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Hoorcollege 1
Wat?
De institutionele kenmerken van onze samenleving:
 België, Nederland, Duitsland, … ( Rijke democratieën)
→ Allemaal welvaartstaten
De architectuur van de welvaarstaat is voortdurend in beweging, past zich voortdurend aan aan de
nodige behoeften en mogelijkheden.

Semantiek
Welvaartstaat: verwijst naar verschillende betekenissen:
 Sociale markteconomie/welfare capitalism/gemengde economie
Is de economie van rijke democratieën, een sociale vrije markteconomie. Het is een
kapitalistische samenleving, een sociaal gecorrigeerde kapitalistische samenleving.
Het wordt door de overheid heel hard bijgestuurd. Bv minimumlonen en bedrijven
die niet helemaal hun zin mogen doen.
 Welfare state/Estado de Biensestar
Welvaart verwijst niet alleen naar materiële rijkdom, maar ook naar welzijn.
State kan niet worden vertaald als staat, maar als toestand.
In die zin is de Nederlandse vertaling een verenging van het begrip.
In het Spaans: Estado de Biensestar: het is méér dan materiële welvaart!
→Een samenleving die probeert voor zoveel mogelijk mensen het welbevinden te creëren.
 Consumptiemaatschappij/overvloed-maatschappij
Welvaart met hoge materiële welvaart die geconsumeerd wordt. Dit kenmerk is heel
belangrijk. De welvaartsstaat vinden we terug in landen waar een zeer hoge materiële
welvaart heerst en dus hoge consumptie is. Aangezien we zo rijk zijn, is het ook een
overvloed-maatschappij.
 Verzorgingsstaat/welzijnssamenleving/Welsyn Staat (Afrikaans)
Een samenleving waar we zorgen voor elkaar, waarbij de overheid een belangrijke rol speelt.
Staat in het begrip welvaarstaat mag men niet verengen tot de sociale overheid. Staat
verwijst naar een toestand van hoog materiële welvaart voor zoveel mogelijk mensen.
 Investeringsstaat/actieve welvaarstaat
De sociale investeringsstaat waarmee dat andere dimensies worden benadrukt. De idee, we
moeten niet alleen zorgen voor elkaar, maar we moeten investeren in mensen. Het
onderwijs is een heel belangrijk aspect van de investeringsstaat. De actieve welvaartstaat
streeft naar volledige tewerkstelling.
 Welvaartsdemocratie
Democratie verwijst naar het gegeven dat de samenlevingsordening altijd gepaard gaat met
democratie Er bestaat geen welvaartsstaat zonder democratie.
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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: wederzijdse afhankelijkheid tussen het sociale en
het economische: het ene heeft het andere nodig, ze zijn verweven, veel subtieler: bv
onderwijs: als je economisch wilt laten groeien heb je wel mensen nodig die opgeleid
zijn. Je hebt het onderwijs hiervoor nodig, symbiose, sociale en economische hebben
elkaar 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!)
Relatieve armoede in EU28, 2012.
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Er is een structureel probleem, want armoede BLIJFT een onopgelost probleem.
• 21% van de kinderen in arme gezinnen loopt schoolse achterstand op
• 43% van kinderen uit kansarme gezinnen heeft reeds achterstand in het
lager onderwijs
• 22% heeft gedragsproblemen (heeft zorgen, is bang, wordt gepest, is
overactief, heeft moeite om zich te concentreren)
Probleem van sociale exlusie:
heeft veel te maken met vereenzaming, met het sociaal weefsel dat niet meer is wat het ooit
geweest is. Bepaalde groepen die systematisch worden uitgesloten. Bv nieuwe migranten.
Ongelijkheid neemt toe
Aandeel van de een procent rijkste gezinnen is steeds afgenomen tot begin jaren ’90 en dit
aandeel begint dan weer toe te nemen.
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Structurele ondertewerkstelling van lager geschoolden
Zien we verder in hoofdstuk 5. Aandeel werkenden binnen de bevolking op
actieve leeftijd op basis van scholingsgraad.
40% van laaggeschoolden heeft werk, maar 60% niet!  maar doelstelling van
de welvaartsstaat is totale tewerkstelling!!
Het geluksniveau stijgt niet meer met economische groei:
Er is een sterk verband tussen het welvaartspeil en het aantal mensen dat gelukkig zijn  hoe groter
het welvaartspeil, hoe meer mensen gelukkig zijn. In arme landen stijgt het geluk enorm wanneer
moest het bbp stijgen. Maar landen die al een bepaald niveau van welvaart hebben bereikt, worden
niet persé gelukkiger met de stijging van het bbp.
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.
Club van Rome – Rapport Grenzen aan de groei, 1972:
 De Club van Rome is een particuliere stichting en werd eind jaren 1960 van de 20e eeuw
opgericht door Europese wetenschappers om hun bezorgdheid over de toekomst van de
wereld voor het voetlicht te brengen. Ze zeggen dat als we zo voort doen zoals we nu
bezig zijn, onze wereld er aan gaat. De opwarming van de aarde is een feit en de
welvaartsstaat wordt geconfronteerd met de vraag “Hoe moeten we onze samenleving
aanpassen zodat we de opwarming van de aarde kunnen beheersen?”
 Doelstellingen van de Club van Rome zijn:
❖ Onderzoek van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de
wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting
natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zgn. wereldmodel)
❖ De wereld wijzen op de ernst van de problemen
❖ Regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering
van de situatie.
Voor wie sociale grondrechten? Met wie zijn we solidair?
Onder wie moeten we de welvaart verdelen? Aan wie waarborgen we sociale grondrechten inzake
gezondheidszorgen, inzake onderwijs, inzake huisvesting, …
Zwitsers referendum: Europese migratie beperken.
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Brexit en Trump: met America first hebben met deze vraag te maken.
De welvaarsstaten zijn maar klein stukje van de wereld!!
Ve+roudering = succes van de welvaartsstaat!

 tegen de achtergrond van ‘permanent austerity’:
de economische groei vertraagt, maar we zijn wel ongelofelijk rijk en we groeien elk jaar nog wel
(1.5% per jaar), maar we kennen de groei niet meer dat we vroeger hebben gekend en dat geeft
spanningen omdat welvaartsstaten als de groei minder wordt dan, wordt het moeilijker om de ‘taart’
moeilijker te verdelen.

Kenmerken van naderbij:
Definitie
“De welvaartsstaat is de samenlevingsvorm van markteconomieën waarbij burgerlijke, politieke en
sociale grondrechten van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van
zijn kansen tot ontplooiing, binnen een wettelijk kader, effectief (dat wil zeggen door de inzet van
beleidsinstrumenten en -technieken, staat in de grondwet) worden gewaarborgd. De welvaartsstaat
is een eigen type van welvaartsverdeling en een eigen type van beleid en besluitvorming daarrond.”
1. Hoge materiële welvaart en levensstandaard: niet alleen: geweldig rijk
Verwijst naar 3 zaken:
 Toestand: historische welvaartspeil bereikt
 Doel: hogere materiële welvaart en levensstandaard bereiken: nog welvarender geworden
+ hogere levensstandaarden
 Middel: we hebben een grotere taart nodig om dit te kunnen verdelen
 verwijst naar de ‘symbiose’ tussen het economische en het sociale en de obsessie voor economische
groei ook in rijke welvaartsstaten. Kapitalisme en verzorgingsstaat hebben elkaar nodig.
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Groei van de welvaart, 1956-2015
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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 1974 (olieschok), 1980-1990, 2007 (financiële crisis) zijn een
breukmomenten geweest in de economische welvaartsgeschiedenis. Er is
een structurele vertraging van de groei: toekomst??!
… vandaar de obsessie voor economische groei ook in rijke welvaartstaten.
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Mensen in België besteden maar 13% van hun inkomen in voedsel en drank, ze kunnen nog veel aan
andere dingen besteden: overvloedmaatschappij!!!  hoge materiële welvaart
2. Optreden van de overheden gericht op de effectieve waarborging van sociale grondrechten
- vroeger: overheid mag maar tussenkomen om de vrijheden van de burgers te
waarborgen : nachtwakersstaat, negatieve invulling
 langzaamaan de rol van de overheid is groter te worden en krijgt ook andere
taken buiten controle op inbreuken van de vrijheden van de mens, heeft
positieve invulling gekregen
- nu: Overheid moet instaan voor de waarborging van sociale grondrechten
(recht op onderwijs, sociale zorg…)
- Van état Gendarme (nachtwakersstaat) naar état Protecteur d.m.v.
•

Arbeidsrecht: bv bepalen regels mbt nachtarbeid

•

Sociale uitkering: bvwerkloosheid, pensioenen, zieken

•

Sociale goederen en diensten: bv onderwijs, sociale zorg

•

Werkgelegenheidsbeleid: bv recht op arbeid

•

Welzijn: bv ocmw

•

Inkomensverdeling: bv belastingen

Zie boek p 98, kader 2.1 voor ‘sociale grondrechten in België’: recht op
inkomen, wonen, onderwijs, gezondheidszorg, …
 leidt tot socialisatie van het nationaal inkomen ( het geen dat de markt voortbrengt, wordt
afgeroomd door de overheid in de vorm van belastingen en dat wordt terug ingezet onder de vorm
van uitgaven, dit zorgt voor een nieuw inkomensbegrip), overheid wordt maar groter en groter
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 in alle landen stijgt de nationale rijkdom! (growing public), maar met niveauverschillen,
omvang van de overheid is verschillend in verschillende welvaartsdemocratieën, en tempo ook
verschillend, maar betekent ook dat de belastingen zijn gestegen
3. Subsidiariteit
= hogere instanties hebben een aanvullende taak t.o.v lagere.
 zoveel mogelijk bevoegdheden geven op lager niveau
 bv. Europa komt maar tussen voor zover het niet efficiënt
is als individuele lidstaten zouden ingrijpen
‘De overheid werkt samen met middenveldsorganisaties…:
 Middenveldorganisaties: Vb.: onderwijs in Vlaanderen zit in het vrije onderwijs (is dus niet
van de staat!)
 Socialisme: meer vertrouwen in de overheid. Zij hebben de neiging om vooral naar de
overheid te kijken.
 Liberalisme: wantrouwen tegenover de overheid. Zij hechten belang van de kracht van
individuen en de vrije markt het is efficiënter om het individu zoveel mogelijk te
laten doen
 Christendemocratie: Zij vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met wat
middenvelden (tussen individu en de staat) beter kunnen. (gezin, vakbonden,
patronaat, mutualiteit, politieke partijen, consumentenorganisaties…)
→ In staat om goede ziekenhuizen te hebben? Laat de middenvelden dat dan doen! (= idee van
subsidiariteit)
Besluitvorming en uitvoering door overheid, vrije ondernemingen, vrije sociale organisaties
(‘stakeholders’ en georganiseerd middenveld).
 het middenveld speelt heel belangrijke rol in de besluitvorming. Sommige politieke instellingen
lusten het middenveld niet. Welke bevoegdheden geven we hieraan en hoe groot houden we het?
 Waarom geven we zo een grote rollen aan middenveld (bv vakbonden)? Bv
werkloosheidsuitkeringen door vakbonden, kinderbijslag door kinderbijslagfonds(patronale organisatie
= ondernemers)  historische redenen
 Reden: verwijst naar een heel belangrijk kenmerk van de samenlevingsordening, namelijk het
samengaan van het sociale en het economische. Belangrijk compromis tussen stakeholders
6

(ondernemers en arbeiders) door de jaren heen bereikt.
vroeger: Grote strijd tussen kapitalisten en proletariërs en langzaamaan zijn ze beiden tot een
compromis gekomen tussen arbeid en kapitaal, waarbij het conflict deels plaats maakt voor consensus,
plaats maakt voor de overlegeconomie. Win-win situaties waarbij aan de ene kant de proletariërs
beloofden aan de kapitalisten dat ze loyaal gingen meewerken zodat de kapitalisten winsten konden
maken, zodat die winsten konden worden omgezet tot bescherming voor de burgers.
 Die stakeholders (sociale gesprekpartners) hebben hierdoor elk een rol in welvaartsstaat. Sociale
gesprekpartners hebben het veld verdeeld door de taken te verdelen (= democratisch corporatisme of
neo-corporatisme) en ze hebben ook belangrijke rol in de besluitvorming. Vaak een grotere rol dan het
parlement.
 besluit: Belangrijkste stakeholders (= sociale gesprekspartners) zijn de werkgevers en de
werknemers (vakbonden). De sociale zekerheid wordt betaald door bijdragen van werknemers en
werkgevers. Stakeholders financieren sociale zekerheid!
4. Parlementaire democratie
Heel belangrijk! Je kan geen welvaartsstaat hebben zonder parlementaire
democratie, want in een welvaartsstaat moet er een systeem zijn die u toe laat
te bepalen wie wat gaat krijgen en wie wat gaat betalen
Staat voor:
 De voorkeuren van de bevolking uitspreken (Vb.: voor/tegen euthanasie,
voor/tegen ons belastingssysteem,…)
 Vrijwaren van de vrijheden van organisaties en individuen
 Welvaartsvoorzieningen, werken op grond van wetten en staan onder controle van de
volksvertegenwoordiging.


Verwevenheid van vrije markt, democratie en verdeling

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!
→ Kinderen van illegalen hebben recht op onderwijs
→ Recht op basisgezondheidszorg
 Internationale verdeling van de welvaart



❖ Moeten we de taart/ het bakken van de taarten, die verdeling ervan op een
hoger niveau tillen, Griekenland: problemen, geholpen door anderen!
Grondrechten alleen voor ons, binnen de nationale grenzen of moeten we dat
uitbreiden op wereldschaal?
Decentralisering en regionalisering:
❖ Meer gelaagde welvaartsstaat (gemeentelijk, regionaal, nationaal, europees,
7

•

Herman Deleeck: “Het Mattheüseffect. De ongelijke verdeling van sociale overheidsuitgaven in
België (1983)
o Gekeken naar de kinderuitgaven
o Had averechtse beweging omdat rijkere gezinnen hun kinderen langer lieten studeren.
• “Wie wordt beter van de overheidsuitgaven?”
o Kunnen we niet helemaal beantwoorden, het totaalplaatje kunnen we niet maken
o We kunnen de cirkel niet rondmaken we hebben onvoldoende gegevens om dat te
kunnen doen. Teveel rekening houden met verschillende factoren
▪ Voorbeeld: pensioenen: je kan ze verdelen naar de inkomens van de gezinnen,
maar het is een vorm van herverdeling over de levensfasen heen.
Kunnen de vraag niet helemaal beantwoorden, maar we hebben wel elementen van antwoorden:
Grafiek: gebruik van formele kinderopvang, kinderen 0-2, België
Gebruik van formele kinderopvang, kinderen 0-2, België
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Wie wordt er beter van de budgetten die de overheid ter beschikking stelt om kinderopvang te
financieren?
o Tweeverdienende gezinnen, die vanboven in de samenleving zitten
We zien de verdeling van budget van kinderopvang in Vlaanderen naar gezinsinkomens
o Heeft een averechts herverdeelde werking: de uitgaven komen de hoge inkomens meer
ten goede dan de lage.
o Meeste mensen hebben dit niet in gedachten dat veel terugkrijgen
▪ 50% socialisatie van het nationaal inkomen is niet uitsluitend een operatie van
hoge inkomens naar lage inkomens
▪ Al naargelang de uitgaven zien we dat er veel verschillende verdelingspatronen
zijn
▪ Wordt wel gecorrigeerd, (rijken betalen grotere bijdrage) maar niet genoeg om
het effect weg te werken

3. Principes van herverdeling
Hoe kan het effect worden gemilderd?
Door het design van het instrument: 2 grote types van beleidsinstrumenten

3.1 Universeel
= instrumenten van het sociale beleid die beschikbaar worden gesteld, open zijn voor iedereen
ongeacht het inkomen of behoefte
Overheid biedt collectieve goederen en diensten aan, aan alle mensen in de samenleving op basis
van gedachte van burgerschap.
•

Wel objectieve criteria mogelijk: kinderen hebben, 65+ zijn,..
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•

•

•

Sociale verzekeringen zijn volgens universele principes georganiseerd
o Vertrekt van principe van collectieve risicodeling
o Iedereen betaald bijdrage
o = belangrijk principe
Voordeel: brede legitimiteit
o Iedereen gaat er achterstaan, bereid ervoor belastingen te betalen
▪ Het is voor iedereen hetzelfde dus voor de rijken ook van belang dat de kwaliteit
in orde is
o Is niet zo in andere landen
o Vb. Amerika: aparte gezondheidszorg voor armen en rijken
Nadeel
o Kostprijs
▪ Hoge belastingen
o Mattheuseffecten
▪ Vb. Universiteiten: beter toegankelijk voor de hoge in de samenleving, maken er
meer gebruik van, dus gaan ook met een groter deel van de koek lopen.

3.2 selectief
= instrumenten die zodanig zijn uitgetekend dat het de lage inkomens meer ten goede komt
Staan alleen open voor wie aan inkomenscriteria voldoet of een bepaalde behoefte heeft
•
•

•
•
•

Robin Hood principe
= verticaal: geven aan lage inkomens
Sociale bijstand is volgens het principe van selectiviteit georganiseerd
o Leefloon is selectief: kan alleen als je kan aantonen dat je arm bent
o  werklozenuitkering
Geld komt terecht bij wie het nodig heeft?
Voordeel: je moet minder uitgeven wat het is een kleinere groep
Nadeel
o Probleem: Non-take up (ondergebruik van het recht) en complexe administratie
▪ Mensen die hun rechten niet kennen: mensen vinden geen weg in de regelgeving
o Stigmatiserend
▪ Niet iedereen wil bv. gaan aanschuiven aan het OCMW om beroep te doen op
het leefloon: mensen zien dan dat je daar zit om beroep te doen op uitkeringen
en ‘iedereen’ weet dan dat je arm bent
o Werkloosheidsvallen
▪ Voordeel geven aan mensen met een laag inkomen
=> moet je er voor zorgen dat het inkomen wanneer die persoon gaat werken in
voldoende maten groter is dan het leefloon, anders zit deze persoon in een
werkloosheidsval

In de praktijk
•
•

Sociaal beleid is in de praktijk een evenwicht tussen universaliteit en selectiviteit, tussen Robin
Hood en Mattheus
Alsook een evenwicht tussen instrumenten (bijstand en verzekeringen) en principes van
solidariteit (verticaal en horizontaal, intergenerationeel)
o Aandeel van de bijstand wordt groter: minder mensen worden in de universele sociale
verzekeringen worden opgenomen  meer mensen doorgesluisd naar selectieve
systeem van bijstand
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o

Selectiviteit neemt toe!: dit zien we bv in de kinderbijslag: bv langdurige werklozen
krijgen hogere kinderbijslag
• Cf. sociale verzekeringen versus sociale bijstand
• Maar geldt ook voor andere instrumenten zoals collectieve goederen en diensten
o Bv inschrijvingsgeld voor onderwijs verhoogd, maar dit proberen ze te verminderen door
kindertoelagen te verhogen
-Ex ante verticale solidariteit = > ex post herverdelend
o

Verticale solidariteit in de bijstand : alleen voor de armen, herverdeling van rijk naar arm
(Robin Hood)
-Ex ante horizontale herverdeling = > ex post herverdeling afhankelijk van de spreiding van risico’s (
zie over de sociale gelaagdheid van sociale risico’s paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 ) =>
werkloosheidsverzekering (universeel, iedereen doet mee) meer herverdelend dan
loopbaanonderbrekingsuitkeringen (ook universeel)
•

Voorbeeld de sociale verzekeringen: (zieken en gezonden, werkenden en werklozen, jong en
oud): niet op voorhand weten wat effect is op herverdeling van rijk naar arm want effect is
afhankelijk van waar sociale risico’s zich bevinden in de samenleving: sociale risico’s zijn zeer
ongelijk verspreid.
• Werkloosheidsverzekeringen zijn meer herverdelend, omdat de rijkeren bijdragen betalen
maar die worden niet werkloos, dus ze gaan het er nooit uithalen
• Loopbaanonderbrekingsuitkeringen: mensen die werk hebben maker er gebruik van. Mensen
die geen werk hebben kunnen er geen gebruik van maken: risico is hier anders verdeeld: zit
bij mensen die werken
-ex ante horizontaal met solidariteit ( minima en maxima …) => quid ex post herverdeling

De hoge inkomens nemen minder op van het budget van de werkloosheidsuitkeringen dan de lagere
inkomens MAAR als je naar de 10 procent rijksten kijkt zie je dat ze toch nog een klein budget
opnemen. Dat verwijst naar die universaliteit (iedereen doet mee): bv werkloze vrouwen van rijke
mannen.
Bij ziekte en invaliditeit: zelfde patroon
Gezinstoelagen: afnemend patroon maar veel minder sterk: breed verspreid over alle
inkomensgroepen: heel veel elementen van selectiviteit zijn toegevoegd: bv de verhoogde
kinderbijslagen bij werkloze gezinnen
Pensioenen: brede spreiding
136

•

Voorbeeld organisatie en financiering hoger onderwijs

Vlaanderen:
o
o
o

Universeel: hoger onderwijs
Universeel: kinderbijslagen
Selectief: studietoelagen (op lage-inkomens gezinnen)

Tabel 1:

• gemiddeld bedrag in euro per ontvangen student:
o Subsidies aan de onderwijsintstellingen: om proffen te betalen
o Studenten voorzieningen: bv studentenrestaurant heel goedkoop
 wat de overheid besteedt aan het hoger onderwijs
•

Aandeel met deze tegemoetkoming in de totale groep
o 100%: universeel, voor iedereen
o 23%: selectief, kleine groep
Vraag: Hoe is dat nu verdeeld naar inkomensgroepen?
Tabel 5: budget verdelen volgens onderwijsniveau van de vader of moeder (gezinshoofd)
•

Subsidies voor hoger onderwijs komt voor 41% bij hooggeschoolde gezinshoofden
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o Omdat ze hun kinderen langer en in grotere getallen laten voortstuderen
• Studietoelage (selectief): hoger bij laag en gemiddeld
Tabel 6: budget verdeeld volgens inkomen
• Uitgaven voor hoger onderwijs: 34% gaat naar 10% rijkste gezinnen
 schoolvoorbeeld van Mattheuseffect!: kinderen uit hogere sociale groepen stromen meer door
naar het hoger onderwijs dan kinderen uit lage sociale groepen
 rijkeren worden rijker en de armen worden armer
•

•

Implicatie van Mattheuseffect: formele gelijke kansen volstaan niet om reële gelijke kansen
te bewerkstelligen
o De startkansen zijn niet dezelfde: wanneer je gelijke verdeling wil nastreven dat het
niet genoeg is om hoger onderwijs gelijk te stellen voor iedereen, je moet meer
doen dan dat. Gelijke kansen op papier is niet voldoende als je Mattheuseffect wil
bestrijden.
En dus: meer gewicht voor selectiviteit?

4. Paradox van de herverdeling

 op horizontale as: index van selectiviteit van sociale uitkeringen (dus mate waarin deze terecht
komen bij de lage inkomens): negatief is sterk selectief en positief is sterk universeel
 op verticale as: mate waarin uitkeringen de inkomens herverdelen van rijk naar arm: laag is weinig
herverdelend, hoog is sterk verdelend
 2 dimensies bij elkaar: de landen die naar rechts neigen (meer universeel) dat zijn ook de landen
waar meer wordt herverdeeld en andersom
 paradox van de herverdeling: je zou kunnen verwachten dat systemen die sterk selectief zijn naar
de laagste inkomens, dat dat systemen zijn met de meeste herverdeling, MAAR dit is niet zo!
paradox= schijnbare tegenstelling, we zouden het moeten kunnen verklaren: de meer universele
systemen pompen gewoon meer geld in het systeem dan de selectieve systemen, hypothese dat
algemeen aanvaard wordt: als je een systeem die sterk selectief zijn op de onderkant dan heb je
misschien niet de nodige legitimiteit om de systemen ook voldoende sterk te maken, daarentegen als
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je een universeel systeem hebt dan heb je misschien de nodige legitimiteit om het systeem
voldoende sterk te maken, ook voor de armen
➢ Voorbeeld kinderbijslag: systeem voor kinderbijslag enkel voor de armen dan is het niet
onmogelijk dat de hogere gaan zeggen dat het voldoende is om lagere bedragen te geven,
terwijl nu de middenklasse zegt dat kinderen opvoeden veel geld kost en met hogere
bedragen komen we er zelfs al bijna niet. Dat kost natuurlijk veel geld om voor iedereen een
hoger bedrag te betalen, maar het is wel universeel. Dus in een systeem waar er niet enkel
voor armen wordt betaald, daar krijgen de armen ook meer.
 universele systemen zijn sterker, ze kunnen betere hoge uitkeringen voorzien, maar daar
staat een hoge kost tegenover
 te selectief zijn, keert zich uiteindelijk tegen de armen
•

Mattheuseffect ook functioneel voor de welvaartsstaat:

“Programs for the poor become poor programs”
•

Universele programma’s zoals sociale verzekeringen zorgen voor legitimiteit van de
herverdeling en dus electorale steun.

•

Of:

“mensen moeten zien wat er met hun belastinggeld gebeurt” (Steve Stevaert)
 als de mensen niks terugkrijgen, dan zijn ze ook minder bereid om belastingen te betalen om de
nodige zorgen te bieden aan degenen die daar toe de grootste behoefte hebben
•

Intussen wetenschappelijke betwisting van de resultaten van Korpi en Palme ( selectieve
systemen reageren beter wanneer de onderstroom ongelijker wordt en de middelen niet
langer kunnen groeien )
o

•

Het niveau van sociale uitgaven is zeer hoog geworden, dus die kunnen niet meer
verder uitgetrokken worden: als je meer wilt doen voor het armoedeprobleem dan
ga je je middelen meer selectief gaat moeten inzetten, het meer herverdelend
maken
Verschillende evenwichten voor verschillende takken van het sociaal beleid

•

Voorbeeld kinderbijslag: ‘selectiviteit binnen universaliteit’ of ‘progressief universalisme’
o

Kinderbijslag voor iedereen, maar met moderniteiten (3e kind hogere toeslag dan 1e
kind en oudere kinderen hogere toeslag). Bij de laatste staatshervorming hebben ze
beslist om de kinderbijslag op te splitsten in 4 (Vlaamse, Waalse, Brussels,
Duitstalige). Dus ieder apart begint na te denken over hoe willen we onze
kinderbijslag vorm geven? Het uitgangspunt was dat elk kind gelijk was en dus elk
kind gelijke kinderbijslag kreeg en dit is verkeerd uitgangspunt! Elk kind is niet
gelijk!!! Naar gelang waar je geboren bent, heb je meer of minder kansen. En dus
aan elk kind werd een gelijke bijslag gegeven. Dit betekent dat dit voor sommige
gezinnen minder is dan dat ze ervoor kregen. Dit moet geaccommodeerd worden,
dus er worden systemen bedacht om de kinderbijslag te verhogen voor lageinkomensgezinnen. Het budget blijft wel hetzelfde! Dus met dit budget iedereen
gelijke kinderbijslag geven en extra voor lage inkomens, maar er schoot niet meer
veel extra over!
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5. Casus: hervorming van de kinderbijslag
Vraag aan wie geef je wat gegeven de middelen die je wilt besteden?
(Puntjes van deze dia moesten we thuis lezen, verder niks over gezegd in de les)
• 6e staatshervorming: overheveling bevoegdheid en budget kinderbijslagen naar
gemeenschappen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest
• Carte blanche voor uitvoering, ontwerp, bedragen, etc.
• Zie discussie rond uitbetalingsinstellingen
• Welke vorm moeten de nieuwe kinderbijslagen krijgen? M.a.w.: voor wie? Wie wordt er
beter van?

5.1 Logica van de kinderbijslagen:
1e doelstelling:
• Het compenseren van de kost van kinderen
• Ervoor zorgen dat kinderen een goede toekomst tegemoet gaan
e
2 doelstelling:
• Een instrument om kinderarmoede te verminderen
o Arme gezinnen hebben minder middelen om hun kinderen een even goede toekomst
te geven, deze gezinnen compenseren we meer dan rijkere gezinnen

5.2 Efficiëntie van de uitgaven vandaag

•
•
•

•

Gemeten als percentage armoedevermindering door de kinderbijslag
België (rood) scoort niet zo goed
o België heeft een redelijk universeel systeem
Nederland helemaal rechts
o Systeem is veel selectiever
o De armoedevermindering door kinderbijslag is veel groter dan in België
Discussie in Vlaanderen over de halvering van de kinderarmoede:
o Regeringsverklaring met doelstelling dat de kinderarmoede tegen het einde van 2019
(einde van legislatuur) zal gehalveerd worden
▪ Hier zullen ze in de verste verte niet toekomen
o Niet gemakkelijk om kinderarmoede te halveren
▪ Een belangrijk instrument hiervoor is die kinderbijslag
o Kinderbijslag hervormen --> misschien voorbeeld halen in Nederland?
▪ Kinderbijslag gebruiken als hefboom om die kinderarmoede te hervormen
▪ De gelden die we ter beschikking hebben meer selectief inzetten naar de
laagste gezinnen
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5.3 Soorten systemen kinderbijslagen
1. Berekening van een volledig selectief systeem:
Alles inzetten op verticale solidariteit en selectiviteit leidt tot goede resultaten mbt
armoedebestrijding, maar geen legitimiteit.
-> berekening waarbij het beschikbare budget volledig selectief ingezet wordt volgens de
inkomens van de gezinnen

-> Kinderarmoede bij éénoudergezinnen
zou verminderen met 12%
-> bij koppels zou dit minder zijn

2. Berekening van een volledig
universeel systeem:
Alles inzetten op verticale
solidariteit en selectiviteit leidt

tot goede resultaten mbt armoedebestrijding, maar geen
politiek draagvlak

-> Middengroepen en hogere groepen
zouden veel winnen bij zo’n systeem
-> Lagere groepen zouden de winnaars
kunnen zijn, maar dit aandeel is veel
kleiner

 Dit zorgt voor politieke
spanningen:
o Selectief systeem leidt tot
armoedebestrijding, maar tot
verliezen bij middengroepen en
hogere groepen
o Deze grote groepen zijn het
kiespubliek en politieke partijen
durven niets te doen tegen de
kinderarmoede
▪ Dit betekent geld afnemen
van de middengroepen en dan zullen die niet meer op deze partijen
stemmen
▪ = argument van de legitimiteit, argument van de politieke partij = dat er geen
politiek draagvlak/ geen legitimiteit is om dit te doen
3. Alles inzetten op horizontale solidariteit en universaliteit leidt tot grote legitimiteit (tot een
middenklasse die tevreden is) , maar slechte resultaten op vlak van armoede
 Mattheuseffect
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->Middengroepen en hogere
groepen blijven ongeveer hetzelfde
krijgen, gaan verder stemmen voor
politieke partijen die aan de macht
zijn
->Geen armoedebestrijding

 Beleidsmakers moeten zoeken naar een evenwicht tussen aan de ene kant iets doen voor de
onderkant en langs de andere kant ervoor zorgen dat ze terug verkozen worden door de
middenklasse en hogere klasse --> ze moeten maatschappelijke keuzes maken. Elke partij maakt
verschillende maatschappelijke keuzes:

Gemaakt tijdens de laatste verkiezingen: op basis van de partijprogramma’s is berekend wat deze
voorstellen zouden betekenen in termen van winst en verlies voor de verschillende
inkomensgroepen:
o N-VA -> verlies voor de armere groepen, winst voor de midden- en hogere groepen
o CD&V -> op zelfde lijn als N-VA
o Open Vld ->verlies voor de armen, winst voor de middengroepen en hogere groepen
o Spa -> winst voor hoge groepen, maar ook winst voor de middengroepen
o Groen -> winst voor de armen en verlies voor de rijken --> willen Mattheuseffect
bestrijden
Die selectiviteit en universaliteit is een heel belangrijke kwestie. Dit zijn maatschappelijke,
politieke keuzes. Dit zorgt voor voortdurend politiek conflict!
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6. Verschillen in de wereld van welvaartstaten
6.1 Typologieën van de welvaartsstaten
•

•

Titmuss (1974): focus op sociale rechten
o Residueel:
▪ overheid en welvaartstaat komt alleen tussen om de grootste behoeften te
ledigen
▪ overheid komt alleen tussen wanneer markt en gezin tekort schieten
▪ sociale rechten gebaseerd op behoefte (bijstandsbeginsel)
▪ Angelsaksische landen (VS, Australië,…)
• Waar inkomensgebonden uitkeringen zeer sterk aanwezig zijn
• Aandeel van bijstand is zeer groot
• Totale niveau van sociale overheidsuitgaven is hier beperkter en ze
zetten in op de onderkant
o Industrieel
▪ Sociale rechten gebaseerd op socioprofessionele status en
arbeidsmarktprestaties (sociale verzekeringen)
▪ Systeem is er voor iedereen die werkt
▪ Continentaal Europa (België, Duitsland, Frankrijk,…)
o Institutioneel-herverdelend:
▪ Sociale rechten gebaseerd op burgerschap (demogarant)
• Vb. basispensioenen omdat je burger bent geweest in je actieve
leven, wat je ook gedaan hebt of niet gedaan hebt
▪ Scandinavische landen (voor een deel Nederland,..)
Esping-Andersen (1990): focus op decommodificatie, sociale stratificatie, rol van markt,
overheid en gezin (uitgelegd op het einde van 2e hoofdstuk in ons boek)
o Liberaal:
▪ nadruk op vrijheid
▪ sociale rechten gebaseerd op behoefte (bijstandsbeginsel)
• selectief
▪ lage decommodificatie
▪ hoge sociale stratificatie
▪ beperkte rol sociale partners
▪ Angelsaksische landen
o Conservatief-corporatistisch
▪ Socio-professionele stelsels van sociale verzekeringen
• Gebaseerd op arbeid
• Maar universeel gericht op iedereen (niet enkel met behoeften)
▪ Hoge sociale stratificatie
▪ Belangrijke rol sociale partners
▪ Subsidiariteit en familiale solidariteit
▪ Continentaal Europa
o Sociaaldemocratisch
▪ Universele sociale voorzieningen
▪ Hoge mate van decommodificatie
▪ Lage sociale stratificatie
▪ Grote rol overheid en collectieve solidariteit
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•

•

▪ Scandinavische landen
Beginselen lopen gelijk, maar ontwikkeling en historische keuzes kunnen sterk verschillen
o Vb. Nederlandse basispensioen (wat een superieur systeem is), daar kunnen wij niet
meer naar overgaan
o Eens je een systeem opgebouwd hebt op basis van een aantal beginselen is het
moeilijk om op een ander systeem over te gaan
o Dit zou eventueel wel kunnen, maar het vraagt heel veel tijd en je hebt een politiek
draagvlak nodig
Vandaag zijn clusters van landen nog steeds relevant, maar de wereld is in verandering:
o Nieuwe landen passen niet noodzakelijk in de typologie
o Kritiek op de methodologische keuzes
o In werkelijkheid zijn welvaartsstaten in meer of mindere mate mengvormen

7. Terug naar de trade-offs
Trade-offs los je niet op met gemakkelijke dingen, hier moet je mee omgaan.

7.1 Oorzaken Mattheuseffecten
Mattheuseffecten veroorzaakt door:
• Sociaal-culturele verschillen en differentieel gebruik van sociale goederen
o Vb. hoger onderwijs
Lagere sociale economische groepen gaan minder naar de universiteit. Je kan
proberen deze doorstroom te verbeteren, maar er zijn sociaal culturele verschillen in
het gebruik maken van het collectieve goed dat ter beschikking staat voor iedereen
• De prioriteiten in de welvaartsstaat, in symbiose en contradictie met de markt
o Vb. kinderopvang
Kinderopvang wordt alleen gebruikt door de tweeverdieners. Kinderbijslag wordt
door iedereen gebruikt. Dus kinderopvang is veel minder herverdelend dan
kinderbijslag -> meer geld gebruiken om kinderopvang of kinderbijslag te
financieren?
• Het verloop van het besluitvormingsproces en gewicht van de middenklasse
o Vb. kinderbijslag: 160 euro
Politieke discussie over hervorming van kinderbijslag is het argument van een
middenklasse. Ons kiespubliek is grotendeels de middenklasse, dus toch niet
besparen op de kinderbijslag van ons kiespubliek.
• Het verloop van het sociaal overleg
o Vb. levenslang leren vs. leefloon
Hier trachten vakbonden en werkgevers tot overeenkomsten te komen. Makkelijker
om tot een overeenkomst te komen over kinderopvang dan over een hogere
kinderbijslag, want dan gaan de werkgevers meer moeten betalen (nog hogere
sociale lasten). Maar bij kinderopvang hebben ook werkgevers een belang.
De welvaartsstaat verdraagt geen unidimensioneel denken, maar moet voortdurend zoeken naar
evenwichten en eenvoudige oplossingen zijn er niet.
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7.2 Herverdeling = een kwestie van ethiek
Herverdeling = het bestrijden van mattheuseffecten, moet een prioritaire opdracht zijn voor
welvaartsstaten.
Ethische uitgangspunt:
Het maximinprincipe van John Rawls: welvaartsstaten moeten de welvaart maximaliseren, maar de
winsten in welvaart moeten in de eerste plaats ten goede komen aan de onderkant.
Dit is de eerste prioriteit van een samenleving, namelijk de mogelijkheden van de zwaksten in de
mate van het mogelijke te verbeteren. (dit is niet altijd het uitgangspunt dat wordt genomen in het
beleid)
Kwestie van welbegrepen eigenbelang:
Zorgen voor de onderkant, een goede welvaartsstaat, een sterk sociaal bereid is gewoon een kwestie
van welbegrepen eigenbelang.
De geschiedenis van de welvaartsstaat wijst net op die welbegrepen eigenbelang
-> sociale pact van 1944: welbegrepen eigenbelang van de werkgevers, want die politieke instabiliteit
daar moesten ze vanaf.

Degenen die gestemd hebben voor
Brexit naar onderwijsniveau:
Zeer sterk niveau:
-> laaggeschoolden mensen meer
gestemd voor brexit
->hooggeschoolden mensen minder
gestemd voor brexit

In de VS -> zwakke welvaartsstaat -> zorgt slecht voor de onderkant -> veel laaggeschoolden hebben
gestemd voor Trump
Op Europese continent heeft dit zich nog niet voorgedaan:
hypothese: Zou dit iets te maken kunnen hebben met de sterkte van de welvaartsstaat?
Die Angelsaksiche, liberale welvaartsstaten zorgen minder goed voor de onderkant, ligt het daaraan
dat we zo’n situaties krijgen als in de VS en in Engeland.
Zou het daaraan liggen dat er op het Europese continent, we dit nog niet hebben meegemaakt?

De welvaartsstaat als roeping:
• Voortdurend zoeken, voortdurend aan dit systeem werken
• Voortdurend proberen om het systeem te verbeteren en te versterken gegeven
veranderingen
• Roeping voor de nieuwe generatie die verder aan dit systeem zullen moeten timmeren
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