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Wat is dit?
In de meeste Europese landen kunnen
mensen die geen inkomen hebben uit
arbeid of uit een andere oorsprong een
minimum uitkering aanvragen om van te
leven. Dit minimuminkomen is een
vangnet dat een levensloop bepaalt voor
een groot aantal mensen. Het is over het
algemeen
premievrij
(d.w.z.
niet
afhankelijk van bijdragen van de lonen) en
is
inkomensafhankelijk
(aanvragers
moeten bewijzen dat ze geen andere
inkomsten hebben).
Er bestaat geen gemeenschappelijke
definitie of naam voor de verschillende
bestaande minimuminkomensregelingen
in de EU. Elk land stelt zijn eigen regels op
en bepaalt zelf de bedragen.
Nochtans heeft de Europese Raad de
fundamentele
rechten
op
een
minimuminkomen, toereikend voor een
waardig bestaan, herbevestigd in 1992.
Het werd in 2008 nog eens bevestigd door
de EU-commissie met de “Actieve Inclusie
Aanbeveling voor mensen die uitgesloten
zijn van de arbeidsmarkt vallen”.
In werkelijkheid zijn de bestaande
minimuminkomensregelingen
echt
onvoldoende. Sommige landen hebben geen
nationale regelingen en de uitkeringen zijn
verre van voldoende om mensen te
behoeden voor armoede. Leemte in de
dekking, lage opname van de uitkeringen en
ontoereikendheid van uitkeringen zijn
choquerend en onaanvaardbaar. Door de
crisis zijn de voorwaarden nog verder
aangescherpt voor de rechthebbenden, die
al ontmoedigd en gestigmatiseerd waren.
Vandaag zijn de bezuinigingen op
uitkeringen een vast onderdeel geworden
van de stugge besparingsplannen.

Rechten bestaan enkel op papier;
ze bestaan niet in de realiteit.
(9e Europese Ontmoeting van mensen in
armoede, juni 2010, Brussel)

Een minimuminkomen
voor een waardig bestaan
en een actieve deelname
(9e Europese Ontmoeting van mensen in
armoede, juni 2010, Brussel)

Waarom toereikende
minimuminkomensregelingen
van levensbelang zijn
Meer dan 84 miljoen mensen in de EU
(17%) worden vandaag geconfronteerd
met armoede. De EU-regeringen
bereikten een akkoord over de
doelstelling om “de armoede terug te
dringen met 20 miljoen mensen”.
Het is een kwestie van respect voor de
menselijke
waardigheid
en
de
fundamentele rechten, en de naleving
van de internationale overeenkomsten.
Het geeft de broodnodige veiligheid aan
mensen die uitgesloten zijn van de
arbeidsmarkt en dat in combinatie met
gemakkelijk toegankelijke diensten en
trajecten die leiden naar het
arbeidsproces, hen helpt terug aan de
slag te geraken wanneer de kans zich
voordoet.
Het is een essentiële voorwaarde voor
sociale cohesie en om iedereen te
kunnen laten deelnemen aan het
maatschappelijk leven.
Het voorkomt de overdracht van
armoede van generatie op generatie.
Het ondersteunt de consumptie en
fungeert
als
een
“economische
stabilisator” die mogelijk zal helpen om
de gevolgen van de crisis op te vangen
en het herstel te bevorderen.
Het is de basis voor een gezonde
inkomenshiërarchie in de samenleving
en een manier om sociale dumping en
het afglijden naar lage lonen te
voorkomen.

Wat moet er gebeuren?
“In de meeste landen zijn minimuminkomensregelingen onafdoende
waardoor niet iedereen een waardig bestaan kan leiden en velen vallen zeer
laag”.
(National Experts Synthesis Report, 2009)

OP EUROPEES NIVEAU
EU-leiders zouden zich formeel moeten
engageren om er voor te zorgen dat er
daadwerkelijk
een
beslissende
vooruitgang
gemaakt
wordt
betreffende de toegankelijkheid en
toereikendheid
van
het
minimuminkomen tijdens 2010, het
Europees Jaar voor Bestrijding van
Armoede en Sociale Uitsluiting.
De weg inslaan naar sociale normen in
de EU zou een hoofdobjectief van het
nieuwe
Europees
Platform
Armoedebestrijding moeten zijn.
Het Comité voor sociale bescherming
moet een gemeenschappelijke aanpak
afspreken, met inbegrip van een
gemeenschappelijke definitie en een
overeengekomen criterium om de
toereikendheid
van
minimuminkomensregelingen
te
bepalen.
Het bestuderen en de transnationale
uitwisseling van minimuminkomens en
de methodologie moeten gesteund
worden, verder bouwend de Sociale
Open Methode van Coördinatie (OMC).
Een stappenplan voor de ontwikkeling
van een kaderrichtlijn – garanderen van
een toereikend minimuminkomen voor
iedereen,
moet
overeengekomen
worden.
Als een eerste stap moeten de lidstaten
instemmen met het vastleggen van een
minimuminkomen dat ten minste
overeenkomt met de armoedegrens
(60% van de nationale mediaan
inkomen).

OP NATIONAAL NIVEAU
Regeringen moeten het belang van
een toereikend minimuminkomen
i.v.m.
sociale
samenhang
en
gedeelde welvaart bevestigen en
verzekeren dat uitkeringen toereikend
zijn en ten minste boven de
armoedegrens liggen.
Lidstaten
zonder
enige
minimuminkomensregeling zouden
dringend een dergelijke regeling
moeten invoeren.
Geen bezuinigingen mogen gemaakt
worden
in
de
minimuminkomensregelingen of in
de verlening van basisdiensten, als
deel van besparingsplannen.
Regeringen zouden een participatief
proces moeten opstellen voor het
herzien
van
hun
minimuminkomensregelingen,
dit
samen met mensen die in armoede
leven
en
NGO’s
die
hen
ondersteunen, om zodoende een
toereikend
niveau
van
minimuminkomen vast te leggen dat
aan
de
concrete
behoeften
beantwoord en een waardig bestaan
mogelijk maakt, voortbouwend op het
bestaande
budget
standaard
methodologie.

Wat kan je doen
“Er is slechts één doel: alle rechten van de mens op alle domeinen realiseren.
In realiteit worden deze rechten minder en minder gerespecteerd.”

(9e Europese Ontmoeting van mensen in armoede, juni 2010, Brussel)

EAPN is continu aan het
lobbyen voor sterkere EUinstrumenten ter erkenning en
uitvoering van het recht op
een toereikend
minimuminkomen voor
iedereen.

EAPN is bezig met een
publieke campagne voor
een toereikend
minimuminkomen voor
iedereen, ter
ondersteuning van een
EU-kaderrichtlijn.

Download EAPN Explainer
over de toereikendheid van
minimuminkomens via
www.eapn.eu

Vervoeg onze
campagne en neem
deel aan onze acties
www.adequateincome.eu

Deze publicatie wordt gesteund door het
EU-programma voor werkgelegenheid
en sociale solidariteit - PROGRESS (20072013).
De inhoud van deze publicatie reflecteert
niet noodzakelijk het standpunt of de
opinie van de Europese Commissie. Voor
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catI
d=327&langId=en
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