten inkomen met  1 

inkomen, de combinatie arbeid en gezin 

 Beperkte budgettaire middelen:  in het verleden hebben onze welvaartstaten nieuwe 

behoefte opgelost door meer geld uit te geven, maar dat kunnen we nu niet meer. We 

kunnen het budget niet verder laten toenemen met nieuwe behoeften. 

Het beleid 

Er is een derde weg, een investeringsstaat, een actieve welvaartsstaat die: 

 Inzet op werk (maar er is een ongelijke verdeling van werk over huishoudens en een trage 

groei van het minimumloon) 

 Inzet op nieuwe sociale risico’s (maar dit vormt nieuwe Mattheuseffecten) 

 Inzet op gelijke kansen  



De paradox van de investeringsstaat 
Investeren in werk, talenten, combinatie arbeid en gezin … wil zeggen inzetten in diegenen die reeds 

werken, diegenen die reeds studeren, diegenen die reeds wek en gezin combineren…in de hoop dat 

de anderen gaan volgen. Het antwoord kan niet anders zijn dan: meer solidariteit door meer 

herverdeling: horizontaal, verticaal, intergenerationeel  

→ Meer herverdeling en dus meer solidariteit in alle richtingen! 

Maar opgelet, want Mattheus is ook functioneel voor de welvaartsstaat: “Programs for the poor 

become poor programs” of, meer populistisch klinkt het als “mensen moeten zien wat er met hun 

belastinggeld gebeurt” (S. Stevaert)  

→ Mattheus is inderdaad de anticlimax, de keerzijde is armoede. En dat moet geproblematiseerd 

worden. Dus; meer nadenken: hoe kunnen we onze uitgaven meer herverdelen 

Maar Mattheus is functioneel voor de werking van de welvaartstaat: omdat als je een samenleving 

organiseert waarbij je enkel oog hebt voor de onderste groepen en alle andere laat betalen voor de 

andere groepen, dan heb je een samenleving waar de legitimiteit waar de sterkste groepen betalen 

voor de onderste groepen, niet erg groot zal zijn. De hogere groepen gaan zeggen: moet dat allemaal 

wel? Slagzin: programs for the poor become poor program” 


