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VOORWOORD
Je zult het maar meemaken. Ziek worden en je behandeling niet kunnen 
betalen. Je job verliezen of je oogst vernield zien en geen inkomen hebben.  
Een leven lang werken en op je oude dag geen pensioen krijgen. 
Voor ¾ van de wereld is dit jammer genoeg geen fictie. Meer dan 5 miljard 
mensen komen in grote problemen bij de minste tegenslag. Waar je ook woont, 
zonder sociale bescherming is het leven als het ware een loterij. 
Maar de kans dat je het in je leven zonder sociale bescherming zult moet 
stellen, hangt even goed af van het land waar je woont, of je op het platteland 
of in de stad woont, je ouders rijk of arm zijn en of je een jongen of meisje bent. 
Dit is fundamenteel onrechtvaardig en ongelijk. 

Iedereen heeft nochtans recht op sociale bescherming. Dat is zo vastgelegd 
in verschillende internationale verdragen, conventies en aanbevelingen. Alle 
mensen hebben recht op een inkomensgarantie in situaties waarin ze niet 
(meer) kunnen werken en recht op toegang tot gezondheidszorg.  
Die twee elementen vormen de basis van sociale bescherming. Enkel door deze 
rechten waar te maken, kunnen we bekomen dat iedereen, wereldwijd, een 
menswaardig leven kan leiden. 

Jammer genoeg blijven die internationale overeenkomsten al te vaak dode 
letter. Ook binnen ontwikkelingssamenwerking is sociale bescherming een 
onderbelicht thema, nochtans vormt het volgens ons een van de kernelementen 
van de ontwikkelingsagenda van de 21ste eeuw.

Om die mooie principes in de praktijk te helpen brengen voeren zestien 
organisaties twee jaar lang samen campagne. Vakbonden, mutualiteiten 
en ngo’s uit diverse ideologische families: een grote coalitie in elk opzicht. 
11.11.11 als koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en CNCD-11.11.11 
als koepel van de Franstalige organisaties coördineren het geheel.

In dit dossier geven we onze gedeelde visie op sociale bescherming weer. 
We tonen aan dat het een belangrijke hefboom is voor ontwikkeling en 
sociale verandering. We schetsen de mogelijke wegen om tot universele 
sociale bescherming te komen en de verantwoordelijkheden van overheden 
en maatschappelijke actoren daarbij. Heel wat voorbeelden bewijzen dat in 
veel landen hard gewerkt wordt aan sociale bescherming. Ten slotte kunnen 
de politieke eisen en aanbevelingen die we met deze campagne naar voren 
schuiven onze Belgische en Europese politici alvast op weg helpen.

Bogdan Vanden Berghe 
Algemeen directeur 11.11.11
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INLEIDING: NOOD AAN SOCIALE BESCHERMING 
EN WAARDIG WERK1 

Ondanks de economische crisis nemen overal ter 
wereld de tegenstellingen tussen arm en rijk toe. 
De rijken worden rijker, de armen armer.  Ook in de 
meeste rijkere landen is dat zo. Wie in België tot de 
laatste groep behoort, kan gelukkig rekenen op een 
stelsel van sociale zekerheid. Voor wie ziek wordt, is er 
de ziekteverzekering. Wie te oud wordt om te werken, 
krijgt een pensioen. Wie werkloos wordt, ontvangt een 
uitkering. Enzovoort. 

In veel andere landen is de situatie minder rooskleu-
rig. 73% van alle mensen hebben geen volwaardige 
sociale bescherming.2 Meer dan de helft van de we-
reldbevolking heeft zelfs geen enkele vorm van sociale 
bescherming.3 De toegang ertoe is vooral problema-
tisch in landen waar een groot deel van de bevolking 
aangewezen is op de informele economie (zie p. 8) 
om in haar levensonderhoud te voorzien. Ook zijn er 
duidelijke verschillen tussen het platteland, waar de 
bevolking grotendeels afhankelijk is van kleinschalige 
familiale landbouw, en verstedelijkte gebieden.

Door de steeds grotere concurrentie tussen bedrijven 
en door de economische globalisering worden grote 
groepen mensen uitgesloten en vaak ook uitgebuit. 
Om wereldwijd concurrentieel te blijven, verlagen 
bedrijven en landen de lonen en kalven ze de sociale 
zekerheid af (race to the bottom). Veel landen voeren 
ook een hard bezuinigingsbeleid, wat eveneens een 
neerwaartse druk op de sociale bescherming veroor-
zaakt. We stellen deze tendens vast in verschillende 
Europese landen en in veel ontwikkelingslanden. 
Hoewel politici sociale bescherming aanprijzen in 
hun officiële discours, halen het gevoerde beleid en 
de onderliggende visie op mens en maatschappij in 
de praktijk de fundamenten van sociale bescherming 
onderuit. Een goed voorbeeld hiervan is Griekenland. 
Ook indexen als de ‘Doing Business Ranking’4 van de 
Wereldbank houden nog steeds te weinig rekening met 
de maatschappelijke meerwaarde van bijvoorbeeld 
sociale bijdragen. 
  

Deze neerwaartse druk op sociale bescherming moet 
absoluut gestopt worden. Een aantal positieve voor-
beelden van landen die de sociale bescherming voor 
hun inwoners aan het opbouwen zijn, zoals de staps-
gewijze invoering van een universele ziekteverzekering 
in Indonesië, bewijzen trouwens dat het anders kan. 
Daarom pleiten wij voor een inclusieve duurzame ont-
wikkeling  met waardig werk én sociale bescherming 
voor iedereen, wereldwijd. Voor een economie die in 
dienst  staat van het welzijn van allen. Iedereen moet 
mee profiteren en niemand mag uit de boot vallen. 
Alle mensen hebben immers recht op een waardig 
leven, van bij hun geboorte tot aan hun dood. 

We kiezen voor een samenleving met een universele 
en volwaardige sociale bescherming. Elk land zal die 
op een andere manier realiseren, want de uitwerking 
hangt samen met de onderliggende maatschappijvisie 
van waaruit het vertrekt en het ontwikkelingsmodel 
waar het naartoe wil. Dat vergt fundamentele keuzes 
omtrent prioriteiten en waarden. We merken dit zowel 
bij ons als bij onze partners die ijveren voor meer 
sociale bescherming. 

Overheden moeten hun beleidsstrategieën voor econo-
mie, werkgelegenheid, fiscaliteit, enzovoort afstemmen 
op hun beleid voor sociale bescherming. Daarnaast 
moeten maatregelen om de sociale bescherming te 
bevorderen gepaard gaan met een evenwichtig eco-
nomisch beleid en de creatie van waardige jobs. Want 
als grote delen van de bevolking geen waardig werk 
hebben, worden ze blijvend afhankelijk van bijstands-
programma’s en dan volstaat sociale bescherming niet 
meer. Productief en kwalitatief werk verhoogt immers 
niet alleen het inkomen van gezinnen, maar draagt 
ook bij tot een stabiele en duurzame financiering van 
sociale bescherming. Dat zorgt dan weer voor een 
hogere productiviteit en een grotere inzetbaarheid van 
de bevolking op de arbeidsmarkt.
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Er is geen universele definitie van sociale bescher-
ming. Het concept evolueert in de tijd en varieert 
per land, per continent en per organisatie in func-
tie van historische, economische, sociale, politieke 
en culturele factoren. Maar voor ons moet sociale 
bescherming minstens aan de volgende voorwaar-
den voldoen: 

• Sociale bescherming heeft als doel om voor elke 
mens, gedurende zijn gehele levenscyclus, een 
voldoende groot inkomen (ook bij werkloosheid, 
ziekte, enzovoort) en toegang tot kwalitatieve basis-
voorzieningen te verzekeren, zodat hij/zij in staat is 
het hoofd te bieden aan de risico’s en gebeurtenis-
sen van het leven.

• Sociale bescherming bestaat uit een coherent sa-
menhangend geheel van op solidariteit gebaseerde 
structurele, collectieve initiatieven en maatregelen.

Daarom is onze eigen definitie van sociale bescher-
ming de volgende: 

Sociale bescherming omvat een coherent en op 
solidariteit gebaseerd geheel van structurele initia-
tieven en maatregelen. Die hebben tot doel om inko-
mensgarantie en toegang tot basisvoorzieningen te 
verzekeren voor alle mensen, gedurende hun gehele 
levenscyclus.

Conventie 102 (1952) van de Internationale Arbeids-
organisatie (IAO) betreffende de sociale zekerheid 
legt de minimumnormen voor de negen categorieën 
van de sociale zekerheid vast: medische zorgen, 
ziekte-uitkeringen, werkloosheidsuitkeringen, pensi-
oenen, uitkeringen in geval van arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, familiale uitkeringen, moederschaps-
uitkeringen, invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen voor 
nabestaanden.5 Daarnaast voorziet ze onder andere 
de voorwaarden voor hun toekenning: in welke geval-
len heeft iemand er recht op?  

In de logica van deze conventie berust sociale be-
scherming op verzekeringsmechanismen (de recht-
hebbenden betalen bijdragen en ontvangen in ruil 
prestaties onder de vorm van uitkeringen of in natura) 
en op bijstandsmechanismen (de uitkeringen of pres-
taties in natura steunen niet op een directe financiële 
bijdrage van de rechthebbenden). Het samenspel 
tussen zowel verzekering als bijstand maakt dat het 
socialeverzekeringsprincipe onlosmakelijk verbonden 
is met solidariteit tussen ouderen en jongeren, zieken 
en gezonden, werkenden en werklozen. Daardoor 
onderscheidt het zich van een commercieel verzeke-
ringsprincipe.  

Sociale bescherming is een krachtige hefboom voor 
ontwikkeling, solidariteit en de strijd tegen ongelijk-
heid, zowel door de manier waarop ze gefinancierd is 
als door de ondersteuning voor kwetsbare mensen.  
Ze verzekert mannen en vrouwen een minimale 
inkomenszekerheid en toegang tot essentiële diensten 
tijdens de verschillende etappes in hun leven. Ze 
beschermt hen tegen armoede en onzekerheid die het 
leven en de risico’s van de economie met zich mee 
kunnen brengen.

Bij het uitwerken van de Waardig Werk Agenda nam 
de IAO sociale bescherming op als een van de vier 
pijlers. Onder andere door haar sterkere inzet voor 
waardig werk wereldwijd is de aandacht voor het be-
lang van sociale bescherming opnieuw toegenomen.

1. EEN MOGELIJKE DEFINITIE VAN SOCIALE 
BESCHERMING
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De economische boom in Indonesië brengt niet voor iedereen zoden aan de dijk. 
Meer dan de helft van de bevolking moet rondkomen met minder dan 1,50 euro 
per dag en de ongelijkheid is erg groot. Hoewel de Indonesische regering een 
speerpunt maakt van sociale bescherming voor iedereen, met stijgende uitgaven 
voor algemene ziekteverzekering en sociale bescherming en een nationale regle-
mentering met verplichte aansluiting, is er nog veel verbetering mogelijk. In 2010, 
bijvoorbeeld, betaalden werkgevers hun sociale bijdragen slechts voor één op de 
drie werknemers. Sociale bewegingen ijveren dan ook voor meer sociale rechtvaar-
digheid. De werknemers in de informele economie (65% van de actieve bevolking) 
vormen daarbij een specifieke doelgroep.

EEN NATIONAAL SYSTEEM

In 2004 nam Indonesië de National Security Law aan. Daarmee erkende de over-
heid het recht op sociale bescherming en haar verantwoordelijkheid om hierom-
trent een beleid te ontwikkelen. Haar ambitie was om in een periode van tien jaar 
een systeem uit te bouwen waarmee alle Indonesiërs moesten aansluiten bij de so-
ciale bescherming. Daarvoor ontwikkelden ze een systeem van getrapte bijdragen: 
gratis voor de armen, een graduele bijdrage voor zelfstandigen en werknemers uit 
de informele economie en een verplicht systeem voor werknemers uit de formele 
economie. Maar de realisatie bleek een hele uitdaging, vooral omdat de administra-
tie versnipperd is. 
 
In 2011 kwam er een wet voor de coördinatie van de sociale bescherming. 
Tegen 2019 moeten alle bestaande systemen onder de bevoegdheid van twee 
administraties komen. Een ander belangrijk element van de wet is dat de over-
heid het beheer volledig in eigen handen neemt, en het niet langer overlaat aan 
staatsondernemingen met winstoogmerk. 

VELE HANDEN EN EEN GROTE DRUK

De rol van de vakbonden was cruciaal bij de invoering van de wet, maar is dat 
nog meer bij de uitvoering ervan. Het Action Committee for Social Security, 
een vereniging van 66 vakbonden, ngo’s en studentenorganisaties, heeft sterk 
gewogen op de recente realisaties. De aanhoudende inzet voor sociale bescher-
ming heeft de rol van de vakbonden als sociale partner nog versterkt. 

Op dit moment zetelen de bonden in het controleorgaan dat de instellingen voor 
sociale bescherming superviseert. De vakbond KSBSI, een partner van ACV en 
Wereldsolidariteit, ziet twee grote uitdagingen: de toetreding van mensen die in 
de informele economie werken en de doorstorting van de werkgeversbijdragen 
in de formele sector. KSBSI wil ervoor zorgen dat de sociale zekerheidswet en 
de hervorming ook daadwerkelijk een verandering voor de werknemers en hun 
inkomenssituatie inhoudt. Ook maakt het zijn leden bewust van hun recht op 
sociale zekerheid, zodat ze dit kunnen verdedigen en opeisen bij hun bedrijfs-
leiding.

Bron: ACV

INDONESIË: SOCIALE BESCHERMING DANKZIJ VAKBONDEN

CASE
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Foto: ACV
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WAT IS INFORMELE 
ECONOMIE? 
 
Een fruitsapverkoper op een straathoek in 
Peru, een kleine Rwandese boer, een Salvado-
raanse suikerrietkapper zonder contract die 
cash betaald wordt per gekapte hoeveelheid 
riet, een Indonesische bewakingsagent die 
off-the-record bijklust als taxichauffeur of een 
Vlaamse man die het gras afrijdt van zijn buur 
in ruil voor hulp bij de schilderwerken aan zijn 
gevel … zij werken allemaal in de informele 
economie. 

De term verwijst naar alle wettelijke en on-
wettelijke economische activiteiten die niet in 
officiële cijfers kunnen worden weergegeven 
en dus niet opgenomen zijn in het bnp of in 
de statistieken van een land. Doordat deze 
activiteiten niet economisch meetbaar zijn, is 
de wettelijke regelgeving er niet of onvoldoende 
op van toepassing. 

Er worden twee vormen van informele econo-
mie onderscheiden. Bij informele zelfstandige 
tewerkstelling voeren mensen een zelfstandige 
activiteit uit zonder formeel statuut, zoals de 
straatverkoper of de kleine boer. Mensen die 
voor een al dan niet geregistreerd bedrijf wer-
ken, maar zonder contract, werken in informele 
tewerkstelling in loondienst. De Salvadoraanse 
suikerrietkapper weet hoe dat voelt. 

De informele economie vertegenwoordigt van-
daag - de landbouwsector niet meegerekend - 
in Latijns-Amerika ongeveer 51% van de totale 
tewerkstelling, in Zuid-Azië ongeveer 82%, in 
Oost- en Zuidoost-Azië ongeveer 65%,  in Afri-
ka ongeveer 66% en in Oost- en Centraal-Euro-
pa minstens 10%.6

 

INFORMEEL VS. SOCIAAL
 
Werk in de informele economie is per definitie 
werk zonder sociale bescherming.7 En dit is 
bijzonder problematisch. Niet in het minst om-
dat de meerderheid van de actieve bevolking 
in Azië, Latijns-Amerika en Afrika actief is in de 
informele economie.8 Al deze mensen werken 
zonder contract, zonder vast loon of inkomen. 
Er is ook een oververtegenwoordiging van vrou-
wen. In Sub-Sahara -Afrika werkt 74% van de 
vrouwen buiten de landbouw informeel, tegen-
over 61% mannen. In Latijns-Amerika is het 
54% tegenover 48%. Vrouwen hebben vaak de 
laagste inkomens. Bovendien gaat informeel 
werk, als arbeider of zelfstandige, gepaard 
met een groot aantal risico’s: lagere inkomens 
en een grotere kans op arbeidsongevallen of 
beroepsziekten. 

Een groot deel van de wereldwijde actieve 
bevolking loopt dus een verhoogd risico op in-
komensverlies en gezondheidsproblemen. Toch 
hebben deze mensen amper of geen toegang 
tot sociale bescherming. Er worden immers 
geen  sociale bijdragen betaald en ze kunnen 
zich meestal geen privéverzekeringen veroorlo-
ven. Ze komen ook maar af en toe in aanmer-
king voor socialebijstandsmaatregelen. Als die 
al bestaan in hun land, zijn ze vaak afgestemd 
op specifieke doelgroepen zoals kinderen en 
ouderen. 

Wie werkt in de informele economie bouwt dus 
geen pensioen op, ontvangt geen uitkering in 
tijden van werkloosheid, krijgt geen moeder-
schapsverlof of -uitkering, geen vervangingsin-
komen bij ziekte, geen terugbetaling van ziek-
tekosten, enzovoort. In de meeste landen zijn 
socialezekerheidssystemen immers gekoppeld 
aan formele tewerkstelling.9 

SOCIALE BESCHERMING IN DE INFORMELE ECONOMIE

ACHTERGRONDINFO
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TWEE OPLOSSINGEN
 
Met deze campagne hameren we op het belang 
van sociale bescherming voor iedereen, dus 
ook voor informele werkers. Met economische 
groei alleen kunnen landen dit niet realiseren. 
Het oude idee dat economische groei automa-
tisch leidt tot een hogere graad van formele 
arbeid, blijkt niet te kloppen.10 In vele landen 
bleek groei, en de bijkomende tewerkstelling 
die hiermee gecreëerd werd, niet in staat om 
het aandeel van de informele economie te 
absorberen. De mobiliteit van informele naar 
formele arbeid is beperkt. 

Daarom pleit de IAO voor een tweesporenbeleid.
Enerzijds moet informeel werk zoveel mogelijk 
geformaliseerd worden. De maatregelen die 
overheden hiertoe moeten nemen, variëren. 
Ze kunnen bijvoorbeeld de arbeidsinspectie 
verstrengen opdat werkgevers de wet naleven, 
hun werknemers een contract aanbieden en 
hen inschrijven in het socialezekerheidsstel-
sel. Of ze kunnen een ondersteunend kader 
scheppen om formele bedrijfjes op te richten. 
Anderzijds moeten overheden er rekening mee 
houden dat een groep mensen steeds in de 
informele economie kan achterblijven. Daarom 
moeten ze publieke basisdiensten, zoals ge-
zondheidszorg, uitbreiden en programma’s voor 
inkomenszekerheid, zoals basispensioenen of 
kinderbijslag, ontwikkelen. 

Niet alleen overheden hebben een belangrij-
ke taak om dit kwetsbare deel van de actieve 
bevolking toegang te geven tot sociale bescher-
ming. Ook sociale organisaties spelen een 
cruciale rol. Ze kunnen deze mensen helpen 
om zich te organiseren, hun belangen te verde-
digen en eigen initiatieven te nemen.  

SENEGAL: ORGANISATIE VAN VROUWEN 
UIT DE INFORMELE ECONOMIE
 
ACLVB werkt sinds ongeveer tien jaar samen met de Sene-
galese vakbond CNTS (Confédération Nationale des Travail-
leurs du Sénégal) om de situatie van vrouwen die werken 
in de informele economie te verbeteren. In de eerste fase 
van die samenwerking werden de vrouwen zoveel mogelijk 
geïntegreerd in de democratisch georganiseerde vakbonds-
structuur van CNTS. De centrale schakel daarbij zijn de 
zogenaamde ‘arbeidsbeurzen’, die fungeren als regionale 
vertegenwoordiging van de vakbond. Op die manier kunnen 
de vrouwen hun individuele en collectieve rechten beter 
verdedigen. 

Op basis van de ervaring van CNTS werd samen met drie 
andere vakbondsconfederaties een intersyndicaal platform 
opgericht om de rechten van personen die actief zijn in de 
informele economie te verdedigen. Dit functioneert zowel 
op nationaal, regionaal als sectoraal niveau. Ze investeren 
in en versterken de capaciteit van de verantwoordelijken 
van de deelnemende vakbonden. Dit gebeurt door gerichte 
vormingen over communicatie- en onderhandelingstechnie-
ken, over de rol van vrouwen in de informele economie en 
over het beheer van syndicale diensten (microkredieten en 
solidariteitskassen, samenwerking met mutualiteiten). 

Het intersyndicaal platform versterkt de structurele moge-
lijkheden van de deelnemende vakbonden voor de omkade-
ring van werknemers in de informele economie en mikt op 
de oprichting van zestig nieuwe organisaties en syndicale 
diensten. Door deze versterking van de syndicale werking 
kunnen de arbeidsomstandigheden in de informele econo-
mie verbeterd worden.

Babacar Ndao, lid van de regionale coördinatie, meent dat 
de sociale zekerheid voor al deze werknemers noodgedwon-
gen via een syndicalisering gewaarborgd moet worden: “Een 
vrouwelijke ambtenaar heeft recht op moederschapsverlof, 
voor én na de bevalling, terwijl daar voor andere vrouwen 
geen sprake van is. Dit project is ontstaan om ons beter te 
organiseren en via sociale dialoog de belangen van de werk-
nemers uit de informele economie op de agenda te plaatsen 
en zo zulke ongelijkheden en onrechtvaardigheden recht te 
zetten.”

Bron: ACLVB

CASE
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SALVADORAANSE SUIKERRIETKAPPERS 

In 2008 werkte maar liefst 60% van de actieve bevolking 
in El Salvador in de informele economie. Sinds het begin 
van de financiële crisis is dit percentage nog toegenomen.11 
Bijna alle 23.000 suikerrietkappers in het land zijn ook 
informele arbeiders. Daardoor bevinden ze zich in een erg 
kwetsbare situatie. 

Suikerriet kappen is zwaar en gevaarlijk en moet slechts 
enkele maanden per jaar gebeuren. Hoewel het wettelijk 
verplicht is, betalen de meeste kappers of hun werkgevers 
geen sociale bijdragen. Zij hebben bijgevolg geen socia-
le bescherming en dus ook geen pensioen, uitkering bij 
werkonbekwaamheid of terugbetaling van medische kosten, 
zelfs niet bij een arbeidsongeval of beroepsziekte. Nierfa-
len komt bijvoorbeeld vaak voor en wordt niet erkend als 
beroepsziekte.
  
Maar liefst 7.000 kleine bedrijfjes organiseren de suikerriet-
kap. Het gekapte riet gaat voor verwerking naar één van de 
zes grote suikerbedrijven in het land, waar alle tewerkstel-
ling wél formeel is. In drie van deze fabrieken bundelden 
de vakbonden hun krachten, met de steun van FOS. Ze 
ondersteunden de oprichting van SITRACAÑA, een nieuwe 
vakbond voor informele suikerrietkappers. “Wij willen dat 
alle arbeiders, informeel of formeel, in alle fasen van de pro-
ductie waardig werk hebben, mét sociale bescherming. Dat 
is zowel de verantwoordelijkheid van de grote suikerfabrie-
ken, als van de kleine producenten en coöperatieven”, zegt 
Noé Nerio, secretaris-generaal van de vakbond STEIA.12 

De coalitie van suikervakbonden heeft alvast een strategie 
uitgewerkt om de suikerrietkap te formaliseren tegen 2018. 
“De eerste stap is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk 
informele suikerrietkappers zich aansluiten bij de nieuwe 
vakbond”, aldus Noé Nerio. Vervolgens wil de coalitie een 
tripartite, nationale dialoog opstarten, om uiteindelijk te 
komen tot de volledige naleving van de wet op de sociale 
zekerheid. Het Ministerie van Arbeid moet dit ook frequen-
ter controleren. Tegelijkertijd zal ze een grote campagne 
lanceren om het publiek te informeren en de druk op te 
drijven. 

Bron: FOS

CASE
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2.1 SOCIALE BESCHERMING IS EEN 
UNIVERSEEL RECHT 

SOCIALE BESCHERMING IS EEN MENSENRECHT

Sociale bescherming is een mensenrecht dat als 
dusdanig erkend wordt in de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens (art. 22 en 25)13, in het 
Internationale Verdrag inzake Economische, Sociale 
en Culturele Rechten (art. 9 en 10)14, in IAO-Conven-
tie 102, in regionale mensenrechtenverdragen en in 
verschillende nationale grondwetten. 

Dit impliceert dat wij allemaal ‘rechthebbenden’ zijn 
(en dus onze aanspraak kunnen laten gelden), in 
plaats van enkel begunstigden. Sociale bescherming 
mag met andere woorden niet afhangen van toeval of 
van iemands persoonlijke inkomen. De overheid moet 
dit recht garanderen, respecteren en beschermen en 
er een concrete invulling aan geven. 

DIT RECHT IS UNIVERSEEL 

Maatregelen tot sociale bescherming kunnen slechts 
duurzame resultaten opleveren als ze betrekking heb-
ben op heel de bevolking, anders gezegd, als iedereen 
er toegang toe heeft. Niemand mag worden uitgeslo-
ten. Sociale bescherming moet iedereen een waardige 
levensstandaard garanderen. 

Dat is wat wij verdedigen: een volwaardige sociale be-
scherming voor iedereen. We stellen ons niet tevreden 
met programma’s die zich beperken tot een minima-
le sokkel van sociale bescherming, zoals de social 
protection floor van de IAO (zie hoofdstuk 4). Zo’n 
initiatieven zijn belangrijk, maar enkel duurzaam als ze 
slechts de eerste stap zijn in een globale strategie voor 
volledige sociale bescherming.

2. WAAROM SOCIALE BESCHERMING?

INDIVIDUELE GRONDRECHTEN 
OF VRIJHEDEN VERSUS 
SOCIALE GRONDRECHTEN
 
Er wordt vaak een onderscheid gemaakt 
tussen individuele grondrechten of vrijheden 
enerzijds en sociale grondrechten anderzijds. 
De individuele grondrechten kenmerken zich 
door het feit dat ze een 'onthouden' van de 
overheid, een vrijheid van staatsinmenging 
waarborgen. Dit zijn bijvoorbeeld het recht 
op leven, de vrijheid van meningsuiting en de 
godsdienstvrijheid. Bij een sociaal grondrecht, 
zoals recht op werk of sociale bescherming, 
wordt juist overheidsoptreden verwacht. 
Terwijl een individueel grondrecht individueel 
afdwingbaar is, wordt er voor sociale rechten 
vanuit gegaan dat overheden ertoe verplicht 
zijn deze progressief te verwezenlijken.

DIVERSIFIËRING PER DOELGROEP 

Het recht op sociale bescherming is universeel. Maar 
een strikt universalisme kan voorbijgaan aan struc-
turele ongelijkheden (geslacht, leeftijd, handicap, 
etniciteit, formele-informele economie, loontrekken-
den/zelfstandige familiale ondernemers, enzovoort). 
Daarom is het noodzakelijk om complementair aan het 
universaliteitsbeginsel, het recht op sociale bescher-

ming te diversifiëren per doelgroep. Om de toegang 
tot gezondheidszorg te verzekeren, bijvoorbeeld, moet 
rekening gehouden worden met de omstandigheden 
waarin mensen geboren worden opgroeien, leven, 
werken en ouder worden (de zogenaamde ‘sociale 
determinanten van gezondheid’) en met de systemen 
van gezondheidszorg die voorhanden zijn. Of, bij de 
toekenning van pensioenen, moet het feit dat vrouwen 
oververtegenwoordigd zijn in kwetsbare en informe-
le arbeid in aanmerking genomen worden. Anders 
dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te 
vergroten. 

De sociale bescherming aanpassen aan doelgroepen, 
houdt ook in dat de realiteit en de noden van de in-
formele economie niet over het hoofd gezien worden, 
vooral in landelijke gebieden. Een meerderheid van de 
bevolking in ontwikkelingslanden is er immers in ac-
tief. Sociale bescherming is een sterk instrument om 
de sociale rechten van actoren en werknemers in de 
informele economie te realiseren, op voorwaarde dat 
rekening gehouden wordt met hun specifieke situatie.
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DE FILIPIJNEN:  
COMMERCIALISERING EEN GOEDE ZAAK?

De Filipijnen kampen vandaag met een schrijnend gebrek aan 
toegang tot gezondheidszorg. Elke dag sterven bijvoorbeeld 
maar liefst acht vrouwen tijdens hun zwangerschap of beval-
ling. 

PUBLIEK-PRIVATE PARTNERSCHAPPEN

De Filipijnse regering stelt publiek-private partnerschappen 
voor om te beantwoorden aan de gezondheidsnoden. De 
Europese ontwikkelingssamenwerking steunt deze aanpak. In 
haar strategie ter promotie van de private sector stimuleert ze 
partnerschappen met bedrijven in basisdiensten zoals energie, 
water, gezondheidszorg en onderwijs. Volgens lokale organi-
saties - IBON, Gabriela, Council for Health and Development 
(CHD) en Advocates for Community Health - zal het commer-
cialiseringsbeleid echter geen antwoord bieden op de enorme 
behoeften in de gezondheidszorg. Integendeel, het maakt 
gezondheidszorg duurder en zal daardoor juist bepaalde bevol-
kingsgroepen uitsluiten. 

BEPERKTE TOEGANG

Daarnaast is de toegang tot gezondheidszorg op het platteland 
beperkter dan in de stad, want er zijn minder gezondheids-
diensten en beschikbaar personeel. Zelfs al organiseer je een 
zwaar gesubsidieerde sociale ziektekostenverzekering, dan nog 
kan je de universele toegang tot gezondheidszorg niet verze-
keren als gezondheidsdiensten te duur, afwezig of van te lage 
kwaliteit zijn. 

SUCCES

Op basis van provisies voor het recht op gezondheid in de 
Filipijnse grondwet, hebben maatschappelijke organisaties in 
de Filipijnen met succes de commercialisatie van het eerste 
openbare ziekenhuis op de lijst op gerechtelijke wijze kunnen 
uitstellen. Ze benadrukken dat gezondheidszorg verstrekken 
een van de fundamentele functies van de overheid is. Ze eisen 
dan ook meer publieke verantwoordelijkheid en investeringen 
in een voor iedereen toegankelijke en kwalitatieve basisge-
zondheidszorg.

Bron: G3W 
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2.2 SOCIALE BESCHERMING IS 
EEN HEFBOOM VOOR SOCIALE 
VERANDERING 

Sociale bescherming kan mechanismen die sociale 
kwetsbaarheid, uitsluiting, armoede en ongelijkheid                                                                                                             
creëren en in stand houden, structureel wijzigen. 
Bovendien kan ze een aantal scheve machtsverhou-
dingen in de maatschappij rechttrekken. Als vrouwen 
bijvoorbeeld rechtstreeks toegang krijgen tot bepaalde 
inkomstenbronnen en eigendommen, kunnen gender-
verhoudingen veranderen. De grotere zekerheid die 
sociale bescherming biedt aan mensen, helpt hen om 
te ontsnappen aan afhankelijkheid en uitbuiting.

Kwetsbare bevolkingsgroepen kunnen hun rechten 
beter opeisen als ze zich organiseren. Sociale bewe-
gingen en overheden kunnen dit stimuleren, elk vanuit 
hun eigen rol. Verder in deze visienota leggen we uit 
welke taken en verantwoordelijkheden de overheid en 
sociale bewegingen hierin hebben. 

SOCIALE BESCHERMING, GEBOUWD OP SOLIDARITEIT,  
HERVERDEELT WELVAART

De toenemende concurrentie en globalisering versterkt 
de ongelijkheid in de meeste landen. Grote groepen 
mensen profiteren niet van de (gemiddeld) toegeno-
men voorspoed en blijven in armoede leven. Ze krijgen 
ongelijke kansen en hebben weinig perspectief op een 
beter en waardiger leven. 

De ongelijkheid manifesteert zich ook op internati-
onaal vlak. Door de steeds grotere concurrentie en 
globalisering dreigt een opbod naar beneden, (race 
to the bottom). Regeringen zwakken sociale regels af 
en verlagen de sociale bijdragen om hun economieën 
concurrentieel te houden. Dit is onaanvaardbaar.

Maar inkomensongelijkheid heeft een negatieve in-
vloed op de sociale samenhang en op de gezondheid 
van arm én rijk. Zodra een land een bepaald niveau 
van algemene ontwikkeling bereikt heeft, kan het zijn 
maatschappelijk welzijn efficiënter realiseren door de 
ongelijkheid te bestrijden dan door meer economische 
groei te creëren.15 

Een beleid van sociale bescherming kan de sociale 
uitsluiting en ongelijkheid, armoede en kwetsbaarheid 
in de samenleving op een structurele manier voor-
komen en verminderen. Sociale bescherming voor 
iedereen in Noord en Zuid is dan ook onze toekomst.

Verder versterkt sociale bescherming de solidariteit 
tussen jongeren en ouderen, zieke en gezonde men-
sen, rijken en armen, formele en de informele eco-
nomie, mensen op het platteland en stadsbewoners. 
Tegelijk kan ze enkel voor iedereen toegankelijk zijn 
als ze op solidariteit is gebouwd. De sterkste schou-
ders moeten de zwaarste lasten dragen. 

Daarom moet een beleid voor sociale bescherming 
gericht zijn op het delen van risico’s en op sociale 
herverdeling tussen alle lagen van de bevolking. De 
sociale bescherming moet daarom ook op een zo groot 
mogelijke basis gefundeerd worden, zodat een ruime 
solidariteit gegarandeerd kan worden.

SOCIALE BESCHERMING VERMINDERT DE ONGELIJKHEID 
TUSSEN MANNEN EN VROUWEN

Sociale bescherming is een krachtig middel om meer 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen te realiseren. 
Ze geeft iedereen toegang tot een inkomen gedurende 
zijn/haar volledige levenscyclus, onder andere tijdens 
moederschapsrust. Naast het moederschap zijn er 
diverse taken die veel vaker door vrouwen worden 
opgenomen dan door mannen, zoals de zorg voor 
kinderen of familieleden en ander onbetaald werk. 
Vrouwen zijn ook oververtegenwoordigd in kwetsbare 
arbeidssituaties: informeel, tijdelijk en/of onbeschermd 
werk. Dat maakt het voor hen moeilijker om bij te 
dragen aan systemen van sociale bescherming. Om 
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te vermin-
deren, moeten maatregelen van sociale bescherming 
voorzien zijn op deze verschillen. 

SOCIALE BESCHERMING BEVORDERT WEERBAARHEID, 
VREDE EN STABILITEIT

Een sociaal beleid versterkt het vertrouwen tussen 
overheden en hun bevolking en vormt een basis voor 
verdere duurzame ontwikkeling en sociale verandering. 
In verschillende landen, zowel in het naoorlogse Europa 
als recenter elders in de wereld, is aangetoond dat 
investeren in sociale bescherming leidt tot sociale sa-
menhang en vrede. Zo heeft Brazilië in 2009 IAO-Con-
ventie 102 geratificeerd en zijn via de Bolsa Familia vele 
gezinnen boven de armoedegrens uitgestegen. Ook in 
fragiele staten kan sociale bescherming zorgen voor 
sociale vrede en stabiliteit. Landen die herstellende zijn 
van conflicten of andere crisissen maken van sociale 
bescherming jammer genoeg niet meteen hun toppri-
oriteit, terwijl ze in geval van rampen en crisissen de 
weerbaarheid van de getroffen bevolking sterk vergroot.
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ZUIDOOST-AZIË: SOCIALE BESCHERMING 
OVER DE GRENZEN HEEN

De situatie op het vlak van sociale bescherming in Zuid-
oost-Azië is verre van goed. De sociale beschermingssyste-
men in de meeste landen daar krijgen het label 'beperkt of 
heel beperkt bereik' in het World Social Protection Report 
2014 van de IAO.  

In oktober 2009 vormden progressieve organisaties uit Indonesië, Maleisië, de Fili-
pijnen, Thailand en Vietnam samen met regionale mensenrechtenorganisaties het 
Network for Transformative Social Protection (NTSP). Ze werken over de landsgren-
zen heen aan universele en volwaardige sociale bescherming voor iedereen. Een 
noodzakelijke voorwaarde voor sociale verandering (transformatie). 
Sinds 2009 is het netwerk sterk gegroeid. Organisaties van stedelijke armen, vak-
bonden, vrouwen, gehandicapten, ouderen en progressieve intellectuelen en politici 
hebben zich aangesloten. Het aantal landen werd uitgebreid met Myanmar en Cam-
bodja en er zijn linken gelegd met Indiase, Pakistaanse, Nepalese en Bengaalse 
organisaties.

Volwaardige systemen van sociale bescherming moeten een onderdeel worden van 
de ontwikkelingsstrategieën in Zuidoost-Azië, zowel op regionaal niveau als in de 
verschillende landen. Daar ijvert NTSP voor. Zijn belangrijkste eisen zijn werkzeker-
heid en een leefbaar loon, universele toegang tot essentiële diensten als gezond-
heidszorg, water, onderwijs, huisvesting en elektriciteit, voldoende voedsel, een 
leefbaar pensioen en inkomenssteun voor ouderen, kinderen, gehandicapten en 
werklozen. 

De langetermijndoelstelling is een alternatieve invulling van de huidige regionale 
integratie in de Association of South-East Asian Nations (ASEAN). Nu is die bijna 
uitsluitend gericht op economische integratie en liberalisering. NTSP wil een alter-
natieve strategie: voor iedereen toegankelijke essentiële publieke diensten, mensen 
en de planeet voorrang geven, sociale ongelijkheid uitroeien en landen en hun 
volkeren weer zelf de mogelijkheden geven om een beleid van sociale herverdeling 
te voeren. Weg van de neoliberale logica, naar meer menswaardige en solidaire 
samenlevingen. 

Belangrijke sociale organisaties in de Filippijnen, Indonesië en Maleisië hebben 
voorstellen geformuleerd voor ‘transformatieve sociale bescherming’, om voor te 
leggen aan nationale overheden en ASEAN. Opdat  deze voorstellen aanvaard en 
toegepast zouden worden, doen ze onderzoek en lobbywerk. Recent zetten ze meer 
in op bewustmaking van het brede publiek. NTSP voorziet de komende jaren cam-
pagnes daarvoor. Zo kan de bevolking haar rechten effectief opeisen en betrokken 
worden bij de planning, formulering, uitvoering en evaluatie  van het beleid.  
   

Bron: 11.11.11

CASE

Foto: 11.11.11
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CASE
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BURUNDI: GEZONDHEIDSZORG VIA MUTUALITEITEN  
 
Van 1993 tot 2005 was Burundi in de ijzeren greep van een burgeroorlog. Daardoor bevinden veel instel-
lingen, waaronder gezondheidszorg, zich nog steeds in een heropbouwfase. Na de oorlog was het budget 
voor de sociale zekerheid geplunderd, medische centra moesten terug worden ingericht, personeel opge-
leid en medicatie aangekocht. Het huidige systeem van sociale bescherming wordt gekenmerkt door een 
klein aantal domeinen, pensioen en arbeidsrisico’s, en is beperkt tot de kleine formele en overheidssector 
van het land (alles samen slechts ongeveer 1% van de actieve bevolking).
In een land waar de overgrote meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens leeft en 91% actief 
is in de landbouw (terwijl er te weinig landbouwgrond is voor iedereen), heeft de overheid van sociale 
bescherming en toegang tot gezondheidzorg één van de cruciale pijlers gemaakt van haar strategie voor 
duurzame ontwikkeling.

TECHNISCHE EXPERTS

In 2011 ontwikkelde de overheid een nationale strategie voor sociale bescherming en in 2014 richtte ze 
een nationale commissie  voor sociale bescherming op (met de president als voorzitter). op. Dit ambitieuze 
proces moet iedereen toegang verschaffen tot gezondheidszorg en ziekteverzekering. De regering rekent 
op de verdere ontwikkeling van gezondheidsmutualiteiten en beschouwt hen als technische experts ter 
zake. Ze heeft ook de ambitie om 80% van de gezinnen op het platteland te laten aansluiten bij zo'n mutu-
aliteit op basis van een gradueel bijdragesysteem.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

De Burundese overheid beseft dat ze dit ambitieuze plan slechts kan realiseren door samen te werken 
met  alle sociale actoren in het land. In de strategienota van de nationale commissie wordt uitdrukkelijk 
verwezen naar de input van het Plateforme des acteurs des mutuelles de santé au Burundi (PAMUSAB), 
dat hiermee erkend wordt als partner van de overheid voor de realisatie van de universele toegang tot 
gezondheidszorg. Dit platform vertegenwoordigt in totaal 145 lokale mutualiteiten. Ze werken samen aan 
toegang tot gezondheidszorg voor iedereen in Burundi, enerzijds door hun expertise te delen met elkaar en 
anderzijds via hun rol in de nationale commissie voor sociale bescherming.

Al sinds de jaren ’90 steunen de Christelijke Mutualiteiten en Wereldsolidariteit de oprichting van mutua-
liteiten. MUNASA (Mutuelle Nationale de Santé) overkoepelt op dit moment 35 lokale mutualiteiten. Aan-
sluiten bij een mutualiteit gebeurt op vrijwillige basis. Het is dan ook een hele prestatie om getrouwheids-
cijfers van 81,62% te kunnen voorleggen. De mutualiteiten bieden niet alleen gezondheidsverzekering, ze 
versterken ook het aanbod van de gezondheidscentra en zetten initiatieven op die mensen helpen om een 
inkomen te verwerven. MUNASA is ook stichtend lid van PAMUSAB.

Bron: CM 
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2.3 SOCIALE BESCHERMING IS EEN 
HEFBOOM VOOR ONTWIKKELING

SOCIALE BESCHERMING IS EEN NOODZAKELIJKE VOOR-
WAARDE VOOR ONTWIKKELING

Het is duidelijk dat ontwikkelingslanden armoede 
en kwetsbaarheid kunnen aanpakken door werk te 
maken van een beleid voor sociale bescherming. In 
contexten waar chronische armoede en aanhoudende 
achterstelling van invloed zijn op grote delen van de 
bevolking, proberen deze landen met programma's 
voor sociale bescherming steeds vaker om niet alleen 
scherpe inkomensdalingen, maar ook de aanhoudend  
lage inkomens en hun structurele oorzaken aan te 
pakken. Sociale bescherming is dus een belangrijk 
onderdeel van ontwikkeling. Ze laat toe de armoede uit 
het leven van mensen te bannen en verzekert hen een 
waardiger en productiever leven.
De analyse die gemaakt wordt voor armere landen 
geldt ook voor de rijkere landen. Heel wat theoretici 
hangen de stelling aan dat de welvaart bij ons mogelijk 
is gemaakt dankzij onze uitgebreide herverdelingssys-
temen, die gebaseerd zijn op rechten, universaliteit en 
solidariteit. Het klopt dan ook niet dat er eerst grote 
economische groei moet zijn vooraleer maatregelen en 
initiatieven van sociale bescherming een kans moeten 
krijgen. Sociale bescherming en economische ontwik-
keling gaan hand in hand en zijn beide een onderdeel 
van een breder socio-economisch beleid.

Cijfers van het VN-Onderzoeksinstituut voor Sociale 
Ontwikkeling (UNRISD) tonen aan dat landen die er 
de voorbije jaren in geslaagd zijn om de armoede te 
reduceren, uitvoerig geïnvesteerd hebben in een door-
dacht sociaal beleid met programma’s voor sociale 
bescherming. Landen die eerder kozen voor econo-
mische, marktgeoriënteerde instrumenten, konden de 
armoede veel minder reduceren.16

SOCIALE BESCHERMING IS EEN SLIMME EN PRODUCTIEVE 
ECONOMISCHE INVESTERING

Investeren in sociale bescherming is niet alleen een 
recht maar tevens een zeer slimme en  productieve 
economische investering, op voorwaarde dat het meer 
inhoudt dan tijdelijk aalmoezen toekennen. Sociale 
bescherming genereert welvaart doordat ze de koop-
kracht op peil houdt. In economisch moeilijke tijden 
voorkomt dit dat een crisis een zichzelf versterkend 
fenomeen wordt. Heel wat economen beschouwen 
sociale bescherming als een van de belangrijkste 
maatregelen om de neerwaartse spiraal van inflatie, 
werkloosheid en minder investeringen te stoppen.17 
De huidige druk op sociale bescherming in heel wat 
landen en de bezuinigingen op sociale uitgaven zijn 
dan ook contraproductief.

SOCIALE BESCHERMING IS HAALBAAR EN BETAALBAAR

In 2008 berekende de IAO in een aantal simulaties 
de relatieve kostprijs van maatregelen van sociale 
bescherming. Conclusie: basisgezondheidszorg voor 
ouderen, mensen met een handicap en kinderen zou 
zelfs in lage-inkomenslanden haalbaar zijn. 
Het kostenplaatje is erg interessant omdat de lan-
denstudies duidelijk maken dat ook landen met lage 
inkomens een sokkel van sociale bescherming kunnen 
betalen (zie hoofdstuk 4). Afhankelijk van land tot land 
is tussen 3,6% en 10% van het nationale bnp nodig 
voor de financiering.18 Maar de IAO berekende ook 
dat op wereldniveau 2% van het globale bnp volstaat 
om de allerarmsten op aarde toegang te geven tot de 
volledige ‘social protection floor. Met 6% van het glo-
bale bnp bereiken we iedereen die geen (of beperkte) 
toegang heeft tot sociale bescherming.19 Of er al dan 
niet werk gemaakt wordt van sociale bescherming is 
dus veeleer een politieke dan een budgettaire keuze.

Foto: Wereldsolidariteit
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FTCCP: STERKE VAKBOND VOOR BOUWVAKKERS

In de Peruaanse bouwsector vonden de voorbije 
jaren bijna 400 dodelijke arbeidsongevallen plaats. 
De sector is erg beperkt gereglementeerd. Sociale 
bescherming betekent echter ook het verzekeren van  
waardige werkomstandigheden op het vlak van loon, 
arbeidstijd, gezondheid en veiligheid op het werk.
  
RECHTEN

Om dat te realiseren heeft FTCCP, samen met de 
grootste nationale federatie van vakbonden  (CGTP) 
en met de steun van FGTB-ABVV, geijverd voor een 
betere wetgeving voor gezondheid en veiligheid op het 
werk. Zowel preventie van ongevallen en beroepsziek-
ten als bescherming van slachtoffers moest daarin 
opgenomen zijn. Dankzij dit werk heeft de Peruaanse 
regering in 2011 de eerste wet hierover goedgekeurd. 
Toch is de strijd niet gestreden, want de huidige 
regering probeert de wet nu uit te hollen. Bovendien 
kan ze pas in de praktijk gebracht worden nadat de 
arbeidsinspectie goed georganiseerd is, en dat is nog 
niet het geval. 

Parallel hiermee ijveren FTCCP en CGTP ook voor 
sterkere collectieve onderhandelingen en sociale 
dialoog, essentieel om garanties te bekomen voor 
hogere lonen, moederschapsrust, bescherming van 
vakbondsafgevaardigden, zekerheid over een mini-
muminkomen bij arbeidsongeschiktheid, enzovoort. 
In de Peruaanse bouwsector was de voorbije jaren 
geen sprake van sociale dialoog. 

ONTSLAG 

Maar zelfs nadat akkoorden bereikt zijn gaat de strijd 
verder. Luis Villanueva van FTCCP: “Slechts 30% van 
de arbeiders genieten alle sociale rechten waar ze in 
theorie recht op hebben. Bijna 70% van hen ontvan-
gen de in de akkoorden beschreven voordelen niet, 
omdat ze zich niet bij een vakbond kunnen aansluiten 
in bedrijven met minder dan twintig werknemers.”  

PERU: SOCIALE ZEKERHEID OP STEEDS LOSSERE SCHROEVEN

Dankzij de export van ruwe grondstoffen groeit de economie in Peru sterk. Tegelijkertijd kent het land een 
grote en groeiende ongelijkheid.  In de jaren ‘60 en ‘70 zette Peru grote stappen vooruit op het vlak van 
sociale bescherming . Vanaf de jaren ‘90 sloeg de overheid het roer echter om. Ze zette alsmaar sterker in 
op economische liberalisering en flexibilisering van de arbeidswetgeving en bouwde de sociale bescherming 
af. Die tendens gaat nog steeds door. De meeste werknemers kennen  geen of enkel een gebrekkige sociale 
bescherming. Sociaal protest, en dus ook vakbondswerk,  wordt er vaak gecriminaliseerd.  

De voorbije jaren zijn er in de verschillende secto-
ren al 3.000 ontslagen gevallen, gewoon omdat  de 
arbeiders zich aangesloten hadden bij een vakbond.
Vakbonden hebben in Peru, en overal ter wereld, 
een grote rol te spelen in de bescherming van werk-
nemers en voor sociale bescherming. 

Bron: FGTB-ABVV

Foto: FGTB-ABVV
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CEDAL: CENTRUM VOOR RECHTEN EN ONTWIKKELING

CEDAL werd opgericht in 1977 om de vakbonden te ondersteu-
nen  bij collectieve onderhandelingen voor betere arbeidsvoor-
waarden en sociale bescherming. In de loop der jaren breidde 
het zijn expertise over arbeidsthema’s uit naar andere domeinen. 
Het benadrukt steeds het afdwingen van sociale, economische 
en culturele rechten en werkt daarvoor samen met verschillende 
maatschappelijke organisaties. CEDAL heeft verschillende instru-
menten om zijn doelen te bereiken: juridische acties, wetsvoor-
stellen uitwerken en ervoor lobbyen, vakbonden en vakbonds-
leid(st)ers versterken, publieke acties, onderzoek, publicaties en 
deelname aan overleginstanties.  

RECHT OP PENSIOEN AFGEDWONGEN

CEDAL legde als eerste een case tegen de schending van 
sociale, economische en culturele rechten voor bij het Inter-Ame-
rikaans Hof voor de Mensenrechten. In de jaren ’90 zette de 
regering van president Fujimori veel (oudere) overheidsbedien-
den op straat zette, zonder hun recht op volwaardig pensioen te 
erkennen. CEDAL kloeg de overheid hiervoor aan en kreeg gelijk. 
Ze moest uiteindelijk toch pensioen toekennen aan een belang-
rijke groep ex-werknemers. Sinds deze veroordeling past de rege-
ring beter op haar tellen.

GEZAMENLIJK VERZET TEGEN SPECIALE ARBEIDSREGIMES

Nog in de jaren ’90 riep de regering speciale arbeidsregimes in 
het leven. Ze moesten op een ‘tijdelijke’ manier de bedrijven in 
vooral de textiel- en agro-exportsector helpen om concurrentieel 
te blijven. De werknemers zagen hun rechten teruggeschroefd 
met  ongeveer 50% voor onder andere pensioenen, sociale 
zekerheid en recht op vakantie. CEDAL voert al jaren campagne 
tegen deze speciale arbeidsregimes. Het wil dat ze vervangen 
worden door één algemene arbeidswetgeving  voor alle sectoren. 

RECHTEN VOOR HUISHOUDWERK(ST)ERS

Huispersoneel had tot voor kort nauwelijks rechten in Peru. 
CEDAL ondersteunde de uitbouw van  vakbonden van huis-
houdwerksters, samen met FOS, en hielp hen met de uitwerking 
van beleidsvoorstellen. Bijgevolg is er een nieuwe wetgeving 
gekomen, die een aantal rechten garandeert (minimumloon, 
arbeidsduur, recht op vakantie, recht op gezondheidsverzekering 
en pensioen). Deze verworvenheden liggen echter nog ver bene-
den de rechten van andere werknemers. CEDAL blijft dus ijveren 
voor een volwaardige erkenning van hun rechten. 

Bron: 11.11.11
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ACHTERGRONDINFO

Goede gezondheidszorg is een fundamenteel 
onderdeel van sociale bescherming. Wie ziek 
is, moet er een beroep op kunnen doen om 
sneller te genezen en een zo beperkt mogelijk 
inkomensverlies te lijden. Wanneer de kosten 
voor de dokter, het ziekenhuis, medicijnen of 
het transport om bij het gezondheidscentrum 
te geraken te hoog zijn, moeten mensen in de 
ergste gevallen hun eigendom verkopen of de 
kinderen van school halen om bij te dragen aan 
het gezinsinkomen. Een ontoereikende toegang 
tot gezondheidszorg is dan ook een belangrijke 
bron van armoede in de wereld. 

Daarom roepen we met deze campagne de 
Belgische politici op om op alle relevante 
niveaus (EU, VN, enzovoort) te pleiten voor 
toegang tot gezondheidszorg voor iedereen en 
om daarbij oog te hebben voor alle aspecten 
van een efficiënt gezondheidsbeleid. 

UNIVERSELE TOEGANG TOT 
GEZONDHEIDSZORG

In de oprichtingstekst van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WGO, 1946) staat geschreven 
dat gezondheid een fundamenteel recht van 
elke mens is.20 Om dit recht in de praktijk te 
brengen, formuleerde de WGO het concept 
‘universele dekking van de gezondheidszorg’. 
Dit veronderstelt dat alle inwoners van een land 
toegang hebben tot een aanbod van diensten 
van goede kwaliteit, volgens hun noden en 
voorkeuren, onafhankelijk van hun inkomensni-
veau, hun sociale situatie of de plaats waar ze 
wonen, en dat ze de mogelijkheid hebben om 
deze diensten te gebruiken.

Deze invulling van het concept werd bevestigd 
in de VN-resolutie ‘Global health and foreign 
policy’ (6-12- 2012), die ook België onderte-
kende. Jammer genoeg reduceren sommige 
internationale actoren het tot enkel de finan-
ciering van gezondheidszorg of, nog beperkter, 

tot een ziekteverzekering voor iedereen, zonder 
daarbij een onderscheid te maken tussen 
commerciële en op solidariteit gebaseerde 
verzekeringen. Hoewel financiering natuurlijk 
uiterst belangrijk is, volstaat dat niet om het 
doel, universele toegang tot gezondheid en 
gezondheidszorg, te realiseren.

Om iedereen toegang tot gezondheid en ge-
zondheidszorg te geven, zijn volgens de WGO 
vier zaken essentieel: 

• een sterk, efficiënt en goed beheerd ge-
zondheidssysteem;

• een systeem voor de financiering van 
gezondheidsdiensten; 

• toegang tot essentiële medicijnen en tech-
nologieën;  

• voldoende goed opgeleid en gemotiveerd 
gezondheidspersoneel.

GEZONDHEIDSZORG EN 
ONTWIKKELING

Hoewel gezondheidszorg voor iedereen zo be-
langrijk is in de strijd tegen armoede, bestaat er 
wereldwijd een toenemende trend om haar te 
commercialiseren. Wij verzetten ons daartegen, 
want deze tendens staat universele toegang tot 
kwalitatieve gezondheidszorg in de weg.

Jammer genoeg is commercialisering van 
gezondheidszorg ingebed in het beleid van heel 
wat (ontwikkelings)landen en in het beleid voor 
ontwikkelingssamenwerking van de Europese 
Unie. Het is zorgwekkend dat de EU in haar 
aanbeveling over de private sector en ontwikke-
ling expliciet kiest voor publiek-private partner-
schappen in essentiële openbare diensten als 
gezondheidszorg en onderwijs.21

Daarom vragen wij dat onze overheden op regi-
onaal, nationaal en internationaal niveau in hun 
beleid voor ontwikkelingssamenwerking vooral 

SOCIALE BESCHERMING EN HET RECHT OP GEZONDHEID
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SOCIALE BESCHERMING EN HET RECHT OP GEZONDHEID
inzetten op de versterking van gezondheidssys-
temen, door universele basisgezondheidszorg 
uit te bouwen en solidaire  financieringsbron-
nen in te stellen. De voorbije decennia werd 
wereldwijd te veel gefocust op de bestrijding 
van specifieke gezondheidsproblemen of ziek-
tes. De recente ebola-epidemie in West-Afrika 
is hier een goed voorbeeld van. De gezond-
heidssystemen in de getroffen landen zijn 
zwak, waardoor het virus niet snel bedwongen 
kon worden en het de kans kreeg om zich 
razendsnel te verspreiden. De epidemie die 
daarop volgde kan in die zin gezien worden als 
een symptoom van een slecht gezondheidsbe-
leid.

In zijn beleidsnota ‘Het recht op gezondheid 
en gezondheidszorg’ uit 2008 heeft België er 
wel voor gekozen om de gezondheidssystemen 
structureel te versterken. Het moet deze keuze 
consequent aanhouden en bepleiten op Euro-
pees niveau en zich verzetten tegen de tendens 
tot commercialisering.

Ook sociale organisaties hebben een belangrij-
ke functie in de gezondheidssector. Overheden 
moeten hen  versterken en hun rol om kwets-
bare bevolkingsgroepen bij te staan alle kansen 
geven. Zo kunnen deze organisaties sociale be-
scherming en gezondheidszorg voor iedereen 
afdwingen, bewaken en mee realiseren, onder 
andere door op solidariteit gebaseerde ge-
zondheidsmutualiteiten op te richten. De WGO 
bevestigt dit in haar rapport ‘Basisgezondheids-
zorg, nu meer dan ooit’ (2008): ze legt het ac-
cent niet alleen op basisgezondheidszorg, maar 
formuleert ook een specifieke aanbeveling over 
de financiering ervan. Ze stelt dat de uitbrei-
ding van de gezondheidsdiensten samen moet 
gaan met een sociale zekerheid die gebaseerd 
is op bijdragen vooraf en de verdeling van 
risico’s in plaats van op het doorrekenen van de 
kosten aan de patiënt.  

CASE

CUBA: VERBLUFFENDE 
RESULTATEN 

Cuba heeft het recht op gezondheid verankerd 
in zijn grondwet en bracht dit ook in de praktijk. 
Deze keuze bracht verbluffende resultaten met 
zich mee: de gemiddelde levensverwachting 
bedraagt 78 jaar en de mortaliteit bij kinderen 
ligt heel laag (4,7 op 1000 levende geboortes) . 
Daarmee bevindt het land zich op het niveau van 
vele West-Europese landen, ondanks de penibele 
economische situatie waarin het verkeert. 

De principes van universaliteit en preventie 
vormen de basis van de Cubaanse gezond-
heidszorg. Een goed voorbeeld vinden we in de 
moederschapsbescherming. Sinds 1991 kan 
iedere vrouw tot zes maanden na haar bevalling 
thuisblijven, met behoud van 60% van haar loon. 
Bovendien wordt verzekerd dat moeders effectief 
terug kunnen naar hun job na de bevalling, en 
dat zowel moeder als kind toegang hebben tot 
gezondheidszorg.

Veel zwangere vrouwen gaan naar de hogar 
materno, letterlijk het moederhuis, evenwel met 
een andere functie dan de moederhuizen hier. 
De hogares maternos werden in de jaren '60 
opgericht om de hoge kindersterfte op het eiland 
aan te pakken. Met succes. Vrouwen die ver van 
een ziekenhuis wonen of het risico lopen op een 
moeilijke bevalling kunnen er verblijven tot net 
voor ze bevallen, maar ook alle andere zwangere 
vrouwen zijn er welkom. Een verblijf in een hogar 
materno is gratis.

Cuba toont aan dat de nadruk op preventie en 
sterke publieke gezondheidszorg wonderen kan 
doen voor de gezondheidsresultaten van een 
land. Met zijn uitstekende prestaties bewijst het 
dat kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen 
haalbaar is. De Cubaanse gezondheidszorg is 
volledig openbaar en gratis, waardoor de meer-
derheid van de bevolking er toegang toe heeft. 
Het recht op gezondheid realiseren is met andere 
woorden een  keuze en vergt politieke moed. 

Bron: G3W en FOS
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Foto: SolSoc
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CASE

BURKINA FASO: NIET LANGER GEITEN VERKOPEN

In Burkina Faso trekt de overheid zich steeds meer terug en investeert ze steeds 
minder in gezondheidszorg. Ongeveer vijftien jaar geleden kwamen er mutualiteiten in 
lokale gemeenschappen. Asmade, een partner van Solidarité Socialiste, ondersteunt 
de oprichting en begeleiding van gezondheidsmutualiteiten in lokale gemeenschap-
pen die werken op basis van solidariteit onder alle leden. 

Pauline Rouamba, een boerin in het departement Saaba, vertelt: “Toen we vroeger 
gezondheidsproblemen hadden, moesten we onze geiten verkopen om onze medi-
sche kosten te kunnen betalen. Als we geen geiten hadden, probeerden we een le-
ning te krijgen bij de buren. De mutualiteit heeft ons doen inzien dat het veel beter is 
om op voorhand bij te dragen. Zo kunnen we elkaar helpen op moeilijke momenten.”

De mutualiteiten zijn gebaseerd op participatie van de bevolking tijdens elke fase: 
haalbaarheidsstudie, bepalen van de te dekken kosten, de grootte van de bijdragen, 
de vorming van de bestuursorganen, enzovoort. Eenmaal opgericht, betalen de leden 
een jaarlijkse bijdrage die hen recht geeft op terugbetaling van bepaalde zorgen.

Hoewel de mutualiteiten een betere toegang tot zorg realiseren, willen ze de rol van 
de overheid niet overnemen. De landen van de West-Afrikaanse economische en 
monetaire unie zijn eind jaren 2000 gesprekken begonnen over de invoering van 
een universele ziekteverzekering. Dit systeem zou moeten toelaten dat alle lagen van 
de bevolking, zowel actief in de formele als de informele economie en de landbouw, 
kunnen genieten van kwaliteitsvolle gezondheidszorgen.
 
Net als in sommige andere landen zijn de mutualiteiten van de lokale gemeenschap-
pen in Burkina Faso betrokken bij de denkoefeningen van de regering over het uit te 
voeren beleid. Volgens de nieuwe wet over de universele ziekteverzekering zouden ze 
zelfs de verantwoordelijkheid krijgen om de universele ziekteverzekering te beheren 
voor de landelijke bevolking en de informele werkers. Deze wet had gestemd moeten 
worden op 30 november 2014, maar door massale protesten eind vorig jaar, heeft de 
overgangsregering het wetgevende proces voorlopig onderbroken. Lamine Mariko, 
expert microfinanciering en ziekteverzekering: “De staat moet garant staan voor de 
volksgezondheid en de mutualiteiten. De vakbonden en andere sociale actoren moe-
ten erover waken dat de overheid deze verantwoordelijkheid ten volle opneemt.”

Bron : Solidarité Socialiste – Mutualité Socialiste
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3. HOE KAN SOCIALE BESCHERMING 
GEREALISEERD WORDEN? 
Een efficiënt beleid voor sociale bescherming bestaat 
uit een breed pakket maatregelen, voorziet een duide-
lijke rol en verantwoordelijkheid voor de overheid en 
andere maatschappelijke actoren en wordt bekostigd 
door een goede mix van financieringsbronnen. 
 

3.1. EEN BREED PAKKET 
MAATREGELEN EN INITIATIEVEN

We onderscheiden vier types van maatregelen en 
initiatieven:

• Preventiemaatregelen: laten ons toe om het hoofd 
te bieden aan risico’s of gebeurtenissen die zich 
voordoen in de loop van ons leven, door ze te 
voorkomen of door ons erop voor te bereiden. Dit 
kan door sociale verzekering (gebaseerd op het 
principe van solidariteit), maar ook door uni-
verseel toegankelijke basisdiensten te voorzien, 
waaronder gezondheidszorg.

• Beschermingsmaatregelen: zijn gebaseerd op 
sociale bijstand en omvatten uitkeringen en dien-
sten voor de armsten en meest kwetsbaren in de 
samenleving.

• Promotiemaatregelen: stellen de bevolking in 
staat om hun sociale rechten op een volwaardi-
ge manier gerealiseerd te zien. Ze houden een 
investering in menselijk kapitaal in (onderwijs en 
vorming) en toegang tot productiemiddelen (bv. 
krediet).  

• Transformatieve initiatieven: zijn gericht op maat-
schappelijke verandering. Een beleid van sociale 
bescherming is nooit af, om efficiënt te zijn moet 
het voortdurend evolueren. Dat kan als mensen 
zich verenigen in maatschappelijke organisaties. 
Zo kunnen ze  gezamenlijk opkomen voor hun 
rechten en hun belangen verdedigen, mecha-
nismen van uitsluiting en ongelijkheid, armoede 
en kwetsbaarheid blootleggen, zelf initiatieven 
voor sociale bescherming ontwikkelen, mensen 
bewustmaken, enzovoort.  

Op basis van deze maatregelen en initiatieven kunnen 
wij als rechthebbenden aanspraken laten gelden op 
een uitkering en/of een specifieke dienst.

Om volwaardige sociale bescherming voor iedereen 
tot stand te brengen, moeten al deze maatregelen op 
een goed doordachte en samenhangende wijze aan 
elkaar worden gelinkt. Dit is des te belangrijker om 
aan de noden van de verschillende doelgroepen in 
de samenleving te voldoen en omdat we allen, op een 
gegeven moment in ons leven, sociale bescherming 
nodig hebben.   

Sociale bescherming heeft een breed maatschap-
pelijk draagvlak nodig. Dit betekent dat ze pas echt 
efficiënt kan zijn als politici het beleid voor sociale 
bescherming opmaken, uitvoeren en evalueren in 
overleg met de relevante en representatieve sociale 
organisaties. Dat overleg moet structureel georgani-
seerd worden. Daarnaast veronderstelt efficiënte soci-
ale bescherming dat de overheid de initiatieven voor 
sociale bescherming van deze organisaties erkent en 
integreert in het beleid.

Verder moet de overheid het geheel van maatregelen 
die samen de sociale bescherming vormen, veran-
keren in een wetgevend kader. Daarin moet ze ook 
de structurele dialoog met de sociale organisaties 
erkennen en vastleggen. 

3.2. EEN CENTRALE ROL VOOR 
OVERHEID EN MAATSCHAPPELIJKE 
ORGANISATIES

Sociale bescherming is een individueel recht, maar de 
verantwoordelijkheid ervoor is collectief. Dat garan-
deert dat het systeem duurzaam en rechtvaardig is. 
In verschillende mensenrechtenverdragen engageren 
overheden zich om dit recht uit te bouwen. Samen 
met het maatschappelijke middenveld hebben zij de 
verantwoordelijkheid om mechanismen van sociale 
bescherming uit te bouwen. Sociale organisaties en 
bewegingen organiseren kwetsbare bevolkingsgroepen 
en bouwen van onderuit mee aan een betere sociale 
bescherming. Omdat zij mede-initiatiefnemers zijn 
en om een goede kwaliteit en duurzaamheid van de 
sociale bescherming te garanderen, moet de overheid 
deze sociale actoren betrekken bij de uitbouw en het 
beheer ervan. 
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Sociale bescherming, zoals hierboven gedefinieerd, 
mag geen commercieel doel nastreven of gecommer-
cialiseerd worden. Op winst gerichte verzekeringen 
dreigen immers steeds een deel van de bevolking met 
minder middelen en een hogere kwetsbaarheid uit te 
sluiten. De commercialisering van een aantal terreinen 
(zoals gezondheidszorg) kost bovendien meer aan de 
maatschappij. Daarom is sociale bescherming volgens 
ons hoofdzakelijk de taak van overheden en sociale 
bewegingen.22

Hoewel sociale bescherming een universeel mensen-
recht is, is het onvermijdelijk dat ze overal anders ge-
organiseerd wordt. Wanneer landen sociale bescher-
ming organiseren en uitbouwen, moeten ze immers 
rekening houden met de lokale context. 

Overheden hebben een meervoudige rol bij de realisa-
tie van sociale bescherming: 

• zelf doeltreffende maatregelen ontwikkelen en 
kwaliteitsvolle openbare diensten garanderen; 

• initiatieven van sociale actoren erkennen, regule-
ren en ondersteunen;

• sociale bewegingen de nodige ruimte en steun 
geven om hun maatschappelijke rol optimaal te 
vervullen en een structureel en een wettelijk kader 
voorzien voor de dialoog met de relevante en 
representatieve sociale organisaties (cf. supra);

• een algemeen rechtszeker kader bieden door een 
nationaal beleid voor sociale bescherming uit te 
werken, internationale conventies en verdragen 
te ratificeren en op basis daarvan een wetgeving 
opstellen;

• een stimulerend economisch beleid voeren dat 
inkomens garandeert voor de bevolking.

De rol van sociale bewegingen (vakbonden, mutua-
liteiten, boerenbewegingen, coöperatieven, basisbe-
wegingen, beroepsfederaties, ngo’s, enzovoort) is:

• mensen organiseren en emanciperen, in het 
bijzonder degenen die uitgesloten zijn en geen 
stem hebben; 

• van onderuit mee bouwen aan initiatieven van 
sociale bescherming voor kwetsbare groepen 
binnen de samenleving;

• bij de overheid pleiten voor het behoud, de 
uitbreiding en de institutionalisering van de be-
staande initiatieven van sociale bescherming en 
voor eventuele nieuwe collectieve maatregelen, 
opdat niemand uit de boot zou vallen;

• waken over het duurzame en rechtvaardige 
karakter van de sociale bescherming; 

• deelnemen aan de structurele dialoog over de 
uitbouw en de opvolging van het beleid voor 
sociale bescherming.

De verhouding tussen de rollen van de overheid en 
de sociale bewegingen is afhankelijk van de context 
en verschilt dus van land tot land.
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CASE

DOMINICAANSE REPUBLIEK: VAKBOND RICHT EIGEN 
UNIEK SYSTEEM OP

De Dominicaanse Republiek is een paradijs voor toeristen. Voor de bewoners, 
echter, is het minder bovenaards. 56% van hen werkt in de informele economie, 
bijvoorbeeld als taxichauffeur, kleine zelfstandige, straatverkoper of landbouwer. 
Door kwetsbare arbeidssituaties en een gebrek aan sociale bescherming leeft 42% 
onder de nationale armoedegrens. Bovendien heerst er een sterke anti-vakbonds-
sfeer en wordt meer en meer gebruik gemaakt van tijdelijke contracten.

In 2001 lanceerde de Dominicaanse overheid een nieuwe wet op sociale ze-
kerheid. Die moest zorgen voor een betere bescherming van de bevolking door 
ziekteverzekering en een pensioenstelsel. Omdat dit systeem enkel voor de formele 
sector in de praktijk werd gebracht, heeft een groot deel van de bevolking nog 
steeds geen sociale zekerheid.

DE VAKBOND ORGANISEERT DE TOEGANG TOT SOCIALE ZEKERHEID 

De vakbond CASC (Confederación Autónoma Sindical Clasista), een partner van 
ACV en Wereldsolidariteit, wil de situatie van werknemers in zowel de formele als 
de informele economie verbeteren. Hij gaat daarbij verder dan werknemers vereni-
gen en arbeidsrechten verdedigen. Hij heeft zelf een uniek systeem uitgebouwd 
om informele werkers toegang te verschaffen tot sociale bescherming: Amussol. 
Deze vereniging treedt op als tussenpersoon tussen individuele werknemers en de 
overheid. Ze neemt ook de taken van een werkgever op zich: doet de administratie, 
int de bijdragen en stort ze door aan de nationale socialezekerheidskas. Amussol 
staat vandaag op de achtste plaats als werkgever bij de nationale zekerheidskas.  

Amussol is er zo onder andere in geslaagd om de sector van het openbaar vervoer 
te doen opnemen in de sociale zekerheidswet. In de sector werken ongeveer 
250.000 mensen, individueel of in talloze kleine bedrijfjes. Zich aansluiten gebeurt 
via aan gradueel bijdragesysteem. Ondertussen zijn 15.000 mensen  aangesloten 
en verzekerd voor gezondheidszorgen, pensioen, arbeidsongevallen en invaliditeit. 

De organisatie richt haar pijlen ook meer en meer op de boerensector, waarin zo’n 
20% van de Dominicaanse  beroepsbevolking werkzaam is. De meeste boeren 
stonden eerst argwanend tegenover het initiatief, maar CASC en Amussol hebben 
grootscheeps geïnvesteerd in promotie en sensibilisatie over de sociale zekerheids-
wet. Meer en meer boeren sluiten zich dan ook aan bij Amussol.  

Op internationaal vlak heeft Amussol een zeer goede reputatie. Het neemt regel-
matig deel aan internationale seminaries over sociale bescherming en is lid van de 
expertencommissie van de IAO voor de  overgang van informele naar formele eco-
nomie. Het ontvangt ook regelmatig buitenlandse vakbondsleiders die een beroep 
doen op zijn ervaring. 

Bron: Wereldsolidariteit
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Foto: Wereldsolidariteit
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Foto: Trias
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CASE

OEGANDA: SOLIDARITEITSKASSEN 
VOOR BOEREN 

De boeren in het Oegandese dorpje Kiruli hebben 
gemiddeld drie hectare grond. In 2002 sloegen ze 
de handen in elkaar in het kader van een over-
heidsprogramma dat de landbouwproductie en de 
toegang tot financiële en andere diensten stimu-
leert. Gedurende lange tijd was de krachtenbunde-
ling geen succes. 

Alles veranderde toen de groep zich in 2012 
aansloot bij een programma voor plattelandsont-
wikkeling van MADFA (Masindi District Farmers 
Association). Deze partnerorganisatie van Trias gaf 
de boeren vorming over visie-ontwikkeling, admi-
nistratie, leiderschap, monitoring en evaluatie. Ze 
leerde de boeren ook hoe ze hun kennis over pro-
ductie- en verkoopstechnieken kunnen verbeteren 
en delen. Omdat de leden onderling garant staan 
kreeg elk lid ook toegang tot krediet.

Sindsdien verkopen de boeren van Kiruli hun 
maïsoogst samen. Daardoor krijgen ze 4 cent meer 
per kilo dan de gangbare marktprijs. Op een totale 
oogst maakt dat een verschil van 1.120 euro, een 
gigantische som voor hen. 

De voorlichters van MADFA lieten hen ook kennis-
maken met microfinanciering. Op de wekelijkse 
zitting spaart elk lid een bedrag tussen 0,3 en 1,5 
euro, en daarbovenop een verplichte sociale bij-
drage van vijftien eurocent. Op die manier heeft de 
groep, naast haar bijdrage tot de spaar- en krediet-
coöperatieve, inmiddels enkele honderden euro’s bij 
elkaar gespaard voor gezinnen die geconfronteerd 
worden met arbeidsongevallen, ziekte of overlijden.

MADFA versterkt dus niet alleen de ondernemers-
kwaliteiten van haar leden, maar ontwikkelt 
eveneens de onmisbare onderlinge solidariteit. Het 
doet dat in de eerste plaats op het niveau van de 
groepen, maar in de nabije toekomst wil het deze 
solidariteitskassen aan elkaar linken. Zo kunnen ze 
enerzijds op een gestructureerde en zelfredzame 
manier grotere risico’s dekken en anderzijds bij de 
overheid pleiten voor tussenkomst van rampenfond-
sen en toegang tot arbeidsongevallenverzekering, 
tussenkomst bij zwangerschap, pensioen, enzovoort.

Bron: Trias
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3.3. BETAALBAAR DOOR EEN MIX 
AAN FINANCIERINGSBRONNEN 

Sociale bescherming moet zo veel mogelijk met natio-
nale23 middelen gefinancierd worden. Daarbij moet elk 
land door middel van structurele dialoog met relevante 
sociale organisaties en binnen zijn eigen context bepa-
len welke bronnen het meest aangewezen zijn om de 
sociale bescherming te financieren.

We zien 5 grote groepen van financieringsbronnen: 

• Sociale bijdragen: verschillende maatregelen van 
sociale bescherming, de sociale verzekeringen in 
het bijzonder, zijn geheel of gedeeltelijk gefinan-
cierd met sociale bijdragen (vb. bijdragen aan de 
ziekteverzekering). 

• Inkomens: zijn op zich een erg belangrijk mecha-
nisme van herverdeling, op voorwaarde dat het 
om leefbare inkomens gaat. Ons inkomen bepaalt 
onze capaciteit om bij te dragen tot het systeem. 

• Belastingen: een correcte en rechtvaardige fisca-
liteit, waarbij de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen, vormt de basis voor de begroting 
van de overheid. Om te garanderen dat overhe-
den geen inkomsten uit belastingen mislopen, is 
het belangrijk om ook werk te maken van recht-
vaardige internationale fiscaliteit (belastingontdui-
king en -ontwijking aanpakken). 

• Alternatieve financiering: inkomsten uit heffingen 
op private verzekeringen, btw of accijnzen op 
schadelijke producten als sigaretten of ongezonde 
voeding. 

• Andere overheidsinkomsten: in een aantal landen 
beheert de overheid nationale bedrijven of eigen-
dommen en investeert ze de inkomsten gedeelte-
lijk in het sociale beleid.

Waar nationale middelen ontoereikend zijn, is er nood 
aan internationale herverdelingsmechanismen. Dit 
kunnen middelen uit ontwikkelingssamenwerking of 
innovatieve financieringsbronnen zijn, maar ook de 
strijd tegen fiscale fraude en belastingontwijking kan 
leiden tot herverdeling. Deze problemen zijn immers 
een aderlating voor zowel ontwikkelings- als ontwik-
kelde landen en ze belemmeren de inspanningen om 
systemen van sociale bescherming te versterken. Men 
schat dat landen op deze manier jaarlijks tot 1.000 
miljard dollar verliezen. Dat is ongeveer acht keer 
zoveel als het totale bedrag van de officiële ontwikke-
lingssamenwerking.

De internationale samenwerking kan de versterking 
van sociale bescherming stimuleren. Dat kan o.a. door 
bij te dragen aan de financiering van de Waardig Werk 
Landenprogramma’s24 van de IAO, door mee te wer-
ken aan anderen internationale financieringsmecha-
nismen of door binnen de samenwerking van land tot 
land (bilateraal) specifieke steun en samenwerking op 
te zetten ter versterking van de sociale bescherming in 
de partnerlanden. In de eisenfiches 2 en 3, achteraan 
dit dossier sommen we meer concrete maatregelen op 
die genomen moeten  worden om voldoende middelen 
te generen voor volwaardige sociale bescherming voor 
iedere mens.  
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CASE

SOLIDAIRE ZIEKTEVERZEKERING IN POLEN

De voorbije vijftien jaar is de kwaliteit van de gezondheidszorg in Polen sterk verbe-
terd. Toegang tot die zorg voor iedereen is echter een groot probleem. Een aan-
zienlijk deel van de terugbetalingen, bijvoorbeeld, wordt niet uitgevoerd. Bovendien 
is er een stijgende druk om de ziekteverzekering te commercialiseren. Een totale 
liberalisering van de gezondheidszorg in Centraal-Europa zou niet enkel belangrijke 
gevolgen hebben voor Polen, maar ook voor op solidariteit gebaseerde mutualiteiten 
in de rest van de EU. Mutualiteiten en andere sociale organisaties staan dan ook 
voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat het solidaire karakter van de nationale 
ziekteverzekering behouden blijft.  

EEN SOLIDAIR ALTERNATIEF

Na de val van het communisme in Centraal-Europa (1989) stegen de kosten 
van gezondheidszorg, maar slaagde men er minder goed in om aan de stijgende 
verwachtingen voor gezondheidszorg te voldoen. Polen zette toen een nationale 
ziekteverzekering op met publieke verzekeringskassen. Die hadden echter beperkte 
financiële middelen en weinig autonomie. In 1995 richtten verschillende mensen 
die betrokken waren bij de democratische omwenteling in Polen een patiëntenver-
eniging op. Ze wilden de toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg 
vergroten voor alle sociale groepen in de maatschappij. 

Sinds 1996 is er dan ook een pilootproject met een mutualiteit die beantwoordt aan 
de Europese regels van de vrije markt, maar  toch de sociale belangen van alle pa-
tiënten verzekert en bewaakt. Deze mutualiteit, SWP Flandria (http://www.flandria.
pl/en/), werd van bij het begin ondersteund door de Christelijke Mutualiteit (CM) en 
werd een voorbeeld op het vlak van sociale geneeskunde. Ze heeft een sterke pa-
tiëntenbeweging die de regering en de zorgverstrekkers continu aanspreekt, opdat 
ze hun sociale missie zouden respecteren. Deze aanpak heeft geleid tot een dialoog 
met patiënten en een groeiende inspraak van patiënten in de verplichte ziekteverze-
kering.

SWP Flandria steunt op drie pijlers: een nationale structuur, regionale afdelingen en 
een netwerk van gezondheidsshops en sociale apotheken. Het geheel is ingebed in 
een Europese coöperatieve. SWP Flandria heeft ook een sterke bewegingsdimensie 
en kan rekenen op een uitgebreid netwerk van vrijwilligers die activiteiten organise-
ren en diensten verstrekken aan sociaal achtergestelde groepen in de samenleving 
(zieken, gehandicapten, ouderen en jongeren). Dit alles is mogelijk onder andere 
dankzij partnerschappen met vijf CM-verbonden, Escapo en Zorg&Farma.

Bron: CM 

http://www.flandria.pl/en/
http://www.flandria.pl/en/
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4. EEN SOKKEL ALS OPSTAP VOOR UNIVERSELE 
SOCIALE BESCHERMING 

andere de toenemende wereldwijde verslechtering van 
de arbeidsvoorwaarden (precarisering), ongemoeid te 
laten. 

De realisatie van deze horizontale dimensie van soci-
ale bescherming is dus, hoewel noodzakelijk, onvol-
doende. In Aanbeveling 202 roept de IAO haar leden 
dan ook op om tegelijk met de uitvoering van de sok-
kel nationale strategieën te ontwikkelen om de sociale 
bescherming verder uit te breiden, in overeenstem-
ming met IAO-Conventie 102 (zie het eerste hoofdstuk 
van dit dossier). Dit wordt de verticale dimensie van 
sociale bescherming genoemd. 

De IAO pleit al sinds 1952 voor sociale zekerheid 
voor iedereen. Maar omdat vandaag nog steeds 
73% van de wereldbevolking niet of te weinig soci-
aal beschermd is, nam ze in 2012 Aanbeveling 202 
betreffende de nationale socialebeschermingssokkel 
(national social protection floor) aan. Deze sokkel is 
een soort minimumpakket van sociale bescherming. 
Hij bestaat uit vier basisgaranties die op nationaal 
niveau (per land) vastgelegd worden. 

De bedoeling is om alle mensen gedurende hun hele 
levenscyclus, van bij de geboorte tot aan de dood, een 
minimale toegang tot essentiële gezondheidszorg en 
een basisinkomenszekerheid te bieden. Deze beide 
verzekeren vervolgens samen een efficiënte toegang 
tot essentiële goederen en diensten die per land vast-
gelegd zijn. Dit minimum voor iedereen wordt de hori-
zontale dimensie van sociale bescherming genoemd. 

Op die manier garandeert de sokkel een aantal juri-
disch erkende rechten (de vier basisgaranties):

• toegang tot essentiële gezondheidszorg en moe-
derschapszorg; 

• basisinkomenszekerheid voor kinderen, minstens 
op een nationaal bepaald minimumniveau dat vol-
staat voor toegang tot voeding, opleiding, zorg en 
alle andere noodzakelijke goederen en diensten;

• basisinkomenszekerheid voor mensen op actieve 
leeftijd die onvoldoende eigen inkomsten kunnen 
verdienen, meer bepaald in geval van ziekte, 
werkloosheid, moederschap en handicap en min-
stens op een nationaal bepaald minimumniveau;

• basisinkomenszekerheid voor ouderen, minstens 
op een nationaal bepaald minimumniveau.

Een eenzijdige klemtoon op deze socialebescher-
mingssokkel houdt echter risico’s in. Sommige interna-
tionale organisaties zien hem als een tijdelijk program-
ma dat in tijden van economische of andere crisissen 
de zwaarste schokken opvangt voor de zwakste 
groepen. Soms wordt hij ook gereduceerd tot minimale 
uitkeringen waarmee je de allerarmsten net boven de 
armoedegrens kan tillen. Zulke visies dreigen de struc-
turele oorzaken van sociale uitsluiting, zoals onder 
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Deze strategieën moeten:

• gebaseerd zijn op nationale consultatie door 
middel van effectieve sociale dialoog en sociale 
participatie;

• bepaald worden op basis van nationale prioritei-
ten, na identificatie van lacunes en drempels op 
het vlak van sociale bescherming;

• gebaseerd zijn op sociale bijdragen, publieke mid-
delen of beide, steeds uitgaand van het principe 
dat globaal de sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen; 

• verbonden zijn met een actief arbeidsmarktbeleid, 
met inbegrip van professionele vorming;

• gelden voor zowel personen in de formele als 
in de informele economie, waarbij de groei van 
formele tewerkstelling bevorderd wordt en de 
informaliteit verminderd. 

• coherent zijn met de sociale, economische en 
milieu-ontwikkelingsplannen van de landen;

• steun bieden aan achtergestelde groepen en 
mensen met bijzondere noden.

De aanpak die de IAO voorstelt is dus dubbel. Eerst 
een ‘fundering’ leggen met de sokkel, om dan pro-
gressief een meer uitgebreide sociale bescherming 
te ontwikkelen. Sociale bescherming mag dan ook 
niet gezien worden als een verzameling van tijdelijke 
maatregelen of als een manier om alleen de extreem-
ste armoede te bestrijden. 

Foto: Tineke D’haese/Oxfam
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VIETNAM: BELANGRIJKE STAPPEN IN DE 
GOEDE RICHTING 

Sinds het einde van de oorlog (1973) en de invoering van de 
markteconomie (1986), moet de Vietnamese regering het hoofd 
bieden aan nieuwe uitdagingen. De snelle economische groei, 
industrialisering en verstedelijking gaan gepaard met migratie 
naar industriële regio’s en groeiende ongelijkheid. De informe-
le arbeid is gegroeid tot een vierde van de beroepsbevolking. 
Hoewel migranten en informeel werkenden een vijfde van de 
Vietnamese economie draaiende houden, worden hen de meest 
elementaire rechten ontzegd en zijn ze uitgesloten van elke 
sociale bescherming.

Begin jaren 2000 nam de Vietnamese regering een wet aan 
over sociale zekerheid voor de werknemers uit de formele sector 
(18% van de beroepsbevolking). Ze dekt gezondheidsnoden 
en voorziet uitkeringen voor pensioenen en werkloosheid. In 
2009 zette de overheid een ziekteverzekering op poten, evenals 
verschillende programma’s van sociale bijstand voor kwetsbare 
groepen. Desondanks verminderde de ongelijkheid niet. Boven-
dien kwamen de sociale transfers eerder terecht bij het welvar-
endere deel van de bevolking. 

In 2012 lanceerde de regering een ambitieuze hervorming, ge-
richt op universele sociale bescherming voor alle inwoners tegen 
2020. Ze wil iedereen werk en een minimuminkomen verzeke-
ren zodat de  armoede vermindert, kwaliteitsvolle basisdiensten 
(bijvoorbeeld gezondheidszorg) voorzien, sociale bijstand verle-
nen aan de kwetsbaarste groepen (kinderen met bijzondere no-
den, ouderen) en een sociale verzekering oprichten. Sinds 2013 
is het recht op sociale zekerheid zelfs in de grondwet ingeschre-
ven. Maar de realisatie ervan zal, vooral voor kwetsbare groepen 
zoals migranten en informele werkers, niet gemakkelijk zijn. 

Recent toonde de regering zich meer ontvankelijk voor consul-
tatie en dialoog met het maatschappelijke middenveld. Ze willen 
samen een beleid te ontwikkelen dat beter aangepast is aan 
deze doelgroepen. Verschillende partners van Oxfam Solidariteit, 
zoals CDI (centrum voor ontwikkeling en integratie), versterken 
samen met lokale vakbonden de capaciteit van migranten en in-
formele werkers, opdat ze zelf hun recht op sociale bescherming 
kunnen doen gelden tegenover beleidsmakers.  

De Vietnamese regering staat nog voor grote uitdagingen, zoals 
de belastinginning verbeteren, maar ze heeft toch al belangrij-
ke stappen gezet die nodig zijn om sociale bescherming voor 
iedereen te realiseren. 

Bron: Oxfam Solidariteit

CASE



35Basisdossier - Campagne Sociale Bescherming

Foto: Tineke D’haese/Oxfam
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5. POLITIEKE EISEN VOOR DE CAMPAGNE

In de voorgaande hoofdstukken van dit dossier hebben we onze visie op universele en volwaardige sociale 
bescherming uiteengezet. In wat volgt schuiven we een aantal concrete eisen en aanbevelingen naar voren. 
We willen dat onze Belgische en Europese beleidsmakers ze gebruiken als basis om werk te maken van sociale 
bescherming voor iedereen.

Hieronder vindt u de eisen kort samengevat. Daarna werken we de eisen concreter uit. 

De volledige technische eisenfiches voor de politici vindt u op www.socialebescherming.be.

1. VERANKER HET RECHT OP SOCIALE BESCHERMING IN WETTEN EN VERDRAGEN  

Vele landen hebben VN-verdragen goedgekeurd, maar lang niet alle landen passen de principes die 
daarin staan even consequent toe. Waar nodig moet België ervoor pleiten dat dit wel gebeurt. Ook 
moet sociale bescherming expliciet opgenomen worden in de wereldwijde doelstellingen voor ontwik-
keling en ontwikkelingssamenwerking. 

2. GARANDEER DUURZAME EN SOLIDAIRE FINANCIERING VOOR UNIVERSELE SOCIALE BESCHERMING 

Onze regering moet er mee voor zorgen dat alle overheden wereldwijd voldoende middelen kunnen 
vrijmaken om een goed uitgebouwde sociale bescherming te realiseren. Dit kan door ontwikkelings-
landen te helpen om efficiënt belastingen te innen, door hen te helpen met de uitbouw van rechtvaar-
dige systemen van sociale bijdragen, maar ook door rechtvaardigere internationale belastingsystemen 
te bepleiten. Ten slotte moet ze ook meewerken  aan een systeem van internationale financiering voor 
sociale bescherming. 

3. ONDERSTEUN WERELDWIJD DE PARTICIPATIE VAN SOCIALE ACTOREN BIJ DE UITBOUW VAN SOCIALE 
BESCHERMING 

Vakbonden, mutualiteiten, organisaties van boeren en kleine zelfstandigen en andere sociale bewe-
gingen zijn het best op de hoogte van de problemen waar mensen mee kampen als er geen sociale 
bescherming is. Zij nemen ook initiatieven daar waar overheden falen.  Daarom doen regeringen er 
goed aan om hen te betrekken bij het  beleid voor sociale bescherming in hun land. België moet deze 
organisaties steunen door hun inbreng te vragen bij de opmaak van samenwerkingsprogramma’s met 
ontwikkelingslanden. 

4. VOER OP BELGISCH, EUROPEES EN INTERNATIONAAL NIVEAU EEN CONSEQUENT BELEID DAT SOCIALE 
BESCHERMING VERSTERKT 

Belgische politici moeten de sociale bescherming versterken bij alle beslissingen die ze nemen. 
Daarnaast moeten ze pleiten voor een Europees pact dat de verschillende systemen voor sociale 
bescherming in Europa naar boven toe harmoniseert. Ze moeten ook verhinderen dat internationale 
handels- en investeringsakkoorden of belastingakkoorden, de sociale bescherming schaden.

http://
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5.1 VERANKER HET RECHT OP 
SOCIALE BESCHERMING IN WETTEN 
EN VERDRAGEN

SOCIALE BESCHERMING IS IN DE EERSTE PLAATS EEN 
MENSENRECHT.

Het wordt als dusdanig erkend in internationale en 
regionale wetteksten en ook in nationale grondwetten. 
Dat betekent dat wij allemaal ‘rechthebbenden’ zijn 
en dus niet zomaar begunstigden. Staten zijn immers 
verplicht om dit universele recht te respecteren, te 
beschermen en te waarborgen. We vragen daarom 
de verzekering van het universele recht op sociale 
bescherming door erkenning en verankering in de nor-
matieve kaders van multilaterale organisaties en in de 
wetgeving en het beleid van alle landen. België en de 
Europese Unie moeten deze rechtenbenadering van 
sociale bescherming zelf toepassen en actief bepleiten 
in alle relevante bilaterale en multilaterale contexten, 
met respect voor de standpunten van de lokale civiele 
maatschappij.

CONCREET VRAGEN WE AAN ONZE BELGISCHE EN  
EUROPESE BELEIDSMAKERS:

1. Bepleit de ratificatie en de toepassing van Con-
ventie 102 en Aanbeveling 202 van de IAO over 
sociale bescherming en van Conventie 183 en 
Aanbeveling 191 van de IAO over moederschaps-
bescherming.

73% van de wereldbevolking is nog altijd volledig 
of gedeeltelijk uitgesloten van sociale bescher-
ming. Daarom levert Aanbeveling 202 van de 
IAO de IAO-lidstaten richtlijnen om sokkels voor 
sociale bescherming in te voeren (de horizontale 
dimensie). Dat moet gebeuren in het kader van 
strategieën voor uitbreiding van de sociale zeker-
heid, die geleidelijk aan een hoger niveau van 
sociale zekerheid garanderen voor zoveel mogelijk 
mensen conform Conventie 102 van de IAO (de 
verticale dimensie). Die twee normen zijn de in-
ternationale referenties op het vlak van sociale be-
scherming. Daarom moet België de goedkeuring 
en uitvoering ervan verdedigen in de multilaterale 
instanties en in het kader van beleidsdialogen met 
partnerlanden.

2. Maak van sociale bescherming een van de centra-
le hefbomen voor de rechtvaardige transitie naar 
duurzame samenlevingen. Zorg er daarom voor dat 
sociale bescherming wordt opgenomen in de duur-
zame post-2015-ontwikkelingsdoelstellingen.

België heeft van sociale bescherming een prioriteit 
gemaakt bij het bepalen van de duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen die eind 2015 de Millenni-
umdoelstellingen zullen opvolgen. Ons land moet 
dan ook eisen dat er een specifieke streefdoelen 
(targets) over universele en volledige sociale 
bescherming en over universele gezondheidszorg 
komen. 

Daarnaast moet België de andere leden van de 
EU aanmoedigen om deze streefdoelen te vragen, 
omdat zij allemaal Aanbeveling 202 van de IAO 
hebben goedgekeurd, en zijn partnerlanden infor-
meren over dit standpunt.  

3. Maak van universele sociale bescherming ook op 
het terrein een van de centrale doelstellingen van 
de  Belgische en Europese ontwikkelingssamen-
werking.

België heeft van de Waardig Werk Agenda een pri-
oritair thema van zijn ontwikkelingssamenwerking 
gemaakt en moet deze ambitie in de praktijk bren-
gen. Daarom vragen we dat ons land in overleg 
met de relevante sociale actoren een strategienota 
opstelt, waarin aangegeven wordt hoe de Belgi-
sche ontwikkelingssamenwerking het universele 
recht op sociale bescherming en gezondheidszorg 
zal versterken. 

Het project SOCIEUX van de EU is momenteel de 
enige concrete toepassing van de Mededeling van 
de Europese Commissie over Sociale Bescher-
ming in de Ontwikkelingssamenwerking van de 
EU van augustus 2012. Ons land moet de EU 
ertoe aanzetten om meer technische en financiële 
middelen vrij te maken om haar engagementen te 
concretiseren. 

De Europese ontwikkelingssamenwerking moet 
inzetten op universele basisgezondheidszorg, in 
plaats van te kiezen voor de commercialisering 
van essentiële sociale diensten als gezondheids-
zorg in ontwikkelingslanden.



38 Basisdossier - Campagne Sociale Bescherming

5.2 GARANDEER DUURZAME 
EN SOLIDAIRE FINANCIERING 
VOOR UNIVERSELE SOCIALE 
BESCHERMING

Sociale bescherming is een mensenrecht. Bijgevolg 
heeft de overheid de verantwoordelijkheid om dit recht 
te realiseren. De IAO toonde in 2008 aan dat een 
elementaire sociale bescherming zelfs in de armste 
landen betaalbaar is, op voorwaarde dat er voldoende 
politieke wil  en duurzame financieringsmechanismen 
zijn, in de eerste plaats op nationaal niveau.

CONCREET VRAGEN WE AAN ONZE BELGISCHE  
EN EUROPESE BELEIDSMAKERS:

1. Werk actief mee aan nationale en internationale 
rechtvaardige fiscaliteit, opdat overheden in alle 
landen hun recht om belastingen en bijdragen te 
innen ten volle kunnen uitoefenen. 

Een efficiënte strijd tegen agressieve fiscale opti-
malisatie, belastingontwijking en fiscale paradijzen 
vergt actie op internationaal, Europees en Bel-
gisch niveau. De regeringen moeten werk maken 
van automatische gegevensuitwisseling tussen 
landen, transparantie over de echte begunstigden 
achter trusts en stichtingen, land-per-landpublica-
tie van financiële informatie, een versterking van 
het OESO-actieplan tegen fiscale ontduiking en de 
oprichting van een mondiale fiscale autoriteit.

2. Help partnerlanden om een actief en doeltreffend 
tewerkstellings- en inkomensbeleid te voeren.

België beschikt over een belangrijke expertise op 
het vlak van tewerkstellings- en inkomensbeleid 
en sociale bijdragen. Daarom moet ons land in 
zijn ontwikkelingssamenwerking actiever inzetten 
op deze uitdagingen, en meer bepaald op het vlak 
van arbeidswetgeving, vorming en vervangingsin-
komens, met een specifieke aanpak voor de own 
income workers. De prioriteiten moeten bovendien 
altijd bepaald worden op basis van de lokale con-
text in de partnerlanden zelf.

3. Voorzie in de ontwikkelingssamenwerking de nood-
zakelijke middelen voor sociale bescherming 

Omdat lokale middelen niet altijd volstaan, moeten 
in het budget voor ontwikkelingssamenwerking 
de noodzakelijke middelen voorzien worden om 
bij te dragen tot de invoering van een volwaardig 
nationaal beleid voor sociale bescherming in de 
partnerlanden. Dit kan ten eerste via de gouverne-
mentele samenwerking door middel van uitwisse-
ling van expertise en capaciteitsversterking op het 
vlak van sociale bescherming en fiscaal beleid, 
ten tweede via niet-gouvernementele samenwer-
king door steun aan partnerschappen tussen 
sociale actoren, en ten derde via multilaterale 
samenwerking door de programma’s van de IAO 
en de WGO te ondersteunen. Daarnaast moet er 
een structurele ondersteuning op lange termijn 
voorzien worden voor de socialebeschermingsiniti-
atieven die de partnerlanden willen nemen. 

4. Werk mee aan de realisatie van internationale 
financieringsmechanismen voor sociale bescher-
ming, die onder meer kunnen bestaan uit een 
mondiaal fonds voor sociale bescherming. 
 
Met deze campagne willen we ook het debat over 
de uitbouw van een globaal financieringsmecha-
nisme voor sociale bescherming, waarvoor al een 
aantal ideeën circuleren, aanzwengelen. We moe-
ten evolueren naar adequate internationale struc-
turen met verplichte publieke bijdragen volgens 
vermogen, met trekkingsrechten voor behoevende 
landen en met kruissubsidiëring. 
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5.3 ONDERSTEUN WERELDWIJD 
DE PARTICIPATIE VAN SOCIALE 
ACTOREN BIJ DE UITBOUW VAN 
SOCIALE BESCHERMING

SOCIALE BESCHERMING VERGT EEN BELEID MET  
MEERDERE ACTOREN 

Een beleid voor sociale bescherming uitwerken, 
uitvoeren en opvolgen vergt de betrokkenheid van 
meerdere actoren: de overheid, economische actoren 
en sociale actoren. Hoewel hun rollen verschillen, zijn 
ze erg complementair. 

Vakbonden, mutualiteiten, organisaties van boeren en 
kleine zelfstandigen en andere sociale bewegingen, 
zijn het best op de hoogte van de problemen waar 
mensen mee kampen als er geen of onvoldoende soci-
ale bescherming is. Zij bewaken ook de transparantie 
van het systeem en voeren acties opdat de rechtheb-
benden effectief bereikt zouden worden. Zij nemen 
ook initiatieven daar waar overheden falen. Met dit pi-
onierswerk zorgen ze dat het nationale beleid voor so-
ciale bescherming breder gedragen en dus inclusiever 
wordt. Daarom doen regeringen er goed aan om hen 
te betrekken bij het  beleid voor sociale bescherming 
in hun land. België moet deze organisaties steunen 
door hun inbreng te vragen bij de opmaak van samen-
werkingsprogramma’s met ontwikkelingslanden. 

CONCREET VRAGEN WE AAN ONZE BELGISCHE  
EN EUROPESE BELEIDSMAKERS: 

1. Erken in de partnerlanden de actoren uit de civiele 
maatschappij die relevant en representatief zijn 
voor de realisatie van sociale bescherming. Betrek 
hen bij de opmaak van samenwerkingsprogram-
ma’s voor ontwikkeling, zodat die programma’s de 
sociale bescherming versterken. 

In de partnerlanden van de Belgische ontwikke-
lingssamenwerking zijn veel sociale organisaties 
actief rond sociale bescherming, maar zij worden 
zelden of nooit betrokken bij de samenwerkings-
programma’s. In een uit te werken strategienota 
over sociale bescherming moeten onze beleid-
smakers aangeven hoe ze de relevante sociale 
actoren zullen betrekken en versterken.

2. Stel technische expertise over sociale bescher-
ming en structurele dialoog ter beschikking van 
overheden en sociale actoren.

Om een volwaardige sociale bescherming uit te 
bouwen, moeten de  verschillende actoren een 
structurele dialoog voeren. Zo kunnen ze con-
stant blijven zoeken naar het juiste evenwicht van 
maatregelen voor de verschillende doelgroepen en 
naar de juiste mix van financieringsbronnen om te 
verzekeren dat het systeem duurzaam en recht-
vaardig is. België heeft op dat vlak een enorme 
expertise. Onze beleidsmakers moeten die ter be-
schikking stellen van het Zuiden. Behalve via de 
rechtstreekse samenwerking met partnerlanden, 
kan dit via het Europese programma SOCIEUX, 
door de Belgische leden van de International So-
cial Security Association (ISSA) aan te moedigen 
hun expertise te delen met het Zuiden en door 
middelen te voorzien om onderlinge uitwisseling 
tussen actoren in het Zuiden te stimuleren.

3. Ondersteun de integratie van initiatieven van soci-
ale actoren in het beleid van sociale bescherming.

België moet de partnerschappen en programma’s 
die tot doel hebben de sociale actoren in het Zui-
den te ondersteunen, versterken. Als een nationa-
le overheid deze actoren en hun werk erkent, en 
hun initiatieven wettelijk omkadert en verankert in 
het nationale beleid van sociale bescherming, ont-
staat een win-winsituatie. De overheid breidt haar 
systeem van sociale bescherming uit met groepen 
mensen die voorheen uitgesloten waren. En de 
sociale organisaties krijgen een expliciete rol in het 
nationale sociale beschermingsbeleid. 
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5.4 VOER OP BELGISCH, EUROPEES 
EN INTERNATIONAAL NIVEAU EEN 
CONSEQUENT BELEID DAT SOCIALE 
BESCHERMING VERSTERKT

België en Europa kennen nog heel wat uitdagingen 
om hun sociale bescherming te verbeteren. Maar ook 
het beleid op internationaal niveau, ruimer dan de 
EU, heeft vaak een grote invloed op de mogelijkheden 
van landen om een universele en volwaardige sociale 
bescherming uit te bouwen. 

CONCREET VRAGEN WE AAN ONZE BELGISCHE  
EN EUROPESE BELEIDSMAKERS: 

1. Zorg dat Belgische en Europese standpunten en be-
slissingen over handels- en investeringsverdragen 
en in internationale instellingen zoals de Wereld-
bank, het IMF en de Wereldhandelsorganisatie de 
sociale bescherming versterken.

Elk vrijhandels- en investeringsakkoord tussen de 
EU en derde landen moet een verplicht hoofd-
stuk voor duurzame ontwikkeling bevatten, met 
afdwingbare clausules. Internationale vrijhandels- 
en investeringsakkoorden mogen alleen onderte-
kend worden als het aangetoond is dat ze geen 
sociale rechten of het milieu zullen schaden, noch 
gezondheidsproblemen veroorzaken. 

Alle activiteiten van de Wereldbank moeten 
voldoen aan de sociale en arbeidsnormen van de 
IAO en de WGO en effectief bijdragen tot de ont-
wikkeling van een duurzame lokale economie. Het 
IMF moet landen helpen om een fiscaal beleid te 
ontwikkelen dat ongelijkheid tegengaat.

2. Sluit een Europees sociaal pact dat de verschil-
lende systemen voor sociale bescherming in de EU 
naar boven toe harmoniseert.

Dit sociaal pact moet concrete maatregelen bevat-
ten om de sociale bescherming te versterken. De 
Europese doelstelling om de armoede drastisch 
te verminderen, moet omgezet worden in een 
Europees recht op een minimuminkomen en een 
minimumloon in elke lidstaat.

De EU moet even streng optreden tegen lidstaten 
die sociale rechten schaden als tegen economi-
sche en begrotingsontsporingen. Een Europese 
sociale inspectie, maatregelen tegen sociale dum-
ping en sociale clausules in overheidsopdrachten 
zouden eveneens een stap vooruit zijn. 

Verder moet de prioriteit van de sociale doelstel-
lingen voor gezondheidszorg en hulpverlening 
bevestigd worden in een Europese richtlijn betref-
fende de sociale diensten van algemeen belang. 

3. Voer in België een beleid dat sociale bescherming 
versterkt.

Ook België moet de structurele dialoog met soci-
ale actoren respecteren en versterken. Daarnaast 
moet het alle uitkeringen optrekken tot minstens 
de Europese armoedegrens, voor alle gezinstypes. 
Mensen in armoede lopen vaak de ondersteuning 
(o.a. uitkeringen) waar ze recht op hebben mis. 
Daarom is het belangrijk dat ons land hen zo veel 
mogelijk rechten automatisch toekent, de drem-
pels (remgeld, verblijfsstatuut …) voor medische 
zorgen en andere grondrechten verlaagt en het 
aanbod en de toegankelijkheid van publieke en 
sociale diensten versterkt.  

Onze regering moet ook de inkomenskant van 
de sociale zekerheid versterken, met een brede 
financiering uit alle inkomstenbronnen. Ze moet 
de fiscale last van inkomsten uit werk verschuiven 
naar inkomsten uit vermogen en taksen op vervui-
ling en fiscale fraude ambitieus aanpakken.
Bovendien moet ze werk maken van een pen-
sioenhervorming die de wettelijke pensioenen 
verstevigt en een passend beleid om de behoeften 
van een vergrijzende bevolking op te vangen, 
ontwikkelen. Tot slot moet ze de gezondheidszorg 
betaalbaar en kwalitatief maken voor iedereen en 
de gezondheidsongelijkheid verkleinen. 
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EINDNOTEN

1 Sociale bescherming is een onderdeel van de agenda voor du-
urzame menselijke ontwikkeling van de VN (onderwijs en vorm-
ing, infrastructuur, energie voor iedereen, klimaat, economie, 
gezondheidszorg, waardig werk, enzovoort). In deze visienota 
leggen we uit hoe we het concept ‘sociale bescherming’ zien en 
afbakenen. Dat betekent echter in geen geval dat we de bredere 
agenda en uitdagingen voor duurzame ontwikkeling  uit het oog 
verliezen.

2 Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), World Social Protection 
Report 2014/15.

3 Gijs Justaert en Bart Verstraeten, Een keerpunt voor sociale 
bescherming wereldwijd?, MO*paper 60, november 2011.

4 Met deze index meet de Wereldbank hoe moeilijk of eenvoudig 
het is om zaken te doen in een land. Ze kijkt daarvoor onder 
andere naar de bestaande regelgevingen voor bedrijven en 
eigendomsrechten. 

5 Conventie 102 is bindend. Om in alle nationale situaties te 
kunnen worden toegepast, biedt ze de lidstaten de mogelijkheid 
om er minstens 3 categorieën uit te kiezen. Eenmaal de sociale 
bescherming daarvoor in orde is gebracht, moet het betrokken 
land progressief de overige risico’s beginnen te verzekeren. De 
minimale hoogte van de bijdragen kan bepaald worden op basis 
van de hoogte van de lonen in het land. 

6 IAO, Transitioning from the informal to the formal economy, 
Report V(1), 103rd Session ILC, Genève, 2014, p. 6.

7 OESO, Promoting Pro-Poor Growth. Social Protection, 2009.

8 WIEGO, Statistics on the Informal Economy: Definitions, Regional 
Estimates & Challenges, 2014.

9 IAO, The Informal Economy and Decent Work: a Policy Resource 
Guide, supporting transitions to formality, 2013.

10 IAO, World of Work Report 2014: Developing with jobs, 2014.

11 ECLAC, Social protection systems in Latin America and the 
Carribean - El Salvador, 2013.

12 FOS-interview met Noé Nerio, 2014.

13 Art. 22: Een ieder heeft als lid van de gemeenschap recht op 
maatschappelijke zekerheid en heeft er aanspraak op, dat door 
middel van nationale inspanning en internationale samenw-
erking, en overeenkomstig de organisatie en de hulpbronnen 
van de betreffende Staat, de economische, sociale en culturele 
rechten, die onmisbaar zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije 
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwezenlijkt worden. Art. 
25:  (1) Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog 
genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn 
gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en 
geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, 
alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, 
ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of 
een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge 
van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. (2) Moeder en 
kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, 
al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

14 Art. 9: De Staten die partij zijn bij dit Verdrag erkennen het recht 
van een ieder op sociale zekerheid, daarbij inbegrepen sociale 
verzekering. Art.10: De Staten die partij zijn bij dit Verdrag 
erkennen het volgende: 1. De grootst mogelijke bescherming 
en bijstand dient te worden verleend aan het gezin, dat de 
natuurlijke en fundamentele kern van de maatschappij vormt, in 
het bijzonder bij de stichting daarvan en zolang het de verant-
woording draagt voor de zorg voor en de opvoeding van kinderen 
die nog niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Een 
huwelijk moet door de aanstaande echtgenoten uit vrije wil 
worden aangegaan. 2. Aan moeders dient bijzondere bescherm-

ing te worden verleend gedurende een redelijke periode voor 
en na de geboorte van hun kind. Gedurende deze periode dient 
aan werkende moeders verlof met behoud van loon of verlof 
gekoppeld aan passende uitkeringen krachtens de sociale zeker-
heidswetgeving te worden toegekend. 3. Bijzondere maatregelen 
ter bescherming van en ter verlening van bijstand aan kinderen 
en jeugdige personen dienen te worden genomen zonder 
enigerlei discriminatie ter zake van afstamming of anderszins. 
Kinderen en jeugdige personen dienen te worden beschermd 
tegen economische en sociale uitbuiting. Tewerkstelling van 
zulke personen voor het verrichten van arbeid die schadelijk is 
voor hun zedelijk of lichamelijk welzijn, levensgevaar oplevert, 
dan wel groot gevaar inhoudt dat hun normale ontwikkeling zal 
worden geremd, dient strafbaar te zijn bij de wet. De Staten 
dienen tevens leeftijdsgrenzen vast te stellen waarbeneden het 
verrichten van loonarbeid door kinderen verboden en strafbaar 
bij de wet dient te zijn.

15 Jonathan D. Ostry, Andrew Berg en Charalambos G. Tsan-
garides, Redistribution, Inequality, and Growth, IMF Research 
Department, April 2014; OECD, All on board: making inclusive 
growth happen 2014; Wilkinson, The spirit level, why greater 
equality makes societies stronger, 2009.

16 http://www.unrisd.org/research/poverty

17 European Parliament, directorate general for internal policies, 
policy department A: economic and scientific policy, employ-
ment and social affairs. The Role of the Social Protection as 
Economic Stabiliser: Lessons from the Current Crisis, 2010 

18 ILO, Can low-income countries afford basic social security?, 
Social Security Policy Briefings, Genève, 2008, p. 10.

19 Ibid., p. 3.

20 “Gezondheid is een toestand van volkomen welzijn, zowel licha-
melijk als psychisch en sociaal. Het is niet enkel de afwezigheid 
van ziekte of gebrek. Het 'genieten van de hoogst bereikbare 
standaard van gezondheid is een van de fundamentele rechten 
van elke mens, zonder onderscheid van ras, religie, politieke 
overtuiging of sociale situatie.” Verder in dezelfde tekst staat: 
“Regeringen hebben een verantwoordelijkheid voor de gezond-
heid van hun bevolking die enkel vervuld kan worden door te 
voorzien in passende sociale en gezondheidsmaatregelen.”

21 Europese Commissie, COM(2014) 263 final: A Stronger Role of 
the Private Sector in Achieving Inclusive and Sustainable Growth 
in Developing Countries, Brussel, 13/05/2014.

22 In dit verband wordt vaak gewezen op de contradictorische rol 
die pensioenfondsen uit rijkere landen soms spelen. Terwijl ze 
de sociale bescherming van hun leden versterken, ondergraven 
ze door hun streven naar een hoger rendement soms ook het 
sociale beleid van andere landen. Hun investeringen houden 
immers niet altijd rekening met sociale rechten. 

23 Met ‘nationale’ bedoelen we ‘uit eigen land’. We doen daarmee 
geen uitspraken over eventuele bevoegdheidsverdelingen binnen 
landen.
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