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Zoals in deel I aangegeven organiseerden we voor de vijfde keer met het HIVA vanuit de 

onderzoeksgroep Verzorgingsstaat een Europese conferentie over de toestand van de ver-

zorgingsstaat in de lidstaten van de Europese Unie. De conferentie van oktober 2015 con-

centreerde zich op de evolutie de voorbije vijf jaar. In een vorige bijdrage vatten wij de 

toespraken van prominenten samen2 en gaven wij een bloemlezing uit de bijdragen voor 

de oude lidstaten3. In dit tweede deel geven wij een bloemlezing uit de bijdragen voor de 

nieuwe lidstaten. 
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De snelheid waarmee de oostelijke landen 

tot de eurozone toetraden, en dit zelfs 

in volle crisis, waarbij internationaal 

voortdurend twijfel werd geuit of de euro 

wel een levensvatbaar project was en de 

eurozone wel een optimale muntzone was, 

is des te verwonderlijker.

O
p het moment van onze eerste conferen-

tie, in 1995, waren er 15 lidstaten, nu 

bekend als de EU 15 of de ‘oude lidstaten’. In 

2004 kwamen er nog 10 lidstaten bij zodat 

wij in 2005 ‘de staat van de verzorgingsstaat 

anno 1992’ en tien jaar later met 10 nieuwe 

lidstaten konden organiseren. In 2007 zijn 

Bulgarije en Roemenië toegetreden tot de EU 

en in 2014 trad Kroatië toe. Dat alleen al is 

een spectaculaire dynamiek in de Europese in-

tegratie. Nog opmerkelijker is dat de oude lid-

staten rond 1992 tot 1999 nog met spanning 

uitkeken naar hun toetreding tot de eurozone. 

Uiteindelijk werden in 1999 elf van de vijftien 

oude lidstaten lid van de eurozone. In 2001 

was Griekenland de 12de lidstaat die toetrad 

tot de eurozone. 

Sindsdien traden een aantal nieuwe lidstaten, 

amper een paar jaar nadat zij de EU vervoeg-

den, toe tot de eurozone: Slovenië in 2007, 

Cyprus en Malta in 2008, Slovakije in 2009, 

Estland in 2011, Letland in 2014 en Litouwen 

in 2015. De euro wordt nu gebruikt in 19 van 

de 28 landen. De snelheid waarmee dit ge-

beurde, en dit zelfs in volle crisis van de euro-

zone, waarbij internationaal voortdurend twijfel 

werd geuit of de euro wel een levensvatbaar 

project was en de eurozone wel een optimale 

muntzone was, is des te verwonderlijker en op 

zich (opnieuw) een aanzienlijke prestatie van 

Europese integratie. Een prestatie van de nieu-

we lidstaten. Maar wat met hun verzorgings-

staat?

We geven hier de voornaamste observaties die 

aan bod kwamen op de conferentie voor de 

nieuwe lidstaten omtrent de sociale bescher-

ming in opnieuw vooral de pensioenstelsels, de 

gezondheidszorg en de langdurige zorg (voor 

een groot deel ouderenzorg, maar ook zorg 

voor personen met beperkingen valt onder 

deze noemer).

 

DE BISMARCK GEORIËNTEERDE MEDITERRANE 

LANDEN

Cyprus: na de gouden jaren vóór de crisis heeft 

de schuldencrisis en de bankencrisis de econo-

mie, de schuldeisers en zelfs de spaarders 

zwaar getroffen zodanig dat de onvoldoende uit-

gebouwde verzorgingsstaat zich niet verder kon 

ontwikkelen. Dit manifesteert zich onder meer 

in een weinig ontwikkeld gezondheidszorgstel-

sel met hoge eigen bijdragen. Naar de toekomst 

toe is er een drastische en snel ingevoerde ver-

hoging van de wettelijke pensioenleeftijd maar 

er zijn ook onmiddellijke kortingen op de pen-

sioenen. Merkwaardig genoeg hielden de op so-

ciale bijdragen gebaseerde stelsels wel stand, 

en kon ook een bestaansminimum worden inge-

voerd.

DE BEVERIDGE GEORIËNTEERDE BALTISCHE 

STATEN

Estland: na een diepe, export gedreven, econo-

mische crisis is er een snel herstel geweest. Dit 

vertaalde zich eerst in besparingen in de sociale 

uitgaven en dan terug een herstel. Finaal blijft 

het land gekenmerkt door lage sociale bescher-

ming, lage uitkeringen, hoge inactiviteit en ook 

hoge emigratie. Dit laat zich zien in een sterke 

recente groei, een inhaalbeweging, zonder een 

gelijkaardige inhaalbeweging op het vlak van de 

sociale bescherming. Er heerst een groeiende 
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Litouwen, Letland en Estland kenden een 

herstel na de crisis, maar ook een grote 

emigratiegolf. In Letland emigreerde 

tussen 2000 en 2010 10% van de 

bevolking.

twijfel dat een goed uitgebouwde sociale be-

scherming voor pensioenen en gezondheidszorg 

duurzaam kan uitgebouwd worden, maar ook 

kapitalisatiesystemen hebben hun tekortkomin-

gen getoond terwijl een discours van belasting-

verlagingen populair wordt. 

Letland: na een snelle en op krediet gebaseerde 

groei sloeg de financiële crisis hard toe en daal-

de het BBP met meer dan 25%, waarbij ook op 

de sociale uitgaven drastisch werd gesneden. 

Er was nadien evenwel een op interne harmonie 

en externe hulp gebaseerd snel herstel…maar 

ook massale emigratie (tussen 2000 en 2010 

emigreerde 10% van de bevolking). De consoli-

datie van de publieke financiën gebeurde niet 

alleen via besparingen maar ook via gestegen 

belastingen en sociale bijdragen. De crisis leg-

de ook de zwaktes van het stelsel bloot: zoals 

de te sterke aanpassing van pensioenrechten 

aan de crisis, zodat de stabiliserende rol tekort-

schiet, of het ontbreken van een bestaansmini-

mum. Dit laatste werd ondertussen wel inge-

voerd, en ook de pensioenen zullen naar de 

toekomst verbeterd worden terwijl de pensioen-

leeftijd relatief laag blijft. Pas in 2008 was de 

wettelijke pensioenleeftijd van vrouwen opge-

trokken van 55 naar 62, en deze wordt nu voor 

man en vrouw geleidelijk verder opgetrokken tot 

65 in 2025.

Litouwen: na een diepe crisis trad een snel her-

stel op dankzij de flexibiliteit van zowel de 

markteconomie als de overheid. Maar dit kon 

een grote emigratiegolf in de laatste tien jaar 

niet verhinderen. De sociale zekerheid kende 

een groeiend deficit, ondanks gestegen bij-

dragepercentages. De uitbouw van de tweede 

pijler in de pensioenen ging ten koste van de 

financiering van de eerste pijler, wat nadien on-

houdbaar bleek. De bijdragen van het wettelijk 

pensioen die afgeleid werden naar de tweede 

pijler werden teruggeschroefd waardoor de twee 

de pijler riskeert laag uit te vallen. De gezond-

heidszorg kon verder groeien. 

DE VISEGRAD LANDEN

(BISMARCK-GEORIËNTEERD)

Polen: lijkt ‘een oase’ te zijn binnen Europa, 

zonder negatieve groeicijfers en met bijgevolg 

reële convergentie naar de rest van Europa. 

Toch kende het land consistent een deficit, dat 

ook toenam in de crisisjaren 2009-2010. Het 

laatste wijst op een anticyclisch budgettair be-

leid. De uitgaven voor sociale bescherming als 

% van het BBP stegen enkel in 2009, om sinds-

dien te dalen. Op het vlak van de pensioenen 

werd in 1999 een pensioenhervorming inge-

voerd met een belangrijke tweede pijler: 7,3 

percentpunt van de bijdrage van 19,52 percent 

van het bruto salaris zou naar de tweede pijler 

mogen gaan. In de pensioenhervorming 2011-

2014 werd dit teruggeschroefd tot 2,3 percent-

punt. Meer dan de helft van de fondsen in de 

tweede pijler werden getransfereerd naar de 

eerste pijler.

Tsjechië: introductie van een drie pijler pen-

sioenstelsel, waarbij de eerste pijler deficitair is 

geworden; optrekken van de wettelijk pensioen-

leeftijd tot 67 tegen 2044 tegenover een rede-

lijk genereus stelsel van gezondheidszorg dat 

weinig ruimte liet voor commerciële initiatieven, 

maar op zich ook weinig duurzaam is tenzij er 

kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden.
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Slovakije: het land kende een vlaktaks, maar is 

toch gekenmerkt door een relatief grote gelijk-

heid, naast een nog steeds lage gezonde levens-

verwachting. Na een crisisjaar kende het land 

redelijke groeicijfers maar ook voortdurende de-

ficits. Ook de werkgelegenheid in gezondheids-

zorg en langdurige zorg is toegenomen. Tal van 

voorzieningen voor langdurige zorg zijn beschik-

baar… maar de totale uitgaven voor sociale be-

scherming blijven, ondanks de significante stij-

ging, redelijk bescheiden.

Hongarije: een beleid van genereuze expansie 

van de publieke sector (stijging lonen met 50%, 

dertiende maand) en van de uitkeringen (der-

tiende maand pensioenen), zelfs al moest er 

voor worden geleend en een genereus systeem 

voor het verwerven van een eigen woning, leid-

de midden jaren 2000 tot hoge buitenlandse 

schuld in buitenlandse valuta voor zowel parti-

culieren als overheden. Dit maakte de economie 

zeer kwetsbaar voor de financiële crisis. De ge-

nereuze politiek moest na de crisis worden om-

gekeerd en vanaf 2010 komt de nieuwe conser-

vatieve regering met een onorthodox beleid van 

publieke werkgelegenheid, soepeler terugbeta-

ling van schulden, en ‘nationalisering’ van de 

private pensioenfondsen omdat de tweede pijler 

strategie werd afgebouwd. De prioriteit voor de 

middenklasse, ook met het gezinsbeleid, wordt 

gekenmerkt door belastingverminderingen, pla-

fonneren van de uitkeringen voor hoge inko-

mens en strengere voorwaarden voor de bij-

standtrekkers.

DE BALKAN LANDEN (BISMARCK-GEORIËNTEERD)

Slovenië: 1991 was het jaar dat Slovenië onaf-

hankelijk werd. In zijn grondwet werd de verzor-

gingsstaat ingeschreven. Het land is geken-

merkt door een relatief grote gelijkheid, het kent 

ook een relatief progressieve belastingstructuur 

die trouwens al begint te wegen vanaf relatief 

lage inkomens. Toch kan men de sociale be-

scherming niet altijd garanderen, bijvoorbeeld 

omdat niet iedereen verzekerd is voor ziektekos-

ten omdat de bijdragen niet betaald worden, 

ook niet voor pensioenen, pensioenen die overi-

gens niet aan de inflatie werden aangepast 

sinds 2008. Er is een dalende bereidheid om 

de grondwettelijke verzorgingsstaat in daden 

om te zetten, en de Europese budgettaire nor-

men zullen het in de toekomst nog moeilijker 

maken.

Roemenië: geleidelijke eliminatie van uiteenlo-

pende beschermingsniveaus voor diverse be-

roepsgroepen en sectoren en dit zowel in de 

pensioensector als in de gezondheidszorg. Het 

nu meer geharmoniseerde pensioenstelsel is 

gebaseerd op de bijdragen en berekend via een 

soort ‘puntensysteem’; pensioenen werden in 

de periode 2004-2010 geherwaardeerd, met 

een duidelijke link naar de (soms te reconstrue-

ren) beroepsloopbaan; tegelijk werd in 2005 

een vlaktaks ingevoerd en ontstond tussen 

2004 en 2007 een op gemakkelijk krediet ge-

baseerde boomperiode. In 2007 was er een pa-

radigma shift naar een tweede pijler pensioen, 

waarnaar een substantieel deel van de bijdra-

gen werden gedraineerd. In 2009 werd dit op-

nieuw teruggeschroefd omdat het wettelijk pen-

Slovenië kent een relatief grote gelijkheid, 

het heeft ook een relatief progressieve 

belastingstructuur die trouwens al begint 

te wegen vanaf relatief lage inkomens. 

Toch kan men de sociale bescherming 

niet altijd garanderen, en de Europese 

budgettaire normen zullen het in de 

toekomst nog moeilijker maken.
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‘horror stories’. Die kentering valt ook op voor de 

nieuwe lidstaten. 

Tien jaar terug, vlak na de toetreding van 10 

nieuwe lidstaten, konden wij vaststellen dat zij 

opvallend snel aan een inhaalbeweging waren 

begonnen op economisch vlak. De opgelopen 

achterstand op het vlak van BBP per capita 

werd bijgebeend zodat men op het welvaartsni-

veau zat van de oude lidstaten 10 jaar vroeger. 

Op het vlak van de sociale bescherming was er 

ook een zekere convergentie opgetreden, maar 

de verschillen waren nog aanzienlijk. Nu 10 jaar 

later en twee crisissen verder is zowel de econo-

mische inhaalbeweging eerder stilgevallen maar 

ook op het vlak van de sociale bescherming lijkt 

men eerder uit elkaar te groeien. De landen 

waar de verzorgingsstaat zwak was uitgebouwd, 

de inhaaloperatie was immers nog niet volledig 

een feit, en ondanks de stijging van de uitgaven, 

gingen opnieuw achteruit, ondanks groeiende 

deficits en oplopende schulden. Een aantal lan-

den werd ook geconfronteerd met een aanzien-

lijke emigratie. Opvallend ook was hoe drastisch 

soms de slinger van de pensioenhervorming in 

de andere richting sloeg: in sommige landen 

werd de voorheen doorgevoerde pensioen-

hervormingen gebaseerd op kapitalisatie dras-

tisch teruggeschroefd, waarbij zelfs een deel 

van de opgebouwde pensioenreserves in de 

tweede pijler terug werd overgeheveld naar de 

eerste pijler, gebaseerd op repartitie. 

LESSEN UIT DE EUROPESE CONFERENTIE

De historiek van de verzorgingsstaat gedurende 

deze voorbij vijf jaar in 25 van de 28 lidstaten 

leidt tot een aantal gemeenschappelijke obser-

vaties:

1. De financiële crisis en de schuldencrisis 

hebben de meeste landen twee keer ge-

troffen; 

2. Dit maakte dat het BBP per capita voor tal 

van landen, zowel de oude als nieuwe lid-

sioen onhoudbaar dreigde te worden; ook 

optrekken van de pensioenleeftijd en vervan-

ging van inkomensaanpassingen naar enkel in-

flatie-aanpassingen was aan de orde. Langduri-

ge zorg is amper ontwikkeld.

Bulgarije: de laatste 25 jaar kende het land een 

aanzienlijke emigratie en dalende bevolking. Het 

pensioenstelsel werd in 1999 een apart sociaal 

zekerheidsstelsel met pensioenrechten geba-

seerd op bijdragen en loopbaan; de levensvat-

baarheid werd recent verhoogd door het optrek-

ken van de pensioenleeftijd voor vrouwen tot 63 

jaar in 2020 en voor mannen tot 65 jaar in 2017. 

Dit proces vertraagde recent maar werd toch ver-

der gezet en zal voor mannen en vrouwen gelei-

delijk op 65 worden gebracht, waarbij ook de 

bijdragen in 2017 en 2018 telkens met 1 pro-

centpunt zullen verhogen; het financieel even-

wicht voor de ziekteverzekering werd in 2008 

verbeterd door de bijdragen op te trekken van  

6 naar 8%. De langdurige zorg is gekenmerkt 

door decentralisatie en desinstitutionalisering. 

Kroatië: sinds de crisis van 2009 is het land 

geconfronteerd met negatieve groeicijfers ter-

wijl de begroting al meer dan een decennium in 

het rood staat. De jongste twee jaar (2013-

2014) bereikte het historische werkloosheids-

percentages (17%!). De uitgaven voor sociale 

bescherming stegen als % van het BBP, vooral 

voor pensioenen, en gezondheidszorg maar ook 

voor arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. In de 

pensioensector is het geleidelijk optrekken van 

de wettelijke pensioenleeftijd pas voorzien tus-

sen 2031 en 2038, om dan 67 te bereiken. In 

de zorgsector is de slagzin ‘3D: de-etatisering, 

desinstitutionalisering en decentralisatie’. 

CONCLUSIE

Deze conferentie heeft, in tegenstelling met de 

vorige, een veel minder gunstig beeld naar vo-

ren geschoven, dat wij soms omschreven als 
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staten, op hetzelfde niveau is blijven han-

gen of zelfs aanzienlijk is gedaald: bijna 

een volledig verloren decennium van eco-

nomische groei; in een aantal landen is de 

cumulatieve negatieve groei soms meer 

dan 20% van het BBP;

3. Wil men terug op een groeipad van econo-

mische en sociale vooruitgang terechtko-

men, zal men de groei opnieuw moeten 

stimuleren. Nulgroei is geen optie geble-

ken. Het Europees model is dit van de 

‘eco-sociale markteconomie’.

4. Louter mechanisch is door het dalende BBP 

en door de onsamendrukbaarheid van de 

collectieve uitgaven onder beschouwing 

(pen sioenen, zorg) het relatief aandeel van 

de collectieve uitgaven in het BBP gestegen;

5. Wanneer tot voor de crisis gold dat naar-

mate economieën rijker zijn of worden, zij 

meer besteden aan sociale bescherming, 

sleurde de gecumuleerde negatieve groei in 

een aantal landen, de sociale bescherming 

mee naar beneden, ondanks het relatief stij-

gend aandeel van de uitgaven in het BBP;

6. Dit maakt dat in de meesten landen de 

overheidsdeficits en de overheidsschuld 

toenamen, in feite een Keynesiaans stabili-

satiebeleid illustrerend. Maar volgens 

steeds meer experts te weinig en te laat;

7.  De huidige en toekomstige duurzaamheid 

van de sociale bescherming is in de kern 

van de Europese economische ‘governan-

ce’ van de publieke financiën terecht geko-

men; 

8. De mechanismen om deze deficits ver-

sneld onder controle te brengen en de 

overheidsschuld niet te laten toenemen, 

vormen de grootste uitdaging voor het be-

houd van de sociale bescherming in de ko-

mende vijf jaar;

9. In een aantal landen durft men de bijdra-

gen voor sociale bescherming op te trek-

ken;

10. Een beleid dat het omgekeerde voorhoudt, 

dalende bijdragen, dalende belastingen, 

vlaktaks, minimaliseren van de kost ven de 

verzorgingsstaat, riskeert verder druk te 

zetten op de uitgaven voor sociale bescher-

ming;

11. In tal van landen is men terug gekomen op 

de strategie om een sterke tweede pijler uit 

te bouwen. Er is immers geen goedkope op-

lossing en de financiering van de tweede 

pijler dreigde de eerste pijler in het gedrang 

te brengen;

12. Een aantal landen zijn gekenmerkt door 

een aanzienlijke emigratie, niet in het minst 

de nieuwe lidstaten, terwijl voordien een 

snelle convergentie optrad;

13. Er is een versneld veralgemeend optrekken 

van de wettelijke pensioenleeftijd: tegen 

2027 zal in meer dan de helft van de EU 

landen de wettelijke pensioenleeftijd 67 

zijn of meer, en vaak aangepast aan de stij-

gende levensverwachting; een aantal lan-

den volgen die trend nog niet/niet meer. 

Misschien zijn er uit deze punten een paar les-

sen te trekken voor het beleid in België? Dat 

laten wij graag over aan de lezer. Het is immers 

aan de sociale bewegingen en de voorstanders 

van een goed uitgebouwde sociale zekerheid om 

te vermijden dat het ergste nog moet komen, en 

dat wij deze ronde kunnen afsluiten met de 

hoop dat het ergste achter de rug is. 

De financiële crisis en de schuldencrisis 

hebben de meeste landen twee keer 

getroffen. In een aantal landen is de 

cumulatieve negatieve groei soms meer 

dan 20% van het BBP.
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ropese Commissie onder leiding van voorzitter 

Juncker pleit evenwel voor flexibiliteit en kon-

digt de strategie tot 2020 aan als een project 

van groei. Benieuwd wat het zal worden wan-

neer in 2020 de zesde conferentie over de staat 

van de verzorgingsstaat zal doorgaan. 

De periode van harde besparingen en budget-

taire consolidatie die de voorbije vijf jaar over-

heerste, dreigt zich verder te zetten in de ko-

mende jaren. De instituties zijn immers 

gecreëerd om dit Europees te monitoren en de 

budgettaire orthodoxie interpreteert men al te 

vaak als budgettaire austeriteit. De nieuwe Eu-

Noten

1. Dit artikel kreeg de financiële steun van de Europese Commissie, toegekend door het European Centre for Workers’ 
Questions EZA voor het project ‘De Staat van de verzorgingsstaat in de EU anno 1992 en 20 jaar later’. In 2015 werk-
ten de volgende nationale deskundigen mee aan het project: J. Pacolet en F. De Wispelaere (België), J. Lehto (Finland), 
E.B. Hansen (Denemarken), L. Delsen (Nederland), F. Clément (Luxemburg), K. Stewart en H. Glennerster (Verenigd 
Koninkrijk), E. O’Shea (Ierland), R. Eisen (Duitsland), J. Wöss (Oostenrijk), F. Razetti, F. Maino en I. Madama (Italië), G. 
Rodríguez Cabrero (Spanje), Y. Yfantopoulos (Griekenland), J. Edling (Zweden), A. Kumar (Slovenië), C. Koutsampelas 
(Cyprus), F. Rajevska (Letland), V. Karpuskiene en T. Medaiskis (Litouwen), J. Kõre (Estland), M. Radvansky (Slovakije), W. 
Strielskowski (Tsjechië), D. Kawiorska (Polen), G. Juhász (Hongarije), C. Ghinararu (Roemenië), T. Chavdarova (Bulgarije), 
I. Cvecic (Kroatië). Wij danken hen voor hun bijdrage aan het project, alsook de EU en het EZA, omdat ze ons de kans 
gaven om deze conferentie over de staat van de verzorgingsstaat voor de vijfde keer te organiseren. Ook de FOD Sociale 
Zekerheid moeten wij danken voor hun steun aan dit initiatief.

2.   De toespraken van Patrick Develtere, Herman Van Rompuy en Jo Vandeurzen zijn te vinden op de website van de confe-
rentie. Hier kan u ook alle PowerPoint presentaties van de 2015 conferentie vinden, alsmede de historiek van deze reeks 
van conferenties. http://hiva.kuleuven.be/nl/onderzoeksgroep-verzorgingsstaat-en-wonen/The-State-of-the-Welfare-State-
in-EU-overview/Overviewanno1992

 Een selectie van nationale bijdragen zal gepubliceerd worden in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ). 
Het verslagboek van de conferentie zal beschikbaar zijn in het voorjaar 2016. 

3.  Zie J. Pacolet, F. De Wispelaere, De staat van de verzorgingsstaat in de EU anno 1992 en 20 jaar later deel I - de ‘oude’ 
lidstaten, in De gids op maatschappelijk gebied, november 2015, p. 35-40.
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