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TOT EEN WAAR
DIG LEVEN

“EEN TOEREIKEND MINIMUMINKOMEN:  IEDEREEN VERDIENT EEN WAARDIG LEVEN." 

WAAR GAAT HET OVER?
WOORDEN EN BEGRIPPEN

“Sociale zekerheid” en “welvaartsuitkeringen” zijn benamingen voor 
het inkomen dat voorzien wordt door de overheid op verschillende 
gronden: ziekte, handicap, leeftijd, familiale verantwoordelijkheid, 
werkloosheid, enz… 
Sommige van deze inkomens worden Sommige van deze inkomens worden “vervangingsinkomens” genoemd 
omdat ze in de plaats komen van een inkomen uit werk wanneer mensen 
werkloos zijn.

Dergelijke inkomens worden georganiseerd als een verzekering of als 
sociale bijstand. Systemen van minimuminkomen mogen niet verward 
worden met systemen van minimumloon die bedoeld zijn om 
werknemers een minimumhoogte voor hun loon te garanderen dat 
bepaald wordt bij wet of op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst. bepaald wordt bij wet of op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst. 

Voorzieningen van minimuminkomen zijn ultieme systemen van 
sociale bijstand en betekenen daardoor een levensminimum voor 
mensen die in armoede leven. 
De meeste lidstaten van de EU hebben een bepaald soort systeem van 
minimuminkomen, hoewel hun toegang en toereikendheid erg verschillen. 
De meeste systemen zijn echter onvoldoende om mensen uit armoede te halen. 

In 1992 heeft de Europese Ministerraad de aanbeveling goedgekeurd In 1992 heeft de Europese Ministerraad de aanbeveling goedgekeurd 
om het basisrecht te erkennen voor elk persoon om te beschikken over 
“voldoende middelen en sociale ondersteuning om te leven op een 
manier die overeenstemt met de menselijke waardigheid”. 

De hoogte van de minimuminkomens moeten vastgelegd worden met 
de participatie van mensen die in armoede leven, en in relatie tot de 
nationale standaardnormen van toereikendheid en waardigheid. 

Systemen voor minimuminkomen moeten aangevuld worden met Systemen voor minimuminkomen moeten aangevuld worden met 
toegankelijke en kwaliteitsvolle diensten en, voor hen die in staat zijn 
om terug te keren tot de arbeidsmarkt, met positieve acties om hen 
te ondersteunen om terug werk te vinden. Daarom promoten wij het 
begrip “een toereikend minimuminkomen voor een waardig leven”.

Een toereikend minimuminkomen moet centraal staan in het ontwikkelen 
van hoge sociale standaardnormen, zodat het duidelijk is dat de EU en de 
lidstaten sociale cohesie willen bevorderen. lidstaten sociale cohesie willen bevorderen. 

WAT KAN JIJ DOEN ?

 Informeer u ! 
Zie de uitgebreide informatie over de Europese Unie (inclusief een 
uitgebreide briefing, een feitenlijst…) op www.eapn.org 

 Verspreid de boodschap !
Verspreid het logo en het campagnemateriaal en zorg ervoor dat 
jouw organisatie zich mee engageert in deze campagne (zie de jouw organisatie zich mee engageert in deze campagne (zie de 
campagnegids op www.eapn.org )

 Roep politieke verantwoordelijken op om tot actie over te gaan 
voor het installeren van een toereikend minimuminkomen voor allen !
Download de open brief aan de regeringen van de EU 
op www.eapn.org en zend hem aan je politieke leiders voor 28 februari 2008.

WIE ZIJN WIJ ?

EAPN (European Anti Poverty Network = Europees Netwerk Armoedebestrijding) EAPN (European Anti Poverty Network = Europees Netwerk Armoedebestrijding) 
werkt aan een samenleving waar de uitoefening van fundamentele rechten 
voor allen een realiteit is, waar iedereen een volwaardig lid van de 
maatschappij kan zijn, en waar armoede en sociale uitsluiting gezien worden 
als een miskenning van de fundamentele rechten. 

EAPN is opgericht in 1990 door verenigingen en organisaties die werken met 
mensen die in armoede en sociale uitsluiting leven. 
Zie www.eapn.org Zie www.eapn.org 

EAPN krijgt steun van de Europese Commissie. 


