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Groei en verdelinG. 
de lucas-optie 
interview met filosoof 
van het daGelijks brood 
professor jozef pacolet

Op 18 september 2017 organiseert de KUL de emeritaatsviering van 
Professor Jozef Pacolet. De Gids op Maatschappelijk Gebied kijkt 
met hem terug en blikt tegelijkertijd vooruit.

Uw emeritaatslezing kreeg de naam ‘Groei en verdeling. De Lucas-optie’ mee. Wat 
bedoelt U met die Lucas-optie?
“De Lucas-optie verwijst naar het Lucas-evangelie: ‘Geef en U zal gegeven wor-
den. Een goede, gestampte,  geschudde en overlopende maat zal u in de schoot 
geworpen worden. De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.’(Lucas 
6, 38). 

Dit is voor mij een mooi referentiepunt voor een genereuze sociale bescherming 
waar we moeten voor bij betalen en waarvan we verwachten dat we ze in de 
toekomst ook voor onszelf kunnen krijgen. Ik weet niet of dit toen de bedoeling 
was van de evangelist, dus op het gevaar af amateur exegeet te zijn, hoorde ik 
hierin precies datgene ook wat ik wilde zeggen over een goede sociale zekerheid. 
Het is soms nuttig om naar de mis te gaan. ”

Hoe krijgt die genereuze sociale bescherming dan gestalte volgens de Lucas-op-
tie? 
“Het repartitiesysteem krijgt hiermee concreet vorm: de actieve bevolking draagt 
met zijn productiviteit, belastingbijdragen en sociale zekerheidsbijdragen bij aan 
de financiering. Ze geeft dus. En als je voldoende genereus geeft en dus bereid 
bent om belastingen te betalen, dan zal je ook later een genereus systeem te-
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genkomen. De actieven betalen voor de inac-
tieven, maar vroeg of laat wordt je ook inactief. 
Als men dan krenterig is geweest zal men ook 
ontdekken dat er een schraal systeem overge-
bleven is. Wanneer men in tegendeel genereus 
was, zal men ook dat genereuze systeem te-
genkomen. De sociale bewegingen moeten hier 
van overtuigd blijven en best ook in het beheer 
van de sociale zekerheid die rol blijven spelen 
om het stelsel steeds beter te maken.”

Is die genereuze sociale bescherming in de toekomst nog houdbaar? 
“Het repartitiesysteem zit als in een schrijn van regels en verworven rechten 
ingepakt. Dat maakt dat men eigenlijk wel gerust kan zijn over de toekomst 
van deze systemen. Maar dan wel met het nodige gezond verstand want 
‘there is no free lunch’. Je kan niet blijven vervroegd op pensioen gaan, 
daarbij de belastingen nog laten dalen en dan nog een goed pensioen ver-
wachten. De maat die jij voorhoudt van het systeem gaat men je ook nadien 
aanmeten. Dat verklaart ook dat ik tegen een ‘targeting’ gekant ben: enkel 
de armen uit de armoede houden is onvoldoende als ambitie voor de sociale 
zekerheid, want men blijft dan toch nog vaak flirten met de armoedegrens. 
Er net boven of onder, dat maakt voor de armoedesituatie eigenlijk niet veel 
verschil uit. Voor de statistieken wel.”

“Het universele karakter van de sociale bescherming is belangrijk: arm en 
rijk kunnen genieten van hetzelfde systeem, er zich door verzekerd voelen en 
het dus ook verdedigen. Professor Mark Eyskens zei ooit: ‘ik heb kinderbij-
slag niet nodig’. Het was hem gegund om die wel te krijgen. Of neem bijvoor-
beeld de rentenier die om de een of andere reden zonder bestaansmiddelen 
valt en een IGO claimt: so what? Laat arm en rijk in het zelfde universele 
systeem genieten. Dat is ook de reden waarom ik tegen een tweede pensioen-
pijler ben: in het verleden waren het vaak rijke sectoren die een beter pensi-
oen creëerden. Dit is legitiem, maar die hebben er dan geen belang meer bij 
het wettelijk pensioen op een hoog niveau te houden want ‘we hebben toch 
ons eigen pensioen’. Dat wordt dan pervers. Ook het plafonneren van het 
pensioen is een pervers mechanisme omdat men dan als actieve niet verder 
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meer wil bijdragen aan het stelsel en allerlei ontwijkingsmechanismen begint 
te zoeken. Vanaf een bepaald niveau is het toch niet nuttig meer om nog 
extra bij te dragen want je gaat er geen extra pensioen meer uittrekken. Deze 
reflex gaat ten koste van de kwaliteit van de sociale bescherming: de kwali-
teit van het wettelijk systeem, het pensioen wordt een basispensioen, de 
gezondheidszorg, de rusthuizen worden slechter.”

Ik las het al in de jaren negentig in een onderzoeksprogramma over de ver-
zorgingsstaat in het VK: “designed for the poor is poorer by design”. Het is 
essentieel om armoede te vermijden, je moet dat doen, maar dat is het mi-
nimum. Als je je systeem ontwerpt op dit niveau, is dit arm. Ik opteer voor, 
ik noem het soms een bourgondische, een hoogwaardige verzorgingsstaat, 
omdat we al bij al een rijke economie zijn.”

Even terug naar uw start: hoe kwam u er op om van die verzorgingsstaat het 
centrum van uw professionele carrière te maken? 
“In 1974 vroeg Bernard Martens me, die de werkleider voor mijn thesis over 
reclame en concentratie was bij Professor Vic van Rompuy, wat ik zoal wilde 
doen. Ik zei ‘voor de vakbond gaan werken’ en ik kreeg wat later een klein 
contract van 6 weken bij het HIVA. Na die 6 weken zei ik dat ik wel zou wil-
len blijven, en ik ben hier nog altijd. Ik heb uitdrukkelijk gekozen om voor die 
vakbond te werken, voor het HIVA. Als zoon van mijn vader die van zichzelf 
zei ‘dat hij maar een simpele werkman was’,  voelde ik mij wel aangetrokken 
tot dit soort werk en er was ook de interesse in politiek. Dat beïnvloedde de 
keuze in de economie die ik wilde beoefenen: eentje dicht bij het beleid, voor 
een werknemersgroep, maar in feite in de meest ruime zin, voor iedereen. 
Werken rond universele, goede, economische en sociale vooruitgang.” 

“In de jaren ‘70 bloeide dat consumentisme hoog op: het was de tijd van het 
beschermen van de consument, die er nog niet aan toe was om te besparen 
of om zich druk te maken over de milieueffecten. De Golden 60’s: materiële 
vooruitgang was toen legitiem. Economen zijn filosofen van het dagelijks 
brood. Ik was toen bijvoorbeeld ook met de budget-enquête bezig: het is echt 
het dagelijkse leven van eenieder. Economie is staathuishoudkunde. Die een 
beetje laag bij de grond zijnde bekommernis over de materiële welvaart van 
de bevolking aan de ene kant en dan afgeleid daarvan, wanneer men gecon-
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fronteerd wordt met sociale risico’s van ziekte, werkloosheid, pensioen, kin-
deren die in een gezin op een zelfde manier ontwikkelingskansen moeten 
krijgen… Dan brengt je dat vlug bij de goede sociale bescherming en die was 
volop in uitbouw en is nadien verder blijven groeien. De verzorgingsstaat in al 
zijn mogelijke vormen maar er zijn ook veel andere aspecten waar de overheid 
als subsidiërende instantie een rol speelt: het subsidiëren van sociale bewe-
gingen, het middenveld, van sport, cultuur enz.: het waren de gloriejaren van 
overheidsinterventie en overheidssubsidiëring. Nadien is men daar veel van 
gaan terugnemen maar waar men het zeker niet mag terugnemen, de sociale 
bescherming, dat is mijn core business geworden doorheen mijn werk hier 
aan het HIVA. Met als doel het gevoel te hebben met onafhankelijk onderzoek 
toch te werken voor de takken van de sociale beweging, het ACW. In 1977 
ben ik wel naar het Centrum voor Economische Studiën (CES) getrokken en 
ben daar assistent financiële economie geworden. Daar begon ik een docto-
raat over de schaalvoordelen en concurrentie in de Belgische financiële sector 
en vanaf 1981 heb ik 25 jaar in de VLEKHO (Vlaams Economische Hoge-
school in Brussel) ‘organisatie van financiële instellingen’ gedoceerd. Toen ik 
in 1983 op het einde van mijn termijn zat in het CES bood  Professor Robert 
Vanes mij de mogelijkheid om in de toenmalige Paribas Bank België te gaan 
werken maar ik heb gekozen terug te keren naar het HIVA.”

Het HIVA is een instituut dat impact wil hebben op het beleid. Uw publicaties 
zijn beleidsgericht en vaak in samenwerking met die overheid. Hoe zou u de  
impact van uw studies omschrijven? 
“Beleidsgericht onderzoek is datgene wat we doen en dat betekent dus ook 
dat het door de politiek moet opgepakt worden. Daarnaast kleuren de op-
drachten van de politiek onze interesses en dat gebeurde al zeer vlug. Jean-
Luc Dehaene was Minister van sociale zaken in de jaren 80 en was één van 
de eerste die sprak over de relatie demografie, sociale bescherming en eco-
nomie en dus de houdbaarheid van de sociale stelsels. We hebben in die 
periode een opdracht voor hem gedaan.”

“Wij zitten als onderzoeker niet in een ivoren toren maar zijn net heel reactief 
wat het beleid betreft en dus eigenlijk heel modern. Wat de inhoud betreft: 
wij geven in onze rapporten beleidsaanbevelingen maar wat de politici ermee 
doen ligt in hun eigen handen. Dat is ook de beste manier om onze vrijheid 
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te behouden. Een mooi voorbeeld was de discussie over de Vlaamse zorgver-
zekering. De Vlaamse overheid, met Minister Wivina Demeester was voorstan-
der van het creëren van een Vlaamse zorgverzekering terwijl ik bleef beweren 
dat het goed zat waar het zat. Met name in de ziekteverzekering, en dat zat 
goed op het federale niveau. Ik had de indruk dat wij mekaar toch goed be-
grepen “een onderzoeker moet zeggen wat hij meent te moeten zeggen en 
een politica moet doen wat zij meent te moeten doen”. Dat betekent dat het 
soms toch nog in een andere richting gaat, maar wat wij doen is het debat 
stofferen en op een eigenlijk vrij neutrale manier. We krijgen opdrachten maar 
werken die uit in volledige onafhankelijkheid en de conclusies gaan soms in 
de lijn liggen van de opdrachtgever zijn verwachtingen, en soms ook niet.”

“Het is een steentje in het maatschappelijk debat dat wij bijdragen. Die di-
recte impact: we hopen dat onze opdrachtgever gevolg geeft aan onze aan-
bevelingen maar soms gebeurt het dat er 3 ministers passeren tussen het 
gunnen van de opdracht en het afwerken van de opdracht. Je wordt promotor 
van je eigen ideeën en de geest van de tijd kan in een andere richting 
waaien. Maar dan moet je blijven herhalen tot het terug in de richting van je 
eigen analyse en overtuiging gaat.”

Kan U zich één moment of één bepaalde studie voor de geest halen waar U het 
meest trots op bent?
“Neen, dat zijn eigenlijk allemaal kleine steentjes. Het is trekken en duwen 
aan de kar. Wat voldoening geeft is ‘wordt het opgevolgd?’ Je ziet uiteindelijk 
de overheid zaken overnemen. En je kan ook zeer gericht aanbevelingen doen. 
Neem het voorbeeld van de impact van vergrijzing op bescherming of het 
belang van toekomstverkenning voor de man/vrouwkracht: hoeveel personeel 
heb je nodig in de gezondheidssector, in de welzijnssector? Is het de sector 
van de toekomst of niet? Door het materiaal aan te brengen blijf je het mid-
denveld, de sociale partners en de publieke opinie informeren over de ontwik-
kelingskansen en soms zie je dat de overheid gelijkaardige initiatieven begint 
te nemen.” 

Kan U daar een concreet voorbeeld van geven?
“In de strijd tegen de fraude hebben wij lange jaren blijven zeggen dit goed 
te analyseren, te documenteren, te ramen om de publieke opinie ook te in-
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formeren. Dat alles staat in die rapporten die publiek beschikbaar zijn en het 
duurt 20 jaar voor je dat allemaal ziet realiseren. Is dat omwille van het feit 
dat je dat gezegd hebt? Ik denk dat dat een stukje de bijdrage is. De FOD 
Financiën die verwijst naar een studie waarin we zeggen dat je een observa-
torium moet hebben die jaarlijks de fraude raamt, verwijst naar onze studie 
om dat nu ook werkelijk te doen. Op een studiedag waar iemand van de FOD 
Financiën het embryo van dat observatorium voorstelde en daar de brede 
definitie over ontduiken en ontwijken hanteert die we graag zagen: je ziet dat 
ideeën toch wel ingang vinden of bevestigd worden en dat je met die cijfers 
naar buiten moet komen. Wij zijn met veel domeinen bezig geweest.” 

“Waarom ben ik met fraude bezig? Om te weerleggen dat die niet aan de 
uitkeringszijde zit, waar kwetsbare mensen, die amper durven hun rechten 
opeisen, soms niet eens weten dat ze rechten hebben. Dat kan ook daar 
gebeuren maar wat veel pertinenter is, is dat de bijdragen kunnen ontdoken 
worden of wat even problematisch is, dat men systematisch ook belastingen 
ontwijkt, of dat de overheid mechanismen creëert om niet te belasten. Een 
titel van een onderzoek dat we maakten voor de vakbond was: ‘de kost van 
het niet belasten’ en dat in alle mogelijke vormen. In zo’n context past ook 
de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Ook die tegen ontduiking en ontwij-
king met de bedoeling dat men die strijd zichtbaar maakt, dat de burger ook 
even de spiegel voorgehouden wordt. Maar ook de overheid houden wij een 
spiegel voor: men heeft soms schrik van zijn eigen schaduw en men durft de 
burger niet tegen de haren instrijken. Als je in enquêtes vraagt wat de burger 
verwacht, dan verwacht hij veel van de overheid voor zijn pensioenbescher-
ming en zijn gezondheidszorg. En toch durft de overheid dan amper 50 EUR 
voor een Vlaamse zorgverzekering te vragen. De overheid moet ook durven 
de factuur te tonen aan de burger, doorrekenen wat ze verwacht. Maar ze 
moet dan ook zeggen: ‘there is no free lunch’: er is niks gratis. We hebben 
regelmatig kritiek gegeven op de dienstencheques, die ik ‘cadeaucheques’ 
noemde. Tijdskrediet, pensioensparen: dat zijn allemaal fiscale uitgaven en 
voordelen. En ik ben nog voorzichtig in mijn taalgebruik want het kunnen ook 
‘fiscale cadeaus’ zijn en de burger verwelkomt die ook. Je zou gek moeten 
zijn mocht je dit niet doen. Ik zeg zelf tegen de mensen: gebruik maar de 
dienstencheques zolang ze het nog duurt, doe maar aan pensioensparen 
want men gaat het ooit misschien terug afschaffen. Maar het heeft allemaal 
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een prijs en het riskeert dat andere belangrijke domeinen van de sociale 
bescherming ondergesneeuwd en ondergefinancieerd geraken dus je moet 
de prijs durven vragen. Bereken altijd hoeveel het kost. De dienstencheques 
bestaan dankzij middelen van de werkloosheidsverzekering en er zit ook een 
stukje fiscale vermindering achter. Dus verhoog dan uw bijdragen en dan zal 
de burger misschien zeggen: ‘het hoeft niet’.”

U zegt dat bij de burger het draagvlak voor een sterke sociale bescherming 
zeer groot is maar dat het bij de politiekers is dat het draagvlak ontbreekt. Is 
dit vanuit een verkiezingsangst?
“Ja, dat is een permanent terugkerend iets. Het is een publieke keuze dat je 
je kiezers wil winnen en behagen. Dat is een legitiem iets. In het algemeen zijn 
belastingverlagingen of nieuwe fiscale verworvenheden, ‘cadeaus’, aantrekke-
lijk. Daarmee kun je je achterban paaien en je gaat daar ook hele bewegingen 
mee achter jou krijgen. Ik denk niet dat de vakbond echt tegen een belasting-
verlaging en een taxshift is, maar dat heeft een prijs. Men creëert dan de il-
lusie dat we het wel ergens anders kunnen halen en innen. Ik heb die illusie 
niet. Ik zie dat bij elk nieuw initiatief, of het nu extra fiscale verminderingen, 
flexi-jobs, extra maatregelen voor de bouw, de horeca, generieke algemene 
verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen zijn. Werk dat amper nog 
belast wordt omdat men denkt dat het niet te verkopen is als men het gaat 
belasten: dat betekent allemaal minder ontvangsten voor de staat. Daarnaast 
zie ik de grote uitdagingen die we nog hebben: een hoogwaardig pensioen, de 
gezondheidszorg op een hoogwaardig peil houden, gelijke tred houden met de 
materiële welvaart die we de voorbije 66 jaar hebben opgebouwd. Een kwali-
tatieve ouderenzorg nu: dat zijn niet de voorzieningen met kamers met meer-
dere bedden. Dat moeten ruime éénpersoonskamers zijn met hoge stan-
daarduitrusting, ook qua zorg. Ik zie permanent die uitgaven: het wettelijk 
pensioen is goed maar is aan het eroderen, de tweede pijler is ook geen ‘free 
lunch’. Men heeft daar de marge niet want als men de extrapensioenen wenst 
uit te bouwen, gaat de kostprijs van arbeid stijgen. En nu hoor ik Minister 
Bacquelaine als noodoplossing zeggen dat de individuele werknemer het recht 
moet krijgen om zich in te kopen in de tweede pijler, door afhouding van zijn 
loon. Langs de ene kant moet ik dit bijna toejuichen omdat hij tot de conclusie 
van het gezond verstand komt: je kan de pensioenen niet verbeteren zonder 
de bijdragen te verhogen. Dit is dan wat ik bedoel: als we de sociale bescher-
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ming willen doen toenemen, dan zullen de kosten ooit een beetje moeten 
verhogen en ik dramatiseer het dus niet. Want we gaan er nog altijd van uit dat 
onze economie zal vooruitgaan en dat we zelfs als we iets meer moeten af-
staan, er toch nog meer per saldo aan overhouden dan nu. Maar gebruik die 
extra bijdragen voor het wettelijke stelsel, dat moet verbeterd worden.”

Wat vindt U van het idee van een basispensioen? 
“De term zelf al: ik ben er allergisch voor. Omdat het de indruk geeft dat een 
wettelijk pensioen dat vooral moet vrijwaren. De minimum pensioenen moe-
ten hoog zijn en goed maar dat is maar een minimum sokkel en dus een klein 
deeltje. Groen is niet ambitieus genoeg met haar recent voorstel. Ze is aan 
het organiseren dat het pensioensysteem mensen niet in de armoede laat 
terecht komen. Dat is een belangrijke doelstelling maar dat is het minimum. 
Daarenboven zijn wij dit al jaren aan het verbeteren. De Commissie vergrij-
zing bracht het in haar jongste rapport nog in beeld: de minimum pensioe-
nen flirten met de armoedegrens, maar komen er steeds dichter bij. De inko-
mensgarantie voor de ouderen (IGO) zit er nu 10% onder. Het voltijds 
minimum pensioen voor werknemers met gelijkgestelde periode ligt er net 
boven. De statistieken worden daarmee verbeterd, de minimumpensioenen 
worden beter, maar men mag het niet propageren alsof we een basispensi-
oen ambiëren.  Dat degradeert het en dat riskeert het daarbij te laten.” 

“Zowel Groen als de liberalen zeggen dat het ambtenarenpensioen te gene-
reus is. Neen, het ambtenarenpensioen is in mijn ogen het volwaardige pen-
sioen waar een bevolking naar ambieert. Dat is eigenlijk de eerste en de 
tweede pijler samen in één wettelijk systeem. Ze stellen voor de extra mid-
delen van het ambtenarenpensioen dan te verdelen over de hele werkne-
mersgroep. Maar dan is er geen antwoord voor het wettelijk pensioen opdat 
de hele groep op het hoogste niveau zou komen. Dat moet men ambiëren. In 
het ambtenarenpensioen is het de eerste en tweede pijler samen. Door dat 
nu in een voorstel ook weg te halen verdwijnt een stuk die referentie, die 
doelstelling. Dus kan ik daar niet enthousiast over zijn.”

“Waar ik wel enthousiast over ben is dat de vermogenstoets bij de inkomens-
garantie niet behouden blijft in hun voorstellen. Want die inkomens- of ver-
mogenstoets, dat vind ik bijstand. Ook de tegemoetkoming van de hulp bij 
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bejaarden: dat is voor mensen met een laag inkomen, daar zit ook een vermo-
genstoets in. Bijstand evolueert best zoveel mogelijk tot sociale zekerheid, en 
dan is het volgens mij niet aan de orde vermogenstoetsen bij te voegen.”

Maar in de Vlaamse sociale bescherming wil men het toch invoeren?
“In de Vlaamse zorgverzekering zat het niet. Ik herinner me dat bij de uitwer-
king van dit systeem iedereen een voorstander was van een systeem van 
bijdragen op basis van draagkracht. Dat is het uiteindelijk ook half en half 
geworden: het is een forfait van 50 EUR per jaar als symbolische premie en 
voor de rest komt het van de algemene belastingontvangsten. Die zijn wel 
progressief en daar wordt dan het principe van bijdragen naar draagkracht 
gerealiseerd. Er was daar geen sprake van vermogenstoets of inkomenstoets 
of wat dan ook. Diegenen die zorgafhankelijk waren kregen een bepaalde 
tegemoetkoming. Ik hoop dat men dit ook gaat toepassen voor de tegemoet-
koming hulp aan bejaarden. Hetzelfde geldt voor die IGO: wanneer men geen 
inkomen zou hebben en toch nog een vermogen, stelt men voor om die toets 
niet meer te doen. Dat is een punt waar ik zeker voorstander van ben.”

“Als filosoof van het dagelijks brood en de staathuishoudkunde zeg ik: ‘keep 
it simple’. Dat betekende in het verleden voor de zorgverzekering , hou het in 
de sociale zekerheid en dus best ook op een federaal niveau. Als je ziet dat 
men nu voor de woonzorgcentra in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duits-
talige Gemeenschap elk een eigen regeling moet gaan uitbouwen… . In Brus-
sel zie je dat dat een bevoegdheid is van Nederlandstaligen en Franstaligen, 
maar dat zijn dus al twee ministers. Een woonzorgcentrum  omvat rustoord-
bedden en rust- en verzorgingsbedden. Het ene bed is bijstand aan personen, 
het andere bed is gezondheidszorg: er zijn dus vier ministers bevoegd voor 
dat ene rusthuis. In Vlaanderen is dat gelukkig maar één minister. Vereenvou-
digen is iets wat niet intuïtief in de politiek ligt, vrees ik. Jean-Luc Dehaene 
zei dat België een complex land is en dat dus ook wel altijd complexe oplos-
singen nodig zijn. Maar dat betekent niet dat je niet de ambitie moet hebben 
om te vereenvoudigen.”

Wat met een vereenvoudiging voor het pensioensysteem?
“Men moet tegenwoordig een eerste en tweede pijler hebben en dan nog een 
derde. Vervolgens wordt er gezegd dat de consument, de burger zelf moet 
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kunnen beslissen hoe zijn pensioenportefeuille wordt opgebouwd. Met veel 
risico en veel rendement of net met maar weinig risico. God weet hoe hij het 
moet inschatten. Als hij de voorkeur geeft om zijn kapitaal te krijgen op zijn 
65e, dan is de volgende vraag: wat moet je doen met dat kapitaal van pen-
sioensparen dat je 40 jaar lang hebt opgebouwd? Het op souperen? Beleg-
gen? En hoe moet je het dan beleggen? Er wordt gezegd dat we de financi-
ele geletterdheid van de burger moeten verbeteren. De reden waarom de 
sociale zekerheid zo sterk in de handen van de overheid tot stand gekomen 
is, het is misschien paternalistisch, is juist dat de burger niet altijd het 
goede inzicht kan hebben omdat de complexiteit te hoog is. Dat ga je niet 
oplossen door de financiële geletterdheid te verbeteren. Daar houdt de 
FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten, de vroegere Com-
missie voor Bank en Financiewezen zich mee bezig en er zijn daar campag-
nes over (als Wikifin). Mijn bekommernis is: die pensioenfondsen, die groeps-
verzekeringen, uit de tweede pijler, wat is je reëel rendement op het einde? 
En kunnen ze wel garanderen wat ze beloven? Daar gaat de overheid helaas 
niet in tussen komen. Dan moet zij de sociale partners tot een akkoord laten 
komen om het gewaarborgd minimumrendement op de groepsverzekeringen 
te laten dalen. In feite is een goed wettelijk pensioen een eenvoudig sys-
teem.“

In uw studies hield u zich niet enkel met België bezig. u volgde voor de EU 
sinds 1992 ook de evolutie van de verzorgingsstaat. 1992 en het Europa van 
nu: dat is een wereld van verschil.

“Een wereld van verschil is dat het van 12 naar 
28 lidstaten gegaan is. Dat, ondertussen al in 
19 landen, de Euro is ingevoerd. Dat Oost-Eu-
ropa er is bijgekomen. In onze studies vergelij-
ken we de evolutie van de verzorgingsstaat om 
de 5 jaar. Die verzorgingsstaat ‘watching’ ont-
stond uit de vrees dat de interne markt en de 
muntunie de sociale bescherming zou onderuit 
halen. De kost van ‘non-Europe’ was de aanlei-
ding van die integratie vanaf 1992. Het is dui-
delijk dat de economische interne markt, die 
integratie, ons economische vooruitgang heeft 
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gebracht en verder heeft aangezwengeld. Het is bijna spectaculair hoe de nieuwe 
lidstaten in hun aanloop tot het lidmaatschap en na hun lidmaatschap zo snel, op 
10 jaar, bijbeenden en soms zelfs de vroegere armste lidstaten voorbijstaken. Wat 
een opmerkelijke prestatie.”

Maar wat met de sociale uitgaven?
“De nieuwe lidstaten deden daar onvoldoende voor, misschien omdat ze nog een 
aversie aan het vroegere communisme overhielden. Sommige lidstaten zagen 
sociale bescherming ook nog als een functie van de familie. Er had in alle geval 
meer uitbouw kunnen geweest zijn. In de mediterrane landen had men wel een 
traditie om die pensioenen op een zelfs relatief te hoog niveau te situeren: in 
Italië waren er op een bepaald moment ‘babypensioenen’, die je toelieten zeer 
vroeg op pensioen te gaan. Dat is natuurlijk een illusie en daarmee heb je al een 
groot deel van je budget opgesoupeerd en heb je nog geen gezondheidszorg of 
ouderenzorg opgebouwd. Daar was men onvoldoende ambitieus. Maar we heb-
ben toch wel gezien dat er doorheen de jaren opwaartse convergentie is. De 
crisis van 2008 brengt daar een ‘standstill’ in, die ons heel duidelijk confron-
teert met het feit dat je geen sociaal paradijs kan verder uitbouwen op een 
economisch kerkhof. Je moet de ambitie blijven hebben om economische groei, 
een productieve economie te realiseren. Het geruststellende, nu ook bij de Eu-
ropese Pijler van sociale rechten, is dat Europa het sociale altijd even opnieuw 
aanzwengelt. Voor de rest is het in belangrijke mate een nationale verantwoor-
delijkheid waar het dan opnieuw een politieke verantwoordelijkheid wordt, die je 
collectief of individueel (als kiezer) al dan niet neemt. Ik vind trouwens dat er 
ook veel logica zit in de imperatieven van de Euro in het kader van het stabili-
teitspact: je kan niet continu met een groot deficit en een te grote schuld je 
economie laten draaien. Dat is nationaal onhoudbaar. 

Laat ik voor Europa ook Jef Houthuys citeren: ‘alleen de optimisten overleven’. 
En ik voeg er aan toe omdat hij toch een syndicalist was: ‘als syndicalist overleef 
je alleen als optimist’. Ik vind dat Europa, al van in het begin, zeer belangrijke 
sociale dimensies heeft en dat het al bij al positief is blijven evolueren. Je ziet 
een gemeenschappelijke trend die ook een veruiterlijking is van een gemeen-
schappelijke ambitie: mensen willen vooruitgaan en willen ook goede sociale 
voorzieningen hebben. Dat is wat we ook Europees gezien hebben en af en toe 
doet Europa daar dan een schepje bovenop.” 
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Dat vindt U voldoende?
“Jawel, omdat het in belangrijke mate een nationale aangelegenheid blijft. 
Subsidiariteit is nuttig. Je kan het op een hoger niveau doen maar dat zal 
nog veel decennia nodig hebben. Elk land kijkt naar een ander land en wil de 
beste zijn, beter zijn of even goed zijn. Ik geloof in het belang van compara-
tief onderzoek en de vergelijkende tabellen: zien wat de anderen kunnen 
doen. En dan de vraag uitlokken: ‘waarom zouden wij dat niet kunnen doen?’ 
Het betekent ook een ambitie leggen in een gemeenschappelijk pad en dat 
gezamenlijk laten groeien. Daarom blijft ook de groeipolitiek een belangrijk 
element, en als men convergeert zullen mogelijke concurrentieverstorende 
elementen minder substantieel worden. Die convergentie realiseert zich in 
de economische ontwikkeling. Claude Rolin, Europees parlementslid en ex 
vakbondsman stelde in zijn slottoespraak op onze conferentie over detache-
ring: “het is belangrijk om de economische ontwikkeling in Polen en Oost-
Europa zelf te blijven aanmoedigen”. Dat brengt mij met een flash back terug 
in de jaren 70 toen het regionale expansiebeleid in België aan de orde was 
en bijvoorbeeld er zich volop bedrijfsterreinen ontwikkelden en men multina-
tionale ondernemingen wenste aan te trekken. Je moet blijven een expansie-
politiek voeren in productieve sectoren, niet in activiteiten die goedkoper en 
beter in China kunnen gebeuren. Rolin kwam daar terug op uit, en dat zit ook 
ingebakken in het sociale Europa en in de Europese fondsen. Die zitten daar 
van in het begin bij en zitten nu ook in de sociale pijler en de investerings-
ambitie. Dus de geschiedenis herhaalt zich op die manier en dat betekent 
dat ik een euro-optimist blijf.”

Kijken naar de evoluties in andere landen laat soms lessen trekken voor wat er 
in het eigen land kan gebeuren. Hoe ziet u België evolueren?
“Wij zijn een regime geworden dat ik ‘Bismarck georiënteerd’ noem. Dat 
betekent dat we in belangrijke mate via de bijdragen in één wettelijk systeem 
de sociale bescherming verder laten groeien. Sommige landen hebben de 
Angelsaksische doctrine overgenomen, noem het de Washington-doctrine: je 
moet een gekapitaliseerd systeem, pensioenfondsen enz. ontwikkelen. Oost- 
Europa heeft dit een tijd toegepast maar is daar nadien van teruggekomen. 
We kunnen de conclusie blijven trekken: ons model is niet zo slecht in alle 
bescheidenheid. Een collega van Nederland, Wynand van de Ven zei: ‘wij 
hebben het beste zorgsysteem’. Andere Nederlanders hoorde ik zeggen: ‘wij 
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hebben het beste pensioensysteem’. Wij kunnen daar op antwoorden: ‘ja, dat 
is zeer goed, maar men betaalt daar ook veel voor’. Idem voor de gezond-
heidszorg: daar is men zelfs wat betreft de eigen bijdragen voor de zieke, dus 
de remgelden, één van de laagste van Europa. Dus Wynand van de Ven zou 
gelijk hebben dat het één van de beste is. Als ik dan naar het Belgische kijk, 
zeg ik, ‘uiteindelijk is het onze nog niet zo slecht en voor alle twee geldt: er 
is nog marge om er meer voor te betalen’. Een aantal landen hebben voor 
hun pensioen een gekapitaliseerd systeem zoals het VK, Zweden, de VS, 
Nederland, Australië… . Maar voor de rest is in Europa het systeem van re-
partitie het belangrijkste geweest en we zien ook een aantal andere landen 
terugkeren naar dat systeem. Ik denk dus dat wij gerust verder kunnen gaan 
om dat wettelijk stelsel gebaseerd op repartitie te verbeteren en te vervolma-
ken. Maar als je het op een te laag niveau laat terecht komen, dan is de 
burger er volledig door gedeconnecteerd en zal hij zich er zich niet meer 
achter zetten.”

De verzorgingsstaat heeft politieke en economische stormen goed doorstaan 
maar werd ook telkens geconfronteerd met bedreigingen. In het huidige poli-
tiek klimaat, aanziet u NVA een bedreiging voor onze verzorgingsstaat?
“Het is niet alleen de NVA en het is ook in alle regeringstijden populair ge-
weest om belastingverlagingen aan te kondigen. Wanneer je dat doet en te-
gelijkertijd een minister van begroting hebt die een vinger op de knip houdt, 
dan is er geen alternatief voor besparen en dan komt meer en meer de soci-
ale zekerheid in het vizier. Ik heb er al voor gewaarschuwd: langs de ene kant 
belastingen maar laten verlagen omdat iedereen ermee akkoord is, nodigt uit 
tot besparingen, en tegelijkertijd tot privatiseren en het creëren van een 
tweede pijler of allerlei aanvullende verzekeringen die het risico van de be-
volking moeten dekken. Hoe rijker je wordt, hoe voorzichtiger men immers is, 
risico-afkerig. Er beginnen zelfs mensen aan oversparen te doen of te weinig 
te consumeren, omdat ze schrik hebben om niet rond te komen. Dat maakt 
dat de kostprijs uiteindelijk toch nog gaat toenemen. Ik hoor Minister de Croo 
nu op dezelfde manier zeggen: ‘We moeten de belastingen verlagen. Nadien 
zullen we dan wel gedwongen worden om te besparen, met de rug tegen de 
muur’. Dat is een strategie die ik niet deel. Maar de vinger op de knip hou-
den, dus de budgettaire orthodoxie, wordt wel door mij gesmaakt. Je moet 
als minister van begroting streng toezien op je staathuishouding,  op de re-
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kening van de staat. Maar je moet als sociale beweging en als politici die 
daar achter staan, voor een evenwicht zorgen. Ik weet niet of we het even-
wicht kwijt zijn. Maar we zijn in alle geval niet ambitieus genoeg. Het voor-
beeld van een basispensioen is niet ambitieus genoeg: het moet een hoog-
waardig pensioen zijn.”

In uw carrière stelde U de rol van het middenveld en de vakbond steeds cen-
traal. Wat is uw boodschap vandaag voor hen?
“Ik kijk vandaag met grote ogen naar het uit elkaar vallen van de klassieke 
politieke partijen en van hun achterban. Van vandaag op morgen kan een 
nieuwe formatie ontstaan en komen we met 10, 11 nieuwe formaties; er 
komt er elke dag wel eentje bij. Ik geloof in het klassieke opbouwwerk, ook 
Luc Huysse haalde in ‘Red de verkiezingen’ het belang van de studiedien-
sten in politieke partijen aan. Maar ook de militanten van sociale bewegingen 
en politieke partijen, de vakbonden en het socio-culturele werk, ik gooi ze op 
één hoopje, die vormen allemaal de sociaal- economische democratie. Je 
hebt uiteindelijk ook een organisatie nodig. Je merkt dat ook in die versnip-
perde individuele partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen dat je toch nog 
ergens een koepel nodig hebt om schaalvoordelen te hebben. Hoe je in een 
kleine stad als Tienen met 10 partijen het huishouden goed gaat kunnen 
beredderen: dat zie ik nog niet onmiddellijk vlot verlopen. We hebben ooit 
een rapport gemaakt voor de beweging rond het socio-cultureel werk geti-
teld: ‘een promille maakt het verschil’. Zelfs al is het klein in de middelen die 
men vertegenwoordigt, zij zijn en blijven een belangrijke stem van het laag-
ste niveau, van gebruiker tot het vorm geven aan het beleid op het lokale 
niveau, tot het beheren van de verworvenheden op het hoogste niveau. Ik 
blijf daar enthousiast over. Maar men moet zich wel zo efficiënt mogelijk 
organiseren.”

‘Kijken naar het verleden geeft een zicht op wat de toekomst kan brengen.’Bent 
u optimistisch over de toekomst?
“De financiële en nadien economische crisis van 2008 duurt 10 jaar voor 
het verteerd is, het zet ons op een lager groeipad maar stuurt ons niet terug 
tot de jaren 30. Het is bijna een rimpeling, maar dat is een eufemisme voor 
de vele getroffenen. Voor hen is het een dramatische rimpeling. Ook voor de 
publieke financiën is het dramatisch geweest, maar op de langere curve zit-
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ten we nog altijd op die positieve trend. Voor de langere toekomst denk ik dat 
we de ambitie moeten hebben om economische en sociale vooruitgang te 
combineren. Ik ben nog altijd optimist. In het voorjaar hielden wij ook een 
congres over belastingparadijzen in de wereld en belastingontduiking en ont-
wijking, hier en in de derde wereld. Je merkt dat in de ontwikkelingslanden 
de ambitie bestaat de staat in ere te herstellen, te reconstrueren en het heft 
in eigen handen te nemen. Je ziet er een moderne ambitie en je ziet dat ook 
bij de Ngo’s die zich daarmee bezig houden. Bijvoorbeeld 11.11.11: dat is 
niet het caritatieve, maar het politieke actiewerk dat focust op het politieke 
in de kern van de problemen: fiscale ontduiking, belastingparadijzen… . En 
wat mij dan verheugt is dat je al 20 jaar aan het zeggen bent dat we dit goed 
in beeld moeten brengen en het op een Europees niveau moeten bekijken en 
aanpakken, en dat dit dan nu toch allemaal aan het gebeuren is. Men maakt 
lijsten van belastingparadijzen waar Luxemburg in het zwart op prijkt: dat 
siert een land niet, men wil daar vanaf. Uitwisseling van informatie over re-
keningen en kapitaalinkomsten, vermogensbelasting, niet meer kunnen 
vluchten met kapitaal… . Het is zich allemaal aan het realiseren, dank zij 
onderzoeksjournalisten, dank zij NGO’s, maar finaal ook dank zij de staat. 
Ontwikkelingslanden die hun eigen lot meer en meer in handen nemen 
maakt toch dat er voor die trend vooruitgang is.” 

“Maar voor de rest kan je toekomst niet voorspellen. Het weer van vandaag 
is waarschijnlijk dat van morgen maar volgens het weerbericht van deze mor-
gen gaat het morgen serieus anders zijn. Zelfs dat is geen stelregel. Maar je 
kan wél afgaan op systemen en de bevolking van nu: de oudere van morgen 
loopt hier vandaag al rond, die is al aan het werken. Alle mensen nu ouder 
dan 25, zullen tegen 2060 de gepensioneerden zijn. Hun sociale zekerheid 
bestaat nu reeds. Wij kunnen al vermoeden wat hun ambities zijn voor de 
toekomst. ” 

De tekst van het afscheidtoespraak van Jozef Pacolet, ‘Groei en verdeling.  
De Lucas-optie’ is te vinden op de website van het HIVA: http://hiva.kuleuven.be/nl/


