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Europese integratie en sterke nationale welvaartsstaten:  
een tragisch dilemma? 

• De founding fathers geloofden in opwaartse convergentie 
 

– Economisch beleid: Europees 
– Sociaal beleid: nationaal 
– Coördinatie van sociale zekerheidsrechten: non-discriminatie 

 
• Deze optimistische hypothese klopt niet meer sinds het midden van de 

jaren 2000: groeiende ongelijkheid binnen en tussen lidstaten 
 

• Oorzaken? 
 

– Een tragisch dilemma? 
– Verlies aan beleidsvermogen: constructiefouten in de muntunie 
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De Europese inkomensladder: een bewegende spreidstand 

Roemenië Denemarken 

Top 
quintiel 4 32% 133% 

Top 
quintiel 3 30% 140% 

Top 
quintiel 2 28% 145% 

Top 
quintiel 1 23% 152% 

100% = gemiddelde van de 27 lidstaten 



Wat overheden kunnen: netto-koopkracht van minimumloner 
met partner en twee kinderen 
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Groeiende armoede in rijke lidstaten, 
reeds voor de crisis: 
- minder herverdeling 
- precaire jobs 
- wijziging in gezinssamenstelling 
- migratie 



EU28: openheid  nationale sociale samenhang? 

• Leidt non-discriminatie tot bijstandstoerisme?  
 

• Druk op de onderkant van de arbeidsmarkt? 
 
– Migratie binnen EU & migratie van buiten EU 
– Samenhang met (doorgeschoten) flexibilisering 
– Samenhang met Europese regelgeving (detachering) 

 
• Evenwicht is mogelijk: fair mobility 

 
• De detacheringsrichtlijn 

 
• Minimumlonen: volledige dekking en helderheid 
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EMU: stabiliteit, solidariteit en soevereiniteit  

• Muntunies centraliseren risico’s, met het oog op stabiliteit: 
 
– Spreiding van risico’s (pooling) 
– Externe effecten (vaccinatie)  

 
• EMU als een ‘verzekeringsunie’: 

 
– Goede nationale werkloosheidsverzekering is in ieders belang 
– Herverzekering van nationale werkloosheidsverzekering? 

 
• Paradox:  

VSA consolideren zwakke solidariteitsmechanismen in de staten met 
solidariteitsmechanismen op het federale niveau;  
EU lukt er niet in om sterke solidariteitsmechanismen in de staten te 
ondersteunen met solidariteit op het EU niveau. 
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• Politieke puzzel van:  

 
– Bindende afspraken  soevereiniteit 
– Wantrouwen  solidariteit 
– Obsessie met moral hazard (misbruik), die ons verhindert om ze aan te pakken 

 
 

 
 
 



Markeert 2017 een keerpunt in het Europese beleid? 

• Een basisconsensus over het Europese sociale model is 
noodzakelijk  
 

• Een Europese Pijler van Sociale Rechten  
 (Göteborg, 17.11.2017) 

 
– Kwaliteit van werkloosheidsverzekering 
– Minimumlonen 
– Belang van gecoördineerd, collectief sociaal overleg 
– … 
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Een Europese Sociale Unie 

Een Europese Sociale Unie: 
 
• ondersteunt nationale welvaartsstaten in sommige van hun sleutelfuncties 

(op systeemniveau, bv. stabilisatie, belastingconcurrentie) 
 

• oriënteert de ontwikkeling van nationale welvaartsstaten met algemene 
sociale standaarden en doelstellingen, waarbij keuze van ‘ways and 
means’ bij lidstaten ligt;  
 

• op basis van een operationele definitie van het Europese sociale model.  
 

⇒ Solidariteit, binnen lidstaten, tussen lidstaten 
 

⇒ Om zo beleidsvermogen te heroveren 
 

 www.frankvandenbroucke.uva.nl 
 

http://www.frankvandenbroucke.uva.nl/
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