Samenleving, feiten en problemen: HC1
Welvaartsstaat & architectuur
Over de actuele westerse democratieën (België in het bijzonder)
Architectuur: wat, waarom en hoe?
Met welke uitkomsten en onopgeloste problemen?
De institutionele kenmerken van onze samenleving:
-

België,Nederland,Duitsland, … ( Rijke democratieën)
àallemaal welvaartstaten
De architectuur van de welvaarstaat is voortdurend in beweging, past zich voortdurend aan
de nodige behoeften en mogelijkheden.

Welvaartstaat: verwijst naar verschillende betekenissen:
Ø 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.

Ø 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!
à Een samenleving die probeert voor zoveel mogelijk mensen het welbevinden te creeëren.
Ø 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
Ø Verzorgingsstaat/welzijnssamenleving/Welsyn Staat (Afrikaans)
= Verzorgingsamenleving. 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.
Ø Investeringsstaat/actieve welvaarstaat
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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.
Ø 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 à 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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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:
1) Hoge materiële welvaart en levensstandaard: niet alleen: geweldig rijk
àverwijst naar 3 zaken:
a) Toestand: historische welvaartspeil bereikt
b) Doel: hogere materiële welvaart en levensstandaard bereiken: nog welvarender
geworden +hogere levensstandaarden
c) 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.
2) Optreden van de overheden gericht op de effectieve waarborging van sociale grondrechten
Sociale grondrechten: recht op inkomen, wonen,onderwijs,gezondheidszorg, …
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.
è Deze overgang gaat gepaard met een toenemende socialisatie van het inkomen.
‘De globale stijging van de sociale overheidsuitgaven na WOII’ (tabel)
-

1950: redelijk hoog: Frankrijk, België, VK, Duitsland,…
àlanden die het eerst het industrialiseringsproces zijn ingestapt en die eerst geconfronteerd
zijn met de sociale problematiek.

3) 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.
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-

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.
àIn 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):
-

Werkgevers
Werknemers (vakbonden)

De sociale zekerheid wordt betaald door bijdragen van werknemers en werkgevers. Stakeholders
financieren sociale zekerheid!
4) Parlementaire democratie
Staat voor:
- Vooruitwilliging van de voorkeuren van de bevolking (Vb.: voor/tegen euthanasie,
voor/tegen splitsing BHV,…)
- Vrijwaren van de vrijheden van organisaties en individuen
- Welvaartsvoorzieningen
Universiteit is autonoom, maar geldt voor de Vlaamse overheid à zij voeren een controle uit op
de uitgaven van de universiteit.
5) 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!
àkinderen van illegalen hebben recht op onderwijs
àrecht op basisgezondheidszorg
à…
Moeten we de taart/ het bakken van de taarten,die verdeling ervan op een hoger niveau
tillen
àGriekenland: problemen, geholpen door anderen!
1 regio die zegt: WIJ bakken een taart en verdelen die onder elkaar.
Spanje: Catalonia: meer opzichzelf
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Twee tegengestelde bewegingen:
Noodzaak om het niveau op te tillen naar Europa ßà sterke politieke tendensen om net het
omgekeerde te doen

BESLUIT:
Welvaartsstaat:
1) Is vol spanningsvolle tegenstellingen, voortdurend zoeken naar centrale tegenstellingen.
Centrale tegenstellingen: arbeid en kapitaal
2) Is een dynamisch proces: is voortdurend in herbouw
3) Is een roeping
4) Waarrond voortdurend politiek conflict
5) Is een ethiek (van sociale rechtvaardigheid)
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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.
Tijdsstructuur in het filmpje:
1. liberaal tijdvak (1800-1880) : de oorsprong
waar de kiemen worden gelegd wat later de welvaartsstaat zou worden
2. voorbereiding (1880-1940)
3. uitbouw (1950-1970)
4. crisis en heroriëntering (1975-…)
een periode die nog niet is afgesloten!
1) liberaal tijdvak (1800-1880)
a. industrialisatie
b. etat gendarme / burgerlijke rechtsstaat
c. zeer slechte leefomstandigheden voor de arbeiders (sociale kwestie)
d. begin van onderlinge hulp = kiem van de sociale zekerheid
Een periode waarin dat er zich een zeer grote economische transformatie begint af te spelen, de
industrialisering ,met een overheid en een samenlevingsordening waarbij de overheid een zeer
beperkte rol heeft. Ze zorgen er alleen voor dat de vrijheden en het bezit van de burgers niet in
gevaar komt. Dit is een negatieve rol, maar de overheid mag niet positief iets gaan doen.
De industrialisering, zonder enige regulering, zonder enige vorm van pensioen, kinderbijslag,..,
zonder een overheid die dit in goede banen leidt, zorgt dit voor heel slechte omstandigheden bij de
arbeidende klasse, voor armoede wat men achteraf ‘de sociale kwestie’ is gaan noemen.
à de industrialisering heeft de sociale kwestie doen ontstaan
Gevolgen: opstanden, periodes van zeer grote sociale onrust.
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In het liberaal tijdsvak (waar de overheid niets mag/kan doen), zoeken de arbeiders oplossingen
onder elkaar. De maatschappijen van onderlinge bijstand:
Arbeiders die in kleine groepen, kleine spaarpotjes begonnen aan te leggen, voor het geval dat 1 van
hen een arbeidsongeval meemaakte of overleed.
In het Frans: mutuelle, vandaar de mutualiteit : het begin van de gezondheidzorgen!
In de kleine projecten (sociale innovatie projecten waarbij mensen oplossingen proberen te zoeken
voor de moeilijke levensomstandigheden waarin ze zich bevinden) zit de kiem van onze
welvaartstaat, in die kleine initiatieven die daar worden genomen.

2. voorbereiding (1880-1940)
◦ minimale arbeidswetgeving
◦ belanggroepen komen tot stand (1885: SP; 1890: BB; 1891: Rerum Novarum;
Landsbonden van mutualiteiten)
◦ in Duitsland: verplichte sociale verzekeringen (Bismarck)
◦ crisis jaren 1930 (Keynes, Beveridge, De Man)
Dit is een periode van voorbereiding die loopt vanaf de 2de helft van de 19de eeuw tot het einde van
de tweede wereldoorlog.
In deze periode beginnen de vormen van de arbeidswetgeving, wetgeving door de overheid, vb: het
verbod op kinderarbeid.
De overheid, de samenleving begint in te grijpen. De arbeiders beginnen zich te organiseren in
vakbonden. De maatschappij van onderlinge bijstand wordt alsmaar groter.
Rerum Novarum: Daens die opkwam tegen de burgerlijke elite, die een discours hield dat er sociale
rechten moesten komen voor de arbeiders. Dit discours werd niet aanvaard door de kerkelijke
hiërarchie. Dankzij de rerum novarum (1891):wanneer de sociale kwestie door de kerk aanvaard
wordt als een probleem , een maatschappelijke kwestie,waar iets aan gedaan moest worden.
De katholieken partijen kregen op dit ogenblik de kans om zich meer te profileren met programma’s
met sociale doelstellingen.
In diezelfde periode:in Duitsland(Bismarck, die als eerste een sociale zekerheid instelt).
Crisisjaren, waar men vaststelt dat de vrije markt, het kapitalisme niet in staat is voldoende jobs te
creëren met grote werkloosheid als gevolg. Enkele mensen denken: wat gaat er hier mis en hoe gaan
we dat in de toekomst vermijden? (Keynes, Beveridge & Hendrik De Man)
Zij hebben de intellectuele basis gelegd, voor de welvaartsstaat zoals we die kennen.
In deze fase worden de eerst institutionele basis gelegd, de politieke basis en de intellectuele basis
gelegd om het maatschappijmodel te gaan vorm geven na de 2de wereldoorlog.
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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
è dit zegt veel over de tijdsgeest
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
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DUS :
De Welvaartsstaat is
}

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.

è Bekeken vanuit dit historisch perspectief - waar zit de kiem, waar is het begonnen – is de
welvaartsstaat een antwoord op de sociaal economische en demografische problemen van
de 19de eeuw, ondertussen is het een samenlevingsmodel geworden dat ook oplossingen
zoekt van de sociaal,economische demografische problemen uit de 21ste eeuw.
}

politiek (het is afgedwongen geweest) mogelijk gemaakt door
◦

algemeen stemrecht

◦

de sociaal-politieke bewegingen en drukkingsgroepen (vakbonden,patronaat,de
boerenbond,…)

9

Het vervolg op de voorbereiding: de communistische revolutie (1917) en de crisis van de jaren 1930
}

communisme in Rusland (1917)

Alternatieve samenlevingsmodel, het andere antwoord op dezelfde sociaal economische
wantoestanden en problemen die industrialiserende samenlevingen ontmoeten, nl het
communisme, marxisme. In Rusland begint men dat antwoord implementeren.
}

economische crisis en grote sociale wantoestanden

}

politieke destabilisatie in het Westen (Hitler, Mussolini, Salazar en Franco, REX)
In de periode van politieke, sociale en economische instabiliteit zijn er aantal mensen die zijn
beginnen nadenken:
1)Hoe kunnen we begrijpen wat hier mis gaat?
2) Hoe kunnen we oplossingen aanbrengen?

… 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
én met de uitwerkingen van een statistisch apparaat om economische groei te meten
(Nationale Rekeningen, BNP, inflatie, …….)

J. Keynes
The General Theory of Employment, Interest and Money (1936)

Keynesianisme
Hij heeft het mogelijk gemaakt dat brede politieke stromingen de gedachte hebben aangenomen dat
de rol van de overheid belangrijker moest worden. Dat het overheidsbeslag moest toenemen!
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Excursus: Keynes en de huidige crisis
Titel vd krant: Obama besmet door Keynes-virus:
Bijzonder actueel: met de financiële crisis van 2008
Discussie: is het goed/niet goed dat we in alle landen beginnen te besparen? Is het goed dat we de
Grieken heel hard laten besparen?
Sommigen zeggen: ja, anderen zeggen neen,want het overheidsbeslag is al veel te groot geworden
(meer dan 50%, deze landen zitten dus met overheidsschulden)
Reactie van Joseph Stiglitz
-

We bezondigen ons aan begrotingfetisjisme. In uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke
begrotingstekorten geoorloofd.
Het laatste wat Griekenland mag doen, is het begrotingstekort ijlings terugschroeven onder
de druk van de markten.

Ierland 2009
BBP : -3% in 2008 en -10% in 2009 en werkloosheid: +12%
Reactie overheid:
•

belasting van 1% op bruto inkomen

•

bijdrage van ambtenaren voor pensioen (2% voor inkomens tot 15.000 euro tot 6%
boven 17.500 euro)

•

geen eindejaarstoelage

•

halvering kinderbijslag toeslag voor jonge kinderen

•

kinderbijslag -10%

àzeer serieuze ingrijpen. Ierland schijnt wel uit de tunnel te komen

Terug naar de geschiedenis (nog steeds in de voorbereidingsperiode)
}

arbeidswetgeving van louter bescherming naar positieve verbetering
(40-urenweek, erkenning vakbonden, zij gaan dus een rol kunnen spelen in het afdwingen
van sociale en economische rechten)

}

eerste Nationale Arbeidsconferentie samen: hier komen vakenbonden en patronaat samen
om met elkaar te spreken. Dit wordt heel belangrijk voor de sociale organisatie van de
welvaartsstaat.
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}

sociale verzekering verplicht in twee sectoren:
◦

pensioenen (1924)

◦

kinderbijslag (1930)

Het begin van de Sociale Zekerheid: het voorbeeld van de werkloosheid
}

De oprichting van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid in 1935
(NDAW):

}

Opdracht: coördinatie van de arbeidsbemiddeling en de werkloosheid over het hele
grondgebied

}

Stelsel:
◦

Verzekeringsuitkering gedurende maximum 60 dagen, uitbetaald door de
werkloosheidskassen

◦

Vervolgens bijstandsuitkering indien de behoefte wordt aangetoond, toegekend
door de NDAB

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.
Nu: Werkloosheidsverzekering is in principe onbepaald in de duur. De bijstandsuitkering is alleen
voor die gezinnen die behoeftig zijn. Niet voor iedereen die bijdragen betaald heeft voor het
systeem.
3. 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”.
àBasispact
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-

-

-

1944: besluitwet die de Sociale Zekerheid regelt (onmiddellijk uitvloeisel van het sociale pact)
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’
Welvaart creëren, ervoor zorgen dat bedrijven kunnen investeren en concurreren met het
buitenland.
Sociaal overleg, sociale vrede, sociale gesprekspartners
Het grote contract tussen arbeid en kapitaal
Sociale markteconomie (het bijeen brengen van de sociale markt en de sociale correcties van
die markt)
Betere sociale zekerheid voor steeds meer mensen
Onderwijs
Gezondheidszorgen

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.
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Schema: opbouw van het inkomen in de welvaartsstaat (VERPLICT LESMATERIAAL)
T
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)

Tertiaire inkomen: het vrij beschikbare inkomen waar dat je aan gaat toevoegen de inkomsten die je
onrechtstreeks haalt doordat je gebruikt maakt van collectieve goederen en diensten.
Voorbeeld:
Studenten aan UA, hier staat een kost tegenover. Moest de overheid het niet betalen, moest je het
zelf betalen. Vergelijk het secundaire inkomen tussen de VS en België, in VS, veel hoger, maar
rekeninghoudend met het tertiaire inkomen. Want die Amerikanen moeten met het tertiaire
inkomen ZELF hun doktersbezoeken en verzorging en onderwijs,… betalen
Heel dit schema en het belang van de herverdeling neemt heel snel toe in de jaren ’50,’60.

14

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

Grafiek 1: welvaartspeil en sociale uitgaven
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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.
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-

-

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.
OF
‘Je moet veel uitgeven,vooraleer je kan bakken. Je moet investeren in bakkers vooraleer je
kan bakken’
VS: zeer rijk, maar zij geven weinig uit.
Er is veel ruimte voor maatschappelijke, politieke keuzes.

Armoedegraad na belastingen en transfers

Grafiek 2: Armoedepeil en sociale uitgaven
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Kritiek:
-

Hoeveel moeite doet een overheid om goed onderwijs,verzorging,… te financieren?
Sterk verband: hoe meer er wordt geïnvesteerd, hoe lager de armoede, en omgekeerd.
Landen die weinig uitgeven, dan is er een hoge armoede.
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4. 1975 – nu
De welvaartsstaat in woelige waters ….
“Crisis VAN de welvaartsstaat?”
}

niet omdat het concept het laat afweten

}

wél omdat de omgeving verandert
◦

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.
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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.
è Dit is een nieuwe behoefte die ontstaat door sociale verandering!

1. Post-industriële revolutie:
Gevolg: een massale verschuiving van jobs van industrie naar diensten (dankzij de sluiting
van de grote bedrijven, maar tegelijkertijd groeit een nieuwe economie, de
diensteneconomie. En deze economie maakt even veel jobs dat zijn verloren gegaan in de
vorige. Vanaf de jaren 90 maken ze zelfs MEER jobs dan er verloren zijn gegaan in de vorige
industrie.
De verliezers zijn de oude,mannelijke arbeiders(mijnwerkers), die hun job verliezen. Zij waren
niet meer inschakelbaar in de nieuwe economie , de laaggeschoolde.
De winnaars zijn de hooggeschoolde en de vrouwen
Hier zit een maatschappelijke tendens in die de ongelijkheid doet toenemen als de
samenleving hier niet op reageert.

- Industrie

diensten

- Arbeidskracht
kenniswerkers:
Arbeidskracht verwijst naar de 19de eeuwse arbeid. We spreken minder en minder over
arbeidskracht, we spreken nu van kenniswerkers. Daardoor verandert de betekenis van
arbeid. Als we in de industriële betekenis van arbeidskracht, was arbeid iets wat men deed
om den brode en den node. De sociale strijd bestond erin zodat mensen op tijd op pensioen
konden, dat vrouwen en kinderen niet moesten gaan werken,…. Verkorting van de
arbeidsduur.
Nu: Werk geeft status en inkomen. Werk is iets wat men nodig heeft om het sociaal netwerk
te kunnen vulllen. Werk krijgt een andere betekenis in de architectuur van de welvaartstaat

- 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.
De laaggeschoolden winnen 2x:
-

Met 2 vinden ze werk op de arbeidsmarkt
Ze verdienen met 2 betere lonen
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2. Voorspelbaarheid van risico’s
- Werkloosheid

scholingsgraad

- Gezondheidsrisico’s
Kan de verzekeringstechniek nog werken?
Sociale risico’s worden voorspelbaar. Dit is heel duidelijk voor de werkloosheid.
Een jongere die zonder secundair onderwijs diploma de arbeidsmarkt betreedt, daarvan weten we
hoe hoog het werkloosheidsrisico is, dankzij statistische gegevens.
Sommigen hebben een zeer laag werkloosheidsrisico, terwijl andere een zeer hoog
werkloosheidsrisico hebben.
In een gepolariseerde samenwerking waarin sommigen een zeer hoog werkloosheidsrisico hebben
en anderen niet, werkt het instrument van sociale verzekering niet. De werkloosheidsverzekering is al
lang geen verzekering meer.
In zekere zin zien we dit ook in de gezondheid. Gezondheidsrisico’s worden voorspelbaar,waardoor
men vraagstukken krijgt zoals:
-

-

Obesitas, is dit gelinkt aan slechte eetgewoonten en dat leidt tot veel kwalen,
suikerziekte,hartziekten. Moeten we dit als gemeenschap laten betalen door de
gezondheidsverzekering? We zijn misschien zelf verantwoordelijk!
Roken, je weet dat er een heel groot risico bestaat, moet de collectiviteit nu betalen,
wanneer die roker alle goede raad in de wind slaat?

Dit wordt dus in vraag gesteld.
De individualisering verwijst naar de instabiliteit van gezinsverbanden, meer echtscheidingen, meer
hertrouwen,minder huwelijken, … gekoppeld aan een grote flexibiliteit aan de levenslopen waardoor
het hele instrumentarium dat onze voorouders hebben uitgedacht van sociale bescherming, werkt
niet meer zo goed: denk aan de overlevingspensioenen, echtscheidingspensioenen( = niet zo
genereus als weduweverzekering. Het risico op weduweschap is een risico dat je niet in de hand hebt
en waar je zelf niet verantwoordelijk is, een echtscheiding wel)
3. Individualisering
- Differentiatie van samenlevingsverbanden
- Flexibiliteit van levensloopbanen
Flexibilisering van sociaal beleid (hoeveel studiepunten nodig om student te zijn voor
kinderbijslagen?)
De toenemende zorgbehoeften door de vergrijzing. De vergrijzing gaat de toenemende jaren alleen
maar toenemen. Maar ook toenemende zorgbehoeften door de emancipatie van de vrouw, die
zorgde vroeger gratis en voor niks voor de kinderen,ouders en voor de partner.
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Nu, ten eerste: ze gaat werken, dus ze heeft minder tijd om te zorgen en bovendien genereren ze zelf
zorgbehoeften. Dit betekent dat zorg een hoge prijs gekregen heeft. De overheid heeft dit moeten
overpakken, de overheid betaalt voor kinderopvang, voor loopbaanonderbrekingen, voor
kleuteropvang, voor tijdskrediet,..
Met andere woorden ziet men dat de verdere modernisering meer behoeften opwekt. De behoeften
om dingen collectief te doen. We moeten herschikken.
5. Globalisering
- Europa – wereld
- Ongelijkheden op wereldvlak
- Social dumping?
- Sociale grondrechten voor welke burger?
- Sociaal Europa?

Globalisering: wereldwijd met zeer grote ongelijkheden.
-

Hoe kunnen de sociale verzorgingsstaten standhouden in die grote wereldconcurrentie? is de
vraag van de sociale dumping.
Door de globalisering hebben we de migratievraagstuk, daaruit voortvloeiend:
in de welvaarstaten de feitelijke sociale waarborgen van de grondrechten aan wie?
Vroeger was dit simpel: aan alle Belgische burgers.
Nu: wordt dit vraagstuk moeilijker.
In Europa: voor alle Europeanen,de Zwitsers zijn uit dit akkoord uitgestapt. Ze hebben een
maatschappelijk debat gehouden: sociale grondrechten aan wie? Hun antwoord; aan ons!

6. Post-modernisme 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

20

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.
Crisis van de uitvoering:
Alle systemen zijn van onderuit gegroeid incrementeel. Met vallen en opstaan, voortdurend zoekend
naar oplossingen om de systemen rechtvaardiger te maken. Het resultaat is dat de systemen
ongelooflijk complex geworden zijn.
Voorbeeld: een complexe regelgeving:
-

De kinderbijslag: onvoorstelbaar complex. Dit ondervinden we door de splitsing.
Belastingsformulier invullen: niet legitiem, mensen stellen het in vraag; is het rechtvaardig of
niet en e sociaal zwakkeren vinden hun weg hier niet in.

21

Hoorcollege 3:
Inhoud les:
Kenmerken van de samenlevingsordening

Economische groei, welvaart en verdeling
Hoge materiële welvaart:
Op wereldschaal gezien zijn we ongelooflijk welvarend, dit is een toestand. We hebben dit bereikt.
Het verhogen van de welvaart is een doel van de welvaartstaat. Ondanks dat we zo rijk geworden
zijn, willen we nog steeds rijker worden.
De economische groei is dus een doelstelling.
De hoge materiële welvaart wordt gezien als een noodzakelijk middel om welvaart te organiseren:
Vb.: Debat: gaan we onze pensioenen kunnen betalen? Gaan jong en oud op dezelfde manier kunnen
genieten van de welvaart? Ja, maar we zullen moeten groeien. We moeten de vergrijzingkosten
kunnen opvangen. Welvaart is een toestand, een doel en een middel. Economische groei staat dus
centraal in de welvaartsdemocratie.
Economische groei (= grotere productie van goederen en diensten/hoofd) gemeten
a.d.h.v.
BBP/BNP/BNI:
•

per capita

•

in reële termen

Economische groei =hetgeen dat gedurende een bepaalde periode (1jaar) geproduceerd wordt
binnen een land aan goederen en diensten, die in monetaire termen kunnen worden uitgedrukt.
Maatstaven om dit te berekenen: BBP, BNP, BNI
Dit kan uitgedrukt worden
-

per capita ( = per hoofd van de bevolking)
in reële termen (à de prijs van goederen en diensten neemt toe, inflatie)

http://tools.google.com/gapminder
België: geweldige stijging, ondanks dat we zeggen dat we al 30 jaar in crisisverkeer zitten
China: heel ander patroon, China is ons aan het inhalen.
Wereld: de welvaartstaten zijn voornamelijk de roze, sterke ontwikkeling + sterke inhaalbeweging
(van vooral China & India)
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Internationale herverdeling: aantal mensen met minder dan 1,25 dollar per dag

Aantal mensen met minder dan $1,25 per dag
(in miljoenen)
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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 wegverklaard 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!
Excursus
Koopkrachtvastheid = in het Italiaans:“La scala mobile”
Welvaartsvastheid
è 2 belangrijke begrippen als we nadenken over de taart en de verdeling hiervan.
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Koopkrachtvastheid
= Wanneer de prijzen stijgen, ook de lonen en alle sociale uitkeringen mee stijgen.
= als het loon de nominale prijsevolutie volgt
•

door middel van gezondheidsindex (vroeger index van kleinhandelsprijzen)
die toelaat de evolutie van de prijzen te meten, en wanneer een spil wordt
overschreden, de lonen worden aangepast hieraan
ààlle lonen en uitkeringen van de sociale zekerheid van zodra spilindex is
overschreden

“Heilige koe” of sociaal grondrecht?
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.
è 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 ß à vakbonden: aan de index kom je niet aan
Tussenoplossing:
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Indexwijziging 2014

Uit:
Zomerbermuda
voor vrouwen
Pizza (vers)
Kosten voor het
wassalon
Zeekreeft
Oesters
Boerenpastei
Broek in ribfluweel
Dvd-speler
Toeristische reisgids
Huur van een dvd
Brilglazen (glas)
Woordspel
…

Indexkorf: belangrijkste
consumptiegoederen en diensten

In:
Couscous
Pizza (diepgevroren)
Sportdrank
Tablets
Blu-rayspeler
Telecommunicatiep
acks
Fietshelm
Keukenrobot
Huur van een
springkasteel
Bustehouder (pushup)
Sneakers voor heren
Keukenrobot
Brilglazen
(kunststof)
…
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Men gaat op basis van gezinsbudgetenquêtes een korf maken van goederen en diensten die
veel gebruikt worden. Men maakt een korf van represatieve goederen en diensten. Elke
maand stuurt men inspecteurs van ginancien 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.
Men heeft nu de korf aangepast. Enkele dingen eruit gehaald. Men heeft geobserveerd wat
de gemiddelde Belg koopt. Er is vb. gebleken dat de gemiddelde belg minder zeekreeft
koopt. Couscous dan weer is erin gekomen
Men heeft die korf, waar bv. nu die tablet inzet, gaat men maand na maand zien wat de
tablet kost. Naar de evolutie van de prijzen van de tablets, gaat men de lonen aanpassen.
Zodat men bijvoorbeeld binnen een jaar nog altijd dezelfde tablet kan kopen
è Mechanisme van de koopkrachtvastheid
Dit is niet dat men gaat corrigeren in de sociale uitkeringen voor het feit dat we eigenlijk
geen reisgidsen meer nodig hebben, maar tablets. Dit wijst op een hogere welvaart. We zijn
welvarender geworden. Dat boekje is passé, we willen nu een tablet.
Met dit mechanisme past men enkel de evolutie van de prijs van de tablet.
Voorbeeld: Gepensioneerden:
Pensioen van €1000. Zijn pensioen gaat aangepast worden aan de stijging van de prijzen.
Dus, de gepensioneerden gaat met zijn pensioen altijd dezelfde goederen en diensten
kunnen kopen. Na verloop van tijd, als iedereen met tablets werkt, gaat die gepensioneerden
ook met tablets willen werken. Dus men gaat zijn pensioen moeten aanpassen, opdat hij ook
een tablet kan kopen. Het pensioen moet mee evolueren met het wevaartskoek.
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.
En wat met de welvaartsvastheid?
= als het inkomen niet enkel nominaal maar ook reëel de algemene welvaart volgt
Welvaartsvastheid:
Verwijst naar de koppeling van de sociale uitkeringen aan de stijging van de welvaart in het
algemeen.

Daarvoor hebben we geen mechanismen, dat zo automatisch werkt aan de koopkracht. Dit moet
onderhandeld worden voor de sociale partners, waar budgetten voor klaar liggen, dit in een
periodieke periode.
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Evolutie van een maximale werkloosheidsuitkering voor gezinshoofden
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Voorbeeld:
Wat betekent het feit dat de sociale uitkeringen niet zijn aangepast aan de welvaartstijgingen:
Werkloosheidsuitkeringen: Maximum werkloosheidsuitkering per gezinshoofd
Die zwarte lijn blijft constant: de koopkracht van de werkloosheidsuitkeringen is ongewijzigd
gebleven.
Roos: uitgedrukt in % van het nationaal inkomen, uitgedrukt in de ‘taart’ à de
werkloosheidsuitkering is niet mee geëvolueerd met de taart. De spie werkloosheidsuitkering wordt
kleiner, een neerwaartse beweging.

NATIONALE REKENINGEN VANUIT 3 OPTIEKEN
1. PRODUCTIE-OPTIEK (= de taart die gebakken wordt, hoe en waar?)
2. VERDELINGSOPTIEK(= hoe wordt die taak verdeeld?)
3. BESTEDINGSOPTIEK (= Hoe word die tart bested?)
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Grafiek 2. Evolutie van het aandeel van enkele bestedingscategorieën in het Bruto Binnenlands
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Bestedingen:
-

Doorheen de tijd tussen 1953 – 1997
We zien heel belangrijke verschuivingen
de roze lijn duikelt naar beneden: dit zijn voedingsmiddelen. Doorheen de tijd (met een taart
die groter en groter wordt) geven we relatief minder uit aan voedingsmiddelen.
Vanzelfsprekend, dit verwijst naar de wet van Engel, hoe welvarender we worden, hoe
minder dat we moeten spenderen om te overleven.
Lijnen die naar boven kruipen: persoonsverzorging & hygiëne(bruin),
huur(appelblauwzeegroen), vervoer, verkeer en communicatie(groen): goederen en diensten
die we meer en meer relatief ons geld aan besteden, dankzij de welvaart.
Deze grafiek geeft weer: we zijn welvarender geworden, dus we kunnen vee dingen doen de
we vroeger niet konden doen.
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Grafiek 3. Evolutie van de verdeling van het Nationaal Inkomen

60

In procent van het BBP tegen marktprijzen

50

40

30

20

10

0
1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997
Werknemersinkomen

Ondernemersinkomen (zelfstandigen)
Inkomen uit vermogen voor
particulieren
Reserveringen van vennootschappen

Verdeling:
-

De verdeling naar de grote inkomensgroepen
Heel belangrijke verschuivingen
Roos: naar beneden: het aandeel van de taart die gaat naar de inkomens van zelfstandigen:
dit neemt zeer sterk af, doordat we in een andere economie zijn terechtgekomen. De koek
wordt groter, maar ze wordt gebakken door andere bakkers: minder door zelfstandigen,
meer door werknemers, arbeiders en ambtenaren.
Geel:Inkomen uit vermogen voor particulieren: blijft stabiel in de jaren ‘50 ‘60, begitn toe te
nemen jaren ‘80.
Appelblauwzeegroen:Directe belastingen van vennootschappen blijft hangen
Blauw:Loon en wedden: belangrijke stijging jaren ’50 en ’60.
Nadien: van de tweede helft jaren ‘70 afneemt, daarna stabiliseert het(= aandeel van lonen)
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De gele lijn wijst op stijging van het aandeel van vermogen in de welvaartskoek. Het is niet
toevallig dat het politieke debat, deze keer de idee is van’ wik moeten de lasten op arbeid
verlagen,omdat we meer mensen aan het werk willen krijgen, we gaan die lasten gedeeltelijk
moet vervangen door meer belastingen op vermogen’. Dus minder belastingen op de
inkomens op de arbeid, meer arbeid op inkomens op vermogen.
Grafiek 4. Evolutie van de Bruto Toegevoegde Waarde over de activiteitssectoren
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Waar wordt die taart gebakken?
-

Eerste zicht: vlakke lijnen, maar er zijn belangrijke verschuivingen,die heel mooi laten zien
hoe de economie verandert is de voorbije 30,40 jaar.
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-

Landbouw: dat vertegenwoordigde in 1943 niet zo heel veel. Dit is een voortzetting van de
omschakeling van de agrarische economie naar een industrieel economie.
Terwijl de blauw lijn daalt, blijft de roze lijn hoog hangen (industrie).
Diensten stijgen heel erg doorheen de hele tijd.
Langzame omschakeling (begin jaren ’50,’60, kruisversnelling jaren ‘70: omschakeling van
een maakindustrie naar de post- industriële economie ( de diensteconomie en de
kenniseconomie).
De bruine lijn + appelblauwzeegroene lijn samengenomen, vertegenwoordigen veel meer
samen, dan wat vertegenwoordigd wordt in de industrie.
Vooral in de ovens van de diensten, en niet in die van de maakindustrie.
Deze grafiek toont aan dat, de taart die groter wordt, wordt gebakken in andere ovens.
Grote vraag naar de toekomst:
Kunnen wij een economie hebben waar wij geen dingen meer maken? Dat hetzelfde zou
gebeuren met de industrie, dat wat met de landbouw is gebeurd.
Geen antwoord op.

Economische groei zoals gemeten met BNP = vooruitgang ?
als maatstaf van de economische groei, reizen 2 grote vragen:
1) Kunnen we zo blijven groeien,zodat we dat tot nu toe gedaan hebben?
2) De economische groei zodat we dat nu meten, zit een maatstaf van economische groei
achter: wat betekent dit nu eigenlijk. Wat zit er in die taart?

2. : wat zit er in die taart? Hoe meten we de omvang van die taart? Antwoord: al hetgeen
wat we gedurende 1 jaar aan goederen en diensten kunnen produceren en in geldtermen
kunnen uitdrukken. Is dit een goede graadmeter?
•

BETROUWBAAR? (Is dit een betrouwbare maatstaf?)
BNP: de balans die we gebruiken om het gewicht van onze taart te meten. Wat we niet mee
in de balans meten, is wat we iet in geld kunnen uitdrukken. Vb.: al hetgeen wat in het zwart
gebeurt (probleem van betrouwbaarheid!).
We willen alleen in de balans leggen wat we in geldtermen kunnen uitdrukken, al de rest dus
niet.
Voorbeeld:
We hebben een pastoor en een meid. De meid werkt voor de pastoor. De meid wordt
betaald. Dit wordt geregistreerd en komt op onze weegschaal. Het feit dat de meid werkt
voor de pastoor verhoogt ons BNP. We denken dat dit onze tart verhoogt. Stel: de pastoor
word verliefd op zijn meid en ze trouwen. De meid blijft haar taken doen,maar wordt niet
meer betaald. Het loon van de meid halen we weg uit de weegschaal. Dus, onze taart is
kleiner geworden . MAAR, in feite is er niets gebeurd: niemand is er armer van geworden.
Begin jaren ’70: massale intreden van vrouwen op de arbeidsmarkt:
De pastoor scheidt van zijn meid en neemt ze terug in dienst.(=omgekeerd proces).
Alle vrouwen zijn beginnen werken. De vrouwen hiervoor werkten ook wel (zorgden voor de
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kinderen, wasten,deden het huishouden,…). Door het feit dat vrouwen werkten, zijn we deze
lonen allemaal in de weegschaal beginnen leggen. De andere activiteiten zijn
gemonetariseerd. De vrouwen zorgen niet meer zelf voor hun kinderen (kinderopvang,
kinderopvangster worden nu betaald)
De emancipatie van de vrouw heeft het volume dat we op de weegschaal leggen vergroot.
De emancipatie van de vrouw heeft de economische groei aangestuurd, en heeft dus de taart
groter gemaakt. Hier zit reële groei in, (markt ontstaan van droogkasten en wasmachines),
maar ook substitutie (dingen die we thuis deden, komen nu op de markt).
We meten de taart in alle landen op dezelfde manier. In arme landen (waar de economie
ander georganiseerd is) heeft de graadmeter een andere betekenis dan in rijkere landen.

•
-

GELDIG? WAARACHTIGE AANDUIDING VAN DE WELVAART?
We meten economische groei, maar in hoeverre is dit een waarachtige aanduiding voor
welzijn? In hoeverre leidt dit naar welvaart?

-

Economische groei is een toestand, een doel, een middel van welvaartstaten. We moeten
vooruit, dit is groei. Zonder groei, geen vooruitgang. Is dit juist?

-

“De economische groei stilleggen betekent de vooruitgang stilleggen” (Citaat van Geert
Noels, in zijn boek Econoshock). Is dat zo? Is dit een juiste stelling?

-

“Wat staat ons te wachten, als verdere economische groei niet meer mogelijk is, als de
grenzen worden bereikt, die de natuur stelt aan stelselmatige uitbuiting, waaraan onze
industriële samenleving haar blootstelt? Deze vraag, die toch de grote, over de toekomst
beslissende vraag is, speelt in het politieke spel en in de openbare discussie geen rol van
betekenis” (Citaat van H. Hoefnagels, Vooruitgang zonder groei? Over de noodzaak van een
alternatieve toekomst,1979). Hij was een docent sociologie.

1979: periode van crisis. We zitten nog steeds met dezelfde vraag.
-

Herman van rompuy: commissievoorzitter: "Het volstaat niet onze economische groei met
één procent te verhogen. We moeten de groei minstens verdubbelen om ervoor te zorgen dat
ons sociaal systeem adequaat gefinancierd kan worden".
Hier is de stelling, 1% is niet genoeg, we hebben 2% nodig. Dit is ook juist. We hebben meer
nodig om het systeem gefinancierd te houden.
Pro memorie: de 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.
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Grafiek 1: welvaartspeil en sociale uitgaven (met en zonder gezondheidsuitgaven), 2009
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-

-

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?
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Maar:
1) Is BNP en goede graadmeter?
2) Sociaal beleid altijd een productieve factor ?
3) En wat als we niet verder groeien ?
Is de sociale herverdeling een productieve factor, helpt dit de economie vooruit?
3 ) Verplichte literatuur: La croissance ne fait pas le bonheur: les économistes le savent-ils?
Isabelle Cassiers
Economische groei, worden we hiervan gelukkiger ?

Verder economische groei, eens je een bepaald niveau hebt bereikt, maakt verdere economische
groei ons niet gelukkiger.
In deze grafiek hebben we landen, we kijken hier naar de index van welbevinden.
Het welvaartsniveau: naarmate arme landen rijker worden, neemt het welbevinden sterk toe. Maar
eens je een bepaald niveau hebt bereikt, is een verdere stijging van de welvaart niet gepaard met
een stijging van het welbevinden.
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Grafiek:
-

Hier kijken we naar de manier waarop de taart verdeeld is.
Landen die hun welvaart goed verdelen: België,Duitsland,Spanje,Nederland
Landen die hun welvaart slecht verdelen:Canada,VS,VK, Australië,Nieuw-Zeeland
Hier zien we een sterk verband tussen de mate waarin de taart verdeeld wordt en de
prevalentie van mental illness. Ongelijke landen produceren meer mental illness,dan landen
waar de welvaart beter verdeeld zou zijn. Stel dat dit juist zou zijn: dat de verdeling van de
welvaart, de verdeling van de taart, dat dat het belangrijkste gegeven is om welbevinden te
creëren. De economische groei maakt ons niet gelukkiger, maar de verdeling misschien wel.
Stel dat het zo is: dan moeten we nadenken: willen/kunnen we verder groeien, misschien
moeten we nadenken over het beter verdelen van de taart

Sociale indicatoren, welzijn en verdeling
}

Hoewel economische groei maatschappelijk niet in vraag wordt gesteld toch
verschuiving/verbreding van maatschappelijke aandacht voor


duurzame ontwikkeling (indicatoren voor duurzame ontwikkeling, zie
onder meer website van Planbureau)



sociale indicatoren (UNDP, OECD, EU)
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Om samenlevingen te beoordelen is het niet genoeg alleen te kijken naar het BNP
-

}

}
-

-

De verenigde naties UNDP: ze vergelijken landen op basis van het aantal kinderen die
effectief naar school gaan, levensverwachting,..
OECD: organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling: een organisatie van
Westerse welvaartsdemocratieën, die voornamelijk kijken naar economische groei. Maar ze
nemen andere indicatoren mee in overweging.

Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress
(http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm )
Dit is een rapport waarvan het 2de hoofdstuk van het eerste deel verplichte lectuur is. Dit is
een heel belangrijk rapport omdat dit een rapport is dat geschreven is door een aantal zeer
vooraanstaande economen. Ze hebben dit in opdracht geschreven van Sarcosy. Dit alleen al
is heel belangrijk: Waarbij dat een president van een grote welvaartstaat aan een commissie
vraagt een rapport te schrijven over economische groei en vooruitgang. Dit geeft aan dat we
40 jaar later anders moeten beginnen nadenken.
OECD Better Life Index (www.oecdbetterlifeindex.org )
: zeer invloedrijke organisatie.
Inkomen Belgie: België doet dit goed, vergeleken met andere landen. Huisvesting is ook goed
Ze kijken naar de verdeling van inkomen, job (minder goed, Belgische ziekte, te weinig
mensen aan het werk), educatie, omgeving (niet zo heel goed), gezondheid (hier valt
vooruitgang te boeken), veiligheid(slecht), …
Dit is een verruiming van de economische maatstaf.
Voorbeelden sociale indicatoren:
UNDP: over de hele wereld
Ze kijken naar BNP, gemiddeld aantal onderwijs jaren, levensverwachting. Met het idee van
we mogen landen niet rangschikken alleen meer op basis van BNP.
HUMAN DEVELOPMENT INDEX 2012

Noorwegen
VS
België
Mexico
Brazilië
Algerije
China
India
Tanzania
Sierra Leone

ranking

HDI

BNP
per
capita

levensverwachting

gem. aantal
onderwijsjaren

1
3
17
61
85
93
101
136
152
177

0,955
0,937
0,897
0,775
0,730
0,713
0,699
0,554
0,476
0,359

48
688
43
480
33
429
12
947
10
152
7 418

81,3
78,7
80,0
77,1
73,8
73,4
73,7
65,8
58,9
48,1

12,6
13,3
10,9
8,5
7,2
7,6
7,5
4,4
5,1
3,3
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7 945
3 285
1 383
881

-

Noorwegen aan de top, gevolgd door de VS.
Belgie staat op de 17de plaats, we danken dit aan een combinatie van hoog BNP, hoge
levensverwachting,…

Europa heeft een hele batterij aan sociale indicatoren. Dit is sinds het begin van de jaren 2000.
Het is gemaakt geweest om de Lissabon strategie te voeden. Het is een hele ambitieuze
strategie. Het is de eerste sociaal economische agenda in de geschiedenis van europa. Om dit te
ondersteunen heeft men de economische indicatoren verruimd met een hele batterij aan sociale
indicatoren. Dit is toen goedgekeurd op het allerhoogste niveau. Ze zijn goedgekeurd in Laken,
België was toen voorzitter van de EU. Hier zitten indicatoren in die iets vertellen over de
verdeling van de inkomens, indicatoren over armoede, indicatoren die iets zeggen over
onderwijs, gezondheidszorgen, verdeling van aantal jobs en verdeling van de jobs, huisvesting
enz.
Website: eurostad à doorklikken naar social inclusion: voor alle landen van de EU, over al deze
dimensies, info dat terug gaat naar begin jaren 90.
De sociale indicatoren erbij gehaald met het idee dat ze zouden helpen in een oefening van
blaming en shaming. Als er gekeken wordt: hoe is de schuld geëvolueerd, maar ook naar, hoe is
de armoede geëvolueerd? Dit zou een stimulans moeten zijn om beter te presteren op sociaal
vlak. Het is een eerste stap. Men heeft de weegschalen bijgezet. Dit helpt om als eerste stap het
economische verhaal te gaat nuanceren.
àDe sociale indicatoren van Laken als tweede voorbeeld
-

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
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Thans gebruikt om de EU 2020 doelstellingen sociale inclusie te bereiken
De Lissabonstrategie was in 2010. Nu zitten we in de nieuwe strategie, de EU 2020 strategie. In deze
strategie zitten ook Europese sociale doelstelling verweven. De doelstelling gaan niet gehaald
worden.
}

Vermindering met 20 miljoen eenheden van het aantal:
◦

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

◦

Individuen levend in gezinnen zonder werk of

◦

Individuen levend in gezinnen met zware materiële deprivatie

Vendiagram enkele EU2020 indicatoren:Cijfers voor EU27 in miljoen personen

-

Het aantal individuen dat leeft onder met een inkomen dat lager is dan de Europese
armoedenorm (grootste groep)
Zonder crisis had men deze strategie ook nooit gehaald. Het is een aanduiding dat we vooruit
gaan.

Afweging 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?
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VB: Indifferentiecurve Anne

Anne is onverschillig ten opzichte van de verschillende combinaties tussen gezondheid en inkomen (a
& b) op haar indifferentiecurve.
Zie ook
}

voor definities, data en recente indicatoren: http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be,
onder indicatoren – vademecum

}

voor de huidige toestand in EU naar rapport Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en

2.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 vd sociale uitgaven: suggereert dat een
omvangrijk sociale uitgaven staat niet haak op economische groei. In het politieke discours,
door diegen 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.
3. En wat als we niet meer groeien?
Zie bv. Max Koch, Welfare after growth, 2013 (niet verplichte lectuur)
De auteru probeert hierover na te denken, maar hij komt niet ver. (nuttig om te lezen). Als
we niet meer groeien, wat gaan we dan doen? We kunnen het ons niet voorstellen , dus we
hebben geen antwoord op de vraag.
Mening prof:
Groeien gaan we op de een of andere manier blijven doen, dit zit in de mens (de mens wil
het altijd beter hebben, wil meer, …) Het gaat gewoon anders zijn, we gaan de vooruitgang
anders meten.
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Levensstandaard en leefwijze
Wat we hier doen is de economische groei gaan bekijken op micro-niveau: wat betekent het voor de
leefwijze van mensen? We krijgen van de gegevens op micro-niveau dezelfde informatie, die we ook
krijgen op macro-niveau.
de bestedingen van de gezinnen
}

macro: Nationale Rekeningen
micro: GBE (NIS)

}

Wet van Engel
◦

Historisch

◦

bevestigd in dwarsdoorsnede

Grafiek 6. Aandeel van verscheidene uitgavenposten in het gezinsbudget: verschillen 1853-2012
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Duurzame
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1%0%
6%
Verwarming en
verlichting
8%
Woning
8%
Kleding en
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drank en
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68%

Uitgavenposten van de gezinnen in het totale huishoudbuget (1853)
-

grof van budget ging naar voeding
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2012

Overige
28%

Luxe-artikelen
17%

Duurzame
goederen
6%

-

Voeding,
drank en
tabakswaren
15%

Kleding en
schoenen
5%

Woning
23%

Verwarming en
verlichting
6%

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 6. Aandeel van verscheidene uitgavenposten in het gezinsbudget: verschillen 18532012
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-

kijken naar de gezinsbudgetten in functie van het inkomen:
inkomensgroepen: gezinnen verdeeld in functie van hun inkomen:
voeding: uitgaven voeding blijft gelijk
woonuitgaven zijn zeer verschillend naargelang de inkomens
43

de armste gezinnen in België geven 40% van hun inkomen uit aan huisvesting. Dit is een heel
groot probleem. De rijkste geven slechts 20% uit.
Tabel 4. Enkele welvaartsindicatoren, België
1961

1970

1981

1991

2011

% woningen bewoond door eigenaar

50

55

61

65

72

Gemiddelde oppervlakte per woning (in m²)

71

77

82

86

105

% woningen met badkamer of stortbad binnen

24

49

76

87

99

% woningen met centrale verwarming

11

30

51

60

66

% jongeren studerend aan universiteit

5

9

12

16

42*

Aantal dokters per 10.000 inwoners

13

16

25

34

38

Aantal personenwagens per 10.000 inwoners

821

2134

3256

3975

4900

Huishoudelijk verbruik van elektriciteit (Gwh) per 10.000
inwoners

-

3

8

11

18

Aantal telefoonabonnees per 10.000 inwoners

897

1393

2627

4101

**

Aantal televisies per 10.000 inwoners

893

2176

3009

3308

***

-

de economische groei: wat betekent dit in termen van uitgaven, van wat we ons kunnen
veroorloven.
Het aantal eigenaars 1961: 50%, nu 72% (belangrijkste stijging: laatste deccenia)
Huizen zijn groter geworden, maar de gezinnen zijn veel kleiner geworden.
Alle woningen hebben een badkamer. In 1961 was dit nog maar 24%
Studenten die studeren aan de unif: 5% 1961, nu: 42% (niet volledig juist)
Aantal dokters per 10000 inwoners, gestegen van 13 naar 38
Auto’s: enorm gestegen!!
Telefoon: wordt niet meer aangevuld, want is totaal achterhaald. Ook de televisie’s.
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Deelt iedereen in de welvaart? NEEN
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 2005-2009 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
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Materiële deprivatie
}

6,5 % van de Belgische bevolking leeft in ernstige materiële deprivatie

}

Vergeleken met andere rijke EU landen:
◦

Vlaanderen (2,9 %) relatief weinig materiële deprivatie

◦

Wallonië (7,4 %) en Brusselse gewest (16,1 %) scoren duidelijk minder goed
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Hoorcollege 4:
Demografie:
Waarom is demografie belangrijk in de context van wat ons in deze cursus bezighoudt?
Jobat, 6 en 7 maart 2010

Blijft actueel: de zorgen die we ons maken voor de
toekomst voor wat het vinden betreft van mensen die voor
de grote groep ouderen zal zorgen.

Voorstellen mbt wettelijke pensioenen (1e pijler)
}

Geleidelijke harmonisering van 3 pensioenstelsels
(ambtenaren, werknemers, zelfstandigen).

}

Beter rekening houden met kosten van
ambtenarenpensioenen.

}

Systeem van geassimileerde periodes beter
objectiveren en boekhoudkundig verwerken in
overheidsfinanciën.

}

Pensioenopbouw enkel nog op basis van
loopbaanduur baseren.

}

Deelstaten responsabiliseren mbt de pensioenlast
van hun stijgend aantal ambtenaren.

}

Introduceer systeem van automatische
pensioenaanpassing ifv keuze van loopbaanduur van individu en van evolutie van
levensverwachting (notioneel systeem).

}

Voor meer voorstellen, zie: Position paper 2014/01
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Meer recent: dit is de voorpagina van een position paper van een groep van jongeren die zich ‘de
vrijdag groep’ noemen en die nadenken over maatschappelijke thema’s. nu hebben ze een paper
gepubliceerd over de pensioenhervorming.
Scholentekort Antwerpen
Andere volledig verschillend thema: Het
schooltekort in Antwerpen.

MAAR: tegelijkertijd:

Dit zijn voorbeelden uit de sfeer van veroudering, uit de sfeer van de jongeren. Voorbeelden van het
belang van de demografie voor de samenleving.
Citaat:
The population is the most general framework in which all social facts must be placed. Maurice
Halbwachs (1877-1945)
Hij zei: de bevolking en de demografie is het algemene kader waarin dat samenlevingen geordend
worden en moeten functioneren.
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EEN LES IN DEMOGRAFIE
1. Begrippen
2. De twee grote demografische transities
3. De socio-demografische veranderingen
4. De veroudering en toekomst van de welvaartsstaat
The population is the most general framework in which all social facts must be placed. Maurice
Halbwachs (1877-1945)
Aan te bevelen: meer in details over demografie

1. Begrippen:
Ø Natuurlijk verloop =
geboortecijfer – sterftecijfer
Ø Migratiesaldo =
immigratie/emigratie
Ø Totale verloop =
natuurlijk verloop – migratiesaldo
Ø LVC (Leeftijdsspecifiek VruchtbaarheidsCijfer) =
alle geboorten bij vrouwen van een bepaalde leeftijd in een kalenderjaar / alle vrouwen van
deze leeftijd in een kalenderjaar.
Ø TVC (Totaal VruchtbaarheidsCijfer) =
de som van alle leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscjifers 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.
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Seniliteitscoëfficiënt (65+)/(0-14)
= de verhouding de bevolking die 65+ zijn op 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)
= statistische conventies, (die gegroeid zijn doorheen de tijd en die gebruikt oren om
veranderingen door de tijd heen te meten en de verschillen tussen landen te meten.
Hiervoor zijn dus conventies nodig).
Een eeuw verandering van de Belgische bevolking
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 veranderingen in de demografische leeftijdsopbouw van de bevolking over een lange
termijn gezien:
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-

-

-

Geboortes: uitgedrukt per duizend inwoners: in 1900: 29 geboortes per 1000; vandaag nog
maar 10, een enorme daling van het geboortecijfer. Een afname die zich concentreert tussen
1900-1998: nadien blijft het geboortecijfer ongeveer op peil, hoewel in de recente jaren,
gebonden aan de crisis, een verdere afname is geweest.
Sterftes: dezefde beweging, 1900: 19/1000, nu 10/1000. Een belangrijke afname van het
sterftecijfer, een afname die zich ook concentreert tussen 1900-1998.
Natuurlijke verloop van de bevolking: gedaald.
Levensverwachting: een belangrijke toename. Gemiddeld bij de mannen in 1900: geen 44
jaar! Bij de vrouwen geen 47 jaar. Nu zitten we aan 78 en 83 jaar.
Pensioenprobleem: de pensioenen zijn ontstaan in het begin van de vorige eeuw en zijn
wettelijk bekrachtigd in de eerste helft van de vorige eeuw. De pensioen leeftijd van 65 jaar
dateert van toen. Als je naar deze tabel kijkt dan zie je op het moment dat men het
pensioensysteem toen heeft uitgedacht, gemiddeld gezien de mensen de
pensioengerechtigde leeftijd gewoonweg niet haalde. Nu leven we ongeveer 20 jaar van ons
pensioen. Dit is een belangrijk aspect van de pensioenproblematiek.
Het aantal mannen ouder dan 85 jaar: dit waren enkelingen, nu komt het veel vaker voor
Het aantal vrouwen ouder dan 85 jaar: zie mannen.

2. De twee grote demografische transities
Wat zit er tussen de grote veranderingen in de leeftijdsopbouw van de bevolking?
2

demografische transities:
1) De eerste transitie begint samen met de industrialisering, begin van de 19de eeuw en
die loopt tot de eerste helft van de vorige eeuw. Deze transitie wordt gekenmerkt
door een zeer belangrijke afname van de sterft en een blijvend hoog niveau van
geboortes. Dankzij: economische verschuivingen, de technologische ontwikkelingen,
de vooruitgangen in de medische technologie, bevolking wordt rijker, betere
hygiënische omstandigheden,… waardoor de epidemieën worden uitgeroeid,
waardoor de kindersterfte verminderd (door de betere levensomstandigheden,..).
mensen beginnen ook langer leven, maar tegelijkertijd blijven mensen ook kinderen
maken.
Bovendien; mensen hadden veel kinderen nodig, omdat veel kinderen stierven.
Tijdens de transitie wanneer mensen lager blijven leven, passen mensen hun
gedragingen niet onmiddellijk aan en ze blijven kinderen maken. Dit gaat dus
gepaard met een enorme bevolkingsgroei.

Demografische transitie in een typisch Westers land

geboorte en overlijden
per 1000/jaar

40

Eerste transitie

Tweede transitie

30

g…

20
10

0
1750

1960

1975
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1800

1850

1900
jaar 1950

2000

2050

-

Geboorte: blijft in een eerste periode op een plafond hangen
Sterfte: zie je naar beneden duikelen vanaf de 2de helft v/d 19de eeuw.
2) De tweede transitie begint vanaf de 2de helft van de vorige eeuw. We zien dan dat
het sterftecijfer verder afneemt, dus de levensverwachting blijft toenemen.
Anderzijds gaat dat gepaard met een sterke afname van de vruchtbaarheidscijfers,
de nataliteitcijfers. Doorheen die periode, let dan op een bepaald punt; dat het
aantal geboortes en aantal sterftes op hetzelfde niveau komt, maar dat is nog niet
gebeurd. Doorheen de seculaire afname van het aantal geboortes, is er een bult, die
zich situeert in de jaren 50;60, een periode wanneer er terug heel wat geboortes
kwamen: de babyboom
Evolutie van het
brutogeboorte- en
brutosterftecijfer
voor België 19902012.
40
35
30
25
20
15
10
5
-5
1990
2000
2010

-10
Brutogeboortecijfer
Brutosterftecijfer
Bruto natuurlijke
groei

-

-

Hier zie je duidelijk de impact van de oorlog, de sterftes stijgen, de geboortes zakken
Je ziet de babyboom (1950 – 1960): periode wanneer er (na de lage geboortepieken van de
eerste en tweede wereldoorlogen) terug meer geboortes zijn. De ‘bult’ begint terug af te
nemen in de 2de helft van de jaren 60 en versnelt in de jaren 70.
Deze grafiek geeft de 2de demografische transitites weer.
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Eerste transitie: bevolkingsgroei
MALTHUS / Sauvy

Tweede transitie: veroudering
Failliet van de welvaartsstaat?
De 2 transities hebben de samenleving enorm beïnvloed. De veranderingen in de geboortes en
sterftes hebben een grote impact op de samenlevingsordening, zowel vandaag als in het verleden.
Als we teruggaan naar de eerste demografische transitie, met een sterke toename van de
levensverwachting, en een blijvend hoof aantal van de geboortes met als gevolg een
bevolkingstoename, dat bekeek men toen met argus-ogen, met name Malthus.
Malthus is een historisch figuur, hij keek naar de demografie en stelde zich de fundamentele vraag:
de bevolking is aan het ‘boomen’, hoe gaan we dat redden? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we
genoeg voedsel kunnen produceren om het groeiend aantal mensen te kunnen voeden?
Malthus was heel pessimistisch, hij zei dat de bevolkingsexplosie ons een onoplosbaar probleem
geven. Vandaag zitten we met een gelijkaardige vraag: we hebben een veroudering van de bevolking
als gevolg van de stijgende levensverwachting en als gevolg van de afname van het aantal geboorten.
We hebben dus een dubbele vergrijzing en ontgroening. Dus: hoe gaan we dat doen die pensioenen
betalen? Hoe gaan we gezondheidszorgen betalen? We zitten dus met gelijkaardige vragen als
Malthus.
Demografische veroudering geïllustreerd met de bevolkingspiramide (1900, 1950, 1980, 2025)

B e v ol k in g n a a r g e s l a c h t e n l e e f ti j d s g r o e pe n ( 3 1 -1 2 -1 9 4 7 )
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B e vo lkin g n aar g eslach t en le eft ijd sg ro ep en (3 1 -12 -19 00)
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De voorstellingswijze die demografen graag gebruiken is de bevolkingspiramide, waarin men
het aantal mensen volgens leeftijd in een piramide zet, met de vrouwen links en de mannen
rechts.
In het jaar 1900: perfecte piramide!
In het jaar 1947: hier moet je ‘goede wil’ hebben om hier een piramide in te zien.
B ev olk ing n aar g esl acht e n leefti jds gr oepen ( 31 - 12- 1979 )
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In 1979 zien we minder piramide
In 2026 zien we alles behalve een piramide, de bevolkingsopbouw zal er één zijn met een
smalle onderbouw en een brede bovenbouw. Als we deze voorstellingswijze zien: hoe gaan
de jongeren voor de ouderen kunnen betalen? Omkanteling van de bevolkingsopbouw!

Binnen de seculaire veroudering: vanaf 2010 vergrijzing binnen de vergrijzing
Baby boom
wordt
Papy boom
Seculaire beweging: een beweging van stijgende levensverwachting, deze is begonnen in de 2de helft
van de 19de eeuw. Een afname van het geboorte cijfer is begonnen vanaf het begin van de vorige
eeuw.
Doorheen de seculaire beweging is er een continurele beweging geweest, de babyboom. De
babyboom had relatief hoge geboortecijfers en gaat doorheen de samenleving en is ondertussen aan
versnelt tempo papy boom geworden.
figuur: the pig in the python

Hier zien we visueeel het problem van de veroudering:
Metafoor van de python die het varkentje op eet. Het varken is de babyboo3. De babyboom passeert
door de slang. De babyboom komt in de pensioengerechtigde leeftijd en binnen 40 jaar is de
babyboom generatie uitgestorven. Het verouderingsprobleem is dus een tijdelijk probleem. Het is
niet alleen die bult waar we vanaf moeten, want tegelijkertijd is er een seculaire veroudering bezig.
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Een seculaire toename v/d levensverwachting en seculaire afname van de vruchtbaarheid. Het is dus
een tijdelijk probleem. Maar de combinatie van de 2 problemen, zie je op het einde van de prent,
laatste figuur. Mager beestje, te weinig voedsel.
De onderliggende demografische factoren van naderbij beschouwd:
}

Geboorte

}

Sterfte/levensverwachting

}

Migratie

De vraag van Malthus en de angst van vandaag: Hoe gaan we de verouderingskost kunnen
aanpakken?

Totaal vruchtbaarheidscijfer (TVC), België en Vlaams Gewest,
1945-2012
2,80
2,60
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2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
Totaal vruchtbaarheidscijfer België

1985 1990 1995 2000 2005 2010

Totaal vruchtbaarheidscijfer Vlaams Gewest

vervangingsniveau

-

België is blauw, Vlaanderen is rood, de groene lijn geeft het vervangingsniveau (het aantal
geboorten dat je nodig hebt om de samenleving op peil te kunnen houden)
Hier zie je heel duidelijk de ‘babyboom’, daarna zie je de geweldige afname van de
vruchtbaarheidsgraad vanaf de 2de helft van de jaren 60
Daarna stabiliseert zich dat vanaf de jaren ‘80
Zowel in België als in Vlaanderen zijn de totale vruchtbaarheidscijfers sedert het begin van de
jaren 70 onder het vervangingsniveau is gedoken.
De blauwe lijn loopt boven de boven, het vruchtbaarheidscijfer ligt hoger in Brussel en
Wallonië dan in Vlaanderen.
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Evolutie van het totaal vruchtbaarheidscijfer in enkele Europese landen, 1960-2012.
Land

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2012

Belgium

2,54

2,25

1,68

1,62

1,67

1,86

1,79

Czech Republic

2,09

1,92

2,08

1,90

1,15

1,51

1,45

Denmark

2,57

1,95

1,55

1,67

1,77

1,87

1,73

Ireland

3,78

3,85

3,21

2,11

1,89

2,07

2,01

Greece

2,23

2,40

2,23

1,40

1,27

1,51

1,34

Spain

…

…

2,20

1,36

1,23

1,37

1,32

France

…

…

…

…

1,89

2,03

2,01

Italy

2,37

2,38

1,64

1,33

1,26

1,46

1,43

Lithuania

…

2,40

1,99

2,03

1,39

1,50

1,60

Netherlands

3,12

2,57

1,60

1,62

1,72

1,79

1,72

Austria

2,69

2,29

1,65

1,46

1,36

1,44

1,44

Portugal

3,16

3,01

2,25

1,56

1,55

1,39

1,28

Finland

2,72

1,83

1,63

1,78

1,73

1,87

1,80

Sweden

…

1,92

1,68

2,13

1,54

1,98

1,91

United Kingdom

…

…

1,90

1,83

1,64

1,92

1,92

-

Internationaal perspectief:
De bewegingen hebben zich overal voorgedaan, met verschillende niveaus en verschillende
tempo’s
Belangrijk: kijken naar een aantal landen, want er zitten toch wat verschillen:
In welk land is de vruchtbaarheidsgraaf zeer hoog: West-Europa: Spanje:
Behoort tot de landen met een zeer laag vruchtbaarheidscijfer, Italië behoort tot de landen
met een zeer laag geboortecijfer.
De landen waar het geboortecijfer hoger ligt zijn de Scandinavische landen, wat raar is. Want
we associëren deze landen eerder met het individualisme.
Waarom is het vruchtbaarheidscijfer daar hoger: deze landen hebben sneller gereageerd op
omstandigheden die aan het veranderen waren. De omgeving was aan het veranderen
(emancipatie van de vrouw,…). De Scandinavische landen zijn dus in staat geweest een hoog
tewerkstellingsniveau voor vrouwen en relatief hoge vruchtbaarheidscijfers te bereiken. Een
beleid is dus enorm belangrijk
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Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte, 1880-2012
Periode

Man

Vrouw

Verschil

1880/90

43,6

46,6

3

1946/49

62

67,3

5,3

1968/72

67,8

74,2

6,4

1979/82

70

76,8

6,8

1988/90

72,4

79,1

6,7

1994/96

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

-

De levensverwachting is gestaag toegenomen.
De levensverwachting van vrouwen steeg sneller dan de levensverwachting voor mannen.
Vrouwen leefden gemiddeld 3 jaar langer dan mannen, ondertussen is dat 7 jaar geweest
overlevingspensioenen waren tot in de jaren ’80 alleen maar voor vrouwen!
Vanaf de jaren 90 verschilt de levensverwachting tussen mannen en vrouwen minder, dit
heeft te maken met dat de vrouwen de levensomstandigheden overnemen.
Je ziet hier een geweldige toename van de levensverwachting
Prognose: er zal een verdere toename zijn van de levensverwachting!
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Evolutie van de immi- en emigratie in België, 1948-2010
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0
1948 1953 1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

-

Emigratie: stijgende lijn
Migratie: grote beweging!
1963: gouden jaren 60: volledige tewerkstelling, men had werkvolk nodig. Men heeft
migratie georganiseerd vanuit Italië, voor in de mijnen te komen werken.
Begin jaren 70: economische crisis, stijging werkloosheid: Oliecrisis: stopt migratie:
Einde jaren 80: Immigratie stijgt, ondanks dat er een migratiestop is, die vandaag nog altijd
geldig is. Men is voortdurend bezig met ‘de kranen toe te draaien’! Maar is men in staat zo’n
vlucht tegen te houden? NEE! Diegenen die denken dat de rijke landen zomaar volledig de
kraan kunnen toedraaien en letterlijk niemand meer binnenlaten mogelijk is, dit is een illusie.
Dit kan absoluut niet. Het gebeurt voornamelijk via
1) de gezinsherenigingen,
2) via de kraan die nog openstaat:de politieke migratie
3) asielprocedure, en via illegale weg proberen binnen te geraken.

Migratie Vlaanderen
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Vlaanderen: saldi ten opzichte van het
buitenland en andere gewesten, 1988-2012

het internmigratie saldo met Wallonië neemt toe (er komen walen naar Vlaanderen),ook met
Brussel!
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3. Socio-demografische veranderingen
Veranderingen in de gezinsvormingen
•

Huwelijk en echtscheiding

•

Samenwonen

•

Individualisering

Evolutie van de huwelijks- en echtscheidingsfrequenties, Belgïë, 1960-2012

Jaar

Huwelijken

Echtscheidingen

abs.

Per 1.000
inw

abs.

Per 1.000 inw

1960

65.220

7,1

4.589

0,5

1970

73.261

7,6

6.403

0,7

1980

66.369

6,7

14.457

1,5

1990

64.658

6,5

20.330

2,0

2000

45.123

4,4

27.002

2,6

2010

42.159

3,9

28.903

2,7

2012

40.500

3,6

27.400

2,5

-

Aantal huwelijken per 1000 inwoners in 1960: 7,1 gedaald naar 3,6!
Aantal echtscheidingen: 0,5 naar 2,5
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-

Toename van het echtscheidingscijfer.

Evolutie van het totaal echtscheidingscijfer (TEC) per 100 huwelijken in diverse Europese landen,
1970-2012
1970

1980

1990

2000

2010

België

8,7

21,8

31,5

59,8

68,5

Griekenland

5,2

10,7

10,2

22,7

…

Ierland

0

…

…

13,7

15,1

Italië

0

3,7

8,7

13,2

24,9

Lithouwen

23,1

35,0

35,1

64,4

53,5

Zweden

29,9

52,9

47,8

53,9

51,8

-

We komen deze veranderingen (zie vorige tabel) dus ook tegen in andere landen, maar tegen
een ander tempo, mede dankzij de wetgeving.
Ierland: er waren geen echtscheidingen voor 2000, simpelweg omdat dit wettelijk verboden
was
In alle landen zie je een toename, dit hangt samen met de moderniteit, met welvarende
landen, met welvaartstaat.

Evolutie van het totaal aantal echtscheidingen in België, 1960-2012.
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Evolutie van het totaal aantal echtscheidingen
in België, 1960-2012.
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1968

1964

1960

0

Zeer laag in de jaren 60 : het was verboden (zeker door de kerk!)
Geweldige stijging, in de jaren 80 en 90
Nu: stabilisatie op een zeer hoog niveau.
1/3 van de huwelijken eindigt op een echtscheiding
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Evolutie van de hertrouwintensiteit in België,
1960-2010.
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-
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2007
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1962
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1964
1965
1966
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1968
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1991
1992
1993
1994
1995

20

Afname van de hertrouwintensiteit
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Individualisering: Aantal éénoudergezinnen, alleenwonende en vrouwelijke gezinshoofden
(in % van het aantal gezinnen)

Jaar

Echtparen
met en
zonder
kinderen

Eenoudergezinnen

Alleenw
onende

Vrouwelijke gezinshoofden

1961

64,7

5,3

16,8

17,3

1970

64,1

5,2

18,8

18,5

1981

65,5

6,9

23,2

21,5

1991

58,5

9,15

28,4

23,9

2001

51,5

11,4

31,6

26

2008

46,2

15

33,5

28,2

-

Toename van het alleenstaande, het aantal alleenstaande met kinderen
Gezinnen worden kleiner
Gezinsverdunning

Factoren:
1. Welvaart en technologie
2. Waarde en normen
3. Emancipatie vrouw
-

Belangrijke verschuivingen van economische,sociale en ethisch aard.
Belangrijk: emancipatie van de vrouw! Drijvende factor; vrouwen studeren langer, willen een
economische rol nemen in de arbeidsmarkt, zijn onafhankelijk, …
Het hangt samen met de veranderingen in waarden en normen, waarbij het opnemen van de
zorg in het gezin en zichzelf op de 2de plaats zetten, heeft plaats gemaakt voor
‘zelfontplooiing,zelfbeschikking’. Vroeger was dat ‘zorgen voor…’
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4. Veroudering en toekomst van de welvaartsstaat
Vooruitzichten voor de toekomstige bevolking
2013

2030

Mannen

5.453.291

Vrouwen

5.660.674

6.137.944

6.456.923

11.113.965

12.080.310

12.748.686

2.615.947

3.450.038

3.981.364

589.326

790.316

1.323.313

Totale bevolking

Leeftijdsgroep 60 en
meer

Leeftijdsgroep 80 en
meer

-

5.942.366

2060
6.291.763

Omvang van het probleem: gigantisch!
Leeftijdsgroep 80+: 589 000 MAAR in 2020: 1 323 313!
Je ziet stijgingen
Een bevolking die verder gaat blijven stijgen als gevolg van de migratie.
De stijging van de levensverwachting moeten we beschouwen als een succes van de
mensheid! We leven langer. De veroudering is er omdat we langer leven. Dit is een succes
van de welvaartstaat.

Stijging van de levensverwachting
=Succes van de welvaartsstaat
o

'Nel mezzo del camin
della nostra vita mi ritrovai
in une selva oscura'
(Dante, La divina commedia)

o

pensioengerechtigde leeftijd

Dante schreef La divina commedia: zijn eerste zin: In het midden van mijn leven bevond ik mij in een
groot donker bos. Dante was op dat ogenblik 40 jaar oud. Het feit dat we langer actief en gezond
leven is een fantastische vooruitgang. De veroudering vanuit dat perspectief bekeken is positief.
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Maar:
- meer uitgaven pensioenen
- grotere zorgafhankelijkheid
- meer ongezonde levensjaren ( ? ) met de veroudering groeit het aantal ongezonde
levensjaren? Dit is nog een vraagteken.
En in combinatie met lage TVC:
- groeiende afhankelijkheidsgraad

Afhankelijkheidsgraad

Afhankelijkheidsratio 1841-2011.
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Afhankelijkheidsratio = [(0-14j.) + 65+] / (15-64j.)

-

de afhankelijkheidsratio: de verhouding tussen de actieven en de ouderen.
Voorspelling voor de toekomst: stijgende lijn?

}

De gevolgen van de vergrijzing
Citaat:
“Het belangrijkste fenomeen zal de verandering van de leeftijdspiramide zijn: minder
kinderen, minder adolescenten, meer oude mensen en een oudere volwassen bevolking. Die
transformatie zal zich niet voltrekken zonder moeilijke sociale en economische uitdagingen:
de sociale zekerheidskassen zullen het aantal gepensioneerden zien groeien, terwijl het
aantal personen dat bijdragen betaalt zal verminderen. De scholen zullen te groot worden en
de rusthuizen onvoldoende. De morele, psychologische en politieke consequenties van deze
evolutie zijn wellicht minder kwantificeerbaar, maar daarom niet minder belangrijk”
(Alfred Sauvy, 1936)
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-

Angst: iedereen voelt aan van dat “er geen geld meer zal zijn voor de pensioenen straks
Situeer in welk decennium dit citaat geschreven is:
In 1936!
Deze zinnen zou men perfect vandaag kunnen schrijven.
Ondertussen zijn we veel verder, maar al wat hij voorspelde is niet uitgekomen. Maar het zijn
wel de vragen die we stellen over onze toekomst.
Malthus had het verkeerd voor, hij heeft een denkfout gemaakt. Het alarmistische discours
van Malthus beruste op een denkfout; verandering van technologie. Hij had de mogelijkheid
dat de technologische vooruitgang het mogelijk zou maken meer voedsel te produceren en
dus een antwoord te bieden aan de demografische verandering.

Sauvy: (1936
-

De secundaire verlening van de levensverwachting was al lang bezig, de demografische
transitie was al lang bezig.
- Vanuit 1936; dit was ook de periode van de economische crisis.
- Nadien hadden we geen problemen meer met meer scholen te bouwen,ziekenhuizen te
bouwen, jongeren naar hoger onderwijs sturen, sociale zekerheid te betalen,… WAAROM
hadden we daar geen problemen meer mee gehad?
1) Stijging van de productiviteit
è Sauvy maakt de dezelfde fout als Malthus
2) Toenemende vrouwelijke arbeidsparticipatie, d.w.z. meer mensen aan het werk, stijging van
de tewerkstellingsgraden.
Hooggeschoolde mensen aan het werk maakte dat de bevolkingspiramide er anders begon
uit te zien.
Dat het totaal geen probleem was, om al die dingen te doen, waarvan Sauvy zich de vraag
stelde: gaat dit allemaal wel lukken?
Vragen
Ø Wat is de limiet van de vergrijzing? De toenemende levensverwachting, op een bepaald
ogenblik zal daar een limiet op zijn, maar waar zit die limiet?!
Ø Waarom is Sauvy’s uitspraak meer dan 70 jaar niet bewaarheid?
Ø Zal dat alsnog het geval worden en hoe moeten we ons daarop voorbereiden? Kunnen we
de 2 denkvragen, van Malthus en Sauvy (rekenen op productiviteitsstijgingen, op de
mogelijkheid van rijke welvaartsstaten in de globale wereld, rekeninghoudend met de
migratie) is het mogelijk om via deze kanalen vooruit te geraken?
De vragen over de toekomst zijn in grote mate niet te beantwoorden, want de toekomst
kennen we niet.
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Antwoord afhankelijk van:
•

demografische factoren (migratie)

•

economische factoren (productiviteit)

•

sociale factoren (arbeidsbereidheid en bereidheid tot solidariteit)
In hoeverre zijn de 55+ ‘ers bereid om langer te werken?

Demografen van de jaren 80 hadden verwacht dat we nu in een bevolkingskrimping zouden zitten.
Dit is uiteraard niet zo. Maar waarom hadden deze demografen dit dan voorspeld? Omdat zij geen
rekening hebben gehouden met de toenemende migratie.
Hoe solidair willen we en kunnen we zijn?
De limiet van de vergrijzingstrend
§

Projecties tot 2060: levensverwachting mannen 85, vrouwen 90
◦

Gebaseerd op huidige trend

◦

Wellicht lager (stagnatie), onwaarschijnlijk veel hoger

§

Verdere ontgroening?

§

Migratie?

De projecties die de demografen nu maken, die zetten de verdere toename van de
levensverwachting voor mannen op 85 en voor vrouwen op 90. De vraag is of dit ook op deze wijze
verder zal bewegen. De prof vermoedt dat het lager zal zijn en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het
hoger zal zijn.
Wat gebeurt er met de vruchtbaarheidscijfers? (ontgroening) Hoeveel kinderen gaan wij hebben?
Migratie: de aantallen + de soort migratie!
Productiviteit
§

Productiviteitsgroei heeft in verleden gelijktijdig groei van de welvaart + vermindering
“arbeidstijd” toegelaten

§

Evolutie productiviteitsgroei:
4,7% (1970) à 1,3% (2006-2011)

§

In sectoren zoals onderwijs en gezondheid vertaalt toename productiviteit zich niet in
minder arbeid maar in hogere kwaliteit!

Productiviteit is in het verleden samengegaan met de toename van de welvaart en een afname van
de arbeidstijd. De productiviteitsstijging heeft het mogelijk gemaakt om ziekenhuizen te bouwen enz,
maar ook dat we rijker(2auto’s per gezin, op vakantie gaan,…) zijn geworden en dat we bovendien
minder uren werken nu. De vraag is; gaat dat in de toekomst ook zo zijn?
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Productiviteitsgroei in het verleden: in de jaren 70: 4,7% en is teruggevallen naar 1,3% (tussen 20062011). De vooruitgang zit in de kwaliteit van de diensten, neem bv het onderwijs. De
productiviteitsgroei zou erin kunnen bestaan: ‘vanaf volgend jaar wordt er geen les meer gegeven,we
geven gewoon video’s mee’, dit is productiviteitsgroei, want ondertussen kan de prof iets anders
gaan doen. Maar dit hebben we niet voor ogen, wel: ‘dat de prof volgend jaar beter lesgeeft dan dit
jaar’, dit is kwaliteitsgroei.
Arbeidsbereidheid en volume
§

Geïntegreerde maat (arbeidsuren per week, verlofperiodes, ziekteperiodes)

§

Gemiddelde jaarlijkse werkelijke arbeidsduur afgenomen
◦

overuren, arbeidsongevallen, ziekte,… deeltijdse arbeid

◦

vervroegde pensionering…

◦

en langere onderwijsloopbanen

als we kijken naar het arbeidsvolume als een geïntegreerde maat waarin we rekening houden met
arbeidsuren per week, verlofperiodes, ziekteperiodes, enzovoort, dan is het arbeidsvolume
afgenomen vanwege minder overuren, vanwege de belangrijke stijging van deeltijdse arbeid, langere
onderwijsloopbaan,vroegere pensionering,… dit zijn de bewegingen die verklaren waarom Sauvy
ongelijk had.
Waarom kreeg Sauvy ongelijk?
§

Productiviteitsstijging

§

Stijging scolariteit

§

Stijging gezonde levensjaren
Met de grote vraag, of dit zich in de toekomst zal kunnen herhalen.

Wat brengt de toekomst ?
}

Vooruitberekeningen van het Planbureau, en Vergrijzingscommissie: tot vorig jaar gematigd
optimistisch (mits aanleggen van reserves, afremmen van de uitgaven)

}

Maar de toekomst is onvoorspelbaar !

Ze berekenen jaarlijks de kost van de veroudering en ze leggen zich daarvoor toe op demografische
vooruitzichten, inzake de vruchtbaarheid,inzake de levensverwachting,inzake de migratie, en ze
hebben dan een model dat hen toelaat simultaan rekening te houden met de impact van de
veroudering op de impact van de pensioenen, op de gezondheidszorgen. Maar ook omgekeerd, de
positieve impact van de veroudering op de uitgaven voor werkloosheid, minder kinderbijslag (een
een krimpende bevolking op actieve leeftijd zal minder kinderen hebben!)
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En hier het (voorlopig) antwoord
200x

2030

2002

22,2

25,3

+3,1

2003

22,8

26,0

+3,1

2004

23,4

26,7

+3,4

2005

23,7

27,3

+3,6

2006

23,1

26,8

28,8

+3,8

+5,8

2007

22,9

27,3

29,1

+4,4

+6,2

2008

22,6

26,9

28,9

+4,3

+6,3

2009

23,2

29,0

31,3

+5,8

+8,2

2012

29,9

29,4

40,2

-0,5

+11,3

-

-

2050

2060

200x-2030

200x-2050

200x-2060

Stijging van de uitgaven in procent van het BBP.
We zien hier verschillende jaarlijkse rapporten naast elkaar en we vergelijken wat men
voorspeld had vb in het jaar 2002 (uitgaven in 2012 zullen 23,2% zijn) en wat zijn de echte
uitgaven in 2012: 29,9%;dus ze zaten er naast. Door problemen met data en de omgeving die
veranderde (de economische crisis is gew,eest, er is beleid gevoerd,..)
2012: voorspelling voor uitgavenstijging: 8,2;11,3; uitgavenstijging die ernstig te nemen zijn!
Bovendien doet de kost van de veroudering zich nu volop voor.
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Vele onbekenden:
- 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 levnensverwachting.)
Parameters:
-

Afgeraken van de overheidsschuld
Langer werken
Kalibreren op pensioenen en op bijdragen, d.w.z. als de2 anderen niet voldoende blijkt te
zijn,moeten we de pensioenen verlagen. Belangrijk uitgangspunt: de verhouding tussen
jongeren en ouderen blijft ongeveer hetzelfde.

De fundamentele vraag gaat over inter-generationele EN intra-generationele solidariteit, over
productiviteit en verdeling van de vruchten van de arbeid
Dus: over welvaart en verdeling
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 wllen 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.
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Inter- en intragenerationele solidariteit
•

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
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Hoorcollege 5:
1. Arbeid en welvaartsstaat
2. Beroepsbevolking
3. Arbeidsduur
4. Werkloosheid en inactiviteit
5. Actieve welvaartsstaat, armoede en werk

Arbeid en welvaartsstaat
}

doel (Keynes)&middel (Beveridge)

}

economische doelstelling &sociaal doelstelling

}

thans, in Europa, geconcretiseerd 2020 strategie
-

Volledige tewerkstelling à overheid
Welvaartstaat & arbeid
Sociale zekerheidssysteem kan pas werken bij hoge tewerkstelling
Werk hebben is belangrijk voor sociale doelstelling
Sociale netwerken niet in maatschappij.

Activiteitsgraad in EU 28

Activiteitgraad EU 28, 2012.
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Hongarije
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Denemarken
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10

-

Volledige tewerkstelling = belangrijk.
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-

Grote verschillen tussen Kroatië (60%) en Zweden (80%)
België is niet bepaald de beste (ong 65%) à hoort bij de minst goede, gemiddelde in EU
is 70% (België ligt hieronder.)
België heeft een probleem

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?
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 à heel veel mensen die werken à maar toch maar 65 %
tewerkstelling = PARADOX

Overzicht van enkele begrippen inzake werkgelegenheid en werkloosheid
•
•
•

Beroepsbevolking = werkende + werklozen
Activiteitsgraad = Totale beroepsbevolking / Bevolking tussen 15 en 64 jaar
Werkgelegenheidsgraad = Werkende beroepsbevolking / Bevolking tussen 15 en 64 jaar

Activiteitsgraad in EU 28
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Activiteitgraad EU 28, 2012.
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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?
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
Ontwikkeling van de werkgelegenheid, 1953-2013.
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Ontwikkeling van de werkgelegenheid, 19532013
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In de na-oorlogse 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 werkgelegendheid. “We moeten de lasten verlagen om
het aantal jobs te verhogen, we moeten vanalles doen om het aantal werklozen te
verminderen” à paradox!
Hoe kunnen we dit verklaren? Wat zit hier achter?

2. Veranderingen in de beroepsbevolking
1. Groei (3.769.000 in 1970 4.847.422 in 2012) à de beroepsbevolking is groter geworden!
2. Salariëring
3. Tertiarisering
4. Polarisatie
5. Scolarisering
6. Etatisering
7. Feminisering
8. Verkleuring
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1. GROEI
5.000.000
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Ontwikkeling van de beroepsbevolking in België, 19992013
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Geweldige groei van het aantal mensen aan het werk

2. 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
Samenstelling van de werkende bevolking in België, 1846-2012.
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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.
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Dit is het resultaat van een economie in volle verandering.

3. TERTIARISERING
- 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)
Werkgelegenheid in de drie activiteitssectoren in België (x 1000), 1970-2012.

-
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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!

4. POLARISATIE ( M.Goos)
}
}

routineuze, middenklasse-jobs kunnen worden geautomatiseerd (gevolg IT-revolutie)
◦ Voorbeeld: zelfscans in warenhuizen, automaten in bankkantoren, …
Blijven over:
◦ hoogbetaalde‘lovely jobs’ (= complexe hersenarbeid zoals management en
hightechberoepen)
versus
◦ laagbetaalde‘lousy jobs’ (= niet-routineuze handenarbeid zoals onderhoud en
opdienen)
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-

-

-

-

meer recent gedocumenteerd: de polarisatie op de arbeidsmarkt die veroorzaakt wordt door
technologie en economische veranderingen en die ervoor zorgt dat routineuze jobs,die
gemakkelijk overgenomen kunnen worden door robots. Denk bijvoorbeeld aan de zelfsscans
in de warenhuizen. Je hebt minder kassiersters nodig. Het is goedkoper om met zelfsscans te
werken dan kassiersters te betalen. De routineuze jobs die geautomatiseerd kunnen worden
verdwijnen stilaan.
Aan de ene kant: wat Maarten Goos noemt ‘de lovely jobs’: de jobs: complexe hersenarbeid,
management, het onderwijs, administratie,…: dit zijn de jobs die in aantal zeer sterk zijn
toegenomen
Aan de andere kant: ‘de lousy jobs’: de jobs die niet routineus zijn en dus niet kunnen
worden overgenomen door automaten en robots: de horecasector, poetsen,
huisvuilophalers,…
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.

5. SCOLARISERING
Evolutie van de scholingsgraad van de beroepsbevolking (werkenden + werklozen) in België,
1981-2012.
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Scolarisering 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

Percentage werkenden naar leeftijd en opleidingsniveau, 1976-2012.
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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.
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6. ETATISERING
Personeel in overheid
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-

(cfr. pensioenprobleem)

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.
De vergrijzing die we gaan kennen, binnen die vergrijzing kennen we een instroom van
gepensioneerden (ambtenaren die een hoger pensioen hebben).
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7. FEMINISERING

% in beroepsbevolking
Mannen

Vrouwen

1953
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54,7
54,5
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Door

1. Activiteitsgraad
2. Activiteitsgraad

-

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
o De toename van de vrouwen die tewerkgesteld zijn (globale activiteitsgraad
toegenomen door de invloed van de emancipatie en de toename op de
arbeidsmarkt)
o De afname van de mannen, dit komt door de scolarisering (later in de arbeidsmarkt
stappen) en het vervroegd in pensioen gaan.
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Tewerkstellingsgraad voor mannen en vrouwen naar leeftijdscategorieën, 1961-2012.
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Omgekeerde u-curve
Mannen: laag bij de jongeren, hoog in de middengroepen, afnemend bij oudere groepen
Activiteitsgraad van mannen is afgenomen bij jongere en oudere leeftijdsgroepen

Tewerkstellingsgraad voor mannen en vrouwen naar leeftijdscategorieën, 1961-2012.
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Omgekeerde u-curve in 2012
Dit was niet zo in ‘61
enorme verandering in de periode tussen ’60 en nu.
Belangrijkste sociale verandering: toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt
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8. 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.

3. 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 zij n aan het evolueren naar een vrijetijdssamenleving.

Aantal werkenden en aantal gewerkte uren in België, 1950-2012
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Aantal uren gewerkt op jaarbasis: dalende trend over de hele periode, maar het stabiliseert
zich vanaf de tweede helft van de jaren ’90.
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-

-

-

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.
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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.

OORZAKEN van veranderingen
}

Economisch: postindustriële transitie

}

Sociaal: emancipatie van de vrouw en individualisering

}

Migratie

-

Arbeidsmarkt: grote veranderingen in de arbeidsduur, arbeidsaanbod en arbeidsvraag
Oorzaken: 4 belangrijke
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1) Van de postindustriële economie naar de industriële economie naar de kenniseconomie
2) Emancipatie van de vrouw is het belangrijkst, verder geholpen door de individualisering van
de samenleving.
3) Migratie in de meer recente periode
4) Demografisch: de babyboom, die vanaf de jaren 70 op de arbeidsmarkt komt!
het probleem om de babyboom te verteren, was vroeger een grote generatie op de
arbeidsmarkt.
POSTINDUSTRIËLE TRANSITIE
1. Industrie àdiensten
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.
(D. Bell, The Coming of Post-industrial Society, 1973)
-

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
1.SCOLARISERING EN NIEUWE SOCIALE KWESTIE
Oude sociale kwestie = proletarisering van de arbeider
àNieuwe 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
arbeidmarkt 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’.
85

-

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.

EMANCIPATIE EN INDIVIDUALISERING
Door
}

verandering in waarden en normen (verzelfstandiging en zelfverwezenlijking): nl de waarde
van de zelfbeschikking, de verzelfstandiging.

}

scolarisatie 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 in twee snelheden: Vrouwelijke tewerkstelling en vrouw/man ratio’s naar
opleidingsgraad (25-49j, %), 2012

Tewerkstellingsgraden België en gewesten naar opleiding (25-49j, %).
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-

emancipatie van de vrouw verloopt niet voor iedereen aan hetzelfde tempo:

Wallonië
42,8
67,0
88,5
- voor sommige heel snel, voor anderen heel traag.

0,66

Bron: FOD Economie, ADSEI, Enquête naar Arbeidskrachten 2012.
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Voor wie heel snel? Voor de hooggeschoolde
Voor wie heel traag? Voor de laaggeschoolde
De emancipatie van laaggeschoold eis verre van voltooid: hier krijg je de vervlechting van de
2 factoren (emancipatie en postindustriële transitie)

Gevolgen
•

Combinatie arbeid en gezin

•

Individualisering van de inkomensverwerving en ongelijkheid

•

Individualisering van de sociale zekerheid?
‘De individualisering van de sociale zekerheid, tussen utopie en dwaling’

-

-

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)
à ongelijkheid wordt groter.

4. 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)
- in % van beroepsbevolking
- in % van verzekerde bevolking (zelfstandigen zijn niet verzekerd tegen werkloosheid)
2. Enquête werkloosheid
ILO-definitie

- geen werk
- effectief naar werk gezocht
laatste 4 weken
- onmiddellijk beschikbaar

Opgelet: als je gegevens ziet over werkloosheid; hoe is dat hier gedefinieerd?
Aministratieve werkloosheid: lastig om mee te werken:
Stel: je wilt weten of de werkloosheid de afgelopen 10 jaar is afgelopen/bijgekomen? En je wilt
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weten of de werkloosheid hoger/lager ligt dan in Nederland à administratieve werkloosheid
vervelend. 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.
Vergelijking tussen landen: administratieve werkloosheid: regelgeving in Nederland is heel
verschillend dan die in België.
ILO: organisatie: hebben een andere definitie ontwikkeld van werkloosheid. Zij vertrekken van
enquêtegegevens waarbij men in verschillende landen en op verschillende tijdsstoppen vraagt, of
mensen al dan niet werk hebben,of je de voorbije 4 weken effectief naar werk hebt gezocht, zoja,
stel ze geven je een jobaanbieding om morgen te beginnen, ben je dan bereid om onmiddellijk te
gaan werken à 3 voorwaarden samengenomen: beschouwd als werkloos.
De tweede definitie is veel strenger dan de eerste.
1. 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?
2. Baby Boom komt op de arbeidsmarkt (grote aanbod op de arbeidsmarkt)
3. Postindustriële transitie(verschuivingen in jobs)
4. Emancipatie van de vrouw(vergroting van de beroepsbevolking)
5. Individualisering
6. Nieuwe migratie

1. incasseren
2. herverdelen
3. investeren
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Aantal door de RVA ondersteunde personen (functionele
verdeling), België, 1972-2009
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investeren = arbeid/gezin, opleiding, activeren
verdelen = deeltijds, oudere werklozen, brugpensioen, tijdelijke werkloosheid
beschermen = passieve uitkeringen
-

-

-

jaren ’70: geweldige toename van de werkloosheid
3 decennia lang: tussen de 500 000 en 1 miljoen en meer klanten bij de RVA
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.

89

1200000
1000000

activering
tijdelijke werklozen

800000

vrijgesteld familiale
vrijgesteld studies

600000

loopbaanonderbrekers
400000

onvrijwillig deeltijds
oudere WL

200000

brugpensioen
WZ-UVW
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
*1992
1994
1996
1998
**2000
2002
2004
2006
2008

0

-

-

Verschillende blokjes geven de verschillende soorten cliënten van de RVA
Nieuwe statuten begint zich op te stapelen.
VORIGE GRAFIEK: 3 wijze om te gaan met het probleem van structurele
werkloosheid.
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.
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OORZAKEN van de structurele WERKLOOSHEID
1. 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)
2. Beroepsbevolking

(+ 1.100.000 ts. 1970 en 2012)

- demografisch
- arbeid vrouw
- en na 1995: migratie (+ 300.000 ts. 1995 en 2010)
3. Beroepskwalificaties (cf M. Goos ) (mismatch tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt
waardoor dat het aantal knelpuntberoepen zeer sterk toeneemt)
SOORTEN WERKLOOSHEID
1. 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)
2. Structurele – conjuncturele
3. 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)
4. Frictionele werkloosheid (=de werkloosheid die je nodig hebt in een goed functionerende
arbeidsmarkt)
De crisis
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Wat heeft de crisis gedaan? Op lange termijn perspectief gezien, eigenlijk niet zo veel.
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-
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2008-2009: grote crisisjaar: stijging uvw’s: uitkeringsgerechtigde volledig werklozen,
een zeer gemodereerde stijging.

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 à zeer hoge werkloosheidskansen.

5.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)
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Beleidsingrediënten:
1. VRAAGZIJDE
= arbeidskost verlagen
door

- loonmatiging
- lastenvermindering
- activering van uitkeringen

2. AANBODZIJDE
=

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

=

STOK (controle, sanctionering en lagere uitkeringen) à 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.
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-

-

-

-

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:
o 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.
o 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?
o 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 geeneen van de
doelstellingen te bereiken, maar er is geen één land dat er in slaagt de 3
doelstellingen tegelijkertijd te behalen, behalve: de voormalige OostEuropese landen (voor de crisis in exceptionele omstandigheden van
economische groei)
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Job Polarisation
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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.
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-

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!
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Hoorcollege 6:
Over oude en nieuwe paradigma's: Herverdelen Investeren
Innoveren
Het oude paradigma dat verwijst naar de welvaartsstaat zoals we tot nu toe altijd genoemd
en beschreven hebben.
De glorierijke jaren na ‘les trentes glorieuses’:
Een verhaal dat een succesverhaal is. Een succesverhaal van de welvaartsstaten die erin
geslaagd zijn zeer grote welvaart voort te brengen en tegelijkertijd die welvaart redelijk goed
verdelen. Ook als we naar de voorbij 40 jaar terugkijken (vertrekpunt: 1970 -> toen begon
het al wat te kantelen op demografisch vlak [einde van de babyboom], op de arbeidsmarkt
[de toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt], de individualisering van de gezinnen
[individuen die zich anders beginnen te gedragen]) Als je dus terugkijkt naar die voorbije 40
jaar kan je zeggen dat er ongelooflijk veel is gebeurd, in de positieve zin! Velen zullen zeggen
dat de voorbij 40 jaar een periode is geweest van crisis van welvaartsstaten). De laatste fase
van de welvaartstaat werd aangeduid als ‘de fase van de crisis en de heroriëntering van de
welvaartstaat’: beginpunt 1974. De voorbije 40 jaar zijn benoemd als jaren van crisis en
heroriëntatie. Dit is hoe de meeste mensen zullen spreken over die voorbije jaren. We
kunnen ook op een andere manier kijken naar de voorbije 40 jaar, nl. als glorierijke jaren, de
jaren die de volgende puntjes hebben voortgebracht:
-

De emancipatie van de vrouw
De bevrijding van harde labeur
De afname van de ongelijkheid in de wereld
De uitbreiding van Europa
De bevrijding van foute grote verhalen: de bevrijding van het communistische verhaal
(fout verhaal)
De verdere economische groei: niet zo sterk als in de jaren voordien, maar de
voorbije 40 jaar is er een voortdurende economische groei geweest, op 3 jaar na.
De stijging van het aantal werkenden

Als je vanuit dit perspectief naar de voorbije 40 jaar kijkt, kan je inderdaad zeggen dat het
glorierijke jaren waren. Je kan jezelf de vraag stellen: ‘crisis en herorientering’, waarom heb
je dat zo genoemd?
De bevrijding van de harde labeur. Het zijn jaren geweest van gigantische verschuivingen op
de arbeidsmarkt met winnaars en verliezers (dit waren de oude mannelijke arbeiders die
hun job hebben verloren in de oude industriële sectoren, die één na één verdwenen zijn).
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Dramatische individuele en gezinssituaties, maar tegelijkertijd waren het ook jaren die ons
bevrijd hebben van de harde labeur.
Plakkaat aan dodenhuisje:
1992: dit leert dat tussen 1924 en 1992 er mensen dag
in dag uit 200 meter diep de mijn introkken om hun
kost te verdienen. Mijnsluiting waren dramatische
omstandigheden; heel veel mensen verloren hun job.
Maar je kan dit ook anders bekijken, het was de
bevrijding van de hard labeur! Wij doen dit nu niet
meer, wij verwachten dit niet meer van de mensen.

Maar… op het vlak van armoede brengt de welvaartsstaat geen vooruitgang meer voort
Als we ons op het standpunt zetten van armoede, van het aantal gezinnen die moeten
inkomen met een te laag inkomen, dan moeten we zeggen dat in die voorbije gloriejaren die
welvaartstaat geen voortgang meer teweeg brengt. Er is hier een stand-still. Je mag niet te
snel meegaan in verhalen van inkomensongelijkheden, van grote stijgingen van armoe.
Omdat dit niet waar is. De armoede is niet toegenomen, de ongelijkheid is niet toegenomen,
althans niet bij ons (in België). Dit hebben we te danken aan de welvaartstaat, die heeft als
buffer gewerkt en is ook heel hard moeten beginnen werken. Maar die buffer heeft er wel
voor gezorgd dat bij ons de ongelijkheden niet toenemen. Die zorgt er ook voor dat de
armoede ook niet toeneemt. Dit is het goede deel van het verhaal.
Het slechte deel van het verhaal: ‘maar hadden we niet gezegd dat welvaartstaat een sociale
vooruitgang bewerkstelligen op voorwaarde dat de welvaart stijgt en dat er volledige
tewerkstelling is. Die condities waren vervuld de voorbije 40 jaar. In toenemende mate in de
2de helft van de jaren 90, hier zien we een sterke stijging van de tewerkstelling. De taart
wordt groter!
Dan nog zien we geen vooruitgang… Dan is de vraag: Hoe kunnen we dit verklaren?
We weten dat de tewerkstelling de goede kant is opgegaan (hoewel we weten dat de
tewerkstelling bij laaggeschoolde niet is toegenomen). Dit is een belangrijk deel!
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Dia 5:
•

The Lisbon Strategy (2000-2010) for growth, employment and social inclusion

•
•

EU-2020 strategy: lifting 20 million people out of poverty

•

“Vlaanderen gaat voor een 30%-reductie van het aantal mensen in armoede en blijft
ook op Europees vlak de Pact 2020-doelstelling voor de halvering van de
kinderarmoede vooropstellen.”

Nochtans kunnen we niet zeggen dat armoedebestrijding of sociale ongelijkheid geen issue
of thema zou zijn in het maatschappelijke of politieke debat, integendeel! Armoede
bestrijden staat voortdurend hoog op de politieke agenda. Europees; in Europa hebben we
nu de EU 2020- strategy,waarbij de armoedebestrijding een belangrijk doel is. In de jaren
2000 hebben we de Lissabon strategie gehad, de eerste sociale agenda van Europa, die als
doelstelling had ‘de vermindering van de armoede’. In Vlaanderen heeft men de Europese
doelstelling overgenomen. De huidige Vlaamse regering had in haar regeringsprogramma
staan: ‘het aantal mensen in armoede verminderen met 30% en de halvering van de
kinderarmoede’. Zeer ambitieuze doelstellingen die men natuurlijk niet gehaald heeft.
Natuurlijk,omdat er de crisis is geweest. Dit hadden ze niet kunnen voorspellen, het was een
bijkomende hindernis. Maar ook omdat;
Zelfs zonder crisis hadden ze de doelstelling niet gehaald en ook Europa (2020doelstellingen)
daarvan weet men nu al dat die niet gehaald zullen worden, want in plaats van gedaald is de
armoede gestegen in de Unie.
Waarom?
2004-2007
AROP

tewerkstelling/
BNP

Sociale uitgaven

Scandinavië

+

+

-

Angelsaksisch

-

+

+
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Continentaal

+

+

-

Oost Europa

-

+

-

Zuid Europa

+

+

-

Veranderingen in armoede, tewerkstelling en sociale uitgaven:
-

-

-

-

-

-

-

In de periode dat het goed ging (voor de crisis): we kunnen deze gegevens
doortrekken naar de 2de helft van de jaren 90, want dat waren goede jaren: sterk
economische groei, sterke groei van de tewerkstelling.
We kijken naar cluster van landen in Europa:
Evolutie van armoede + tewerkstelling en BNP + sociale uitgaven
We zien dat:
Scandinavische cluster: dit zijn onze gidslanden, dit zijn de sociaal democratische
welvaartstaten die het traditioneel altijd beter hebben gedaan dan andere landen.
We zien hier dat bij de evolutie van armoede een rode + zien staan (we kijken hier
enkel naar de werkende bevolking, niet naar de gepensioneerde. De armoede is hier
toegenomen in de goede jaren van de crisis, terwijl hun tewerkstelling (dat al op een
zeer hoog pijl lag) is toegenomen. De sociale uitgaven zijn enigszins afgenomen.
De continentale (België, Frankrijk,Duitsland,Oostenrijk,..): eenzelfde patroon. Een
plusje bij armoede, een plus bij tewerkstelling en BNP en een min (heel klein) op de
sociale uitgaven.
Zuid-Europese landen: zelfs voor de crisis stond hier al een plus, maar dat is na de
crisis alleen maar toegenomen. En dat gekoppeld aan meer tewerkstelling en hoger
BNP.
Met andere woorden: vertrekkend van het paradigma van de welvaartstaat: dit is er
één van groei, volledige tewerkstelling en sociale gelijkheid. Dit zijn de 3 grote
parameters. De idee is ‘hoe groter de groei,hoe meer tewerkstelling,hoe meer we
gaan kunnen verdelen en hoe meer we erin zullen slagen sociale grondrechten te
vrijwaren aan alle burgers’. Dit was ook de idee dat heeft gewerkt in de jaren ’50 en
’60. Als we terugkijken naar de Scandinaven en Continentalen zien we dat er iets is in
dat paradigma dat niet meer klopt. Maar je moet niet afkomen met het excuus
‘crisis’,want hier kijken we naar de goede jaren voor de crisis.
De welvaartstaten slagen er blijkbaar niet meer in om succesvol te zijn op vlak van
economische groei, op vlak van tewerkstelling en tegelijkertijd op vermindering van
armoede te realiseren. Er zijn een aantal die er wel in geslaagd zijn, maar in zeer
exceptionele omstandigheden. De Angelsaksen: die beantwoord aan dat plaatje,
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Predistributie

-

-

-

maar de Angelsaksisch cluster wordt zeer sterk gedreven door Ierland en Ierland
heeft een
zeer exceptioneel parcours afgelegd met een exceptionele sterke
Verticaal
economische
groei.
herverdelen
De Oost-Europese landen beantwoorden ook blijkbaar aan het patroon (paradigma),
maar ook de voormalige communistische landen hebben in die periode een zeer
exceptioneel parcours gereden. Ze waren net lid geworden van de EU en hebben ook
een geweldige economische boom gekend met een zeer sterke stijging van de
Horizontaal
tewerkstelling.
herverdelen
Voor de traditionele welvaartstaten die reeds
bestonden en een ongelooflijke groei
hebben gekend in de jaren ’50 en ’60 tonen deze trends aan dat er iets mis is met het
basisparadigma. We slagen er niet meer in om economische groei, groei van
tewerkstelling te laten sporen met sociale vooruitgang!
Hoe komt dat nu? Wat zit hier achter?
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Predistributie
Om te begrijpen waarom het niet werkt, moeten we een goed begrijpen hoe de machinerie
van de welvaartsstaat werkt:
De machinerie van de welvaartstaat bestaat uit 3 grote motoren:
1) De eerste motor is de motor van de predistributie: dit verwijst naar ‘opgelet de
sociale markteconomie is niet zomaar een correctie achteraf. De sociale
markteconomie betekent dat de correcties ook aanwezig zijn in de markt zelf.’ De
predistributie is de idee dat de welvaartstaat meer moet doen dan alleen maar
bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen geven aan diegene die op de arbeidsmarkt
geen job vinden. De welvaartstaat moet meer doen! Bijvoorbeeld: minimum lonen
uitbetalen aan diegene die werken, investeren in onderwijs, ervoor zorgen dat
mensen voldoende zelfstandig op de markt hun manneke kunnen staan, preventie,
ervoor zorgen dat mensen niet werkloos worden,… Dit is de idee van predistributie.
2) De tweede motor (de grootste machine!) is de motor van horizontaal herverdelen:
horizontale herverdeling is de verdeling die gaat van de gezonden naar de zieken,
naar de gezinnen zonder kinderen naar de gezinnen met kinderen, van de jongeren
naar de ouderen, van de werkende naar de werklozen. Als metafoor kunnen we hier
gebruiken ‘het spaarvarkentje’. Dit is het mechanisme van de sociale verzekeringen.
Iedereen is verplicht om zich te verzekeren tegen de risico’s van het leven en
iedereen betaalt bijdragen omdat iedereen het risico loopt ooit ziek te worden en
iedereen loopt enige risico om ooit werkloos te worden. Maar ook hoopt iedereen
het ‘risico’ om ooit oud te worden! Dit is de horizontale herverdeling, het
verzekeringsmechanisme. Het spaarvarkentje is een verzekering die over de
levensloop heen risico’s gaat afdekken. Dit is de grootste machine van de
welvaartstaat, de grootste machine van herverdeling.
3) De derde motor (kleinere machine) is de motor van verticale herverdeling: deze
machine is heel belangrijk. De verticale herverdeling is van de rijkere naar de armere.
Dit is de machine van ‘Robin Hood’. Hij ging geld halen bij de rijken om aan de armen
te geven.
Als we ons de vraag stellen: wat hapert er in het paradigma van de welvaartstaat, dan
moeten we gaan kijken naar wat er mogelijk mis is in de werking van die 3 machines.
Preventie, herstel en sociale promotie
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De predistributie staat voor preventie en herstel, wanneer een risico zich heeft voorgedaan
en sociale promotie.
Het belangrijkste hier is onderwijs. Van onderwijs weten we dat in de voorbije 40 jaar geen
enkele vooruitgang is geboekt op het vlak van gelijke kansen in het onderwijs. Zeer hoog op
de politieke agenda, maar we maken geen vooruitgang.
De tweede grote brandstof van deze machine is tewerkstelling onder het motto ‘werk werk
werk, beste remedie tegen armoede’. We hebben gezien dat de tewerkstelling in
belangrijke mate is toegenomen. We weten tegelijkertijd dat statistisch gezien, diegene die
werk heeft minder kans heeft om in armoede te geraken dan diegene die geen werk heeft.
Dus rest de vraag: hoe komt het dan dat de armoede niet is afgenomen? Volgens de slogan
‘werk werk werk’ zou dat dus niet mogen, er zit dus een denkfout in de slogan. Maar wat is
de denkfout?
è Diegene die laaggeschoold zijn en gehuwd zijn met laaggeschoolde gaan moeilijk
werk vinden, diegene die hooggeschoold zijn en gehuwd zijn met hooggeschoolde
gaan dan weer makkelijker werk vinden. Daarmee heb je nog niet gezegd waar de
denkfout zit, de denkfout zit in het feit dat werk, dat meten we op individuele basis.
Een individu heeft werk of hij/zij heeft geen werk. Terwijl armoede iets is dat we
definiëren op gezinsniveau. Een individu is arm wanneer hij/zij leeft in een gezin waar
er armoede is. De overgang van het individu naar het gezinsniveau betekent dat bij
een stijging van de tewerkstelling het zeer sterk of het van groot belang is om te gaan
kijken in welke gezinnen welke jobs terecht zijn gekomen. Bij welke gezinnen zijn die
jobs terechtgekomen? Zijn die terechtgekomen bij laaggeschoolde gezinnen waar
niemand aan het werk was of bij hogere geschoolde waar mensen al aan het werk
waren!
Vlaanderen : de verdeling van de groei van de tewerkstelling
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Dit is een gestilleerde grafiek, dit is de beweging voor België, maar dezelfde
bewegingen zie je overal!
De bovenste lijn geeft de evolutie van de tewerkstelling weer:
De lichtere groene dikke lijn geeft de evolutie weer van het aantal gezinnen waar
iedereen die op actieve leeftijd is aan het werk is. Dit zijn de werkrijke gezinnen. Je
ziet dat deze lijn sterker stijgt dan de lijn die de groei van de tewerkstelling
weergeeft.
De rode lijn zijn de gezinnen waar niemand aan het werk is: de werkarme gezinnen.
Deze lijn blijft ongeveer op hetzelfde niveau hangen en dat is zo in ongeveer alle
landen, op ongeveer 10% van de bevolking.
Met andere woorden: er is een polarisatie van de verdeling van werk over de
gezinnen. Hier kijken we naar de verdeling van werk naar gezinnen en hier zien we
een heel duidelijke polarisatie die ervoor zorgt dat het aantal gezinnen waar iedereen
werkt sterk toeneemt, terwijl het aantal gezinnen waar niemand aan het werk is blijft
hangen op hetzelfde niveau.
De winnaars van de tewerkstellingsgroei zijn gezinnen geweest waar al iemand aan
het werk was, en die vanuit het armoedeperspectief het niet meer nodig hadden.
De verliezers waren de laaggeschoolde waar niemand aan het werk was.
Dus: polarisering als eerste verklaring!
àHoe komt het dat armoede niet afneemt ondanks de stijging van de economische
groei en de ondanks hoog gebleven sociale uitgaven?
Door te kijken naar de eerste machine van de welvaartstaat, namelijk de predistributieve machine. Antwoord: polarisatie van de tewerkstelling

Hoe wordt dat verklaard?
Een Mattheuseffect door:
-Kenniseconomie: een kenniseconomie die nood heeft aan hooggeschoolden arbeid
-Individualisering: gezinnen die kleiner worden
-Homogamie: soort zoekt soort op de huwelijksmarkt
-Werkloosheidsvallen
Dit genereert een Mattheuseffect in de verdeling van markt, deze factoren: de
kenniseconomie gekoppeld aan de emancipatie van de vrouw genereert een mattheus effect
die ervoor zorgt dat meer jobs terecht komen bij diegene die al een plaats hadden op de
arbeidmarkt. Hier zien we terug het spanningsveld optreden: de glorierijke jaren. Als je
hiernaar kijkt: de kenniseconomie, daar zijn we voor want dat heeft ons bevrijd van het
harde labeurwerk, de emancipatie van de vrouw dat is vooruitgang! Dit heeft een keerzijde,
nl: het Mattheuseffect in de verdeling van de jobs.
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De armoede reducerende werking van de sociale uitgaven
De 2 andere machines zijn de machines die de taart verdelen. De horizontale verdeling en de
verticale herverdeling.
Sociale uitgaven als percentage van het BNP, België, 1985-2009

Sociale uitgaven als %
van het BNP
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Hoeveel geld wordt er nu in deze machines gestopt en de evolutie daarvan:
Globaal gezien: de brandstof (geld) die in de machine zijn gestoken is niet
afgenomen. We kunnen niet zeggen dat die machines minder hard werken omdat ze
niet voldoende brandstof krijgen. Integendeel: ze krijgen meer brandstof!
Het is ooit anders geweest: in de jaren 90 heeft men zwaar bespaard op de brandstof
voor deze machines. Nu heeft men dat in deze periode niet gedaan, integendeel: de
uitgaven zijn toegenomen.
Maar er zijn verschuivingen opgetreden in de aard van de brandstof: minder uitgaven
in wat we noemen oude sociale risico’s: werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en
invaliditeitsuitkeringen en pensioenen.
Meer uitgaven daarentegen in kinderopvang (de gearceerde blokjes) meer uitgaven
voor: kinderopvang, bovenaan actieve arbeidsmarkt, loopbaanonderbreking,
ouderenzorg.
De brandstof die we pompen in die machines dat is in omvang gelijk gebleven, zelfs
gestegen op het einde van de periode (crisis). Dezelfde hoeveelheid brandstof,maar
er is een verschuiving in de samenstelling van de brandstof. Wat meer diesel! Wat
meer voor kinderopvang, voor loopbaanonderbreking en wat minder voor de oude
sociale risico’s.
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Sociale zekerheid werd minder ‘pro poor’

-

-

Hier hebben we dezelfde clusters:
Links: de Scandinavische landen, onze gidslanden: hier kijken we naar de
veranderingen in de absolute reductie van armoede door de sociale uitkeringen. In
hoeverre slagen de sociale uitkeringen erin om de armoede te verminderen?
Geheel van het blokje: de armoedereductie in die periode is toegenomen. Dat was
een goede periode, de tewerkstelling nam toe dus ook de behoefte aan sociale
uitkeringen verminderde.
Maar we zien ook dat het gedeelte dat enkel betrekking heeft op de sociale
uitkeringen (het rode blokje) met name de sociale uitkeringen voor de mensen die
werkarm zijn, dat die uitkeringen zijn op het einde van de periode minder in staat om
armoede weg te werken dan in het begin van de periode. Met andere woorden; de
armoede reducerende capaciteit van sociale uitkeringen, met name voor werkarme
gezinnen is afgenomen in de goede jaren voor de crisis.
Continentale landen: hier gebeurt juist hetzelfde, maar minder scherp. Het gebeurt
zeer scherp in de Scandinavische landen. Met andere woorden, de armoede
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reducerende capaciteit van de Scandinavische welvaartstaten sterk is afgenomen.
Dat geldt ook (in minder mate) voor de continentale landen.
Dit geldt niet voor de Angelsaksen en niet voor de Oost-Europese landen.
Met andere woorden: in de ontwikkelde welvaartstaten van Europa is de sociale
zekerheid minder propoer geworden, is de armoede reducerende capaciteit van de
sociale uitkeringen verminderd, met name voor de werkarme gezinnen.
Bolletjes (vorige lijngrafiek) : armoede reducerende capaciteit, ze staan voor de
armoederisico’s die de gezinnen op de rode en groene lijn dragen.

Een gering en afnemend herverdelend vermogen van sociale uitgaven
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Gestilleerde grafiek
De rode lijn: cash uitkeringen: de rode lijn zijn de gezinnen die overmatig gebruik
moeten maken van werkloosheidsuitkeringen,arbeidongeschiktheidsuitkeringen,…
De groene lijn: de uitgaven voor diensten: denk bijvoorbeeld aan kinderbijslag en
kinderopvang: diegene op de rode lijn maken gebruik van verhoogde kinderbijslagen
voor werklozen enz. diegene op de groene lijn zijn diegenen die gebruik maken van
de kinderopvang, want dat zijn diegenen die gaan werken met 2.
Als we ons de vraag stellen: wat is de verdelingswijze van cashuitkeringen en van
diensten dan zien we dat daar verschil op zit:
De groene lijn: is heel vlak verdeeld over de inkomensverdeling. (We hebben in de
grafiek de inkomens van de mensen verdeeld in 5 gelijke groepen naargelang het
inkomen). De 20% armsten krijgen 20% van de totale uitgaven en de 20% rijksten
krijgen ook 20% van de totaliteit van de uitgaven.
Het betekent dat wanneer je een verschuiving krijgt van uitgaven naar diensten dat
de herverdelende capaciteit van gans u welvaartstaat verminderd.
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Een Mattheuseffect door :
Mattheuseffecten die verklaard worden door
-

verschuiving naar vergrijzingskosten en gezondheidszorgen (dus pensioenen en
gezondheidszorgen)

-

En… door de polarisatie tussen de werkrijken gezinnen en de werkarme
gezinnen,waardoor je een polarisatie krijgt van sociale risico’s (= als een gezin die
behoort tot de groene groep, als daar iemand ziek valt, is dat niet zo heel erg,want er
zijn andere inkomsten in het gezin, maar daarentegen als iemand ziek wordt in het
gezin waar maar 1 iemand werkt, dan is dat wel erg, want het enige inkomen dat je
dan hebt valt weg en men valt terug op een vervangingsinkomen dat eigenlijk
onvoldoende is.
Deze polarisatie op de arbeidsmarkt is een polarisatie in sociale risico’s en
tegelijkertijd komt daar een beleidsgedreven mechanismen dat eigen is aan de
actieve welvaartstaat, die zeer sterk heeft ingezet op meer mensen aan het werk
krijgen. Maar je moet ervoor zorgen dat de werkloosheidsuitgaven niet te genereus
zijn,want anders blijven zij daar ‘in’. Je moet dus de uitkeringen niet te aantrekkelijk
maken en de controle en schorsing opdrijven.

•

Polarisatie tussen “hardwerkende Vlaming” en “werkarmen”

•

Fragmentatie van sociale risico’s

•

Druk op de bescherming van slechte risico’s

•

Nieuwe uitgaven voor goede risico’s

Waardoor het geheel van de sociale uitgaven in de welvaartstaat minder herverdelend
wordt:
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Werkintensiteit en kinderarmoede ontleent aan F. Vandenbroucke

Armoederisico van kinderen
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Werkintensiteit van de huishoudens
-

Wat kinderarmoede betreft: zeer grote rode bol (= werkarme gezinnen)
Groene bol: armoede risico voor de kinderen die leven in werkrijkegezinnen

De miskenning van de verdelingskwestie
•

Werk: de totale miskenning van de verdelingskwestie van de sociale uitgaven:
discours: privé en arbeid combineren. Dus we moeten investeren in kinderopvang.
Maar wie mag daar het meest van profiteren? Deze vraag laat men links liggen.

•

Sociale uitgaven

•

Brandstof (vooral arbeidsinkomens, individualisering van de fiscaliteit) : als we
terugdenken over onze machines, wat is dan de brandstof die de machines in
beweging houdt? Grotendeels is dat brandstof dat voortkomt uit arbeidinkomens.
Het aandeel van het vermogen in het nationaal inkomen is sterk toegenomen, dat
bedraagt ongeveer 50%. De brandstof die wij gebruiken heeft maar betrekking op de
helft van het inkomen. De vermogensinkomens (de andere helft) doen bijna niet
mee.

Dit alles verwijst naar het verdelingsaspect dat zeer sterk op de achtergrond is gedreven in
het discours in de beleidsvorming/beleidsdoelstelling. Het beleid heeft zeer sterk ingezet op
‘werk,werk,werk, beste remedie tegen armoede’, maar we vernemen zeer weinig over: hoe
is dat werk verdeeld en hoe denk je dat werk beter verdeeld te krijgen?

109

Het glazen plafond van de herverdeling
Koppel met 2k

Alleenstaande ouder 2k

2012

2012

Leefloon als % van de 65%
armoedelijn

83%

Leefloon als % van
minimumloon
(1) Nu

79%

(2) Leefloon = 117%
armoedelijn

-

-

83%

90%

Als we nadenken: hoe kunnen we het dan beter maken? Als men weet wat er gaande
is,waarom doet men dan er niets mee? Maar het is niet zo makkelijk om dan te
kunnen zeggen wat je wel zou moeten doen. De vermogensinkomens daarvan weten
we dat we ze moeten inzetten, daar kan je een hele duidelijke beleidsaanbeveling
van maken: ‘als je vooruit wilt, zorg dan dat de vermogensinkomens mee in de
machinerie gestopt worden’. Als je spreekt over de sociale uitkeringen waarvan de
armoede reducerende capaciteit is afgenomen, dan zie je niet wat je er aan zou
kunnen doen. We zitten structureel vast!
Dus, er is iets fundamenteel fout in het paradigma.
Tabel: idee: er is een glazen plafond waardoor je de uitkeringen niet tot op het
niveau van de armoedelijn krijgt. Terwijl we allemaal weten dat het leefloon te laag
is. Daar kom je niet mee rond, een schande voor een rijke samenleving als de onze.
En toch slagen we er niet in dat niveau hoger te brengen: en waarom niet:
In procent van de armoedelijn voor een koppel met 2 kinderen: 65% van de
armoedelijn.
Redenering: in procent zetten van diegene die het minst verdienen op de
arbeidsmarkt (minimumloon): nu het leefloon bedraagt 79% van het waargeborgd
minimumloon. Het verschil is dus niet zo groot. Stel nu dat we het leefloon zouden
verhogen tot op het niveau van de armoedelijn, dan krijgen we een leefloon dat
117% bedraagt van het minimumloon. à dat gaat dus niet, tenzij je het
minimumloon zou verhogen met minstens 17%
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Het minimumloon verhogen? Hoe? : de kost van de arbeid vergroten is niet het beste
idee, als je meer werk wilt creëren voor de ‘rode’ onder ons. Belastingen en sociale
bijdrage van die groep verminderen? Goed idee,maar spijtig genoeg is dat al geweest
en die hebben ervoor gezorgd dat zij zo goed als geen belastingen meer betalen, dus
we zitten vast. Dit betekent dat een gezin dat moet rondkomen met één
minimumloon ook onder de armoedegrens zit!

-

Een grafiek die hetzelfde uitdrukt, maar hier een vergelijking maakt met een aantal
andere landen.
In geen enkel land is het minimumloon gelijk aan de armoedegrens
Met andere woorden:
Als je terugdenkt aan de doelstellingen om de kinderarmoede te halveren, en je hebt
deze grafiek: hoe ga je dat doen als je zelfs niet in staat ent de werkende een
minimumloon te geven dat gelijk is aan de armoedegrens. Dit lukt zelfs niet!

% groei in reële termen (1995-2007)
NNI / capita
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Gemiddeld leefloon/ fte OECD

13

Minimum loon
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Het gegeven dat het nationale inkomen veel sneller groeit veel sneller groeit dan de
minimumlonen. De minimumlonen blijven stelselmatig achterop bij de stijging van de
gemiddelde lonen. Dit heeft alles te maken met de verandering op de arbeidsmarkt
en met globalisering. De concurrentie met laag productieve arbeid elders in de
wereld.

Structurele grenzen
-

De welvaartsgroei =toename aandeel van vermogen

-

Twee inkomens = welvaartsnorm ( mediaan )

-

De kost van laagproductieve arbeid = afruil werk/sociale bescherming

Dit verwijst naar structurele grenzen. Structurele grenzen die veroorzaakt wordt door het
feit dat een deel van de welvaartsgroei vertaald wordt in de toename van
vermogensinkomsten die niet gebruikt worden voor de herverdeling van de machine.
Structurele grenzen bepaald wordt door het feit dat dubbele inkomens het mediane
inkomen bepalen en dus ook de armoedegrens bepalen. Dat wordt gedreven door de
emancipatie van de vouw. De kost van laag productieve arbeid, die je dus zo laag mogelijk
moet houden,opdat er nog laag productieve arbeid zou gegenereerd worden op de markt.
Men zoekt naar uitwegen, men zoekt naar nieuwe paradigma’s
Nieuwe paradigma’s
Eerste nieuw paradigma:
De idee van: gegeven het glazen plafond gaan we inzetten op de machine van de
predistributie
- sociale investering (predistributie)
Metafoor:
olifant: oude welvaartstaat: ze zijn oud,sterk,te vertrouwen,
lief met mekaar,zorgen voor elkaar,…
de predistributie, de idee van de sociale
investering: de leeuw: we moeten van iedereen leeuwen
maken,mensen moet sterk worden, op de arbeidsmarkt hun
manneke kunnen staan! We maken iedereen leeuw!Dan
moeten we niet meer herverdelen,want al we van iedereen
leeuwen hebben gemaakt, trekken die hun plan wel
Nieuwe paradigma’s
- sociale investering (predistributie)
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- sociale innovatie (vb. kringloopwinkels, sociale kruideniers, kinderarmoedefonds)
Sociale innovatie is al hetgeen dat onder de radar zit van de structurele mechanisme van de
welvaartstaat (fiscaliteit, sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid, onderwijs,gezondheidszorg
enzo.) Onder die radar zien we dat er allerlei nieuwe initiatieven bezig zijn. Voorbeeld:
kringloopwinkel: dit is sociale innovatie! Oplossing voor duurzaamheid (de idee van het
hergebruik van goederen en tegelijkertijd jobs creëren voor de laaggeschoolde). sociale
innovatie, men verwacht daar meer en meer van.
Metafoor van de vlinders: sociale innovatie dat zijn de vlinders.
Heel wat vlinders die overal rondzwermen met heel veel ideeën.
Veel eendagsvlinders: we hebben een idee,maar het lukt niet,
dus het stopt,iets anders. Weinig structuur, geen idee van
hoeveel mensen daar werk vinden, hoeveel geld is daarbij
gemoeid? Dat valt dus buiten het vizier van de reguliere telling,
van wat geregistreerd is.

Maar
•

Leeuwen kunnen gevaarlijk zijn voor de zwakkeren (schrik van een eenzijdig
investeringsverhaal, het gevaar hiervan zou kunnen zijn dat nadat men vanalles
investerend op poten heeft gezet, dat men dan de zwakkere niet geëmpowerd
geraken. Men gaat tegen de zwakke zeggen ‘eigen schuld dikke bult’. Men gaat
zeggen dat men vanalles heeft geprobeerd om van de zwakkere een echte leeuw te
maken, maar jij hebt je kansen niet opgenomen. (deze redenering is reeds ver
gevorderd in onze samenleving!)

•

Leeuwen en vlinders kunnen de aandacht afleiden van de olifanten : hier moeten we
bij opletten, die vlinders, zijn die wel efficiënt? We zien dat niet. Hoeveel kost het?
Geen idee. Bovendien , als je teveel naar de vlinders kijkt riskeer je de olifant te
vergeten. Dan vergeet je dat de olifant het belangrijkste dier is in het verhaal. Dan
dreig je misschien te vergeten dat de olifant de belangrijkste rol heeft.

Daarom:
hernieuwde aandacht nodig voor de olifant!!
Hoe?
•

Optillen van de onderkant van het inkomensgebouw door lastenverschuiving van
arbeid naar vermogen: we moeten onze brandstof verruimen!
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•

Herstel van het draagkrachtprincipe in de fiscaliteit

•

Progressief universalisme

Focus op kostendekkende tussenkomsten (huurtoelagen, kinderbijslagen, gratis onderwijs

“herverdelen, investeren en innoveren”
-

geen concurrerende beleidsparadigma’s

-

wél gezamenlijk inzetten in een nieuw en coherent systeem voor sociale vooruitgang
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De sociale organisatie van de welvaartsstaat
Les 6: Hoe de welvaartstaten (in het bijzonder de Belgische welvaartsstaat) de
besluitvorming en de uitvoering vorm krijgt.
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
1. vrije markt (autonomie bedrijfsleven)
2. 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)
3. vrije sociale beroepsverenigingen
4. 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,
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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!
Concreet voor sociaal overleg:
Waarover gaat dat? Het overleg tussen :
1. Sociale gesprekspartners =
Vakbonden
Patronaat
Wat doen ze?
2. Overleg (autonoom)
Advies (aan de uitvoerende macht, aan de regering)
Contract (ze kunnen onder elkaar contracten afsluiten)
Bestuur
3. Geïnstitutionaliseerd ( men heeft dat gedaan vlak na WO2, het sociaal pact in 1944,
waarbij het consensus gemaakt is tussen werkgevers en patronaat. Onmiddellijk na
de 2de wereldoorlog heeft men werk gemaakt van de sociale zekerheid en van het
inrichten van instituties die het mogelijk moesten maken om op een
georganiseerde/geïnstitutionaliseerde wijze vorm te geven aan overleg, advies,
contractuele en bestuurlijke functies.
Geïnstitutionaliseerd: dat betekent dat men actoren heeft gedefinieerd en dat men
instituten heeft opgericht
è Actoren
è Instituten
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ACTOREN (meer uitleg in opgeladen tekst op BB)
Sociale gesprekspartners
Vakbonden

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:
1. 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.
2. 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.
3. Syndicalisatiegraad
4. Gedecentraliseerd
5. Monopolie voor 'erkende org.‘
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---------------* intern en extern pluralisme

Excursus naar intern/extern/actief pluralisme
De vraag hier is een belangrijke vraag naar samenlevingsordening
} Hoe het samenleven van verschillende culturen/bevolkingsgroepen/godsdiensten
organiseren ?
} Extern pluralisme: naast elkaar in ‘zuilen’ (of aparte staten) met afspraken en overleg
(leidt naar een verzuilde samenleving) zo’n extern pluralisme verondersteld
afspraken en overleg.
Het andere model is waarbij je de verschillende ideologieën, godsdiensten,groepen
probeert samen te brengen in één organisatie:
} Intern pluralisme: ‘samen’ in één
organisatie / staat (de vakbond in Frankrijk is zo georganiseerd. Zij doen het niet
meer apart en hebben de krachten gebundeld)
Zuilen in België:
=

extern pluralisme

=

thans ideologische profielen
(zappen)

=

zuilorganisaties worden klantgerichte diensten

=

naar intern pluralisme ?

In België verzuilde structuur waarbij dat terugvindt in de politiek: CDNV,SPA en VLD. Je vindt
dat terug bij de ziekenfondsen: christelijke mutualiteit, socialistische mutualiteit en liberale
mutualiteit. Je vindt dat terug bij de vakbond, je vond dat terug in de pers (de morgen =
socialistische, de standaard= katholieke, de nieuwe gazet= liberale). Het is nog in de scholen
aanwezig: vrije onderwijs en gemeenschapsonderwijs.
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Die zuilen bestaan tot op vandaag, maar ze vervagen. In de media is dat al in belangrijke
mate weg. Je ziet het wegebben bij de ziekenfondsen, ze zijn meer klantgericht geworden.
Vroeger moest men dat niet doen. Vroeger had het geen zin dat men reclame maakte om
zich aan te sluiten bij andere ziekenfondsen, want mensen deden dat gewoon niet. Als je in
een katholiek gezin geboren werd , ging je naar een katholieke school, je las een katholieke
krant en vanzelfsprekend werd je lid van de christelijke mutualiteit. Er was geen denken aan
om het anders te doen, het was een zuil waar je bijhoorde en je ging niet naar een andere
zuil!
Dit is weg door de secularisering. Waarom zou je als katholiek je niet aansluiten bij de
socialistische als je daar voordelen krijgt die je bij de christelijke mutualiteit niet krijgt?
Je ziet dat ook in het politiek stemgedrag. In een katholiek gezin geboren werd ging je
sowieso voor de CVP stemmen. Je ging absoluut niet voor de socialistische stemmen. Nu
stemt men voor wie men wilt! Daardoor worden de zuilorganisaties meer klantgerichte
diensten en daarom komt de idee naar boven dat ze willen samenwerken. Waarom zouden
we concurrentie organiseren onder elkaar als we kunnen samenwerken?
Het voorbeeld van de UA
Deze beweging heeft de universiteit gemaakt. De universiteit is een fusie-universiteit van 3
universiteiten:
UFSIA

RUCA
UIA

è UNIVERSITEIT ANTWERPEN:
actief pluralisme

3 universiteiten; een katholieke, buitencampus Groeneborgen, het rijksuniversitaire
Antwerpen en de UIA. Zeer inefficiënt. Het heeft lang geduurd (10jaar) dat men gezegd
heeft: we gaan daar 1 grote universiteit van maken. Veel efficiënter en veel beter! Het heeft
dus lang geduurd vooraleer men de ideologische verschillen overbrugd heeft. Men heeft
gefusioneerd waardoor men een intern pluralisme is gaan organiseren. Maar die
levensbeschouwelijke verschillen wilden we niet zomaar onder de mat geven en dus een
plaats geven in de nieuwe organisatie.
ACTIEF PLURALISME
niet de Franse ‘laïcité’ / neutraliteit: De idee daarvan levensbeschouwelijke verschillen dat
behoort tot de private sfeer van mensen en op de publieke ruimte mag dat niet meetellen.
Dat is individueel (dit is de idee achter het hoofddoeken verbod: geen hoofddoek achter een
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loket: waarom niet? Je mag geen uitdrukking geven van u individuele overtuigingen in
publieke ruimtes)
‘Waarom eist men van mensen dat ze neutraal zijn, dat ze hun eigen opvattingen
tussen haakjes zetten, dat niemand aan hen mag zien welke ideeën en welke tradities hen
inspireren in hun doen en laten?’ (Van Heeswijck, 2008)
’…een mens kan niet neutraal zijn, omdat hij nu eenmaal deel uitmaakt van een
familie, een cultuur en traditie, een land en een natie en taal die hij niet gekozen, maar
gekregen heeft’ (Van Heeswijck, 2008)
Niet fanatisme (in de betekenis van Oz)
“De essentie van het fanatisme ligt in de wens om andere mensen te dwingen tot
verandering. De gangbare neiging om je buurman te verbeteren, je echtgenoot bij te
schaven, je kind af te richten of je broer op het rechte pad te brengen in plaats van hen te
laten zijn zoals ze zijn” (Amos Oz, Hoe genees je een fanaticus? De Bezige Bij, Amsterdam,
2007)
WEL:
“Actief pluralisme gaat er juist vanuit dat strikte neutraliteit niet overal recht doet aan het
intrinsieke belang van levensbeschouwelijke ideeën en aan de plaats die ze in de openbare
ruimte kunnen innemen. Levensbeschouwelijke ideeën blijven immers altijd een belangrijke
rol spelen in het morele bewustzijn en in het dagelijks oordelen en handelen van mensen,
organisaties en samenlevingen. Op dit dieperliggende niveau wil de Universiteit Antwerpen
met haar keuze voor actief pluralisme de mogelijkheden van dialoog, kritische reflectie en
herbronning exploreren” (Beginselverklaring van de UA, zie Centrum Pieter Gillis)
DAARTOE: Wat heeft men daartoe voorzien?
Centrum Pieter Gillis
Levensbeschouwelijk vak
Gebedsruimte / pastorale dienst / vrijzinnige dienst
Oproep tot dialoog en gesprek vanuit ieders overtuiging en eigenheid
De verzuiling voorbij
Die vragen komen voortdurend terug, zeker in een multiculturele samenleving:
} Hoe thans de samenleving in diversiteit organiseren?
•

Moslimscholen? (De christelijke zitten in het christelijkonderwijs, de
Vrijzinnige zitten in het gemeenschapsonderwijs, de Joden hebben hun eigen
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scholen: extern pluralisme: en de Moslims dan? Een eigen onderwijs voor
hen? Vandaag vinden we het beter dat we inclusief allemaal samen onderwijs
organiseren.
•

Hoofddoeken in publieke functies?

•

Taal als voorwaarde voor sociale huisvesting?

Terug naar het syndicalisme
SOCIALE VERKIEZINGEN
Percentage stemmen in de ondernemingsraden per categorie werknemers (1954-2012)

1954 1958 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 2000 2004 2008 2012
Arbeiders
ABVV
ACV
ACLVB
Bedienden
ABVV
ACV
ACLVB
Kaderleden
ABVV
ACV
ACLVB
NCK
Onafhankelijk
-

-

63,3 57,7 54,3 54,1 51,0 49,6 48,0 49,5 48,6 46,0 46,3 44,2 41,0 41,8 41,2
33,9 38,7 40,8 40,3 43,1 44,2 44,9 43,2 43,4 47,8 45,1 46,7 50,0 48,9 48,0
2,8 3,6 4,9 5,6 5,9 6,2 7,1 7,3 8,0 8,1 8,7 9,1 8,9 9,3 10,8
45,5 44,5 40,9 44,5 44,2 43,9 41,3 42,1 41,1 36,5 39,1 40,6 34,0 33,8 33,4
48,6 49,7 52,2 47,5 49,6 49,6 51,0 49,0 50,3 55,6 51,5 49,1 56,6 57,0 56,0
5,9 5,4 6,9 7,9 6,2 6,5 7,7 8,9 8,6 7,9 9,4 10,4 9,4 9,2 10,6
25,0
14,0
4,7
34,1
22,2

17,6
31,6
7,1
24,7
18,5

18,9
37,0
8,8
21,9
13,4

22,8
37,2
10,4
16,4
13,2

22,0
38,6
13,1
14,1
11,8

23,4
43,3
14,7
12,8
5,6

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).
1) doorheen de geschiedenis de socialistische vakbond voortdurend stemmen
verloren heeft.
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23,5
43,3
16,6
11,4
5,2

2) dat de kleinste vakbond voortdurend aan stemmen gewonnen heeft.
3) dat het ACV voortdurend gewonnen heeft.
à 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:
Bedreiging 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

122

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:
1. VBO


nationaal



interprofessioneel



a-politiek



a-confessioneel
à zij hanteren de beginselen van het intern-pluralisme

2. VOKA , UWE, VO


regionaal



interprofessioneel

3. MIDDENSTAND en BOEREN
o.a. UNIZO, LVZ … BB

-- groot verschil: zij hebben aparte organisaties op regionaal en federaal niveau.
INSTRUMENTEN v. 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
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} bestuur
} contract
Instituties van overleg, advies en contract
Schema: reeks van instituties:

-

-

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 arbeidsrechterlijke 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 voro 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.
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PARITAIR BESTUUR van de SZ (RSZ, RVA, RVP…): voorbeeld R.K.W.

BGJG
*

VBO

RegeringsCommissaris

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

KASSEN
KAV
SVV
ABVV
ACLV
ACV

Voorzitter

Voorbeeld uitkomst van overleg
} VOORAKKOORD BEREIKT IN DE BOUWSECTOR
} (Belga)
} do 02/04/09 06:47 - In de bouwsector hebben vakbonden en werkgevers vannacht
alsnog een voorakkoord bereikt. Het voorakkoord komt wel te laat om de geplande
staking af te blazen.
} Het sociaal overleg in de bouwsector zat in een impasse en de bonden hadden
daarom beslist om over te gaan tot acties en een staking.
Vannacht is dan toch nog een voorstel van akkoord bereikt over een nieuwe cao voor
de komende twee jaar. Over de inhoud van het voorakkoord bestaat nog geen
duidelijkheid, pas van namiddag volgt meer informatie.
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Maar het voorakkoord komt te laat om de staking die voor vandaag was
aangekondigd, af te blazen. "Voor vandaag gaan de acties door", klinkt het bij ACV
Bouw.
Vandaag worden vooral de betoncentrales geviseerd. De bonden willen die stilleggen
omdat ze een cruciale rol spelen in de bouwsector. Ook grote bouwterreinen zullen
worden aangepakt.
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:
Werknemersorganisaties:
Jan Vercamst (ACLVB)
Anne Demelenne (FGTB)
Rudy De Leeuw (ABVV)
Marc Leemans (ACV)
Claude Rolin (CSC)
Werkgeversorganisaties:
Karel Van Eetvelt (Unizo)
Pieter Timmermans (VBO-FEB)
Bart Buysse (VBO)
Philippe Godfroid (UCM)
Piet Vanthemsche (Boerenbond)
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Voorbeeld van interprofessioneel overleg

Volledige tekst op de site van de NAR:
Actualiteitsopdracht: wat was het grote knelpunt van het jongste – niet
goedgekeurde – IPA ?
Voorbeeld van overleg op bedrijfsniveau
ANTWERPEN - De arbeiders van de ochtendploeg van Opel Antwerpen hebben gisteren
enkele uren het werk neergelegd. Ze vroegen meer uitleg over het ontwerp van sociaal plan
(april 2010)
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EVALUATIE van het sociaal overleg

-

Betekenis vandaag?
Sociaal overleg heeft een zeer sterke vlucht gekend vlak na WOII in uitvoering van
het pact van 1944.
Nadien:
Bloeiperiode (1960-1974(eerste oliecrisis)): inter-professioneel overleg!
1974: begint moeizaam te verlopen: geschiedenis zie tekst BB
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!
Het interprofessioneel overleg bestaat nog steeds, met de steun van de regering.
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Hoorcollege 7:
Instrumenten van sociaal beleid (de instrumenten die welvaartsstaten in de handen
hebben om de taart te verdelen en om sociale grondrechten te waarborgen aan alle burgers);
}

(para)Fiscaliteit (tax expenditures en inkomensherverdeling)

è Zorgt dat de overheid de mogelijke middelen heeft om het beleid te kunnen voeren.
}

Sociale bijstand (inkomenswaarborg door solidariteit)

è Het leefloon van het OCMW, de bijstand voor ouderen, de bijstand = solidariteit.
}

Sociale zekerheid (inkomenswaarborg door verzekering en solidariteit + activering)

è Is veel groter dan de sociale bijstand, althans in België. In België is de sociale bijstand relatief
klein. In sommige andere landen is de machine van de sociale bijstand belangrijker dan hier.
Dit volgt een heel andere logica dan de sociale bijstand. De sociale bijstand is een mengeling
van Robin Hood en het spaarvarkentje.
}

Collectieve goederen en diensten (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorgen, ouderen
zorg, etc.)

}

Arbeidsrecht

è Heel belangrijk, dit verwijst naar de predistributie. Elk arbeidsrecht zit in de sfeer van de
predistributie.

Sociale bescherming
1. Sociale verzekering = bescherming bij sociale risico's door
- vervangingsinkomens
- kostendekkende uitkeringen
vb. werkloosheidsuitkering, pensioen, kinderbijslag, GZ
2. Sociale bijstand

=

minimuminkomenswaarborg

laatste vangnet bij behoefte
3.

Diensten (kinderopvang, zorg voor ouderen, arbeidsbemiddeling, ...)

Sociale bescherming is een koepelwoord voor sociale bijstand en sociale zekerheid. De sociale
zekerheid is veel groter dan de sociale bijstand. Onze samenleving werkt voor een deel op basis van
het principe van Robin Hood, maar voornamelijk op basis van het idee van het spaarvarkentje. Dit
houdt in dat de idee van verzekeringen waarbij iedereen verplicht moet meedoen met een
collectieve verzekering om zich te dekken tegen sociale risico’s. Sociale risico’s zoals werkloosheid,
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invaliditeit, ouderdom, ziekte, maar ook het hebben van kinderen (kinderbijslagen). Iedereen betaalt
bijdragen aan de sociale zekerheid om rechten op te bouwen voor de eventualiteit dat 1 van die
risico’s zich zou voordoen. Er worden 2 instrument gebruikt, namelijk vervangingsinkomens: dit zijn
inkomens die in de plaats komen in de plaats van arbeidsinkomens omdat die persoon niet meer kan
werken,doordat die persoon ziek,oud of werkloos wordt. Daarnaast hebben we de kostendekkende
uitkeringen, dit zijn de uitkeringen die tegemoet komen in de kosten die zich voordoen die zich
voordoen wanneer 1 van de gekende sociale risico’s zich voordoen. Bijvoorbeeld: Je wordt ziek en de
ziekteverzekering gaat een belangrijk deel van de kosten terugbetalen. Of je hebt kinderen, de
sociale zekerheid gaat een deel van de kosten die je hebt voor het opvoeden van je kinderen in
zekere zin terugbetalen door het uitbetalen van kinderbijslag.
Daarnaast hebben we de sociale bijstand. Heel duidelijk te onderscheiden van de sociale verzekering
want dit verloopt via een hele andere logica. De logica van armoedebestrijding. Je kan alleen op de
bijstand beroep doen als je kan aantonen dat je behoeftig bent. Dit is niet zo bij de sociale
verzekering, iederéén krijgt kinderbijslag. Bij de sociale verzekering moet je gewoon kunnen
aantonen dat je een in een sociaal risico zit. Je kan bijvoorbeeld niet meer werken doordat je oud
bent. Het hebben van kinderen:De sociale verzekering is een voor collectieve gegevens waar de
samenleving als geheel zegt: kinderen groot brengen is een maatschappelijk goed, dit is iets wat we
collectie moeten delen. Dit mag niet de verantwoordelijkheid zijn voor individuele gezinnen die al
dan niet bewust hebben gekozen voor het hebben van kinderen. De diensten als collectieve
goederen en diensten.
1. Sociale bijstand
- behoefte

onderzoek BM

- financiering door algemene belastingen
= SOLIDARITEITSBEGINSEL
- soorten:
1. leefloon
2. IGO
3. Tegemoetkoming voor mindervaliden
4. Gewaarborgde gezinsbijslag
De sociale bijstand geeft alleen aan diegene die behoeftig zijn. In onze ontwikkelde samenleving
doen we dat doordat de behoeftigde zichzelf identificeren (zij moeten zelf naar het OCMW stappen).
Bij de ouderen (inkomensgarantie voor ouderen) daar is er een systeem waarbij: wanneer de
administratie vaststelt op dossier dat het pensioen laag is, dan gaat de administratie een brief sturen
naar die gepensioneerden waarin staat ‘Kijk, jij hebt misschien recht op een aanvulling van de
inkomensgarantie voor ouderen. Hier is het de overheid die identificeert dat de overheid zegt, kijk
misschien is dit een behoeftig iemand. Hoe wordt die behoeftigheid dan vastgesteld? Bijvoorbeeld
het OCMW, het leefloon: hier gaat een sociaal assistente naar dat gezin en gaat overlopen wat de
inkomsten en uitgaven zijn, of die persoon al dan niet werk heeft gezocht en kan vinden,… Die
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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 dat 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
belastinge,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. Robin gaat
wachten tot de arme zich komen aanmelden: Ik ben behoeftig. Dit systeem werkt volledig op basis
van solidariteit. Er zijn verschillende soorten:het leefloon, het IGO: inkomensgarantie voor de
ouderen, wat meestal een aanvulling is op te lage pensioenen, een tegemoetkoming voor
mindervaliden en de gewaarborgde kinderbijslag.
Leefloon = vroeger Bestaansminimum
Behoort thans tot Recht op Maatschappelijke Integratie
Hervorming in het kader van de actieve welvaartsstaat
Bedragen:

€ 544,91 voor samenwonende

€ 817,36 voor alleenstaande
€ 1.089,82 voor gezinshoofden
Het leefloon noemde men vroeger het bestaansminimum en dat behoort tot het Recht op
Maatschappelijke integratie. Dat is hervormd geweest (van bestaansminimum naar een leefloon), 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.
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
Dat is NIET zo in de VS: daar enkel bijstand voor ouderen, zieken en alleenstaande moeders
= het waarborgen van een minimuminkomen aan elkeen die behoeftig is om welke reden
dan ook behoort daarom tot de kern van het Sociale Europa

Wat belangrijk is als we ons terugzetten in de historiek van de ontwikkeling van welvaartstaten, de
heel sterke groei van de welvaartstaat van sociale bescherming in de na-oorlogse periode. Dit was
voornamelijk sociale verzekering, het is begonnen met kinderbijslag. In de ontwikkeling van de
welvaartstaat is de sociale verzekering eerst gekomen. In de jaren ’50, ’60 heeft men een sterke groei
gekend van de verzekeringssystemen, ze werden genereuzer. Steeds meer mensen konden hier
beroep op doen. Op het einde van de jaren ’60 toen men een zeer sterke groei had gekend, zag men:
de sociale verzekering lost niet alle problemen op. Hier komt een kritiek op op de sociale verzekering
van de welvaartstaat. De sociale verzekering is gebaseerd op het principe ‘ik betaal bijdragen en ik
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krijg iets terug als er zich een risico voordoet’. Diegene die om welke reden dan ook niet op de
arbeidsmarkt geraken, die dus geen sociale verzekering opbouwen bleven achter. Daarom heeft men
in het begin van de jaren 70 gezegd dat men een vangnet moest hangen. Er is een beweging op gang
gekomen om te streven naar een vangnet voor iedereen. De wet op het bestaansminimum. Een
bescherming voor iedereen, dus niet alleen voor de gehandicapten,voor de ouderen, maar ook voor
de actieve jonge mannen en vrouwen. Iedereen die zich in een situatie van behoeftigheid bevindt
verkrijgt de minimale ondersteun. De reden waarom die in behoeftigheid terecht komt doet er niet
toe. Dit is overal niet zo het geval. In de VS bestaat dat niet. Daar heeft men een vangnet voor de
zieke, voor de gehandicapte, voor de ouderen en de alleenstaande moeders, maar men heeft daar
geen algemeen vangnet voor iedereen. Men heeft hier 4 categorieën waarvoor de overheid zegt: we
moeten iets doen voor deze mensen, want zij kunnen er niet aandoen dat ze in deze situatie zijn
terechtgekomen. Ons systeem gaat veel verder en getuigt van een hoog beschavingsniveau. Wij
nemen ook mensen die bv drugsverslaafd zijn in bescherming, terwijl ze in de VS denken ‘eigen
schuld,dikke bult’. Onze samenleving zegt: is dit zijn individuele verantwoordelijkheid, welke factoren
maken dat de persoon in moeilijke situatie is gekomen, is die persoon in staat om er individueel uit te
geraken? Ons systeem is veel meer geneigd om te zeggen: ‘we weten het niet, in elk geval moeten
we in een rijke samenleving ervoor zorgen dat iedereen minimaal geholpen wordt. (dit was in 1973)
Ondertussen zijn de gedachten geëvolueerd, in de zin dat het OCMW meer opdrachten krijgt. 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.
Maar
-Deserving en undeserving poor
Natuurlijk blijft die spanning tussen ‘deserving en undeserving poor’ blijft aanwezig. Dit komt vaak
terug in politieke debatten, waar leg je de grens??
‘Kwart van de leeflonen gaat naar geregulariseerden’. Deze titel is niet neutraal. Als je zo’n titel hebt
is dat niet goed voor de legimiteit van de samenleving.
‘Jongeren in de bijstand’. Is enorm toegenomen afgelopen jaren, dit heeft veel te maken met
studerende jongeren die een leefloon gaan vragen aan het OCMW, dit is langs de ene kant goed want
je investeert in de toekomst. Maar welke verhalen zitten hier achter? Gefakte ruzies tussen ouders
en jongeren. Het zou dus kunnen dat de jongeren in de bijstand misschien undeserving poors zijn.

Trade offs
}

Tussen beschermen en investeren

}

Tussen moral hazard en beschermen

}

Tussen beschermen en activeren

(het ruitenwassersproject in Antwerpen)
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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
leeflonener 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.

2. Sociale verzekering
Voorbeeld werkloosheid: 65% van laatst verdiende brutoloon
Brutobedrag werkloosheidsuitkering zonder anciënniteitstoeslag voor eerste drie maanden:
}

Samenwonende met gezinslast (gezinshoofd)
min.: 1.134,90 max.: 1.603,16

}

Alleenwonende
min.: 953,16

}

max.: 1.603,16

Samenwonende
min.: 714,74

max.: 1.603,16

Volledig andere logica: de sociale verzekering: voorbeeld van de werkloosheid:
De werkloosheidsverzekering: iemand die werkloos is, die voldoende bijdrage betaald heeft, die dus
een tijd verzekerd is, als je recht hebt krijg je 60% van het laatst verdiende loon. Je ziet hier minimum
en maximumbedragen. Het minimum voor een alleenwonende is 830 en het max is 1233. 60% van
het laatste loon, met een max van 1233. Dat betekent dat iemand met een modaal loo of hoger,
geen 60% krijgt. Het maximum ligt relatief laag. Het minimum is wel ongeveer 60% van het
minimumloon. Het principe is het vervangingsinkomen.

Sociale verzekering
= verzekering

= Solidariteit
1) horizontaal
2) verticaal
3) intergenerationeel
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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 ( debrandverzekering 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.

De sociale verzekeringen vertrekt van dat gegeven, maar men gaat dat op zeer belangrijke mate
afzwakken door ten eerst te zeggen:
-

-

De band tussen risico en bijdragen gaan we doorknippen. Vb: in de gezondheidszorgen, de
75-jarige hartpatiënt, daar kunnen we niet van zeggen dat hij een zeer hoge premie moet
betalen in de gezondheidszorg. In de sociale verzekering zeggen we dat de hartpatiënt
natuurlijk gaan toelaten!
De band tussen de premie en de schadeloosstelling die enigszins bestaat in de sociale
verzekering. Alle werkende bedragen bijdragen en diegene die werkloos wordt krijgt 60% van
het verloren gegane loon. Dit is hetzelfde principe als in de private verzekeringen. Diegenen
die heel weinig bijdragen hebben kunnen betalen, daar gaan we een minimumbescherming
voor voorzien. Als hij/zij niet meer kan werken, waarborgen we hem een minimumloon. Hier
verzachten we dus de band tussen de premie en de schadeloosstelling.
Als je aan diegene die onvoldoende bijdragen hebben betaald, een minimum wilt garanderen
moet je een systeem vinden om dat gefinancierd te krijgen. Dat geld moet ergens vandaan
komen. Dit doet men door maxima vast te leggen. Diegene die meer verdienen, diegene die
meer bijdragen gaan minder uit het systeem kunnen halen (solidariteit!). Iedereen betaalt
bijdragen voor het geval dat …; maar Robin Hood zorgt er wel voor dat ook diegene die
weinig bijdragen hebben kunnen betalen, ook een minimumbestaan krijgen en dat wordt
betaald door diegene die véél hebben kunnen bijdragen. Ze betalen meer bijdragen dan dat
ze ooit uit het systeem zullen halen. De elementen van solidariteit zorgen voor het verschil
tussen private en sociale verzekeringen.

Er zijn drie grote elementen van solidariteit:
1) De horizontale solidariteit, die er ook is in private verzekeringen tussen diegenen die het
geluk hebben om nog niet getroffen door een risico en diegene die het ongeluk hebben
getroffen te zijn door een risico. Diegene die bijdragen betalen voor diegene die vandaag hun
huis zien opgaan in de rook. Dat is horizontale verzekering. Maar dat speelt veel sterker in de
sociale verzekeringen, want de band tussen risico en premie is doorgeknipt.
2) De verticale solidariteit, van de hoge inkomens naar de lage inkomens, met verschillende
mechanismen (bv: minima en maxima). Er zijn ook andere mechanisme; bv: het gegeven dat
een alleenstaande meer zal krijgen dan samenwonende.
3) De interngenerationele solidariteit. Die loopt tussen de jongeren en de ouderen. In de sociale
verzekeringen werken we niet met kapitalisatie,maar met repartitie. De bijdragen die
vandaag betaalt worden door de actieve worden onmiddellijk gebruikt om de pensioenen
van vandaag uit te betalen. De bijdragen die je vandaag betaald worden dus niet opgepot
voor jouw eigen pensioen later, maar worden gebruikt voor de pensioenen van nu.
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Gaat er nog geld zijn om onze pensioenen te betalen? Dit hangt af van de toekomstige
generatie, het verbond dat we gesloten hebben, wanneer zij dit voortzetten, zal er geld zijn.
Socio-professionele opbouw sociale zekerheid
Drie stelsels (Werknemers, Zelfstandigen, Ambtenaren) met elk
- eigen financiering
- eigen uitkeringen
- eigen beheer
Die sociale zekerheid heeft een aantal kenmerken. In alle ontwikkelde geindustrialiseerde landen
bestaan er systemen van sociale verzekeringen met verschillende kenmerken. Maar basically bestaat
het overal. Sommige systemen zoals het Belgische kent een zeer sterke socio-professionele opbouw.
D.w.z. een sociale zekerheid waarin de socialisering gebeurt binnen bepaalde socio-professionele
groepen. We hebben een systeem van sociale verzekeringen waar de werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren. We hebben verschillende Robin Hoods die hier in het spel zitten. 3 aparte stelsels met
elk hun eigen financiering, eigen uitkeringen en eigen beheer. Dit is niet overal zo. In Nederland heeft
men geen basispensioenen voor iedereen.

Schema: de principes van de sociale zekerheid

SOCIALE VERZEKERINGEN
Verzekeringsprincipes:
- financiering uit bijdragen
- uitkeringsbasis is betaalde bijdrage en
risico
- waarborg van een verworven
levensstandaard

BIJSTANDSREGELINGEN
Solidariteitsprincipes:
- financiering uit algemene middelen (overheid)
- uitkeringsbasis is behoefte (onderzoek naar de
bestaansmiddelen)
- waarborg van een minimuminkomen

Solidariteitsprincipes:
- horizontale solidariteit: genivelleerde
bijdragen
- verticale solidariteit:
- minimum- en maximumuitkeringen
- sommige uitkeringen zijn forfaitair
- gezinsmudalisering (behoeftebeginsel)
- intergenerationele
solidariteit:
Verschillende modellen
repartitietechniek in pensioenen
} Bismarck
- nationale
solidariteit: gedeeltelijke
financiering uit overheidsmiddelen
}

Beveridge

}

Demogarante stelsels in de Scandinavische landen en Nederland
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Bismarck: we hebben een systeem dat gelijkt op het Duiste systeem. Bismarck was de eerste die een
verplichte sociale verzekering heeft ingesteld. Dit model is een model dat sterk socio-professioneel
gelinkt is en is ook een model waarin dat de proportionaliteit tussen de bijdragen de uitkeringen
relatief sterk is.
Het model van Beveridge: komt later dan Bismarck. Hij is beginnen kijken naar het Bismarckiaans
systeem en hij had de opdracht gekregen om de Britse sociale zekerheid uit te tekenen. Hij is
begonnen bij het Bismarckiaanse systeem en hij vond dit niet ideaal. Het grote nadeel is hier dat je
solidariteit organiseert binnen groepen en dat je een verzekerkingssysteem hebt waar je de band
tussen de bijdragen en de uitkering het moeilijk maakt voor diegene die weinig verdienen om daar
een stevige bescherming aan te geven. Hij begint na te denken hoe hij het kan oplossen,want hij wil
een universeel systeem. Een systeem waar iedereen kan aan meewerken. Zijn model was ‘we maken
een systeem voor iedereen, iedereen is verplicht om mee te doen en het moet ook een verzekering
zijn waarbij iedereen bijdragen betaalt en de bijdragenbetaling is de voorwaarde om iets uit het
systeem te kunnen halen. Als je hierin meegaat kan het niet anders dan uitkomen bij een systeem
waarbij de bijdragen niet hoog zijn. En dus hetgeen je uit het systeem kan halen kan ook niet hoog
zijn. Aangezien je iedereen hetzelfde laat bijdragen, betekent dit ook dat iedereen hetzelfde krijgt.
Namelijk, flat rate. Forfetaire bijdragen, forfetaire uitkeringen. Dit is een heel andere manier van
denken dat eigenlijk niet goed gelukt is. Omdat natuurlijk, als je iedereen wilt meehebben,moeten de
bijdragen per definitie heel laag zijn, dus dan moet dat wel heel laag zijn. En dat was niet voldoende
om behoorlijke fatsoenlijke minima uit te betalen. De hogere inkomens namen daar geen genoegen
mee. Als je oud bent en je valt terug op een forfetair minimumpensioen, dan is dat niet genoeg, want
je hebt altijd geleefd naar je loon. Er waren 2 bewegingen als antwoord daarop:
1- Van diegene met hogere inkomens: zij zijn zich privaat gaan bijverzekeren.
2- Die minima zijn veel te laag, dus we moesten dus zoeken naar oplossingen om de minima aan
te vullen voor diegene die het echt nodig hadden, nl de bijstand.
In de Angelsaksische landen heb je aan de ene kant een heel sterk uitgebouwde uitstand en aan
de andere kant een veel grotere private verzekering.
Het derde model, demogarante stelsels in de Scandinavische landen en Nederland: is later gekomen.
Met de label van demogarante stelsels. Demogrante stelsel, in Nederland noemen ze dit
volksverzekering. Het gaat verder op de filosofie van Beveridge. Maar hier gebruiken we geen aparte
sociale bijdragen, maar belastingen. 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!
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Sociale zekerheid: niet staats
De sociale partners in
1. wetgeving en beleid (belang NAR)
2. Bestuur
3. Uitvoering
ziekenfondsen
vakbonden
compensatie-kassen
De sociale zekerheid is niet staats, dat geldt bij uitstek voor de sociale zekerheid, omdat in de sociale
zekerheid de sociale partners zeer belangrijk zijn. De sociale partners hebben om te beginnen 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
1. Forfaitaire uitkeringen
(KB, GZ, soms werkloosheid)
en uitkeringen voor zelfstandigen
2. Loongekoppelde uitkeringen
- % van bruto loon
- met

minimum
maximum

- soms gezinsmodaliseerd
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3. Behoeftegebonden uitkeringen
uitkering =

verschil tussen
het inkomen en
wettelijk minimum

(bijstand)
Er zijn drie vormen van uitkeringen, de forfetaire uitkeringen: die we bij ons vooral vinden in de
kostendekkende bijdragen. Dit zijn vervangingsinkomens. Daarnaast hebben we de loongekoppelde
uitkeringen en ook de behoeftegebonden uitkeringen. De uitkering wordt uitgedrukt als het verschil
wat wettelijk bepaald is en de inkomsten die je effectief hebt.

Financiering
1. Bijdragen op inkomens uit arbeid (64%)
Werknemers = proportioneel
zonder plafond
Zelfstandigen = regressief
met plafond
2. Overheidstussenkomst (16%)
3. ‘Alternatieve financiering’ (17%)
volgens GLOBAAL BEHEER
wordt betaald door bijdragen van werknemers en werkgevers op de lonen. Althans dat is het
belangrijkste deel van de financiering. In het werknemersstelsel is dat met een vast percentage. Dat
heeft belangrijke consequenties voor de mate van herverdeling. Bij de zelfstandigen zijn de bijdragen
regressief, op de hogere inkomens worden minder bijdragen betaald dan op de lagere. Heel deze
herverdeling draait allemaal op arbeidsinkomens (voor 65%), daarnaast zijn er
overheidstussenkomsten en alternatieve financiering. Al de bijdragen komt in 1 grote pot, de
overheid heeft er een zeg in maar beheert het niet. Nu heeft de regering daar mee een vinger in de
pap te brokken. Let drie beheren ze dat geld dat binnenkomt.

Uitgaven
67.177 miljoen euro
à

32,1% RIZIV (geneeskundige zorg)-kosten
30,8% Pensioenen
11,0% Werkloosheid
6,8% Kinderbijslagen
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De sociale zekerheid van de uitgaven is gigantisch. We spreken over 28 M van et bruto nationaal
product. Het grootst gaat naar de gezondheidszorgen. In vergelijking met de historiek, beweegt het
mee in functie van demografie,arbeidsmarkt,pensioenen,…
Als we kijken naar de toekomst, de werkloosheid gaat waarschijnlijk afnemen, de pensioenen en
gezondheidszorgen gaan stijgen,…

Schema: de sociale bescherming
Uitkeringen

SOCIALE VERZKERINGEN
Werknemers

Zelfstandigen

Overheidspersoneel

BIJSTANDSUITKERINGEN
Gewaarborgde bijslag

Inkomensaanvullende
uitkeringen:
- kinderbijslag

Forfaitair

Forfaitair

Forfaitair

- tegemoetkoming
minder-validen

- medische zorgen

Forfaitair

Forfaitair

Forfaitair

- gewaarborgd
inkomen bejaarden

- ziekte-invaliditeit

Loongekoppeld

Forfaitair

Loongekoppeld

- 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

Vervangingsinkomen:

- bestaansminimum
- steun OCMW

Nieuwe modellen van beleid
•
•
•
•

Activering en investeren versus beschermen
Cash versus care
Conditionele uitkeringen (Bolsa Família in Brazilië als voorbeeld, zie ook het VK, zie model
Vlaamse kindpremie)
Gelaagde sociale zekerheid (Europa, splitsing kinderbijslagen in België, cf. glokalisering)

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.
Beschermen was het uitgangspunt. De maatschappijen van onderlinge bijstand. De idee van
beschermen is meegegaan tot de jaren ’70. Dan is men beginnen denken beschermen is 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 arbeidsmarkt die er helemaal anders ui
ziet. Hoever kan je gaan met het bestraffen van mensen die te lang in de uitkering zitten?.
De verschuiving van cash naar 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. Van cash, naar care!
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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. Sommigen in
België dromen van zo’n systeem. Dit is niet de logica van de sociale zekerheid (want die is: bijdragen
en als het risico zich voordoet krijg je een uitkering). Kinderbijslag wordt aan de moeders uitbetaald
(sinds 1930) toen dacht men als we dit aan de vaders geven gaan ze dit opdrinken op café. Dit is het
achterliggende idee vanuit het idee: je geeft iets aan mensen je gaat ervan uit dat zij dit op een
goede manier gaan gebruiken.
Gelaagde sociale zekerheid: de grote machine van horizontale en verticale herverdeling die ontstaan
is met de natievorm. Bismarck, de grondlegger van de verplichte sociale zekerheid. Hij had politieke
motieven, maar hij had vooral een motief van natievorming: de grote Duitse natie vormen. Hoe kan
ik hier een vorm van gemeenschappelijkheid in krijgen? Alle Duitsers mee laten betalen in het
collectief systeem van sociale verzekering.
Men heeft in België een belangrijke tak van de sociale zekerheid over te dragen naar
Vlaanderen,Wallonië, Brussel en Duitstalige gemeenschap. Historisch gezien is dit heel belangrijk.
We zien die decentralisering ook in andere landen gebeuren. Tegelijkertijd is er de beweging van
europaralisering, uiteraard minder zichtbaar.
Europa heeft regels die europa oplegt aan andere landen die van toepassing zijn over de sociale
zekerheid.

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)
Hier
Hier wordt een voorbeeld gegeven van hoe verschillende beleidsmodellen worden toegepast: hier
neemt men het voorbeeld van arbeid en gezin als vorm van nieuwe sociale risico’s. de oude sociale
risico’s (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid,te oud) worden reeds gedekt. Ondertussen door de
veranderingen in de samenleving zijn er nieuwe risico’s bijgekomen. Bijvoorbeeld de combinatie
arbeid en gezin, hoe ga je hier mee om? Het systeem heeft zich daaraan aangepast. We hebben nu
een systeem van loopbaanonderbrekingsuitkeringen. Dat is een uitkering van sociale zekerheid. Als
antwoord op dit nieuwe sociale risico. Hier vangt de sociale zekerheid dit voor een stuk op. Andere
oplossingen: kinderopvang.
Care
Privaat of publiek
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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”
Ø
Ø
Ø
Ø

Investeren in kinderen : kinderopvang, onderwijs
Activeren en arbeidsmarktparticipatie
In kind meer dan in cash
Gelijkheid van kansen ipv gelijkheid van inkomsten

Komen we later op terug.

Op gespannen voet met armoedebestrijding
( zie Cantillon, B, The paradox of the social investment state, Journal of European Social Policy,
2011 )
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Hoorcollege 8:

Uitgaven
begroting

De rode draad

•
•
•
•
•

De welvaartsstaat: wat, waarom en hoe?
De omgeving: economische transities en groei, veranderende levenswijze, sociodemografische 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)

Belastingen
soc. bijdragen

Inkomsten

Soc. uitkeringen
collectieve goederen & diensten

PRIMAIR à SECUNDAIR à TERTIAIR
De verdelingskringloop:
vanwaar komen de inkomsten?
}

Inkomsten: waar komen ze vandaan? Welke instrumenten kan de overheid inzetten? Met
welke gevolgen?

}

Uitgaven: omvang en werking van de sociale overheidsuitgaven
144

}

Inkomsten en uitgaven: begroting en overheidsschuld

DE INKOMSTEN
1. Belastingen

36,8%
28,8%

(fiscaal)
- directe (Y-verlagend)
- indirecte (kost-verhogend)

overheid
2. Sociale bijdragen

32,5%

(parafiscaal)

- werknemers B.
- werkgevers B.
- zelfstandigen

sociale zekerheid
3. Andere (retributies, inkomsten overheidsbedrijven – verkoop)
Welke inkomsten? Grosso modo; eigenlijk 3.
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: zie schema
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Fiscale en para-fiscale inkomsten in enkele Westerse landen als % van het bruto binnenlands
product, 2012.

Fiscale en parafiscale inkomsten:
De vergelijking tussen verschillende landen:
-

•

België: de inkomsten van de sociale zekereid is goed voor 14.15% van de inkomsten van de
overeid, 11.3% goederen en diensten:dit zijn de indirecte belastingen.
Als we de verdeling bekijken en vergelijken met andere laden zien we dat er belangrijke
verschillen zijn;
Denemarken: hun sociale zekerheid is maar 0.9%; het aandeel van goederen en
diensten(BTW-heffing) is daar veel groter 16.3%. zoals ook het aandeel van de
personenbelastingen (29%):
è De inkomsten van België en Nederland worden op een hele andere manier
gegenereerd.Dit wordt verklaard door verschillende systemen van sociale zekerheid.
Demografisch systeem in Denemarken, een systeem van volksverzekering, hun sociale
zekerheid wordt in grote mate betaald door hun belastinggelden.

Dus:
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
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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 belastingsgelden.
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.
Hier zie je Beveridge terugkomen: hij had gekozen voor een minimumsysteem van sociale zekerheid,
liberaal-model. Met als gevolg dat er heel veel beroep wordt gedaan op de private verzekeringen.

Soorten belastingen en sociale bijdragen van naderbij beschouwd
}

Directe

}

Indirecte

}

Sociale bijdragen

Het is niet neutraal welk instrument je gaat gebruiken als overheid. Als je inzet op de directe
belastingen (Denemarken vergeleken met België) dan is dat niet neutraal, dat heeft consequenties.
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DIRECTE BELASTING
}
}
}
}
}
}

}

belastingbetaler is ook belastingdrager
Tarieven en barema’s
belastbaar minimum
huwelijksquotiënt
decumul
Belastingvermindering = instrumenten van sociaal beleid
 kinderen ten laste
 kinderopvang
 beroepskosten

(=> tax expenditures)
voorafbetaling

¶ voorbeeld schema 7.1 (kennen)
De directe belastingen zijn de personenbelasting, inkomstenbelasting. Dit is de belasting waarbij
diegene die de belasting betaald ook diegene is die uiteindelijk de drager is van de belasting. Niet zo
bij de indirecte belastingen. Dit werkt met tarieven, barema’s,… Om dit beter te begrijpen moet je zie
dia 10) volgende oefening thuis maken:

Schema 7.1. Voorbeeld berekening van de belastingen (aanslagjaar 2014).

Man

Vrouw

Inkomen

30.000

26.000

Belastingvrij minimum

-6.990

-6.990

Aftrek 2 kinderen

-5.310

Overzicht belastingaftrek

Bijkomende aftrek tot 3 jaar
Belastbaar saldo

-550
12.650

13.010

Berekening belasting
0 - 8.590

(8.590-6.990-1.600)*25%

0,0 (8.590-6.990)*25%

400,0

8.590 - 12.220

(12.220-8.590-3630)*30%

0,0 (12.220-8.590)*30%

1089,0

12.220 - 20.370

(20.370-12.220-80-550)*40%

3.008,0 (20.000-12.220)*40%

3.112,0

20.370 - 37.330

(30.000-20.370)*45%

4.333,5 (26.000-20.370)*45%

2533,5

37.330 - …
Totaal te betalen

0*50%

0,0 0*50%
7.341,5

Gezamenlijk man + vrouw

14.476,0

0,0
7.134,5
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Als je dit uitwerkt, ga je begrijpen hoe de mechaniek van de personenbelasting in elkaar zit. Die
mechaniek heeft als doel om ervoor te zorgen dat de breedste schouders de zwaarste lasten dragen.
Die mechaniek gebruikt tarieven en barema’s, die gebruikt een belastbaar minimum,
huwelijksquotiënt, … Die ga je vinden in dat voorbeeld. Een mechaniek die erover moet zorgen dat
de personenbelastingen progressief zijn. Dat wil zeggen; hoe hoger het inkomen, hoe hoger de
belasting die je gaat betalen.

Hervormingen van de personenbelasting
•
•
-

Belastingshervorming 2001: 4 krachtlijnen:
verlichting van belastingdruk op arbeidsinkomen
neutraliteit van belastingsvorm t.a.v gezinsvorm
meer rekening met kinderlast
ecologische fiscale maatregelen
Implementatie:
aanpassing van barema’s en afschaffing van hoogste belastingstarieven.
gelijkschakeling van belastingsvrije minima voor gehuwden en alleenstaanden
voor kinderen ten laste wordt het belastbaar minimum verhoogd afh. van het aantal
kinderen belastingsvermindering voor kinderen is deels terugbetaalbaar binnen bepaalde
grenzen vermindering voor één-oudergezinnen

de personenbelasting verandert doorheen de tijd en is voortdurend zoeken naar het best mogelijke
systeem gegeven de veranderlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld: in 2001 is er een belangrijke
hervorming geweest van de personenbelasting. Om de 10 jaar doet men dat. Die hervormingen in
2001 had 4 grote krachtlijnen;
-

-

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.
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. Wie was het fiscale gezin? De getrouwden en de niet-getrouwden. Vandaag is er nog
altijd het concept van het fiscale gezin, maar in de realiteit zijn we natuurlijk daar al heel ver
vanaf. 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’.
Meer rekening houden met de kinderlasten.
Ecologische maatregelen treffen

WAT HEBBEN DE POLITIEKE PARTIJEN IN HUN GEDACHTEN VOOR DE VOLGENDE BELASTING… ???

Belastingbarema’s
Tabel 7.1. Belastingbarema's voor het aanslagjaar 2014
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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. De
mechaniek van dit schema snappen!
Hier een aantal politieke partijen hebben hier ideeën over om dit aan te passen:
De vorige aanpassing: niet zo heel lang geleden kenden we het systeem waarbij dat het hoogste
barema 55% was. Ze hadden dus gezegd, 55% is te hoog, we gaan dat terugbrengen naar 50%. Dit is
de beweging van de voorbije jaren.

Zie indicatoren website

Hoe progressief is de personenbelasting?
Het netto-belastbaar inkomen en de belasting per deciel, aanslagjaar 2012, inkomsten 2011.
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De basisdoelstelling is progressiviteit. In de praktijk, in de werkelijkheid: hoe progressie is dat nu?
Dan moet je kijken naar de werkelijke verdelingen, zie tabel hierboven. De tweede kolom geeft het
totale bedrag weer, de totale inkomensmassa in elk deciel. …
Ons systeem van inkomstenbelastingen is weldegelijk progressief.

INDIRECTE BELASTING / 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.
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SOCIALE BIJDRAGEN(PARAFISCAAL)
WERKNEMERS
•

proportioneel

•

op bruto-lonen

•

13% werknemers
38%
25% werkgevers

ZELFSTANDIGEN
•

regressief

•

op bedrijfsinkomsten

•

22% tot €54.398
14,2% tot €80.166
met

min. €2.771
max. €15.616

De sociale bijdragen daarentegen zijn proportioneel, het is een vast percentage op de
arbeidersinkomens. Bij de zelfstandige is het enigszins anders, hier is de mechaniek verschillend. Die
is regressief. Met een plafond en de bedragen zie je hier bovenaan.

BELASTING OP VERMOGEN
-

op onroerend vermogen
= kadastraal inkomen
- op roerend vermogen
- ['aan toonder‘]
- roerende voorheffing
- op aandelen: 25%
obligaties: 15%
- lager belast dan inkomen
uit arbeid / kapitaalvlucht
zie conflict tussen herverdeling, doelmatige inning en economische gevolgen

Belasting op vermogen: het onroerend vermogen :het kadastrale inkomen, dit is gevestigd op het
kadaster. Men heeft een kadaster van het onroerende vermogen. Dit is heel belangrijk. Niet zo voor
het roerende vermogen, hier hebben we geen kadaster van het roerende vermogen. Dus we kunnen
het vermogen hierbij zeer moeilijk belasten. Er zijn bewegingen, Europa is aan het helpen om zo’n
kadaster te maken hiervoor maar dat gaat langzaam.
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el
drage

direct

indirect

sociale

-0,2%
11,4%
1,2%
Ad herverdeling
11,8%
5,8%
} 2,8%
Ad allocatie productiefactoren
10,5%
8,7%
} 8,7%
Ad doelmatige inning
De eerste
minister moet dan een keuze
maken van het nodige 10,8%
instrument. Het is niet neutraal ten
15,2%
10,5%
aanzien de mate van herverdeling, wie nu de meeste belasting betaald. Het is niet neutraal ten
aanzien
18,1%
van wat men noemt, de allocatie
10,2%
van de productiefactoren
11,9%
en ook niet ten opzichte van de
doelmatige inning.
23,5%
10,0%
13,3%
1. ad herverdeling
27,5%
9,7%
14,0%
DB: progressief
31,1%
9,5%
14,4%
IB: regressief
35,3%
9,3%
15,7%
SB: proportioneel
Indien41,9%
je de keuze maakt, om bijvoorbeeld
de personenbelasting
te verminderen en dat te
8,6%
15,6%
compenseren door een verhoging van de indirecte belastingen dat is nadelig van de mate van
ster, Deswert,
Verbist,
2007zijn veeleer regressief en wat je dan doet is een
herverdeling. Want
de indirecte belastingen
WIJZE VAN HEFFINGEN NIET NEUTRAAL
}

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.

Aandeel directe en indirecte belastingen en sociale bijdragen in gezinsinkomen naar decielen
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Hier 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.

2. ad allocatieve functie
SB/DB : arbeidskostverhogend
IB

: milieukostverhogend

(cf. Maribel, Co2-taksen)
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.
3. ad doelmatige inning
DB: bedrog en ontwijking
Belasting op vermogen: kapitaalvlucht
Doelmatige inning is heel belangrijk. De mechaniek moet werken! 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 (1955-2012) en
gevolgen voor herverdelingsvermogen van de welvaartsstaat
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Jaar

In % totale ontvangsten
DB

IB

SZ

TOT

1955

30,4

42,5

25,8

100,0

1960

28,6

43,2

26,8

100,0

1965

28,7

39,9

30,4

100,0

1970

32,0

37,3

29,7

100,0

1975

40,1

28,0

31,2

100,0

1980

42,3

27,6

29,3

100,0

1985

42,1

25,5

31,8

100,0

1990

37,8

27,6

32,7

100,0

1995

39,1

26,7

32,2

100,0

2000

38,5

29,1

31,5

100,0

2005

38,3

29,4

30,9

100,0

2012

36,8

28,8

32,5

100,0

=-> herverdeling

omdat

1. massa
2. DB

, SZ

- IB

Doorheen de tijd kijken: de wijze van belastingheffing is niet neutraal, dat betekent dat het systeem
België-Denemarken anders uitwerkt omdat zij een andere acete hebben samengesteld, maar ook
doorheen de tijd zien we dat er belangrijke verschuivingen zijn geweest:
1) de totale omvang van de belastingen is sterk toegenomen, dit hangt samen met de stijgende
nood aan meer inkomsten om de welvaartstaat te doen functioneren.
2) Het aandeel van de directe belasting in de totaliteit is toegenomen. Het aandeel van de
indirecte belasting is in belangrijke mate afgenomen. Het aandeel van de sociale bijdrage is
toegenomen. Verschuivingen die in de richting gaan van meer herverdeling.
Doorheen de tijd kunnen we zeggen dat ons systeem van belastingenheffing progressiever is
gemaakt en een grotere inkomensverdeling tot stand heeft gebracht.
Grafiek: Totale sociale uitgaven: verdeling volgens sociale functie (zie dia 26)
Dit zijn de recente ontwikkelingen
… en de recente ontwikkeling
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Uit het nieuws van 2009

Inkomsten vs uitgaven:
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Waar halen we het geld vandaan? Wat doen we daar mee ? (zie taartdiagram)
Krantenartikel: de inkomsten en uitgaven, houden die elkaar in evenwicht? Nee en zeker niet in
crisisperioden (2009). Het is toegenomen als gevolg van meer werkloosheid en meer uitgaven en
minder inkomsten.
Schuld in % BBP
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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 post-industrie, de emancipatie van de vrouw, de babyboomgeneratie,…
Werkloosheid vangt alles op en dit is het resultaat. Een samenleving die hier niet op reageert in de
eerste beweging (incasseren!). 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 Dehaen: hier heeft men gezegd: stop, dit is onhoudbaar. 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. 2.
Europa; de euro, we gaan de euro maken, maar je komt er maar in op voorwaarde dat er grote
begrotingsdoelstellingen waren gesteld. Met succes is dit gebeurt tot 2007. Maar is daarna terug
gestabiliseerd.
De evolutie van de rijksschuld 1950-2012
Jaar

Totale schuld in miljarden euro

Totale schuld in % BBP

Totale schuld
bevolking (€)

1950

6,17

…

712
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1955

7,72

58,8

868

1960

9,82

70,9

1201

1965

12,12

58,8

1276

1970

15,41

49,2

1597

1975

23,02

40,7

2346

1980

48,51

54,9

4918

1985

121,83

99,9

12.357

1990

179,09

109,6

17.933

1995

236,23

116,9

23.290

2000

251,06

99,4

24.342

2005

269,16

88,7

25.607

2010

341,19

95,8

31.249

2011

363,46

98,3

…

2012

373,19

…

…

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.
RIJKSSCHULD: OORZAKEN uit het verleden
}

sociale zekerheid (werkloosheid)

}

communautair conflict (wafelijzer, blokkage)

}

'verworven rechten', inertie

}

keynesiaanse theorie (deficit spending)

"boven onze stand geleefd"
De oorzaken van de schuld zijn sociale zekerheid, bijkomend. Communautair: 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
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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; 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!).
Thans
- 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 overheidsschuld
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De overheidsschuld is niet neutraal voor een samenleving. De overheidsschuld heeft consequenties
voor de samenleving:
1) 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. Je hoort vaak:’wij betalen zeer hoge belastingen
en wij krijgen niet zovéél terug en er wordt vaak gewezen naar een inefficiënt
overheidsapparaat, maar voor een belangrijk deel is dat het gevolg van de overheidsschuld.
Wij betalen veel belastingen, maar in vergelijking met een land zoals Denemarken zien we
daar inderdaad weinig van terug komen, maar waarom? Omdat een belangrijk deel van de
belastingen gebruikt wordt om de rente te betalen. Dit weegt op de legitimiteit van het hele
stelsel.
2) 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.
3) 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.
4) Dit is gebeurt in de jaren 80 en 90. Een overheid die moet gaan besparen (dit is niet
makkelijk, bv: op pensioenen). De ovehreid kan moeilijk besparen op het onderwijs, want het
gros van de uitgaven zijn loonkosten: je kan niet zeggen aan het personeel je gaat minder
verdienen. 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.
è Overheidsschuld is een maatschappelijk probleem!
WAT NU?
Overal sterke stijgingen van de overheidsschulden als gevolg van dalende inkomsten en stijgende
uitgaven (zie persbericht EUROSTAT)
Begrotingsdiscipline of Keynes?
(opdracht: breng dit in verband met politieke standpunten in België)
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?
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Hoorcollege 9:
UIT: DELEECK, H. (2009), De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken, p. 42-43
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 (die heel veel overlaten aan de markt, denk aan het VK,de VS,…) en dan een
welvaartstaat waar de overheid een grotere rol speelt, de sociaal- democratische welvaartstaten, bv:
Zweden, Denemarken) en ten slotte de conservatieve welvaartstaten, bv: België: waar de
christendemocratische ideologie een belangrijke rol hebben gespeeld. Soms moet je ook op een
andere manier kijken: kijken naar de onderliggende ideologie.
Antwoord van democratieën op de industrialisering en de postindustrialisering en de daarmee
samenhangende moderniteit. Als je op die manier kijkt (generiek) dan is de welvaartstaat ontstaan
uit verschillende ideologieën. In het communistisch model is er één model dat de gedachte
gestroomd heeft, het marxisme.
Liberalisme: nadruk individuele vrijheid, socialisme: nadruk op gelijkheid, christendemocratische:
nadruk op subsidiariteit (niet alles overlaten aan de staat en aan het individu,maar ergens tussenin:
middenveldorganisaties)
Als we het zo bekijken komen we terug op de 3 grote ‘idealen’ van Frankrijk:
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Liberté, egalité, fraternité
- 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. In zweden is dat niet zo, daar heeft
men 1 sociale zekerheid voor iedereen. In België is dat apart voor de werknemers. In het VK
heb je ook 1 sociale zekerheid, maar minder ontwikkeld dan in Zweden! Dus 3
gedachtestromingen, ideologieën, die in functie van historische factoren in het ene land een
andere mix gaan teweeg brengen dan in het andere land. Vandaar verschillen tussen landen
in de welvaartstaten. Dus ook met zeer grote verschillen binnen Europa! Als we denken over
sociaal Europa, en we moeten naar 1 systeem voor Europa, is dat mooi in woorden maar hoe
je dat moet doen is niet simpel, de verschillen zijn gewoon te groot om te harmoniseren!
Actualiteit:
Als je de vraag zou stellen: Vinden jullie deze ideologieën, dat de politieke partijen onder
één van die petjes zou kunnen steken?
Kunnen jullie de politieke partijen onder deze petjes steken?
è De 3 traditionele partijen vallen onder deze koepels:
Uiteraard: de liberalen hebben iets met liberté, en de socialisten iets met égalité en de
christendemocraten hebben waarschijnlijk iets met fraternité!
Waar ga je die andere onder plaatsen?
Groen onder égalité, NVA tussen liberté en fraternité.
De drie types van welvaartsstaten
-

liberale
-sociaal-democratische
-’conservatieve’
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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
è 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.
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Dit is de kinderbijslag:
-

-

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 FR als uitgangspunt nemen, dan komen we vandaag al een
heel eind ver

de welvaartsstaat : “a set of practical policies”( Ringen, 1987 )

De grote vraag; wie wordt er nu beter van het systeem van herverdeling? Dit is een moeilijke vraag,
omdat:
De welvaartstaat gaat over heel veel verschillende instrumenten, die anders werken en die je
apart moet bekijken. Bv: de personenbelastingen en de sociale bijdrage: dat speelt een
belangrijke rol in het herverdelingsverhaal, dit zijn belangrijke instrumenten. De
welvaartstaat over wat gaat dat? PRACTICAL POLICIES. We zakken af naar practical policies
en we gaan de vraag stellen: wat doet dat in de praktijk?
Instrumenten van sociaal beleid
}

(para)Fiscaliteit (tax expenditures en inkomensherverdeling)

}

Sociale bijstand (inkomenswaarborg door solidariteit)

}

Sociale zekerheid (inkomenswaarborg door verzekering en solidariteit + activering)
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}

Collectieve goederen en diensten (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorgen, ouderen
zorg, etc.)

}

Arbeidsrecht

Design
}

Collectief ; centraal/decentraal; rol middenveld en gezin

}

Universeel of selectief

}

Cash of care

}

Progressief, degressief, proportioneel

Er zijn verschillende knoppen die beleidsmakers ter beschikken hebben. Bv: als je beslist de
kinderopvang, collectief, centraal, decentraal (lokale besturen), gezinnen, tussenliggende
organisaties laten organiseren, je kan kiezen voor universeel of selectief. Je kan kiezen cash/care. En
ten slotte kies je progressief,degressief of 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
A. Gezinsondersteuning (loopbaanonderbreking, premie moeder aan de haard,
kinderbijslagen…)
B. 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, endan 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.
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Vlaanderen
In Vlaanderen wordt van alles wat 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 !
Het tweede voorbeeld: onderwijs
Onderwijs
A. Care
Privaat of publiek
Publiek: gesubsidieerd of overheid
B. 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
}

Onderwijsnetten (vrij en gemeenschap)

}

Universeel: kinderbijslagen

}

Selectief: belastingverminderingen, studietoelagen

}

Verantwoordelijkheid: leerkrediet

Als we kijken naar behoeften en hoe sociale behoeften beantwoord worden is het belangrijk goed in
kaart te brengen: welke instrumenten worden hier gebruikt?

166

De verdelingskringloop
Welke uitkomsten?
De verdelingskringloop (50% NI)
inkomsten

fiscale en parafiscale heffingen

uitgaven

•

progressief

•

proportioneel

•

regressief

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,
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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).
Vlaanderen

Wallonië

Brussel

Lager onderwijs of
geen diploma

80,7

72,0

67,5

Lager secundair
onderwijs

81,1

78,3

74,2

Hoger secundair
onderwijs

88,3

85,6

85,1

Hoger onderwijs

94,0

93,2

87,6

Totaal

90,7

87,9

84,9

Participatie aan het hoger onderwijs van 18 tot 25 jarigen, naar onderwijsniveau en socioprofessionele categorie van het gezinshoofd, Vlaanderen, 1976-1985-1992
1976

1985

1992

Onderwijsniveau
-

Laaggeschoold

13

12

16

-

Middengeschoold

33

22

30

-

Hooggeschoold

44

38

52
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Socio-professionele categorie

-

Arbeider

8

9

14

-

Bediende

32

27

41

- Ander beroep (vrij, zelfstandige)

22

21

28

Globaal

17

18

29

Bron: 1976, 1985: CSB enquêtes; 1992: fusie-bestand CSB + PSBH, 2004: SILC.

We hebben een onderwijssysteem en we weten dat kost. We weten wat de werkingsmiddelen zijn
van de onderwijsinstellingen, we weten wat de onderwijsinvesteringen zijn enzovoort. 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 participatie in het hoger onderwijs volgens het onderwijsniveau tussen 1976 – 1992 is
sterk toegenomen, bij kinderen van laaggeschoolde vaders en hooggeschoolde vaders. de
samenstelling van deze groep is niet toevallig. De hooggeschoolde maken meer gebruik van het
onderwijs en dus meer van de gelden die de overheid beschikbaar stelt voor het onderwijs. Maar het
verschil tussen de groepen wordt niet kleiner.
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De slaagpercentages van diegene die in het hoger onderwijs willen geraken zijn zeer sterk sociaal
gelaagd.
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Overal is er een sociale gelaagdheid in het onderwijs, in sommige landen is het minder het geval dan
in andere landen. Vlaanderen scoort hier niet goed. Maar het is een onderwijssysteem dat in de loop
van de rit heel veel leerlingen achterlaat.
Average scores of 15-year-old students on PISA science literacy scale, by national quarters of the
PISA index of economic, social and cultural status (ESCS) and education system: 2012.
Bottom
quarter

Second
quarter

Third
quarter

Top quarter

Top - Bottom

France

445

481

515

565

120

New Zealand

458

511

532

577

118
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Belgium

451

489

528

562

112

Austria

456

496

519

556

100

Germany

478

516

552

576

98

United Kingdom

473

499

530

568

95

Switzerland

469

505

528

562

93

United States

456

480

511

548

92

Denmark

454

487

516

545

91

Ireland

479

508

537

568

89

Australia

479

510

541

567

88

OECD average

460

490

514

548

88

Netherlands

480

512

539

566

85

Sweden

448

476

503

528

80

Italy

456

484

507

529

73

Croatia

462

482

492

531

69

Canada

496

519

535

563

67

Norway

462

487

511

529

67

Japan

515

541

560

581

66

Finland

514

538

557

581

66

Ze bevragen de taalkennis en wiskundekennis. Men kent de sociale achtergrond:
Het verschil tussen de lln 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 (Finland!) hier is het verschil, 66. Dit is bijna de helft van het verschil in België en
Frankrijk. Dit wordt gebruikt in politieke discussies. Er zijn aanwijzigen dat er mogelijkheden zijn dat
men het beter kan doen.
Hoe is het secundair en tertiair inkomen verdeeld?
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.
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Voorbeeld:
}

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)
35
Aandeel in
netto-belastbaar
inkomen

30

Aandeel in
netto-inkomen
25

20

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

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%.
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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 < 3
(Vlaams gewest, 2005, horizontale percentages).

Gesubsidieerde
opvang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gem.

30,3
32,0
43,4
50,8
63,9
62,3
53,3
65,6
59,3
66,4
52,7

Nietgesubsidieerde
opvang
1,6
3,3
7,3
6,6
7,3
9,0
12,3
19,7
12,3
14,8
9,4

Informele
opvang

Geen
opvang

9,8
18,7
26,0
41,8
47,2
45,9
39,8
50,0
49,2
39,3
36,8

63,1
56,6
40,7
24,6
17,1
13,8
18,7
4,1
18,7
12,3
26,9%

ER MIST EEN DIA: DE VERDELING VAN SOCIALE ZEKERHEIDSUITKERINGEN TUSSEN SLIDE 26 EN 27.
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)
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Profijt van de overheid
Het voorbeeld van het hoger onderwijs

Tabel 1.

Gemiddeld jaarbedrag aan onderwijsvoorzieningen voor 18-25-jarigen,
per student hoger onderwijs (HO) en per ontvangend student,
Vlaanderen, 2004.
Gemiddeld bedrag in euro (*)
per student HO

per ontvangend
student

aandeel met deze
tegemoetkoming in de
totale groep (**)

Directe onderwijsvoorzieningen
Subsidies aan de onderwijsinstellingen

8.610

(73,1%)

8.610

100%

Studenten voorzieningen (***)

198

Studietoelage hoger onderwijs

366

(1,7%)

198

100%

(3,1%)

1.556

23%

2.059

(17,5%)

2.125

97%

432

(3,7%)

559

78%

11.665

(100,0%)

Indirecte onderwijsvoorzieningen
Kinderbijslag
Belastingvermindering kinderen
Totaal

(*) gemiddelde per jaar, cijfers geïndexeerd naar 2004 met index van consumptieprijzen.
(**) d.w.z. alle 18-25 jarige studenten in het hoger onderwijs (N=487).
(***) dit bevat niet de studenten voorzieningen die door de onderwijsinstellingen zelf worden gefinancierd (o.m.
op basis van de inschrijvingsgelden).
Bron:
MISIM op basis van SEP-PSBH 1997, geïndexeerd naar 2004 (zie bijlage voor een methodologische
toelichting).

Er zijn verschillende knopjes die je kan bedienen, de directe onderwijsvoorzieningen ( de
investeringstoelagen voor het onderwijs), de studietoelagen, de kinderbijslag en de
belastingvermindering voor kinderen ten laste:
Hier: voor het hoger onderwijs: het totale bedrag van uitgaven van de Vlaamse overheid voor het
hoger onderwijs verdeelt in functie van de knoppen die worden ingezet:
àPer student (2004): 8610€ uit het totale werkingsbudget van de subsidies van de
onderwijsinstellingen…
Dat gaat over veel geld. Wie wordt daar nu beter van? De onderwijsdeelname is scheefverdeeld over
de bevolking.
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Het effect van de onderwijsuitgaven

Tabel 6.
Inkomensquintiel

Verdeling totale massa voorzieningen hoger onderwijs voor 18-25jarigen, jaarbedrag* naar inkomensquintiel**, Vlaanderen, 2004.
Subsidies aan
de onderwijsinstellingen

Studenten
voorzieningen

Studietoelage

Kinderbijslag

Belastingvermindering
kinderen

Totaal

1

11%

12%

54%

12%

6%

12%

2

12%

12%

18%

13%

10%

12%

3

18%

19%

14%

21%

20%

19%

4

24%

24%

11%

23%

26%

23%

5

35%

34%

3%

31%

37%

34%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal

(*) gemiddelde per jaar, cijfers geïndexeerd naar 2004 met index van consumptieprijzen.
(**) verdeling a.d.h.v. participatie van 18-25 jarigen aan het hoger onderwijs volgens SEP-PSBH enquête
1997 (N=487).

Hier
We zien dat het eerste kwintiel 12% gebruikt van de totale massa. De studietoelage komen meer ten
goede aan de lage inkomens. Als je égalité belangrijk vindt, heb je daar een knop waar je kunt aan
draaien. Vindt je dat minder belangrijk? Dan kan je bv inzetten op kindertoeslag. Naargelang nar war
je belangrijk vindt kan je sturen de wijze waarop dat de sociale begroting de verschillende groepen in
de samenleving ten goede komt.

Bron: MISIM op basis van SEP-PSBH (zie bijlage).

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

Armoede in de welvaartsstaat

De keerzijde: er is een grote herverdeling,maar toch is het armoedeprobleem niet opgelost. Dit wil
zeggen dat een groot deel van de herverdeling niet terecht komt bij de armen.
Armoede in de welvaartsstaat
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1. Wat is armoede?
•

Gradueel

•

Meerdimensioneel

•

Relatief

2. Hoe meten?
•

Wettelijke methode

•

Relatieve of statistische methode (EU-norm)

•

Subjectieve methode

•

Budgetmethode

•

Deprivatie-methode

Armoede is een thema dat we niet onbestudeerd kunnen laten, als we het hebben over samenleving,
feiten en problemen. Als we nadenken over armoede, moeten we stilstaan bij de vraag: wat
bedoelen we juist met armoede?
Armoede is niet een begrip waar dat je makkelijk alles zou kunnen onder vatten. Het is een inwezen
ambiguë 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.
Het is heel moeilijk om dat te gaan meten:
Geweldige onderzoeksagenda voor onderzoekers: hoe kunnen we systemen bedenken om het
empirisch zichtbaar en meetbaar te maken:
-

-

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 creeert dat eigenlijk te laag is? Wat zegt dit dan nog over de armoede? Als je de
meting wilt gebruiken om de samenleving te sturen, om beleid te voeren dan is de wettelijke
methode niet bepaald geschikt. Het zou zelfs averechts kunnen werken.
Relatieve of statistische methode: deze wordt in Europa gebruikt. De Europese
armoedenorm is gedefineerd als lager dan 60% van het gestandariseerde van het mediane
inkomen in een bepaald land in een bepaald jaar. Wat je hier doet is arbitrair: we denken dat
gezinnen die moeten leven met een inkomen lager dan die 60% , dat die het moeilijk hebben.
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-

-

Hierover is een Europese consensus. 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 multidimentioneel 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: bv in tijden van
crisis: het mediane inkomen vermindert,dan vermindert de norm en dan ga je minder arme
meten. In periode van zeer grote economische groei, dan wordt iedereen rijker, maar dan
kan je als resultaat krijgen dat je geen vermindering van de armoede gaat meten. Want in
zo’n geval wordt iedereen rijker, maar de armen worden minder rijk dan de armen. De
afstand wordt groter. In periodes dat iedereen er beter van wordt, is lastig.
Subjectieve methode: wordt op dit ogenblik niet gebruikt
Budgetmethode: volop mee bezig om te ontwikkelen. Di t 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,…
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Percentage arme huishoudens in een aantal sociale categorieën volgens EU-norm (50% in 1985 en
1997, 60% in 2004), België, 1985-1997, 2004

Als we zo’n relatieve armoedenorm gebruiken. Dit zijn huishoudens in België, alle huishoudens: hier
zie je een stijgende beweging, maar eigenlijk mag je die cijfers niet vergelijken! Zeer grote
waarschuwing: het zijn verschillende data! Hoe kom je aan deze cijfers? Door steekproefonderzoek.
De huishoudens ga je bevragen en op basis hiervan gaan ze het inkomen berekenen en komt men tot
deze cijfers. De steekproeven kunnen verschillen + de manier waarop vragen gesteld worden kunnen
ook verschillen! (bv: een van de grote veranderingen die hier gebeurt zijn is het feit dat men vroeger
het inkomen bevraagde: ‘wat was u inkomen vorige maand?’. Nu vraagt men dat veel
gedetailleerder! Nu vraagt men aan de respondenten, wat was uw inkomen in januari van vorig jaar,
eigenlijk van elke maand van elk gezinslid. Je krijgt andere resultaten. Het niveau van de armoede is
heel moeilijk om daar een zicht op te krijgen. De gegevens zijn moeilijk vergelijkbaar. Er zijn ook
constante, 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. We hebben duidelijke risicogroepen.
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}

21% van de kinderen in arme gezinnen loopt schoolse achterstand op

}

22% heeft gedragsproblemen (heeft zorgen, is bang, wordt gepest, is overactief, heeft
moeite om zich te concentreren)

}

Depressiviteit komt significant meer voor onder de armoedegrens

}

Problematische schuldsituaties

}

etc
Mattheuseffect en armoede

Anti-climax na de lof van de welvaartsstaat?
Besluiten? Is dat de anti-climax (onopgelost armoedeprobleem). Afgelopen lessen was een lofzang
van de welvaartstaat.

Voor een stuk JA:
Het armoedeprobleem wijst op een structureel probleem in de welvaartsstaat. Paradigma:
economische groei, volledige tewerkstelling en de verdeling (de steeds groter wordende taart) door
middel van beleidsinstrumenten. Dit was het basisparadigma en het idee van: als we op deze vlakken
succesvol zijn,gaan we de armoede kunnen uitroeien. Dit gebeurt niet en dit wijst op een probleem!

7 spectaculaire veranderingen in Vlaanderen, De Standaard 13/05/2009
180

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een geweldige toename van het aantal mensen aan het werk.
Een belangrijke toename van de welvaart. De taart was groter geworden
Meer eigenaars
Grotere levensverwachting
Armoede gestegen (dit staat er tussen in een opsomming van positieve dingen?)
Minder verkeersdoden
…

Dit vat onze cursus samen! Al deze elementen hebben we gezien. Een grote vooruitgang op
maatschappelijke en economische terreinen, maar toch nog die armoede. Dit wijst op een structureel
probleem. Puntje 5 wijst op een probleem van ons samenlevingsmodel.
Waarom is de armoede dan niet gedaald?
- groei tewerkstelling
- groei welvaart
- groei sociale overheidsuitgaven
- inzet op gelijke kansen in het onderwijs
Ondanks deze gunstige methoden, hebben we geen vooruitgang geboekt op het vlak van armoede.
De achtergrond
}

Economische veranderingen
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Ø 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)
Ø nieuwe sociale risico’s (1 inkomen, combinatie arbeid-gezin): sociale
veranderingen: als gevolg van het toename van het aantal echtscheidingen,…

}

Demografische veranderingen
Ø kost van de veroudering
Ø migratie

}

Ecologische veranderingen
Ø Energiekost

De welvaartstaat wordt geconfronteerd met:

}

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
(derde weg, investeringsstaat, actieve welvaartsstaat)
}

Inzet op werk

}

Inzet op nieuwe sociale risico’s

}

Inzet op gelijke kansen

Inzet op werk, maar:
Erosie van de minima in de kopgroep van de EU
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Bijstandsuitkering in % van gemiddeld loon: evolutie van 1992 tot 2002

Koppel

Alleenstaand/2 kinderen

Duitsland

-12%

-8%

Noorwegen

-10%

-11%

België

-6%

-5%

Frankrijk

-

+2%

Nederland

-25%

-26%

Zweden

-19%

-16%

Luxemburg

-19%

-16%

In de praktijk zien we dat de bodem van de welvaartstaat gerodeerd is. De minimunbescherming
heeft geen gelijke trap kunnen behouden met de algemene welvaart.
Alle bijstandsuitkeringen, álle invaliditeitsuitkeringen en álle minimumwerkloosheidsuitkeringen
zijn in België lager dan de EU-armoedegrenzen
Minimumuitkering in % van EU-armoedelijn

Bijstand

Alleenstaand

Koppel

76%

68%
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Werkloosheid

91%

72%

Invaliditeit

100%

83%

De bodemuitkeringen zit onder de armoedegrenzen. Mensen die van de bijstand moeten leven, die
inkomens zijn ontoereikend. Die ontoereikendheid is verder toegenomen doorheen de jaren.
Inzet op nieuwe sociale risico’s, maar nieuwe Mattheuseffecten

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 anti-climax, de keerzijde is armoede. En dat moet geproblematiseerd
worden. Dus; mer nadenken: hoe kunnen we onze uitgaven meer herverdelen
Maar:
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Matteus 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 legimiteit 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 programs.
Neem: gezondheidszorgen in de VS: ze hebben dat niet voor iedereen daar. We hopen dat dit
dichtgereden wordt door Obama-care. Er is een privaat-overheidssysteem. Het resultaat daarvan:
De ziekenhuizen en de zorgen die geboden worden die in de medic ate zitten, van minder goede
kwaliteit is dan de voor alle andere.
Onze ziekenhuizen zijn allemaal even goed!
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