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De context

De jongste jaren groeit opnieuw de aandacht voor de rol van gewaarborgde minimuminkomens

(zoals het leefloon) in Europa. Dat komt onder andere door de uitbreiding van de Unie en de toe-

nemende globalisering, die het Europese sociale model onder druk zetten door verscherpte con-

currentie en een toenemend risico van sociale dumping. De roep om een stevige sokkel van

minimale sociale bescherming wordt groter. Ondermeer wil de Europese Commissie herinneren

aan de Aanbeveling 92/441/EEG van de Raad omtrent gemeenschappelijke criteria met betrekking

tot gewaarborgde minimuminkomens in de lidstaten. Griekenland en Italië hebben hun plannen op

dit vlak in de koelkast gestopt, en heel wat nieuwe lidstaten hebben geen, of een zeer slechte,

minimumbescherming.

Dit onderzoek, gefinancierd door de Europese Commissie met cofinanciering van de Belgische

overheid, wil een bijdrage leveren tot het debat door (a) de effectiviteit van bijstandsstelsels in de

EU te toetsen, en (b) indicatoren voor te stellen om de kwaliteit van de sociale bescherming op

regelmatige tijdstippen te meten. We maakten gebruik van het Europese panel van huishoudens,

m.n. voor de jaren 1993-1997. Helaas zitten de nieuwe lidstaten nog niet in dit panel.1

Onderbescherming

Het fenomeen ‘onderbescherming’ vormt de focus van het onderzoek, m.a.w. het feit dat huishou-

dens het moeten stellen met minder dan het gewaarborgd minimuminkomen in hun land. Onder-

bescherming kan verschillende oorzaken hebben:

- sommige groepen hebben geen recht op een minimuminkomen (bv. jongeren in Frankrijk,

bepaalde vreemdelingen, mensen zonder domicilie enz.);

- soms hebben mensen wel degelijk recht op een uitkering, maar gebruiken ze dat recht niet,

omdat ze het systeem niet kennen of niet goed weten hoe ze een aanvraag moeten indienen;

- in sommige gevallen bedankt men voor de uitkering omdat er voorwaarden aan verbonden zijn

die voor de aanvrager onaanvaardbaar of niet uitvoerbaar zijn (bv. avondwerk voor alleen-

staande ouders, of het uit handen geven van zijn budgetbeheer); soms voelt men zich verne-

derd door het onthaal op de sociale dienst en verkiest men in armoede te leven boven verdere

betutteling;

- voorwaardelijke systemen, bv. deelname aan activeringsprogramma’s, leiden ook tot sancties

en schorsingen waardoor (tijdelijk) het recht vervalt;

- in sommige landen wordt courant een deel van het ‘gewaarborgd minimum’ door de sociale

dienst ingehouden om schulden af te betalen, waardoor men slechts een deel van het mini-

mum in handen krijgt;

- tenslotte is het mogelijk dat men één of andere sociale uitkering trekt die onder het niveau van

de bijstand ligt, maar vindt men het sop de kool niet waard om een supplement aan te vragen.

Kortom, ‘onderbescherming’ is een ruimer begrip dan ‘niet-gebruik’ van rechten.

1 Nederland en Zweden konden evenmin in de studie opgenomen worden omdat essentiële
gegevens ontbraken.
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De belangrijkste bevinding van het onderzoek is de ontstellende omvang van het fenomeen

‘onderbescherming’. Naargelang het land vallen jaarlijks tussen 2 en 16% van de bevolking ge-

durende minstens één maand door de mazen van het onderste vangnet (de bijstand): dat is bedui-

dend méér dan het aandeel van de bevolking dat effectief bijstand ontvangt. Alleen in Finland is de

situatie omgekeerd. bijna 12% van de bevolking ontvangt er bijstand, terwijl ‘slechts’ 2% onder-

beschermd is. Griekenland is hekkensluiter met 16% onderbeschermden, omdat er geen veralge-

meend bijstandsstelsel bestaat. België is de derde beste leerling van de klas, met ‘slechts’ 4,2%

van de bevolking beneden de bijstandsdrempel.

Oorzaken

We zochten naar de structurele factoren die verklaren waarom het fenomeen onderbescherming in

sommige landen zoveel hoger of lager ligt dan in andere.

- Vooreerst zou men verwachten dat de algemene welvaart in een land een doorslaggevende

invloed uitoefent. Niets is minder waar: noch het nationaal inkomen per hoofd, noch de (lang-

durige) werkloosheidsgraad, noch de werkzaamheidsgraad blijken ertoe te doen. Op macro-

vlak heeft alleen de mate van inkomensongelijkheid een significante invloed: landen met een

grote ongelijkheid kennen ook meer onderbescherming;

- Structuurkenmerken van het nationale stelsel van sociale bescherming zijn duidelijk wél rele-

vant. De effectiviteit van het bovenste vangnet, dat van de klassieke sociale zekerheid (uit-

keringen voor werkloosheid en ziekte b.v.) blijkt even belangrijk te zijn als die van het onderste

vangnet (gewaarborgde minimuminkomens). Hoe hoger het gemiddeld niveau van werkloos-

heidsuitkeringen, hoe minder kans op onderbescherming. Belangrijk is ook de duur van het

recht op werkloosheidsuitkeringen. Wellicht kent België relatief weinig onderbescherming

omdat in ons land in principe een onbeperkte duur van uitkeringsrechten bestaat. Tenslotte

vertonen de Angelsaksische stelsels, waar bijna de ganse sociale zekerheid inkomensgetoetst

is, ceteris paribus grotere gaten dan de andere stelsels.

- Naast de sociale bescherming keken we ook naar de kenmerken van de arbeidsmarkt, en het

arbeidsmarktbeleid. A priori zou je verwachten dat activering de integratie van armen bevor-

dert. Paradoxaal blijkt het omgekeerde, nl. dat een meer intensief activeringsbeleid gepaard

gaat met een grotere mate van onderbescherming. Dat wordt waarschijnlijk verklaard door een

samenspel van factoren: (a) de lage kwaliteit van heel wat activeringsprogramma’s in de EU

(lage lonen, deeltijdse en kortstondige tewerkstelling), (b) sancties en schorsingen die uitslui-

ting in de hand werken, (c) het afschrikkend effect van de opgelegde voorwaarden op poten-

tiële bijstandscliënten, en (d) het feit dat activeringsprogramma’s de arbeidsvoorwaarden in de

gewone arbeidsmarkt ondermijnen. Noteer dat dit geen natuurwet is: een goed actief arbeids-

marktbeleid, met degelijke arbeidsvoorwaarden en gekoppeld aan opleidingskansen, kan

ongetwijfeld leiden tot duurzame integratie van de deelnemers. Bovendien zal niemand

betwisten dat een actief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk is, omdat de werkzaamheidsgraad in

de EU omhoog moet om op lange termijn het Europees sociaal model in stand te houden.
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Beleidsimplicaties voor België

Welke lessen trekken we uit dit Europese overzicht voor het Belgische beleid van vandaag ? Eerst

en vooral scoort België, relatief gesproken, niet slecht op het vlak van onderbescherming. Er zijn

trouwens sinds de bestudeerde periode nog inspanningen geleverd om de sociale zekerheid meer

waterdicht te maken, door de verhoging van een aantal minima. Maar dat is geen reden om op de

lauweren te rusten. Een meer proactieve bescherming is mogelijk: b.v. kan de Kruispuntbank van

de Sociale Zekerheid door OCMW’s gebruikt worden om verborgen armoede op te sporen. Een

beter onthaalbeleid en de inschakeling van toeleiders kan zorgen voor een grotere vertrouwens-

relatie met het cliënteel.

De regering heeft zich voorgenomen het activeringsbeleid t.a.v. langdurig werklozen op te voeren,

en overweegt om op termijn artikel 80 van de werkloosheidsreglementering af te schaffen. Arti-

kel 80 houdt in dat werklozen na een bepaalde periode hun uitkering verliezen tenzij ze (a) deel

uitmaken van lage-inkomensgezinnen of (b) kunnen aantonen dat ze actief naar werk hebben

gezocht. Het artikel wordt door sommigen zwaar bekritiseerd omdat het een ‘blinde schorsings-

machine’ zou zijn. Men moet zich o.i. hoeden voor éénzijdige oordelen. Het gedoodverfde artikel

heeft immers ook goede kanten: de ingebouwde inkomenstoets zorgt er b.v. voor dat héél weinig

personen door deze schorsingen in armoede terechtkomen. Op dat vlak kan art. 80 zelfs model

staan: men zou een dergelijke inkomenstoets best inbouwen in alle regels m.b.t. schorsingen en

sancties in de sociale zekerheid.

Wat het activeringsbeleid zelf betreft, moet gewaakt worden over de kwaliteit van de aangeboden

integratietrajecten. Het gevaar voor méér uitsluiting is niet denkbeeldig. Die waarschuwing geldt

zowel voor de intensivering van de aanpak van langdurig werklozen, als voor de toepassing van de

leefloonwet: kwaliteitsvolle programma’s zullen normaliter uitmonden in een positieve spiraal van

duurzame integratie. Maar een ‘jacht op cijfers’ kan ook uitmonden in een heksenjacht, met min-

derwaardige jobs, een nieuwe sanctiemachine en het ‘onderduiken’ van armen in verdere margina-

liteit tot gevolg.
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