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REDACTIONEEL
Minimum inkomen moet een Europees sociaal
recht worden
De Commissie herhaalde in zijn Sociale Agenda van februari
2005 vroegere afspraken i.v.m. een Gemeenschappelijk Initiatief
over stelsels van minimum inkomen. Het is een centraal
element in de inspanningen van de Unie in de strijd tegen
armoede en sociale uitsluiting. EAPN verwelkomde dit initiatief
maar is ernstig bezorgd over de vertraging die de uitwerking van
dit initiatief, oorspronkelijk voorzien voor 2004, opliep.
De behoefte aan een minimum inkomen is, helaas, realiteit. De
meeste EU Lidstaten hebben zo een stelsel. De teksten in deze
Netwerk Nieuwsbrief zullen aantonen dat niet alle systemen
even doeltreffend zijn. Ook al kan er nog veel verbeterd worden,
het bestaan van deze stelsels is van vitaal belang voor de meest
kwetsbare groepen in onze samenleving. De kwaliteit van deze
stelsels is een afspiegeling van het belang dat een samenleving
hecht aan de bescherming van de menselijke waardigheid van
ieder individu.
Het begrip ‘minimum inkomen’ verwijst naar financiële middelen.
Dit is niet duidelijk. Hoe definiëren we ‘voldoende’ middelen?
Hoe wordt subsidiariteit en inkomensonderzoek georganiseerd?
Hoe kunnen de verschillende overheidsniveaus samenwerken
om doorzichtig en betrouwbaar te zijn en tegelijk de diversiteit te
respecteren? Met deze Nieuwsbrief levert EAPN een bijdrage
aan het debat over het minimum inkomen in de Unie zoals
gelanceerd in de Sociale Agenda.
Maar een minimum inkomen is nog niet erkend als sociaal recht
op EU niveau. Wat is het Europees Sociaal Model waard als
men zich geen zorgen maakt over de mensen die dit het meest
nodig hebben? Nu wordt het tijd voor Europa om het minimum
inkomen te verzekeren. Dat is de reden waarom EAPN en zijn
collega’s in het Sociaal Platform een centrale plaats geven aan
het beloofde Gemeenschappelijk Initiatief i.v.m. minimum
inkomen. Europa moet echte sociale waarden verdedigen. Het
recht op een minimum inkomen toont het vertrouwen in een
gemeenschappelijke toekomst.
Saskia Jung
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MINIMUM INKOMEN

Het laatste vangnet voor de meest
achtergestelde groepen
Voor mensen en gezinnen zonder middelen
is het “minimum inkomen” vaak de laatste
reddingsboei. Maar we zijn nog veraf van de
Europese harmonisering op dit vlak…
en hoeksteen van de sociale zekerheid,
het “minimum inkomen”, kan gedefinieerd
worden als een verzekerd inkomen voor
mensen die niet in hun eigen levensonderhoud
op menswaardig wijze kunnen voorzien. Dit
recht op een vitaal “minimum” is er voor elke
burger
(universeel),
belastingsvrij
(geen
voorafgaande bijdragen zoals bij verzekeringen)
en is gekoppeld aan een inkomensonderzoek.

E

Hoewel de definitie algemeen aanvaard is,
wordt de term “minimum inkomen” verschillend
ingevuld in de Lidstaten van de Europese Unie.
“Income Support”, “Sozialhilfe”, “Supplementary
Welfare Allowance”, “Dávky sociální péce”…
zullen ongetwijfeld duidelijker zijn voor de
meeste lezers. Het wordt ook vaak verward met
het minimumloon, dat enkel op werknemers van
toepassing is.
Praten we over hetzelfde?
Los van de verschillende benamingen (zie tabel
achteraan) is het verschil in benadering
opvallend:
basisprincipes
zijn
ongeveer
hetzelfde, de toepassing is verschillend. Op 1
mei 2004, volgens de gegevens van MISSOC,
werden volgende 5 kenmerken onderscheiden:
• Vaststelling van het bedrag: Oostenrijk,
Duitsland, Litouwen en Slowakije definiëren
het bedrag van de steun op basis van de
kosten van de basisbehoeften (voeding,
kledij, verwarming, enz), terwijl in andere
landen het bedrag vastligt bij wet en
eventueel achteraf kan stijgen. Nog anderen
koppelen het aan de werkloosheidsuitkering
(Denmarken), het minimumloon (Malta,
Nederland, Slowakije, Slovenië, Luxemburg)
of het minimum pensioen (Portugal,
Luxemburg).
• Periode waarop men recht heeft: de
meeste landen stellen geen limieten zolang
men aan de vereiste voorwaarden voldoet.
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Sommige landen stellen beperkingen in de
tijd (meestal vernieuwbaar): 1 maand in
Estland, 3 maanden in Frankrijk, Litouwen
en Slovenië; 12 maanden in Portugal en
Spanje; 24 maanden in Slowakije. In Letland
heeft men recht op het minimum inkomen
gedurende 9 maanden in 1 jaar.
• Leeftijd: Meestal is men rechthebbende
vanaf 18 jaar. In Frankrijk, Spanje en
Luxemburg is dat 25
De verschillen
jaar. Het recht wordt
zijn opvallend en
ook geopend voor
verwarrend…
mensen onder 25
jaar als ze personen
te laste hebben of voor zwangere meisjes.
Waar geen leeftijdsgrens bestaat, wordt het
zelden aan minderjarigen uitgekeerd omdat
de ouders verantwoordelijk zijn.
• Grondgebied: Hier bestaan er opvallende
verschillen en moeten we ons afvragen of
we wel over hetzelfde praten. Welke
verbanden zijn er tussen de gecentraliseerde
en geregionaliseerde systemen, tussen
systemen waarbij het bedrag bepaald wordt
door de nationale overheid en waarbij de
regionale autoriteiten alles kunnen beheren,
en andere waarbij de lokale overheid
bijkomende bijdragen uit de eigen budgetten
haalt. Verwarrend!?
• Werkbereidheid: ongeveer in alle systemen
is werkbereidheid een voorwaarde, werk
weigeren wordt bestraft. In verschillende
landen (België, Frankrijk, Spanje, Nederland,
Slovenië)
wordt
een
persoonlijk
integratiecontract afgesloten. Meestal moet
het werk of de opleiding “aangepast” zijn aan
de mogelijkheden van de rechthebbende.
Vraag blijft hoe dit principe in de praktijk
wordt toegepast, door de verschillende
tewerkstellingsorganisaties, in verschillende
regio’s, enz.
Een doeltreffende bescherming?
Een vergelijkende analyse van de systemen
van de Lidstaten is haast onmogelijk. Nog
moeilijker is het meten van hun
doeltreffendheid!
In een studie van de 13 “oude” Lidstaten
(zonder Nederland en Zweden), uitgegeven in
april 2004 (1), wordt vastgesteld dat er meer
mensen zijn die moeten leven van een inkomen
kleiner dan het minimum inkomen dan dat er

mensen van een minimuminkomen leven. Er
zijn verschillende redenen: onderbetaald werk,
verzekeringsuitkeringen onder het minimum
inkomen, voorwaardelijkheid, onbekendheid,
afbetalen van schulden, enz.
Er zijn ook structurele redenen die het verschil
in doeltreffendheid van de verschillende
systemen veroorzaken: “Hoge uitkeringen en de
periode waarop men recht heeft, voorzien in
een vrij sterke en significante bescherming (…).
Mensen kunnen kennelijk niet uit het laatste
“opvangnet” vallen (gegarandeerd minimum
inkomen) als het 1e en het 2e opvangnet
(arbeidsbescherming en algemene
sociale zekerheid) sterk genoeg
zijn.
Het recht op een minimuminkomen
biedt geen garantie dat gezinnen
in moeilijkheden er een beroep op
doen. Daarom pleiten de auteurs
voor betere informatieverstrekking
door o.a. welzijnsorganisaties, en
automatische toekenning zelfs als
daarvoor controle- en opvolgingsprocedures
moeten uitgewerkt worden.
En de nieuwe Lidstaten?
De Europese Commissie rapporteerde over de
sociale situatie in EU in 2004 (2), en zei over de
nieuwe Lidstaten “bereik en geschiktheid van
de sociale bescherming om de garantie van de
middelen te verzekeren blijft een fundamenteel
probleem.” In de jaren ’90 werd de
verantwoordelijkheid rond welzijn aan de
gemeenten toegekend. Dit leidde tot ernstige
administratieve en financiële moeilijkheden.
Sindsdien hebben vele landen die bij de
Europese club aansloten in mei 2004 (incluis
Baltische Staten en Slowakije) opvangnetten
uitgewerkt voor de meest achtergestelde
groepen, terwijl anderen (Cyprus, Tsjechische
Republiek) hun bestaande netten versterkten.
In hetzelfde rapport zegt de Commissie dat de
doeltreffendheid van deze systemen in de
nieuwe Lidstaten zwak is: zwakke afbakening
van doelgroep, onvoldoende bereik en laag
prestatie niveau. Daarom is vergelijken met de
systemen van de “oude” Lidstaten moeilijk,
voegt de Commissie eraan toe.

De Europese Unie komt tussen…
Sinds de aanvaarding door de Europese Raad
van Aanbeveling 92/441/EEC van 24 juni 1992
(zie marge p.2), volgt de Europese Commissie
het proces van de toepassing van de systemen
van het minimum inkomen.
In januari 1999 stelde de Commissie het rapport
over de opstartfase van deze Aanbeveling voor.
Het aantal rechthebbenden op het minimum
inkomen was gestegen sinds eind jaren ’80.
Alleenstaanden en éénoudergezinnen vormden
een groot aandeel.
Hetzelfde rapport bracht
een verschuiving van de
werkloosheidsuitkering
naar het niveau van het
minimum inkomen aan het
licht. Meerdere Lidstaten
besloten om de periode
waarin men recht heeft op
werkloosheidsuitkering te
verkorten, de bedragen te
verlagen
en
meer
beperkende
bekwaamheidsvoorwaarden op te leggen. Deze
situatie bracht in sommige Lidstaten een
verschuiving
teweeg
van
de
verantwoordelijkheden
van
de
nationale
budgetten (waarvan werkloosheidsuitkering
afhangt) naar regionale en/of lokale budgetten
(waarvan minimum inkomen afhangt).
Het lang verwachte Gemeenschappelijk initiatief
(zie marge p.3) zal in de eerste plaats aandacht
besteden aan de rol van het minimum inkomen
bij de integratie van groepen die op de
arbeidsmarkt uitgesloten zijn. De Commissie liet
al weten dat ze advies zal vragen aan de
sociale partners die “direct betrokken zijn bij de
toepassing van de maatregelen van inclusie via
de arbeidsmarkt”. EAPN en NGO’s in
armoedebestrijding zullen van zich laten horen
opdat het vangnet geen zeef wordt!
Vincent Forest
(1) De grote gaten in het net: structurele barsten in
sociale bescherming en gegarandeerde minimum
inkomen in 13 EU landen, Ides Nicaise, Steven
Groenez (HIVA, KU Leuven): www.hiva.be
(2) Sociale situatie in de Europese Unie 2004:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social
_situation/socsit_en.htm#2004
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Sinds juni 1992...
Het was inderdaad alleen maar een
Aanbeveling, maar iedereen ging ermee
akkoord. Op 24 juni 1992 legde de Europese
Raad de gemeenschappelijke, toegegeven zeer
algemene, criteria neer over “voldoende
middelen en hulpverlening in systemen van
sociale bescherming”. Aan de Lidstaten werd
gevraagd om:
• Het grondrecht op voldoende middelen en
hulpverlening voor elke mens te erkennen
zodat men een menswaardig leven kan
leiden;
• Toegang te geven tot dat recht zonder
tijdsbeperking;
• Het bedrag van de middelen vast te leggen
zodat op een waardige wijze in het
levensonderhoud kan voorzien worden,
• De maatregelen toe te passen die in de
Aanbeveling opgenomen zijn.
Sindsdien ontwikkelen sommige Lidstaten zo
een systeem, werd het verder uitgewerkt, (vb.
Portugal 1997), worden verschillende systemen
uitgeprobeerd (vb. Italië), of moet het nog
steeds uitgewerkt (vb. Griekenland, Hongarije)
worden.
Aanbeveling 92/441/EEG, Officieel Dagblad No.
L 245 of 26/08/1992, pp. 46-48.

Zal de Commissie het debat verder
zetten?
In de laatste Sociale Agenda van de Commissie
(uitgegeven in februari ll.) werd in navolging van
het debat over het minimum inkomen, het
Gemeenschappelijk Initiatief aangekondigd over
“systemen van minimum inkomen en de
integratie van mensen uitgesloten van de
arbeidsmarkt”.
Hierin stelde de Commissie vast dat een groot
aantal mensen nog steeds in aanzienlijke
moeilijkheden leeft en toch geen toegang heeft
tot werk of minimum inkomen. Ze beloofde te
onderzoeken (in 2005) waarom bestaande
systemen niet doeltreffend zijn.
Dit is een debat waarop NGO’s lang gewacht
hebben. Het had voor eind 2004 gelanceerd
moeten worden. Nu ziet het er naar uit dat we
zeker tot 2006 zullen moeten wachten. Dit is
een grote ontgoocheling voor NGO’s actief in
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armoedebestrijding. Zij beschouwden dit
Gemeenschappelijk initiatief immers als één
van de belangrijkste punten op de Sociale
Agenda. De systemen van Minimum inkomen
zijn het voornaamste sociale vangnet en het feit
dat ze “niet doeltreffend genoeg zijn” (woorden
van de Commissie) bedreigt op ernstige wijze
het leven van miljoenen mensen.

Minimum inkomen, activering,
werk: moeilijke verhoudingen...
trikt gesproken is het minimum inkomen
bedoeld als universeel vangnet. Het
verschilt van de vervangingsinkomens op
basis van verzekering. Er bestaat een
ingewikkeld net van verbanden tussen het
gegarandeerde “vitaal minimum” en de
werkloosheidsvergoeding. De discussie over
deze verbanden is zeker nu nodig:
zorgwekkende werkloosheid, sociaal beleid
waarin de inschakeling in de arbeidsmarkt
centraal staat, activeringsbeleid dat het
vervangingsinkomen gebruikt als middel om het
gedrag van rechthebbenden te beïnvloeden.

S

Het gaat over armoede…
In verschillende landen
worden als maar meer
voorwaarden
verbonden
aan
de
vervangingsinkomens
voor
werklozen
(werkloosheidsuitkering
of minimum inkomen).
Binnen het activeringsbeleid worden de
voorwaarden om recht te hebben op een
vervangingsinkomen versterkt. Motivatie en
inspanningen om werk te vinden van de
potentiële
rechthebbenden
wordt
streng
gecontroleerd. Soms volgen financiële sancties.
In bepaalde landen wordt de periode
waarbinnen men recht heeft op een
werkloosheidsvergoeding ingekort, zodat men
sneller in de sociale steun, met kleinere
bedragen, terecht komt. Deze vorm van beleid
duwt mensen die het al moeilijk hebben nog
dieper in armoede. Er worden geen
noemenswaardige inspanningen gedaan om op
systematische wijze deze sancties en hun
impact
op
armoede
te
meten.
De
vervangingsinkomens stijgen veel minder snel
dan de kost voor het levensonderhoud en
volstaan niet om die kosten te dekken. De
Het vervangingsinkomen moet
voldoende hoog
zijn om mensen
weer aan het
werk te helpen.

werklozen zijn in absolute getallen nu armer en
hebben het zwaar te verduren in de groeiende
ongelijkheid. Vervangingsinkomens worden
zelden als een recht om een menswaardig
leven te kunnen leiden, gezien. Het wordt
eerder gezien als een beloning voor goed
gedrag bepaald door criteria waar mensen in
armoede niets in te zeggen hebben.
... en over wat men zich voorstelt
Het gaat hier ook over hoe de samenleving over
mensen in armoede denkt. Vaak worden ze
beschouwd als mensen die niet genoeg hun
best doen om werk te vinden. Dit is een
goedkope en te eenvoudige visie. Het houdt
geen rekening met het tekort aan banen en met
de ingewikkelde aard van armoede. Mensen in
armoede hebben gedurende een lange periode
ondersteuning nodig willen ze aansluiting
vinden op de arbeidsmarkt.
Objectieve argumenten die deze hervormingen
ondersteunen zijn beperkt. Het risico is groot
dat door de gebrekkige analyses een minder
doeltreffend beleid kan gevoerd worden: eens
weer aan het werk (hetgeen lukt voor diegenen
die nog niet lang werkloos zijn) kan het tastbare
resultaat een verslechterde situatie voor deze
personen zijn.
Een regelmatig en voldoende inkomen is,
samen met steun op maat, de beste manier om
mensen weer aansluiting te laten vinden bij de
samenleving en de arbeidsmarkt. Een klimaat
van vertrouwen en opbouwende ondersteuning,
ook in openbare sociale diensten en diensten
rond werkgelegenheid is belangrijk in het
zoeken van deze aansluiting.
Het “Scandinavische model” wordt vaak
geprezen voor zijn soepele arbeidsmarkt. Het
goede systeem van sociale zekerheid is er een
onderdeel van. Het zou gevaarlijk zijn om een
beperkte versie van dit model toe te passen in
andere landen, vooral in sommige van de 10
‘nieuwe landen’ waar werkloosheid en armoede
wijd verspreid zijn.
Claire Champeix
EAPN Beleidsmedewerker

Wanneer werknemers
onderbetaald zijn
Minimum inkomen en minimum loon zijn met
elkaar verbonden, zeker in het debat over de
“werkloosheidsval”, (het loon uit arbeid is
kleiner dan het vervangingsinkomen te wijten
aan de extra uitgaven verbonden met gaan
werken zoals kinderoppas, vervoer, enz).
Naarmate het verschil tussen beide inkomens
verkleint, verkleint ook het voordeel van het
minimumloon. In 18 van de 25 Lidstaten bestaat
een nationaal minimumloon (België, Spanje,
Estland, Griekenland, Frankrijk, Hongarije,
Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland,
Polen,
Portugal,
Slowakije,
Slovenië, Tsjechië, Groot-Brittannië). Het
minimum loon wordt vastgelegd in een wet door
de overheid, meestal na advies van de sociale
partners en is toepasbaar op alle werknemers.
Binnen de EU-25 (op 1 januari 2005) varieerde
het minimum loon tussen 116 euro (Letland) en
1467 euro (Luxemburg) – een factor van
ongeveer 1:13. Als we het effect van het
verschil in levensduurte wegnemen geeft het
nog een factor van ongeveer 1:5.
Zie Eurostat, Statistieken in Focus, Thema 3,
Bevolking en sociale voorwaarden, 7/2005,
Minimum lonen 2005: grote verschillen tussen
EU Lidstaten.

Bestaansminimum in Italië:
(voortdurend) experiment...
et minimum inkomen werd bij wijze van
proef geïntroduceerd in 39 Italiaanse
gemeenten in 1998, en uitgebreid met
267 andere gemeenten in 2000.
Officieel
stopte de proef in april 2003 met het uitbetalen
van het laatste 36 miljoen euro aan de
gemeenten die deelnamen. Ondanks het
succes (vragen kunnen gesteld worden bij de
mogelijkheden van de lokale overheden om dit
instrument juist te hanteren) en het opnemen
van deze werkwijze als goed praktijkvoorbeeld
in het Nationale Actie Plan rond sociale inclusie
2001, beklemtoonden de ondertekenaars van
het Convenant voor Italië (1) in juli 2002 dat
i.v.m. het veralgemenen van het minimum
inkomen “het onmogelijk is de rechthebbenden
bij wet te definiëren”. Het experiment staat
beschreven
in
het
Witboek
van
de
welvaartsstaat (februari 2003), waarin meteen
een nieuw instrument, het Inkomen in Laatste

H
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Instantie (Reddito di Ultima Istanza - RUI),
ontwikkeld wordt. Realisatie en financiering
lopen in samenwerking met regionale
overheden en lokale organisaties.
Twee op drie mensen in armoede leven in
Zuid Italië
Het eerste budget voor de toepassing van de
RUI werd opgenomen in de Wet op de
Staatsfinanciën van 2004, onder het gezag van
de Outline Welfare Policy Reform 2000 (Wet
328/2000), onderdeel van de federale
staatshervorming
van
2001.
In
een
haalbaarheidsstudie (2), gevraagd door het
Ministerie van Arbeid en Sociale Politiek,
schatte men het aantal rechthebbenden op
ongeveer 2.7% van de Italiaanse bevolking.
Jaarlijks zou er 1.67 biljoen euro nodig zijn. Dit
"Inkomen in Laatste Instantie" werd en wordt
nog
steeds
bekritiseerd
door
de
armoedeorganisaties.
Zoals benadrukt aan
Co-financieren
verschillende
kanten,
van
Staat
en
niet in het minst door
Regio laat Zuidde
Italië achter
Onderzoekscommissie
betreffende
sociale
uitsluiting in zijn laatste rapport (2003-2004),
blijkt deze cofinanciering Staat - Regio vooral te
bestaan om “de rijkste Regio’s te financieren
die in staat zijn zulke acties te ondernemen”. De
armere regio’s in het Zuiden (met weinig
belastbare inkomens, waar 2 op 3 mensen in
armoede leven) laat men opnieuw links liggen.
Een risico van dit systeem is het opslokken van
een welvaartssysteem dat al opgedeeld is en
waarin het laten gelden van zijn recht minder
afhangt van de actuele noden dan wel van de
geografische plaats waar men zich bevindt. Het
is nog niet duidelijk of dit nieuwe instrument
deel
uitmaakt
van
de
primaire
welzijnsvoorzieningen die de Staat onderschrijft
of dat het enkel een zaak van de regionale
autoriteiten is om uit te maken of het RUI en zijn
bereik blijft bestaan.
Onzekere resultaten
Sommige Italiaanse regio’s, vooral in het
Zuiden (Campania en Basilicata), ontwikkelden
eigen instrumenten binnen de grenzen van hun
budget en hielden hierbij ook rekening met de
eigenheid van de regio. Dit zijn nieuwe
instrumenten waarvan de impact nog niet kan
gemeten worden. Andere regio’s (centraal en
noordelijk) voeren ook haalbaarheidsstudies uit
en zetten gelijkaardige experimenten op. Bij het
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ontwikkelen van de RUI, heeft de wetgever de
resultaten van het RMI experiment niet totaal
genegeerd. Maar geconfronteerd met de
organisatorische grenzen van de lokale
overheid besliste hij om de verantwoordelijkheid
voor het uitwerken van het nieuwe systeem
over te laten aan de lokale overheden zonder
hen enige ondersteuning te geven.
Letizia Cesarini Sforza
EAPN Italië (CILAP)
(1) Overeenkomst voor een “nieuwe welvaartsstaat”
tussen de Berlusconi Overheid en de 2 kanten van
de industrie, los van CGIL (Confederazione
Generale Italiana del Lavoro), de grootste Italiaanse
vakbond, die weigerde te ondertekenen...
(2) P. Sestito and V.Nigro, La sensibilità alle regole
di accesso della spesa aggregata e della
composizione dei beneficiari nel sostegno al reddito
di ultima istanza: alcune valutazioni, Ministerie voor
Arbeid en Sociale Politiek, Rome, maart 2004.

Griekenland en Hongarije blijven
achter
Niet overal zijn de systemen van minimum
inkomen doeltreffend. Griekenland en Hongarije
vallen op omdat er geen algemeen
gegarandeerd minimum inkomen bestaat.
Daarom werden ze niet opgenomen in de
bijlage achteraan.
In Griekenland is het noodzakelijk om een baan
te hebben, wil men gedekt zijn door de sociale
zekerheid. Bij welk systeem iemand aansluit,
hangt af van de aard van het werk (bediende,
landbouwer, zelfstandige). Er bestaan
verschillende soorten verzekeringsfondsen. In
bepaalde situaties zijn de voordelen, de
voorwaarden om er recht op te hebben, en de
te vervullen formaliteiten verschillend van de
ene instantie tot de andere.
In Hongarije hangt de sociale bijstand af van
een inkomensonderzoek. De bijstand wordt
deels betaald door het centrale budget (90%)
en deels door de lokale overheid (10%). Het
wordt beheerd door de lokale overheid, die de
sociale bijstand toekent. Het Ministerie van
Gezondheid, Sociale zaken en Gezin houdt
toezicht op het geheel.
Bron: MISSOC

“Het basis inkomen is een
ongelooflijk alternatief”
Het Basic Income Earth Network (BIEN) wil
het gewone minimum inkomen vervangen
door een universeel basisinkomen. We
spraken met 2 verdedigers van dit idee.
EAPN: Wat is het verschil tussen een
basisinkomen en een minimum inkomen?
Pilippe Van Parijs: Een basisinkomen verschilt
op 3 punten van het gewone minimum inkomen:
het is een strikt individueel recht, zonder
inkomensonderzoek en de werkbereidheid is
niet bepalend. Het basisinkomen kan aan
iedereen uitbetaald worden, van de wieg tot het
graf.
Wat zijn de praktische voordelen?
PVP: Het huidige systeem richt zich op mensen
die niet werken en waarvan een tegenprestatie
verwacht wordt: bij rechthebbenden die een
passende baan weigeren wordt de uitkering
stopgezet. Hun uitkering daalt of wordt
ingehouden wanneer ze werken. Met het
basisinkomen zou dit vangnet vervangen
worden door een voetstuk of sokkel van waarop
mensen in armoede hun professionele en
sociale leven opnieuw kunnen opbouwen. Het
zou ook de administratie vereenvoudigen voor
de Staat en de betrokkenen.
Wat in ruil voor een uitkering?
Yannick Vanderborght: Het basisinkomen is
zeker meer doeltreffend op het gebied van
activering dan het huidige minimum inkomen.
Het bezwaar dat een basisinkomen mensen
passief zou maken, wordt vaak aangehaald.
Verdedigers van de actieve welvaartsstaat
verkiezen een systeem van terugbetaalbaar
belastingskrediet waarbij de Staat een
vastgelegd bedrag uitbetaalt aan de laagste
inkomensgroepen. Dat is een ingewikkeld en
moeilijk te begrijpen systeem, waarbij de
uitbetaling vaak achteraf en te laat gebeurt. Het
voordeel van het basisinkomen is dat ook
mensen zonder veel middelen zeker zijn van
die permanente uitkering. Het is geen tijdelijke
uitkering. Het basisinkomen blijft behouden ook
als men werk vindt.
PVP: Het morele bezwaar over het
basisinkomen is dat het beschouwd wordt als
een ‘geschenk’. Het is de visie van mensen die

denken dat men uitsluitend op basis van werk
recht heeft op inkomen. Hierbij houdt men geen
rekening met het feit dat middelen, sociale
posities en kansen ook geschenken zijn die
zeer ongelijk verdeeld zijn binnen de
samenleving.
Een
gelijk
basisinkomen
verspreidt de mogelijkheden op een eerlijker
manier.
Rekening houdend met de economische
gevolgen en de politieke beperkingen, lijkt
het niet eenvoudig om het te lanceren…
PVP: Het basisinkomen is een ongelooflijk
alternatief voor de bestaande systemen. We
zijn niet op zoek naar toepassingsvormen
waarbij de hele inkomensstructuur door elkaar
geschud wordt. We moeten klein en gefaseerd
beginnen. Er bestaan al systemen van
hetzelfde type (kinderbijslag, terugbetaalbare
belastingskredieten) en die kunnen als
belangrijke stappen in de richting van een reëel
basisinkomen beschouwd worden.
In eerste fase kunnen de laagste uitkeringen
vervangen worden door een laag basisinkomen.
Het is een zekere onvoorwaardelijke basis,
maar lager dan de huidige uitkering voor een
alleenstaande. Voor mensen zonder inkomen
kan deze basis aangevuld worden onder de
gewone voorwaarden. Hetzelfde kan gebeuren
voor mensen die een andere uitkering krijgen
(pensioen, werkloosheidsuitkering, enz): zij
krijgen een basisinkomen met voorwaardelijke
aanvulling zodat ze, minstens, op hetzelfde
inkomensniveau zitten. Aan de andere kant kan
voor iedereen die meer dan het minimumloon
verdient, het basisinkomen gelijk zijn aan de
huidige fiscale voordelen. Voor de meeste
gezinnen zou de introductie van het
basisinkomen niet meer kosten dan wat men
vandaag betaalt. Het systeem zou een kleine
meerkost betekenen voor een kleine groep
mensen die niet in de boven genoemde
groepen vallen (voltijdse huismoeders en –
vaders, sommige mensen met deeltijds werk).
De netto kost van het basisinkomen zou slechts
een kleine stijging van de belastingen teweeg
brengen.
Y.V.: Politiek is het spel nog niet
gespeeld…maar het wordt overal besproken, in
Ierland, Catalonië, Duitsland, België, enz. Best
is om er een Europese maatregel van te
maken, zodat migratie hiervoor vermeden
wordt. De sociale beschermingssystemen van
nu zijn zeer star, ze zullen moeilijk te
hervormen zijn. Daarenboven is de vraag wie
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de verantwoordelijkheid wil nemen om dit, als
radicaal nieuw ervaren systeem te lanceren. De
vakbonden zullen ook oppositie voeren omdat
ze vrezen dat het minimumloon in vraag zal
gesteld worden. Het basisinkomen heeft de
steun van verschillende grote denkers, zoals
sommige Nobelprijswinnaars, en voor het eerst
in de geschiedenis werd het basisinkomen een
wet in Brazilië in 2004, die echter heel
geleidelijk zal toegepast worden.
Interview: Vincent Forest
Voor meer informatie: Vanderborght, Yannick & Van
Parijs, Philippe, De universele Uitkering. Parijs: De
Ontdekking
(‘Repères’),
2005.
Zie
ook
www.basicincome.org

Philippe Van Parijs (links) doceert economische
ethiek en politieke filosofie aan de Katholieke
Universiteit van Leuven (België) en aan de Harvard
universiteit (USA). Hij is één van de grondleggers
van het Basic Income Earth Network (BIEN).
Yannick
Vanderborght
(rechts)
doceert
vergelijkende sociale bescherming aan de
Katholieke Universiteit van Leuven (België). Hij is lid
van het BIEN Uitvoerend Comité.

NIEUWS UIT HONGARIJE
Sociaal beleid in Hongarije onder
het vergrootglas
elke zijn de belangrijkste trends op het
vlak van sociale inclusie sedert de
publicatie van het Nationaal Actie
Plan? De meeste economische trends evolueren
zo goed mogelijk ondanks een periode van
economische terugval in de EU, terwijl de
fiscale problemen moeilijker geworden zijn.
Ondanks de vele inspanningen van de overheid

W
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om banen te creëren blijft de arbeidsmarkt
gekenmerkt door een lage activiteitsgraad
(57%). De demografische trend, vooral de
levensverwachting, blijkt positief te evolueren
terwijl de ongelijkheid op vlak van inkomen,
welvaart, onderwijs, en waarschijnlijk de
ongelijkheid tussen de regio’s toenam of
stagneerde. Het aantal mensen in armoede blijft
ongewijzigd of is lichtjes gedaald, terwijl de
grote armoede toegenomen is. Pogingen om
sociale integratie te bevorderen, werden
verzwakt door het ontbreken en verlagen van
de openbare financiering.
De inspanningen om de grootste problemen
zoals verstevigen van de concurrentiepositie,
verkleinen van de inkomensongelijkheid,
uitroeien van de grote armoede en beschermen
van het Staatsbudget, werden verzameld in het
‘100 stappen’ programma (lente 2005). De
nieuwe maatregelen zullen geleidelijk toegepast
worden, sommige in september 2005, andere in
januari 2006. De dubbele doelstelling van het
“100 stappen” programma is het versterken van
de concurrentiepositie en vermindering van de
sociale onrechtvaardigheid veroorzaakt door
overheidsacties
of
een
tekort
aan
overheidsacties.
De domeinen waarop het “100 stappen”
programma betrekking heeft
Het “100 stappen” programma heeft betrekking
op al de belangrijke domeinen. Het belang van
de genomen maatregelen varieert.
Het Werkgelegenheidsprogramma speelt in op
2 belangrijke deeldomeinen, nl. maatregelen
tegen werkloosheid en maatregelen rond
‘regulariseren’ van de grijze zones. Om de
vooroordelen te verkleinen en/of de rol van
werk
te
benadrukken
wordt
de
werkloosheidsvergoeding voortaan vergoeding
voor het zoeken naar werk genoemd.
Het stuk over Onderwijs gaat vooral over de
kloof tussen de technische vorming en de
vragen van de arbeidsmarkt. Technische
scholen, vormingscursussen en studenten
krijgen verschillende (geen grote) stimulansen
om het onderwijs beter af te stemmen op de
vraag van de arbeidsmarkt.
Het voorstel om de uitkeringen i.v.m. kinderen
te veranderen is het belangrijkste vanuit het
oogpunt
van
sociale
uitsluiting
en
rechtvaardigheid. Het houdt een fusie van de 3

belangrijkste uitkeringen i.v.m. kinderen in, nl.
de universele kinderbijslag (2,2 miljoen
kinderen), kinderbijstand op basis van
inkomensonderzoek (600 à 700.000 kinderen,
bij benadering), en de aftrekbare fiscale
uitkering (ongeveer 1 miljoen kinderen).
Volgens de ‘100 stappen’ worden deze 3
uitkeringen verzameld en opnieuw verdeeld op
een universele wijze. Dit is in het voordeel van
de lagere inkomensgroepen en schaft het
inkomensonderzoek met huisbezoek voor alle
vragen af. Het vorige systeem blijft bestaan
voor vragen rond voordelen in natura zoals vb.
maaltijden op school. Dit systeem is niet
voordelig voor de armste groepen mensen,
inclusief gezinnen met kinderen. Algemeen
gezien zal het voorstel het systeem meer
voorspelbaar maken, de sociale rechten
versterken en een aantal onrechtvaardigheden
afschaffen.
Veranderingen op vlak van gezondheid situeren
zich in het toegankelijker maken van de zorg in
noodsituaties in de afgelegen gebieden,
versterken van preventie, striktere regels rond
voorschrijfgedrag, toegang en financiering
verzekeren rond ‘goede’ gezondheid.
De voorstellen rond huisvesting hebben vooral
betrekking op mensen die in slechte huizen
wonen
(gepensioneerden,
lagere
middenklasse) waarvoor goedkope kredieten bij
herhuisvesting voorgesteld worden.
De voorgestelde veranderingen in het
belastingssysteem schijnen uitsluitend de
concurrentiekracht van de staat te dienen. De
hoogste taksen zullen verminderd worden.
Gebaseerd op het Eerste rapport van de Hongaarse
NGO in de Europese Commissie ter voorbereiding
van het Nationaal Actie Plan over Sociale Inclusie
(NAP/incl.) 2004-2006, Hongarije – Voorbereid door
Zsuzsa Ferge met medewerking van László Bass en
Ágnes Darvas.

Momentopname van het
Hongaarse Netwerk
Het
Hongaars
Netwerk
Armoedebestrijding (HAPN)
is een onafhankelijk netwerk
van
Hongaarse
NGO’s
betrokken in de strijd tegen
armoede
en
sociale
uitsluiting. HAPN was opgericht in april 2004

door 17 organisaties. Momenteel zijn er 73
leden, o.a. het Hongaarse Rode Kruis, het
Leger des Heil. HAPN is een niet officieel
netwerk
zonder
wettelijk
statuut.
De
beslissingen worden genomen door een
Algemene Vergadering die jaarlijks samenkomt.
HAPN heeft een Coördinatiecomité dat uit 10
leden bestaat (waaronder 7 regionale en 3
individuele afgevaardigden, jaarlijks verkozen
door de Algemene Vergadering). Dit comité
komt maandelijks samen en coördineert de
activiteiten van het Netwerk. In maart 2005
organiseerde het Netwerk een seminarie om 3
werkgroepen aan te stellen rond volgende
onderwerpen: Structurele Fondsen, Sociale
Inclusie
en
Werkgelegenheid.
Deze
werkgroepen komen regelmatig samen en
communiceren via elektronische berichtgeving.
Het netwerk zoekt voortdurend naar nieuwe
kansen om beleidsmakers te ontmoeten opdat
ze hun visie rond armoede zou kunnen
beïnvloeden. Bij wijze van voorbeeld: HAPN
nam recent deel aan het “Sziget Festival”. Het
is een gekend jongerenfestival dat jaarlijks in
Boedapest plaatsvindt. HAPN vindt de
Europese bijeenkomsten van mensen in
armoede unieke gelegenheden om te lobbyen.
HAPN organiseerde daarom in oktober 2005
een Hongaarse Bijeenkomst van mensen in
armoede met de steun van het Hongaars
Ministerie van Jeugd, Gezin, Sociale Zaken en
Gelijke Kansen.
Adrienn Hegyesi
HAPN coördinator

“De kracht van de eigen ervaring”
e beste manier om stil te staan bij de
sfeer van de Europese bijeenkomsten
van mensen in armoede is hen zelf aan
het woord te laten. Ik weet dat de mensen die
dit zouden moeten schrijven nog niet genoeg
kracht (psychologisch, financieel) gevonden
hebben om te zeggen ‘Ik kan dat doen’. Dit
geldt voor Mevr. Ágnes Maczné Pletser, één
van de Hongaarse deelnemers aan de
Europese Bijeenkomst van mensen in armoede
in 2004. Ondanks mijn hulp heeft ze nog te
weinig zelfvertrouwen op dit vlak. Zij heeft,
belaagd door zorgen en moeilijkheden, andere
dingen te doen dan teksten te schrijven voor
een nieuwsbrief! Zij moet zorgen dat haar 3
kinderen eten hebben. Zij moet een andere
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woning zoeken. Haar hoofd zit vol rekeningen
die ze moet betalen: welke zal zij eerst betalen?
De waarborg voor een kamer of de dagelijkse
uitgaven. Dit is het klassieke dilemma voor de
maatschappelijke werker: zal ik haar geld lenen
opdat zij niet uit haar huis gezet zal worden? Ik
moet toegeven dat de bijeenkomst in Brussel in
2004 haar veel heeft geleerd. Het was
verbazingwekkend
om
Agnes
na
de
Bijeenkomst te zien opfleuren. Zij engageerde
zich intensief in het aanpakken van lokale
problemen. Ze ging met succes opnieuw naar
de Middelbare school en legde een ingang
examen in de Faculteit Sociaal Werk af. Ze
engageerde zich in het helpen van anderen. Ze
startte een zelfstandige groep bij de Dienst voor
Gezinsondersteuning die wekelijks samenkomt
in Csepel. Ze realiseerde zich hoe moeilijk het
is om mensen voor zichzelf te laten opkomen.
Dit wist ze uit eigen ervaring. Ze wist dat haar
inspanningen, de ontelbare uren binnen de
groep, alleen een effect op lange termijn zullen
opleveren. Het is onmogelijk om haar leven en
haar recente persoonlijke ervaringen te
beschrijven zonder pathos.
Voor de bijeenkomst weigerde ze toe te geven
dat ze in armoede leefde. Nu praat zij er met
trots over! Meer zelfs, zij was de motor van de
Hongaarse bijeenkomst van mensen in
armoede (gelijkaardig met de Brusselse
bijeenkomst), die plaatsvond in Boedapest in
oktober 2005. Zij spreekt in de grote groep. We
moeten naar haar getuigenis zonder ophouden
blijven luisteren: “Waarom is het een schande
om verschillende kinderen op de wereld te
zetten voor de zogenoemde lagere klassen van
de maatschappij, terwijl het een glorie zou zijn
voor de hogere klassen?” Zij stelde deze vraag
nadat ze verschillende keren het volgende had
gehoord: ”Jullie zetten zoveel kinderen op de
wereld voor het geld dat je voor jezelf nodig
hebt!”. Haar vraag is meteen een ernstige

kritiek op heel de sociale sector. Het is in
dergelijke bijeenkomsten – zoals de Brusselse,
georganiseerd
door
de
voorzitter
van
Luxemburg – dat dit soort vragen kan gesteld
worden. Deze bijeenkomsten zijn ook voor
mezelf belangrijk omdat er ernstige sociale
kritieken worden gegeven. Als mensen in
armoede deze geven, dan zijn ze echt. In
Brussel konden we vaststellen dat politieke
beleidsmensen op Europees niveau bereid
waren te luisteren naar mensen in armoede en
dat EAPN op meesterlijke wijze geholpen had
met de voorbereiding. Ágnes bezit ervaring
waar maatschappelijk werkers jaren moeten
over doen. Het getuigt van een grote kracht in
de eigen en gemeenschappelijke ervaringen.
Dit besef sterkt het zelfvertrouwen dat ze nodig
heeft om haar verhaal te vertellen op de eerste
bijeenkomst van mensen in armoede in
Hongarije.
Géza Gosztonyi
Coördinerend Comité Hongaars Netwerk
Armoedebestrijding

Mevr. Ágnes Maczné Pletser

Bezoek www.locin.info, de EU Database over Lokale Initiatieven in de strijd
tegen Sociale Uitsluiting
Netwerk Nieuwsbrief beoogt het op gang trekken van debatten over specifieke thema’s. De uitgedrukte
visie is niet noodzakelijk deze van EAPN. Voor opmerkingen over de inhoud van deze Nieuwsbrief, kan
je mailen naar team@eapn.skynet.be
Verantwoordelijke uitgever: Fintan Farrell
Eindredacteur: Vincent Forest
EAPN, Congresstraat, 37-41 (Bus 2) – B-1000 Brussel
Tel. +32 2 230 44 55 – Fax: +32 2 230 97 33 – Email: team@eapn.skynet.be – Website: www.eapn.org
Met de ondersteuning van de Europese Commissie
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Bijlage – Vergelijkende tabellen: stand van zaken in de Europese Unie
De volgende tabellen geven een overzicht van de verschillende systemen van minimum inkomen in de
Lidstaten (situatie op 1 mei 2004). Geen algemeen systeem in Griekenland en Hongarije.
Lidstaat

Benaming / Basis
principes

Rechthebbenden

Duur / Leeftijd

Voorwaarden

Besluit

Gegarandeerde bedragen

OOSTENRIJK

Sociale Hulp
(Sozialhilfe)

Alleenstaanden
en gezinnen
(families) in
nood.

Onbeperkt, tot
omstandigheden het niet
langer vereisen.
Geen
leeftijdsvoorwaarden.

Mensen in staat tot
werken moeten
aanvaardbaar werk
willen uitvoeren.
Uitzonderingen:
- voor mannen ouder
dan 65 en vrouwen
ouder dan 60 jaar,
- voor mensen met
zorg voor kinderen
- voor mensen in een
vorming die bezig is.

Basisbedragen (Richtsätze)
worden vastgelegd door de
Federale Staten (Länder)
voor eten, onderhoud van
kledij, persoonlijke hygiëne,
verwarming en licht, kleine
huishoudelijke
benodigdheden, persoonlijke
noden ifv een aangepaste
vorming, participatie aan het
sociale leven. Noden die niet
gedekt worden: huisvesting,
kledij, enz.; deze moeten
door bijkomende uikeringen
in geld of in natura vervuld
worden.

Verschillende bedragen in de individuele
Federale Staten (zonder kinderbijslag):
• Alleenstaande: EUR 390,30 tot EUR
511,50
• Koppel met kinderen: EUR 577 tot EUR
758,40
• Alleenstaande ouder: EUR 333 tot EUR
464,60
• Partner: EUR 195,50 tot EUR 293,80

Arbeidsbereidheid
bewijzen, tenzij
onmogelijkheid tot
werken om
billijkheidsredenen of
gezondheidsredenen,
afgesloten contract
dat verbonden is aan
een individueel
sociaal integratie plan,
binnen een periode
van 3 maanden vanaf
de eerste aanvraag.

Op nationaal niveau. Geen
regionale verschillen.
De initiële bedragen zijn
vastgelegd door de wetgever
als het minimum van de
bestaansmiddelen, verhoogd
met 4%. Dankzij het
geïndividualiseerde recht, is
het bedrag voor twee
samenwonenden hetzelfde
als voor een koppel.

Armoedegrens: EUR 789
Armoedecijfer: 12%

BELGIE

Armoedegrens: EUR 774
Armoedecijfer: 13%

Mensen die hulp van de
samenleving nodig
hebben in staat stellen
om een menswaardig
leven te leiden.
Verschillende bedragen.
Subjectief recht, niet
willekeurig.

Recht op sociale
integratie, inclusief
Integratie Inkomen
(revenu d'intégration/
leefloon)
Garanderen van recht
op sociale integratie
dankzij werk of een
integratie inkomen al
dan niet gekoppeld aan
integratieproject. Het
integratie inkomen moet
een minimum inkomen
verzekeren aan mensen
die zelf onvoldoende
middelen hebben en die
niet in staat zijn om die
te verwerven door
persoonlijke inspanning
of andere zaken.
Verschillende bedragen.
Subjectief recht (niet
willekeurig)

Individueel recht.

Onbeperkt.
Vanaf 18 jaar
(meerderjarig), met drie
uitzonderingen:
minderjarigen die
gehuwd zijn,
alleenstaanden met
personen ten laste en
zwangere minderjarigen.

Voorbeelden met kinderbijslag:
• Koppel, 1 kind (10 jaar): EUR 825,90 tot
EUR 1.031,50
• Koppel, 2 kinderen (8 en 12 jaar): EUR
1.058,40 tot EUR 1.299,20
• Koppel, 3 kinderen (8, 10 en 12 jaar):
EUR 1.321,80 tot EUR 1.597,80
• Alleenstaande ouder, 1 kind (10 jaar):
EUR 583,90 tot EUR 737,70
• Alleenstaande ouder, 2 kinderen (8 en
10 jaar): EUR 828,90 tot EUR 1.005,40.
Maandelijkse bedragen zonder kinderbijslag
welke kunnen variëren afhankelijk van
situatie:
• Alleenstaande: EUR 595,32
• Koppel met of zonder kinderen: EUR
793,76
• Eenoudergezin: EUR 793,76
• Samenwonende: EUR 396,88
Bedragen met kinderbijslag:
• Koppel met 1 kind (10 jaar): EUR 931,25
• Koppel met 2 kinderen (8, 12 jaar): EUR
1.130,96
• Koppel met 3 kinderen (8-10-12 jaar):
EUR 1.365,39
• Alleenstaande ouder, 1 kind (10 jaar):
EUR 931,25
• Alleenstaande ouder, 2 kinderen (8, 10
jaar): EUR 1.117,38
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CYPRUS

Armoedegrens: EUR 443
Armoedecijfer: 16%

TSJECHISCHE REPUBLIEK

Armoedegrens: EUR 150
Armoedecijfer: 8%
DENEMARKEN

Armoedegrens: EUR 812
Armoedecijfer: 10%
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Openbare Steun
(Pubic Assistance)
Doel is om een minimum
levensstandaard te
verzekeren voor mensen
(en gezinnen) die
onvoldoende financiële
middelen hebben om
hun basisbehoeften en
specifieke noden te
bevredigen.
Dit gebeurt door een
subjectief recht op
variërende bedragen.

Sociale Steun Bijstand
(Dávky sociální péce)
Verzekeren van
basisnoden op minimum
niveau van
levensstandaard.
Verschillende bedragen.
Soxiale Steun
(Kontanthjælp)
Huisvestingssteun
(Starthjælp)
Maatregelen en/of
voordelen ter activering
worden aan mensen
gegeven die door
omstandigheden (ziekte,
werkloosheid), tijdelijk,
voor een kortere of
langere periode
onvoldoende middelen
hebben om hun noden
of die van hun gezin te
dekken.
Verschillende bedragen.
Subjectief recht, met
een willekeurig element.

Individueel en
zijn/haar
personen ten
laste.

Onbeperkt.
Geen leeftijdsgrenzen.
In de praktijk, Publieke
Bijstand wordt zelden
aan mensen onder 18
jaar gegeven omdat zij
onder de
(bijstands)verantwoordelijkheid van de ouders
vallen.

Alle inwoners.

Onbeperkt.
Geen leeftijdsgrenzen.

Individueel,
uitzondering:
gehuwde
koppels,
kinderen hebben
een persoonlijk
recht.

Onbeperkt.
Geen leeftijdsgrenzen
(in praktijk wordt steun
zelden aan jongeren
onder 18 jaar gegeven
omdat zij dan ten laste
van hun ouders zijn).

In rekening brengen
van de persoonlijke en
gezinssituatie,
gezonde personen
met een leeftijd die
werk toelaat moeten
‘alle werk’ willen doen.
Bezittingen of
spaargeld mag niet
meer zijn dan CYP
500 (EUR 853) voor
een alleenstaande en
CYP 250 (EUR 426)
voor elke persoon ten
laste. Heel het gezin
mag niet meer dan
CYP 1.000 (EUR
1.705) aan bezittingen
of spaargeld hebben.
Bereidheid tot werken
is een voorwaarde,
uitzondering voor
jongeren onder 18
jaar en volwassenen
boven 65 jaar
(ontvangen pensioen).
Rechthebbenden
zonder andere
problemen dan
werkloosheid moeten
actief op zoek gaan
naar werk. Uitbetaling
kan geschorst worden
als rechthebbende
zonder motivatie
weigert deel te nemen
aan een maatregel ter
activering of als hij
verschillende keren
binnen het kader van
de activering niet
ingaat op een
werkaanbieding.

Parlement bepaalt het
minimum gebaseerd op een
voorstel opgemaakt door het
Ministerie van
werkgelegenheid en Sociale
zekerheid.

Maandelijkse bedragen (basisnoden en
persoonlijke uitgaven) voor gezinnen zonder
ander inkomen):
• Alleenstaande: CYP 194 (EUR 331)
• Koppel zonder kinderen: CYP 291 (EUR
496)
• Koppel met 1 kind (10 jaar): CYP 351,50
(EUR 599)
• Koppel met 2 kinderen (8, 12 jaar): CYP
412 (EUR 702)
• Koppel met 3 kinderen (8, 10, 12 jaar):
CYP 472,50 (EUR 806)
• Alleenstaande ouder, 1 kind (10 jaar):
CYP 254,50 (EUR 434)
• Alleenstaande ouder, 2 kinderen (8, 10
jaar): CYP 315 (EUR 537)

Vastgelegd bij wet.
Geregeld door Centrale
Overheid.

•
•
•

Op nationaal niveau.
Geen regionale verschillen.
De uitkering bij aanvang
bedraagt 80% van de
maximum
werkloosheidsuitkering voor
ouders met kinderen die in
Denemarken wonen en 60%
van dit maximum voor
mensen zonder kinderen.

Alleenstaande (zonder ander inkomen):
CZK 4.100 (EUR 126)
1 volwassene met 1 kind -7 jaar (geen
ander inkomen): CZK 6.530 (EUR 201)
2 volwassenen met 2 kinderen – 5 en 11
jaar (geen ander inkomen): CZK 11.440
(EUR 351)

Maandelijkse bedragen zonder uitkering voor
huisvesting:
• Personen met minstens 1 kind ten laste:
DKK 11.174 (EUR 1.502)
• Alleenstaande ouder dan 25 jaar: DKK
8,409 (EUR 1.130).
• Jonger dan 25 jaar, inwonend bij ouders:
DKK 2.616 (EUR 352)
• Jonger dan 25 jaar, alleen wonend: DKK
5.419 (EUR 728)
Vb/ met kinderbijslag (maandelijkse
bedragen):
• Koppel (>25) zonder kinderen: DKK
16.818 (EUR 2.260)
• Koppel met 1 kind (10 jaar): DKK 23.130
(EUR 3.108)
• Koppel met 2 kinderen (8+12 jaar): DKK
23.912 (EUR 3.213)
• Koppel met 3 kinderen (8+10+12 jaar):
DKK 24.694 (EUR 3.318)
• Alleenstaande ouder, 1kind (10 jaar):
DKK 14.721 (EUR 1.978)
• Alleenstaande ouder, 2 kinderen (8+10
jaar): DKK 15.503 (EUR 2.083)

ESTLAND

Armoedegrens: EUR 111

Bestaansuitkering
(toimetulekutoetus)
Verschillende bedragen
zodat een minimum
inkomen voor alle
inwoners gegarandeerd
wordt.

Individueel,
waarbij rekening
wordt gehouden
met de
samenstelling
van het gezin.

Verzekert en
vernieuwbaar op
maandelijkse basis.
Geen leeftijdsgrens.

In principe is het
een individueel
recht; de situatie
van het gezin
(gehuwd of
ongehuwde
koppels met
minderjarige
kinderen) wordt
als een geheel
beschouwd.

Onbeperkt.
Geen leeftijdsgrens (in
praktijk zal sociale
bijstand zelden aan
jongeren onder 18 jaar
gegeven worden omdat
zij ten laste zijn van hun
ouders).

Armoedecijfer: 18%

FINLAND

Armoedegrens: EUR 640
Armoedecijfer: 11%

Sociale Bijstand
(Toimeentulotuki)
Sociale bijstand is een
laatste hulpmiddel. De
bijstand wordt aan
mensen (gezinnen)
gegeven die tijdelijk,
voor een kortere of
langere periode, over
onvoldoende middelen
beschikken om de
noodzakelijke kosten
van het dagelijkse leven
te dragen.

Personen in de
actieve leeftijd zonder
baan moeten als
werkloos
geregistreerd worden
op het Kantoor van de
arbeidsmarkt.
De lokale overheid
mag weigeren om de
uitkering te betalen als
het gaat om mensen
tussen 18 en de
pensioengerechtigde
leeftijd, wanneer ze
niet werken of
studeren en
herhaaldelijk zonder
motivatie aangepast
werk of participatie
aan programma’s van
inschakeling of
vorming weigeren.
Iedereen moet eerst
en vooral voor zichzelf
kunnen zorgen,
iedereen moet te allen
tijde zelf proberen een
baan te vinden met
een voldoende groot
salaris zolang hij/zij in
staat is om te werken.

Overheid legt de
Bestaansuitkering vast op
nationaal niveau.

Maandelijkse bedragen Bestaansuitkering
met kinderbijslag voor gezinnen zonder
ander inkomen:
• Alleenstaande: EEK 500 (EUR 32)
• Koppel zonder kinderen: EEK 900 (EUR
58)
• Koppel met 1 kind: EEK 1.600 (EUR
102)
• Koppel met 2 kinderen: EEK 2.300 (EUR
147)
• Koppel met 3 kinderen: EEK 3.150 (EUR
201)
• Alleenstaande ouder, 1kind: EEK 1.200
(EUR 77)
• Alleenstaande ouder, 2 kinderen: EEK
1.900 (EUR 121)

Vastgelegd bij wet op
nationaal niveau.

Maandelijkse bedragen van de sociale
bijstand volgens de verschillen naar regio:
• Alleenstaande en alleenstaande ouder:
EUR 377,15 of EUR 360,92
• Koppel met kinderen: EUR 641,16 of
EUR 613,56
• Kind ouder dan 17 jaar, inwonend bij
ouders: EUR 275,32 of EUR 263,4
• Kind 10-17 jaar: EUR 264,01 of EUR
252,64
• Kind onder 10 jaar: EUR 237,60 of EUR
227,38
• Koppel met 1 kind (10 jaar): EUR 905,17
of EUR 866,20
• Koppel met 2 kinderen (8, 12 jaar): EUR
1.142,77 of EUR 1.093,58
• Koppel met 3 kinderen (8/10/12 jaar):
EUR 1.342,21 of EUR 1.346,22
• Alleenstaande ouder, 1 kind (10 jaar):
EUR 641,16 of EUR 613,56
• Alleenstaande ouder, 2 kinderen (8, 10
jaar): EUR 878,76 of EUR 840,94
Andere uitgaven waarvoor bijkomende
sociale bijstand kan uitbetaald worden, zijn
93% van de gewoonlijke huisvestingskosten,
medische onkosten, kosten dagopvang
kinderen en andere kosten die als
noodzakelijk beschouwd worden.
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FRANKRIJK

Armoedegrens: EUR 730
Armoedecijfer: 15%

DUITSLAND

Armoedegrens: EUR 791
Armoedecijfer: 11%
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Minimum Integratie
Inkomen
(Revenu Minimum
d'Insertion - RMI).
Aan behoeftigen een
minimumuitkering geven
zodat mensen in staat
zijn de dagelijkse noden
te bevredigen en zodat
zij, ook de meest
achtergestelden, zich op
professioneel en sociaal
vlak kunnen integreren.
Verschillende bedragen.
(rekening gehouden met
gezinssituatie).
Subjectief recht, niet
willekeurig.
Sociale Hulp
(Sozialhilfe)
Om mensen die niet in
staat zijn voor zichzelf te
zorgen een
menswaardige
levensstandaard te
kunnen geven en hen in
een positie te brengen
die hen onafhankelijk
maakt van sociale
bijstand.
Verschillende bedragen.
Subjectief recht, niet
willekeurig.

Individueel recht.
Met
gezinssituatie
wordt rekening
gehouden
(gehuwd koppel
of niet, kinderen,
volwassenen,
personen ten
laste onder 25
jaar).

3 maanden,
mogelijkheid tot
verlenging met een
periode tussen 3
maanden en 1 jaar.
Rechthebbend vanaf 25
jaar, of jonger dan 25
jaar en de zorg voor
kind(eren) hebben of
zwanger zijn.

Moet beschikbaar zijn
om deel te nemen aan
vorming, integratie of
werk op basis van een
integratiecontract.

Individueel of
onafhankelijk
van de
gezinseenheid.

Onbeperkt, tot de
omstandigheden het niet
langer vereisen.
Geen leeftijdsgrens;
minderjarigen kunnen
hun eigen recht opeisen.
Vanaf 65 jaar wordt de
basisuitkering
vervangen door de
sociale hulp.

Personen in staat om
te werken moeten
bereid zijn om
gepaste banen te
aanvaarden.

Bij dekreet op nationaal
niveau.
Geen regionale verschillen.

•
•
•
•
•
•
•

Vastgelegd door de Länder.
De standaardbedragen
(Regelsätze) variëren tussen
EUR 282 en EUR 297 in
overeenstemming met de
Länder (situatie vanaf 1 juli
2003).
De bijstand voor
bestaansmiddelen (Hilfe zum
Lebensunterhalt) houdt in:
voeding, huisvesting, kledij,
persoonlijke hygiëne,
huishoudelijk gerief,
verwarming en alledaagse
persoonlijke behoeften. De
reguliere uitkering voor
voeding, huishoudelijk gerief
inclusief energieverbruik en
dagelijkse persoonlijke noden
is een standaard bedrag.
Daarbij zijn er nog reguliere
uitkeringen voor de volledige
kost van wonen, verwarming
en andere eenmalige
uitgaven (einmalige
Leistungen). Bijkomende
uitkeringen in geval van
specifieke noden.

Alleenstaande: EUR 417,88
Gezin zonder kinderen: EUR 626,82
Alleenstaande ouder met 1 kind: EUR
626,82
Alleenstaande ouder met 2 kinderen:
EUR 752,18
Koppel met 1 kind: EUR 752,18
Koppel met 2 kinderen: EUR 877,54
Koppel met 3 kinderen: EUR 1.044,69

Gemiddelde noden binnen het kader van de
bijstand voor bestaansmiddelen (Hilfe zum
Lebensunterhalt) - standaardbedragen
(Regelsatz), eenmalige tussenkomsten
(einmalige Leistungen), tussenkomst voor
speciale noden (Mehrbedarfszuschlag) voor
alleenstaande ouders - in de oude Länder
(vanaf 1 juli 2003) zonder rekening te
houden met de kosten voor huisvesting.
• Alleenstaande: EUR 342
• Koppel zonder kinderen: EUR 618
• Koppel met 1 kind (10 jaar): EUR 848
• Koppel met 2 kinderen (8 en 12 jaar):
EUR 1.078
• Koppel met 3 kinderen (8, 10 en 12 jaar):
EUR 1.308
• Alleenstaande ouder met 1 kind (10
jaar): EUR 572
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen (8
en 10 jaar): EUR 920

IERLAND

Armoedegrens: EUR 661
Armoedecijfer: 21%

ITALIE

Armoedegrens: EUR 587
Armoedecijfer: 19%

Bijkomende
Welvaartsuitkering
(Supplementary
Welfare Allowance)
Dit verschaft een
weekinkomen aan
mensen die weinig of
geen middelen hebben.
Bijkomend zijn er
forfaitaire uitkeringen
voor uitzonderlijke en
dringende
omstandigheden.
Verschillende bedragen.
Wettelijk recht op de
wekelijkse uitkering
zolang de
omstandigheden het
vereisen. De forfaitaire
uitkeringen en de
wekelijkse
supplementen voor huur
of afbetaling zijn
willekeurig.
Levensminimum
(Minimo Vitale) of
Minimum Inkomen
(Reddito minimo)
Uitkering waarbij
publieke middelen
overgemaakt worden
aan burgers zonder
werk. Hun inkomen zit
onder een bepaald
niveau (overeenkomend
met een hypothetisch
bestaansniveau).
Verschillende bedragen
afhankelijk van de
samenstelling van het
gezin en het minimum
inkomen dat vastgelegd
wordt door de regio’s, de
gemeenten en de lokale
Gezondheidscentra.

Basisuitkering
wordt individueel
uitbetaald,
supplementen
voor kinderen of
volwassenen ten
laste.

Onbeperkt.
Normaal gezien
uitbetaalbaar vanaf 18
jaar.

Niet beschikbaar voor
mensen met een
voltijdse baan of een
voltijds
studieprogramma.
Niet beschikbaar voor
mensen betrokken in
een arbeidsgeschil,
maar wel uitkeerbaar
aan hun personen ten
laste.

Het niveau van het
basisbedrag is centraal op
nationaal niveau vastgelegd.
Er zijn geen regionale
verschillen.

Basis minimum uitkering (maandelijkse
bedragen):
• Alleenstaande: EUR 584
• Koppel zonder kinderen: EUR 987
• Koppel met 1 kind: EUR 1.060
• Koppel met 2 kinderen: EUR 1.133
• Koppel met 3 kinderen: EUR 1.206
• Alleenstaande ouder met 1 kind: EUR
657
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen:
EUR 730
Alle kinderen ten laste worden op dezelfde
manier behandeld. EUR 16,80 per week,
ongeacht de leeftijd.

Alle burgers in
een moeilijke
situatie die te
wijten is aan een
gebrek aan
individuele
economische
middelen.

Beperkt, met de
mogelijkheid tot
vernieuwing afhankelijk
van de duur van de
moeilijke situatie.
Geen leeftijdsgrens;
uitzondering: Regio
Campania met een
specifieke gemeentelijke
regeling voor
weeskinderen.

De rechthebbende
moet bereid zijn om
deel te nemen aan
activiteiten waardoor
zijn/haar situatie kan
verbeteren.

Vastgelegd door de Regio’s.
Regionale verschillen.

Niveau vastgelegd door de regio’s (er zijn
geen gegevens bekend over de uitkeringen
uitgekeerd door gemeenten of lokale
Gezondheidscentra):
• Alleenstaanden: min. EUR 232, max.
EUR 269
• 2 personen: min. EUR 338, max. EUR
542
• 3 personen: min. EUR 440, max. EUR
697
• 4 personen: min. EUR 542, max. EUR
852
• 5 personen: min. EUR 594, max. EUR
914
In de Aosta Vallei en in de autonome
provincie Trente, kunnen boven op deze
bedragen uitkeringen voor huur, verwarming
en algemene kosten uitbetaald worden.
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LETLAND

Armoedegrens: EUR 101
Armoedecijfer: 16%

LITOUWEN

Gegarandeerd
Minimum Inkomen
(Pabalsts garanteta
minimala ienakuma
limena
nodrošinašanai).
Verzekeren van een
minimum inkomen aan
elk lid van een behoeftig
gezin wiens inkomen
lager is dan een bedrag
vastgelegd door de
Ministers.
Men is rechthebbende
als hij/zij voldoet aan de
voorwaarden vastgelegd
bij wet en aan de
inkomens- en
eigendomstest. De
uitkering kan in geld of
in natura. Het
Gegarandeerde
Minimum Inkomen wordt
berekend als verschil
tussen het bedrag
vastgelegd door de
Ministers (LVL 18 - EUR
28) en het persoonlijke
inkomen.
Sociale Voordelen
(Socialine pašalpa).
Verschillende bedragen.

Armoedegrens: EUR 94
Armoedecijfer: 17%
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Burgers van
Letland, niet
inwoners en
vreemdelingen
die een
persoonlijke
identiteitscode
kregen,
uitzondering
voor personen
die een tijdelijke
verblijfsvergunning
kregen.

Gegaranderd voor 3
maanden en
vernieuwbaar voor een
periode van maximum 9
maanden per jaar.
Geen leeftijdsgrens.

Werkloze
rechthebbenden die
kunnen werken zijn
verplicht zich in te
schrijven bij de
Nationale
Tewerkstellingsdienst,
werk te zoeken en
aanvaardbare
werkaanbiedingen
aan te nemen.
De rechthebbenden
zijn verplicht mee te
werken met
maatschappelijke
werkers om hun
situatie te verbeteren.

Vastgelegd door de overheid.
Gemeenten kunnen hogere
bedragen uitbetalen
afhankelijk van hun budget.

Maximum bedrag (voor rechthebbenden
zonder inkomen met uitzondering van
kinderbijslag):
• Alleenstaande: LVL 18,00 (EUR 28)
• Koppel zonder kinderen: LVL 36,00
(EUR 55), met 1 kind: LVL 48,00 (EUR
74), met 2 kinderen: LVL 56,80 (EUR
87), met 3 kinderen: LVL 67,20 (EUR
103)
• Alleenstaande ouder: met 1 kind: LVL
30,00 (EUR 46), met 2 kinderen: LVL
38,80 (EUR 59)

Gezinnen
(inclusief
alleenstaanden)
hebben recht op
Sociale
Voordelen.

Uitgekeerd voor 3
maanden. Vernieuwing
is mogelijk (onbeperkt
aantal vernieuwingen
mogelijk) zolang de
omstandigheden niet
veranderd zijn.
Geen leeftijdsgrens.

Mensen in de actieve
leeftijd zonder werk
moeten zich laten
registreren bij het
Tewerkstellingsbureau
en moeten bereid zijn
te werken, zich te
vormen of om te
scholen. Weigeren
van een baan,
opleiding, uitvoeren
van diensten aan de
gemeenschap
(ondersteund door het
Tewerkstellingsfonds)
leidt tot schorsing of
weigering van
uitbetaling.

Vastgelegd door de Centrale
Overheid.
Gebaseerd op de prijzen van
de basisgoederen.

Maandelijkse bedragen voor gezinnen
zonder ander inkomen:
• Alleenstaande: LTL 121,50 (EUR 35)
• Koppel zonder kinderen: LTL 243,00
(EUR 70)
• Koppel met 1 kind (10 jaar): LTL 364,50
(EUR 106)
• Koppel met 2 kinderen (8, 12 jaar): LTL
486,00 (EUR 141)
• Koppel met 3 kinderen (8, 10, 12 jaar):
LTL 620,00 (EUR 180)
• Alleenstaande ouder met 1 kind (10
jaar): LTL 243,00 (EUR 70)
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen (8,
10 jaar): LTL 364,50 (EUR 106)

LUXEMBURG

Armoedegrens: EUR 1198
Armoedecijfer: 12%

MALTA

Armoedegrens: EUR 420
Armoedecijfer: 15%

Gegarandeerd
Minimum Inkomen
(Revenu Minimum
Garanti)

Individueel recht
maar uitkering
voor gezin
mogelijk.

Bereid zijn om te
participeren aan
maatregelen ter
activering.

Vastgelegd op nationaal
niveau. Bedrag vastgelegd in
vergelijking met het sociale
minimum loon en het
minimum pensioen.

Voldoende middelen
verzekeren voor een
menswaardig bestaan
en maatregelen voor
professionele en sociale
integratie. Het
gegarandeerde
minimum inkomen kan
een integratie uitkering
zijn of een bijkomende
uitkering die het verschil
tussen de hoogste
bedragen van het
minimum inkomen en de
som van persoonlijke
middelen compenseert.
Subjectief recht.
Niet willekeurig.
Sociale Bijstand
(Ghajnuna Socjali)

Onbeperkt.
Rechthebbend vanaf 25
jaar; uitzonderingen voor
mensen die niet kunnen
werken, voor mensen
die voor een kind of een
invalide zorgen

Bedragen zonder kinderbijslag:
• Alleenstaande: EUR 999,35
• Koppel zonder kinderen: EUR 1.499,05
• Koppel met 1 kind (10 jaar): EUR
1.589,99
• Koppel met 2 kinderen (10 en 12 jaar):
EUR 1.680,93
• Koppel met 3 kinderen (8, 10 en 12 jaar):
EUR 1.771,87
• Alleenstaande ouder met 1 kind (10
jaar): EUR 1.090,29
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen (10
en 12 jaar): EUR 1.181,23

Hoofd van het
gezin.

Onbeperkt.
Van 18 tot 60 jaar.

Rechthebbenden zijn
verplicht om gepast
werk te zoeken.

Vastgelegd door het
Parlement.
Gebaseerd op het
minimumloon.

Maandelijkse bedragen voor gezinnen
zonder ander inkomen:
• Alleenstaande: MTL 136,74 (EUR 320)
• Koppel zonder kinderen: MTL 151,95
(EUR 357)
• Koppel met 1 kind: MTL 167,15 (EUR
392)
• Koppel met 2 kinderen: MTL 182,36
(EUR 428)
• Koppel met 3 kinderen: MTL 197,57
(EUR 464)
• Alleenstaande ouder met 1 kind: MTL
151,95 (EUR 357)
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen:
MTL 167,15 (EUR 392)

Subjectief recht, niet aan
te geven aan de
belastingen, een
minimum inkomen
verzekeren aan mensen
die niet zelf in hun
onderhoud kunnen
voorzien.

17

NEDERLAND

Armoedegrens: EUR 693
Armoedecijfer: 11%

POLEN

Armoedegrens: EUR 145
Armoedecijfer: 15%
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Algemene Bijstand
Financiële bijstand
verlenen aan elke
burger, inwoner van
Nederland die niet kan
instaan voor het eigen
onderhoud of dat van
zijn gezin of hiermee
bedreigd wordt. Doel
van de uitkering is om
mensen opnieuw in een
positie te brengen
waarin ze onafhankelijk
in hun levensonderhoud
kunnen voorzien.
Nationale normen
werden vastgelegd.
Lokale gemeenten
kunnen andere
uitkeringen voorzien.
Sociale Bijstand
(Opieka spoleczna)
Doel is om mensen en
gezinnen in staat te
stellen hun problemen
op te lossen die ze
alleen met eigen
middelen niet de baas
kunnen.
Subjectief recht en
discrete toekenning
(andere voordelen).
Differentieel en vast
bedrag.

In principe is het
een individueel
recht; bijstand
kan
aangevraagd
worden door en
gekregen
worden door 1
persoon uit het
gezin
(gezinsbijstand).
Op vraag kan de
helft van dit
bedrag aan elke
partner
uitgekeerd
worden.

Permanente
inwoners.

Onbeperkt.
Vanaf 18 jaar. Mensen
tussen 21 en 22 kunnen
minder ontvangen als de
gemeente van oordeel is
dat met het uitkeren van
het volledige bedrag
gaan werken financieel
onaantrekkelijk wordt.
Het niveau voor
jongeren onder 21 jaar
is gebaseerd op de
kinderbijslag. Als zij
hogere kosten hebben,
zijn hun ouders
verantwoordelijk. Als
ouderlijke ondersteuning
onmogelijk is, kan een
bijkomende uitkering
gevraagd worden mits
aanvaarden van sociale
begeleiding.
Permanente Uitkering
(subjectief recht) of
Tijdelijke Uitkering
(discreet recht).
Vanaf 18 jaar.

Mensen moeten zo
goed als mogelijk hun
best doen om in hun
eigen onderhoud te
voorzien.
Rechthebbenden
moeten werk zoeken,
een gepaste baan
aanvaarden en zich
inschrijven in een
Werkgelegenheidsbureau.
Als de rechthebbende
weigert mee te
werken aan een
actieplan kan de
sociale dienst sancties
nemen (stopzetten of
schorsen van de
bijstand).

Vastgelegd in de Algemene
bijstandswet, ABW, waarin
de maandelijkse
standaardbedragen
opgenomen worden. Deze
standaardbedragen hangen
samen met het minimumloon.

Iedereen die kan
werken moet
beschikbaar zijn voor
een baan, opleiding of
socio professionele
integratie, moet zich
inschrijven in een
tewerkstellingsbureau,
behalve
rechthebbenden op
een Permanente
Uitkering die zorgen
voor een gehandicapt
kind. Tijdelijke
Uitkering kan gegeven
worden bij financiële
problemen die bv. te
maken hebben met
werkloosheid,
chronische ziekte of
handicap.

Vastgelegd op nationaal
niveau door de Overheid.

Maandelijkse netto standaard bedragen
(zonder kinderbijslag) voor personen tussen
21en 65 jaar:
• Gehuwde koppel/samenwonenden
zonder kinderen: EUR 1.103,34
• Alleenstaande ouder: EUR 772,34
• Alleenstaande: EUR 551,67
Bijkomend wordt een vakantie-uitkering
betaald van 8% van bovenstaande
bedragen.
Alleenstaande ouders en alleenstaanden
kunnen een bijkomende uitkering tot EUR
220,67 uitbetaald krijgen (door de
gemeente).

Maandelijks Permanente Uitkering (Zasiłek
Stały): min. PLN 30 (EUR 6,26), max. PLN
418 (EUR 87).
Maandelijkse Tijdelijke uitkering (Zasiłek
Okresowy): min. PLN 20 (EUR 4,17), max.
PLN 418 (EUR 87).

PORTUGAL

Armoedegrens: EUR 414
Armoedecijfer: 20%

SLOWAKIJE

Armoedegrens: EUR 145
Armoedecijfer: 21%

Sociaal Integratie
Inkomen (Rendimento
social de inserção)
Belastingvrij voordeel en
onderdeel van sociaal
integratie programma
waarbij aan individuen
en hun gezin voldoende
middelen verzekerd
worden opdat zij in hun
basisnoden kunnen
voorzien en ondertussen
geleidelijk aan weer
geïntegreerd raken op
sociaal en professioneel
vlak.
Verschillende bedragen.
Subjectief recht.
Voordeel bij Materiële
Noden
(Dávka v hmotnej
núdzi)
Belastingsvrij voordeel
voor mensen die niet in
hun onderhoud kunnen
voorzien.
Verschillende bedragen
afhankelijk van het
aantal gezinsleden.
Subjectief recht.
Niet willekeurig.

Vanaf 18 jaar,
of jonger dan 18
jaar als ze
personen ten
laste hebben of
voor de meisjes,
als ze zwanger
zijn.

12 maanden,
verlengbaar als aan de
wettelijke voorwaarden
voldaan is.
18 jaar of ouder.
Indien jonger dan 18
jaar als hij/zij
minderjarigen ten laste
heeft of zij zwanger is.

Beschikbaar zijn voor
werk, vorming en
integratie-activiteiten.
Mensen tussen 18 en
30 jaar moeten zich
inschrijven in een
tewerkstellingscentrum.

Vastgelegd op nationaal
niveau.
Geen regionale verschillen.
De uitkering moet minstens
5% zijn van het bedrag van
het belastingsvrije pensioen
van EUR 151,84.

Individuen en
gezinnen.

Het voordeel is door de
Staat voorzien voor een
periode van 24
maanden, nadien door
de gemeenten.
Geen leeftijdsgrens.

Rechthebbenden in
actieve leeftijd,
moeten bereid zijn om
werk, opleiding of
uitvoeren van kleine
gemeenschapsdiensten te
aanvaarden. Zij
moeten zich
inschrijven bij de
Dienst van werk,
sociale zaken en
gezin opdat ze een
hoger bedrag
‘Voordeel bij Materiële
Noden’ zouden
kunnen ontvangen.

Bestaansminimum (Zivotné
minimum) is op national
niveau vastgelegd door het
Parlement. De toepassing
wordt uitgevoerd door het
Ministerie van Arbeid,
Sociale Zaken en Gezin. Het
wordt beschouwd als het
noodzakelijke minimum
inkomen voor iemand met
materiële noden. Het houdt 1
warme maaltijd per dag,
noodzakelijke kledij en
onderdak in. Het bedrag
staat in relatie tot het bedrag
van het minimumloon.

•
•
•
•
•
•
•
•

Alleenstaande: EUR 151,84
Koppel: EUR 303,68
Gezin met 3 volwassenen: EUR 409,97
Alleenstaande ouder met 1 kind: EUR
227,76
Alleenstaande ouder met 2 kinderen:
EUR 303,68
Koppel met 1 kind: EUR 379,60
Koppel met 2 kinderen: EUR 455,52
Koppel met 3 kinderen: EUR 546,62

Maandelijks maximum bedrag met
kinderbijslag voor gezinnen zonder ander
inkomen:
• Alleenstaande: SKK 4.130 (EUR 102)
• Koppel zonder kinderen: SKK 7.310
(EUR 181)
• Koppel met 1 kind (10 jaar): SKK 8.190
(EUR 203)
• Koppel met 2 kinderen (8, 12 jaar): SKK
8.740 (EUR 217)
• Koppel met 3 kinderen (8, 10, 12 jaar):
SKK 9.290 (EUR 230)
• Alleenstaande ouder met 1 kind (10
jaar): SKK 5.590 (EUR 139)
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen (8,
10 jaar): SKK 6.140 (EUR 152)
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SLOVENIE

Armoedegrens: EUR 348
Armoedecijfer: 11%

SPANJE

Armoedegrens: EUR 544
Armoedecijfer: 19%
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Financiële Sociale
Ondersteuning
(Denarna socialna
pomoc).
Financiële hulp voor
individuen en gezinnen
die zich onvrijwillig in
een tijdelijke situatie van
onmacht bevinden om in
hun levensonderhoud
(volgens wettelijke
criteria) te voorzien.
Het Centrum voor
Sociaal Werk kan een
Financiële Sociale
Ondersteuning uitkeren
om de tijdelijke materiële
moeilijkheden te
overbruggen.

Minimum integratieinkomen (Ingreso
mínimo de inserción of
Renta mínima).
Armoede bestrijden door
middel van financiële
steun nodig om in de
basisnoden te kunnen
voorzien.
Verschillende bedragen.
Subjectief recht.
Niet willekeurig, soms
bepaald door
beschikbare budgetten.

Alle permanente
inwoners en de
rechthebbenden
op basis van
internationale
akkoorden die
goedgekeurd
werden door de
Republiek van
Slovenië.

Individuen of
onafhankelijke
gezinsentiteiten.

De duur van de
Financiële Sociale
Ondersteuning mag de 3
maanden niet
overschrijden als het
voor de 1e keer
uitbetaald wordt. Bij
vernieuwingen
(onbeperkt aantal
vernieuwingen mogelijk
als omstandigheden niet
veranderen) is een
periode van maximum 6
maanden mogelijk.
Bij leeftijd,
ziekte/invaliditeit of
andere omstandigheden
waarbij zijn/haar sociale
status niet meteen zal
verbeteren kan het
voordeel ook gedurende
maximum 12 maanden
uitgekeerd worden.
Ondersteuning wordt
ook gegeven aan
alleenstaanden ouder
dan 18 jaar, die noch
gehuwd zijn noch
samenwonen of
kinderen hebben.
Geen andere
leeftijdsvoorwaarden.
Algemeen 12 maanden;
mogelijkheid tot
verlenging.
Tussen 25 en 65 jaar;
onder 25 jaar als men
kinderen of
gehandicapten ten laste
heeft.

In principe is iedereen
verplicht om doorheen
werk te voorzien in de
eigen middelen.
Deelnemen aan een
actief tewerkstellingsprogramma is
noodzakelijk om recht
te hebben op de
Ondersteuning. Het is
mogelijk dat een
contract met het
Centrum Sociaal Werk
wordt afgesloten.
Financiële Sociale
Ondersteuning zal niet
uitgekeerd worden als
spaargeld of
eigendommen meer
bedraagt dan 24 keer
het nationale
minimumloon van SIT
111.484 (EUR 467)

Op nationaal niveau (geen
regionale verschillen).
Het bedrag van het
Financiële Sociale
Ondersteuning is verbonden
met het Minimum Inkomen
(minimalni dohodek)
vastgelegd door en
toegepast in
overeenstemming met de
jaarlijkse Sociale
Beschermingswet (Zakon o
socialnem varstvu).

Maandelijkse bedragen van Financiële
Sociale Ondersteuning voor gezinnen zonder
ander inkomen:
• Alleenstaande: SIT 45.524 (EUR 191)
• Koppel zonder kinderen: SIT 77.391
(EUR 324)
• Koppel met 1 kind: SIT 91.048 (EUR
382)
• Koppel met 2 kinderen: SIT 104.705
(EUR 439)
• Koppel met 3 kinderen: SIT 118.362
(EUR 496)
• Alleenstaande ouder met 1 kind: SIT
72.838 (EUR 305)
• Alleenstaande ouder met 2 kinderen: SIT
86.496 (EUR 363)

Bereid zijn te werken.
Rechthebbende moet
deelnemen aan een
integratieprogramma
op maat.

Door Autonome
Gemeenschappen
(Comunidades Autónomas).
Belangrijk verschil in
voordelen tussen EUR 180
en EUR 228, in bijkomende
uitkeringen voor gezinsleden
en in toelatingsvoorwaarden.

Het bedrag hangt af van:
• Autonome Gemeenschappen
(Comunidades Autónomas).
• Aanwezigheid van personen ten laste.
• Beschikbaar geld.

ZWEDEN

Armoedegrens: EUR 709
Armoedecijfer: 9%

GROOT-BRITTANNIË

Armoedegrens: EUR 749
Armoedecijfer: 17%

Economische Bijstand
(Ekonomiskt bistånd)
Sociale ondersteuning is
een laatst hulpmiddel.
De ondersteuning wordt
aan mensen of gezinnen
gegeven die tijdelijk
(voor een kortere of
langere termijn) over
onvoldoende middelen
beschikken om in hun
levensonderhoud te
voorzien.

Inkomen
Ondersteuning
(Income Support)
Systeem betaald door
belastingen. Het voorziet
in financiële hulp voor
mensen die niet voltijds
werken (16 uren of meer
per week voor de
aanvrager, 24 uren of
meer voor de partner
van de aanvrager). Ze
moeten zich niet als
werklozen laten
inschrijven en hun totale
inkomen ligt beneden
het minimum niveau.
Verschillende bedragen.

In principe is het
een individueel
recht. Er wordt
rekening
gehouden met
de gezinssituatie
(gehuwd of niet
gehuwd met
minderjarige
kinderen).

Individueel, een
individu kan
Ondersteuning
vragen voor
partner en voor
kinderen ten
laste.

Onbeperkt, tot
verbetering van de
omstandigheden.
Ondersteuning wordt
aan een gezin als
geheel gegeven tot
zolang ouders
ondersteuning
verschuldigd zijn aan de
kinderen.
Geen andere
leeftijdsgrens.

Iedereen moet in de
eerste plaats voor
zichzelf kunnen
instaan, moet
proberen een baan te
vinden met een
voldoende hoog loon,
zolang hij/zij kan
werken.

Onbeperkt.
Algemeen vanaf 18 jaar.
In speciale
omstandigheden ook
voor jongeren van 16 of
17 jaar.

Verplichte
bijeenkomsten met
persoonlijke
adviseurs. Mensen die
in staat zijn om te
werken hebben eerder
recht op een
werkloosheidsvergoeding (Jobseekers'
Allowance) dan op
een steun (Income
Support).
Kapitaal, een woning
niet meegerekend,
van de rechthebbende
en/of zijn partner moet
kleiner zijn dan GBP
8.000 (EUR 11.852)
voor mensen jonger
dan 60 jaar, GBP
12.000 (EUR 17.778)
voor mensen ouder
dan 60 jaar en GBP
16.000 (EUR 23.704)
voor mensen in
verzorgingstehuizen.

Een combinatie van het
nationale en lokale niveau.
Overheid en Parlement
beslissen jaarlijks de
bedragen toegekend aan
bepaalde categorieën van
uitgaven. Voor andere
categorieën uitgaven zijn de
gemeenten binnen de perken
van het mogelijke
verantwoordelijk.

Vastgelegd door de Overheid
op nationaal niveau. Geen
regionale verschillen.

Maandelijkse bedragen die uitgaven dekken
van voeding, kledij en schoenen, spel en
vrije tijd, wegwerpartikelen, gezondheid en
hygiëne, dagelijkse krant, telefoon en TV:
• Alleenstaande: SEK 2.650 (EUR 290)
• Koppel: SEK 4.840 (EUR 529)
• Kinderen (afhankelijk van leeftijd): min.
SEK 1.470 (EUR 161), Max. SEK 2.440
(EUR 267)
Voor gemeenschappelijke gezinsuitgaven
wordt een extra bedrag voorzien afhankelijk
van de gezinsgrootte. Vb. (totaal bedrag):
• Alleenstaande: SEK 3.370 (EUR 369)
• Koppel zonder kinderen: SEK 5.640
(EUR 617)
Maandelijkse bedragen (omgezette
weekbedragen) met kinderbijslag waar
mogelijk. Voordelen op het vlak van
huisvesting en belastingen zijn inbegrepen in
de gemiddelde lokale taksen die variëren al
naargelang het type en de grootte van het
gezin:
• Alleenstaande 25 jaar: GBP 472,81
(EUR 700)
• Koppel, geen kinderen: GBP 623,18
(EUR 923)
• Koppel met 1 kind (10 jaar): GBP 895,01
(EUR 1.326)
• Koppel met 2 kinderen (8 en 12 jaar):
GBP 1.111.59 (EUR 1.647)
• Koppel met 3 kinderen (8, 10 en 12 jaar):
GBP 1.296,97 (EUR 1.921)
• Alleenstaande ouder, ouder dan 18 jaar
met 1 kind (10 jaar): GBP 742,04 (EUR
1.099)
• Alleenstaande ouder, ouder dan 18 jaar
met 2 kinderen (8 en 10 jaar): GBP
957?32 (EUR 1.418)

Bronnen: Eurostat i.v.m. de cijfers over armoede (referentiejaar: 2001); MISSOC voor informatie over
minimum inkomen systemen:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection/missoc_en.htm
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