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Betreft: Mogelijke definities van termen die door de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken worden gebruikt

Redelijk inkomen
Er kon geen duidelijke definitie worden gevonden.

'Redelijk inkomen' is een term die door de IAO in de definitie van 'fatsoenlijk werk' wordt 
gebruikt. ('Fatsoenlijk werk' geeft in het kort weer waar mensen in hun arbeidsleven naar 
streven. 'Fatsoenlijk werk' is productief werk op een veilige werkplek, dat een redelijk 
inkomen oplevert en gezinnen sociale zekerheid verschaft, dat de mogelijkheden voor 
persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie vergroot, mensen de vrijheid geeft om 
uitdrukking te geven aan hun zorgen, zich te organiseren en deel te nemen aan besluitvorming 
over zaken die hun rechtstreeks aangaan, en waarbij mannen en vrouwen gelijke kansen 
worden geboden en gelijk worden behandeld.) De IAO spreekt over een 'redelijk inkomen' 
maar zegt niet wat zij daar precies onder verstaat (zie:
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Minimumloon
Eurostat heeft 'minimumloon' gedefinieerd als het loon dat werkgevers hun werknemers 
volgens de wet minimaal moeten betalen. Het nationale basisminimumloon kan worden 
vastgesteld als een uur-, week- of maandtarief en wordt bij wet gehandhaafd (door de 
overheid), vaak na raadpleging van de sociale partners, of rechtstreeks bij nationale of 
bedrijfstak-cao (in de EU is dit het geval in België en Griekenland). Het nationale 
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minimumloon geldt doorgaans voor alle werknemers in het desbetreffende land, of ten minste 
voor de overgrote meerderheid daarvan. Sommige landen maken een uitzondering voor 
bijvoorbeeld jongere werknemers, leerlingen of werknemers met een handicap. De bedragen 
die wordt gemeld, zijn brutobedragen, dat wil zeggen: vóór aftrek van inkomstenbelasting en 
sociale premies, die per land verschillen. Minimumloonwetten schrijven voor dat lonen 
regelmatig worden bijgesteld – vaak is ook geregeld dat regering, vakbonden en werkgevers 
dat in onderling overleg moeten doen – om rekening te houden met prijsinflatie, 
veranderingen in loonniveaus en andere economische factoren. Die bijstelling kan 
automatisch gebeuren (het minimumloon is dan gekoppeld aan de consumentenprijsindex of 
aan economisch groei) of via discretionaire maatregelen (wetgeving). Zie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

De IAO heeft het minimumloon gedefinieerd als het laagste loonniveau dat een werkgever 
volgens de wet of cao mag hanteren (zie: Glossary of labour law and industrial relations).

Minimuminkomen
De definitie staat in een studie die is gemaakt in opdracht van de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) naar de rol van het minimuminkomen bij 
het bevorderen van sociale insluiting in de EU, die in 2007 is voltooid (zie:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891).

In deze studie wordt 'minimuminkomen' gedefinieerd als "over het algemeen een vorm van 
niet-categoriale bijstand". De bijstand wordt gegeven als een persoon (of gezin) over 
onvoldoende middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Vandaar dat het minimuminkomen over het algemeen een aanvulling vormt 
op andere uitkeringen om in het levensonderhoud te voorzien, al dan niet op premiebetaling 
gebaseerd, en onderdeel uitmaakt van het 'sociaal vangnet'. Om inzicht te krijgen in de 
samenstelling van het minimuminkomen in de afzonderlijke landen, moet dat inkomen 
worden beschouwd binnen het totale systeem van inkomenssteun dat in een land bestaat:
 De meeste Europese landen hebben beleid dat specifiek is gericht op de sociale insluiting 

van bepaalde groepen in de samenleving (zoals werklozen, gehandicapten en ouderen) en 
daarnaast een breder inkomensondersteuningsbeleid dat gericht is op armen meer in het 
algemeen.

 Sommige landen geven prioriteit aan categoriale maatregelen, d.w.z. maatregelen die op 
een specifieke bevolkingsgroep zijn gericht, en kennen geen wettelijk minimuminkomen 
of hebben een 'lichte vorm' van minimuminkomensregeling.

 Tot slot zijn er ook landen zonder categoriaal beleid en met alleen maar een algemene 
maatregel die is bedoeld voor alle bevolkingsgroepen en alle situaties van armoede. De 
volgende tabellen laten zien dat bijna alle Europese landen een of andere vorm van 
minimuminkomensregeling hebben die in inkomenssteun voorziet, maar deze regelingen 
vertonen qua samenstelling en dekking grote verschillen. Met uitzondering van 
Griekenland en Hongarije, enkele gemeenten in Italië, en Spanje (waar geen nationale 
maatregel bestaat), hebben alle lidstaten wel een vorm van gewaarborgd 
minimuminkomen voor mensen zonder voldoende middelen.

De Europese Commissie gebruikt de term minimuminkomensregeling, hetgeen wordt 
gedefinieerd als een gewaarborgd minimuminkomen waaraan vermogensvoorwaarden zijn 
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verbonden, dat niet op premiebetaling is gebaseerd en iedereen een inkomensgarantie biedt, 
en dat is bedoeld om als (onderdeel van) een sociaal vangnet te fungeren, waarmee 
voorkomen moet worden dat personen of huishoudens in (ernstige) armoede vervallen of 
onder een fatsoenlijke levensstandaard terechtkomen. Regelingen voor een gewaarborgd 
minimuminkomen spelen een specifieke en cruciale rol bij de bestrijding van armoede en 
sociale insluiting, omdat ze het laatste redmiddel in het stelsel van sociale zekerheid zijn en 
een belangrijke component van het algemeen sociaal vangnet (zie: Social Protection, Social 
Inclusion Glossary: Key terms explained).

De IAO omschrijft 'gewaarborgd minimuminkomen' als inkomen dat door de staat wordt 
gegarandeerd aan alle personen of gezinnen waarvan het inkomen onder een bepaald 
vastgesteld niveau valt. Deze inkomensgarantie kan via verschillende methoden worden 
gegeven: negatieve inkomstenbelasting, gezinstoelagen, sociale bijstand, enz. Sommige 
regelingen bevatten ook een of andere vorm van arbeidsprikkel (zie: ILO thesaurus).

Passend inkomen
Voor deze term is geen directe beschrijving gevonden. Hij wordt alleen genoemd in relatie tot 
actieve insluiting.

Bijvoorbeeld:
De Resolutie van het Europees Parlement van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van 
personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, waarin de lidstaten worden opgeroepen om 
"voor passende inkomenssteun te zorgen, teneinde armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden" en wordt gewezen op "de noodzaak van passende inkomenssteun op basis van de 
Aanbevelingen 92/441/EEG en 2008/867/EG, die adequaat, transparant, voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar op lange termijn moet zijn".

In de Aanbeveling van de Commissie van 3 oktober 2008 over de actieve inclusie van 
personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten (Kennisgeving geschied onder nummer 
C(2008) 5737) wordt indirect een definitie gegeven van 'passende inkomenssteun' door de 
lidstaten de volgende aanbevelingen te doen:

"Erkennen van het basisrecht van iedere persoon op inkomsten en prestaties die toereikend 
zijn om een menswaardig bestaan te leiden als onderdeel van een omvattende en consistente 
actie ter bestrijding van sociale exclusie.
i) Zo nodig opnieuw bekijken van de socialebeschermingsstelsels van de lidstaten in het licht 
van de gemeenschappelijke beginselen die staan vermeld in punt B van Aanbeveling 
92/441/EEG. In het kader van een actieve-inclusiestrategie moet het recht op een toereikend 
inkomen met name:
- worden gecombineerd met actieve beschikbaarheid voor arbeid of beroepsopleiding teneinde 
werk te vinden, voor personen wier omstandigheden deze actieve beschikbaarheid mogelijk 
maken, of die, in voorkomend geval, afhankelijk moet worden gemaakt van maatregelen tot 
economische en sociale integratie voor de overige personen;
- worden gecombineerd met beleidsmaatregelen die op nationaal niveau nodig worden geacht 
voor de economische en sociale integratie van de betrokken.
ii) Zorgen voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig de praktische richtsnoeren in de 
punten C.1, C.2 en C.3 van Aanbeveling 92/441/EEG. Bij de vaststelling van de inkomsten 
die nodig zijn om een menswaardig bestaan te leiden, moet met name rekening worden 
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gehouden met de levensstandaard en het prijspeil in de betrokken lidstaat voor huishoudens 
van verschillend type en verschillende omvang, onder gebruikmaking van de passende 
nationale indicatoren. In een kader voor actieve inclusie moet voor personen die in staat zijn 
te werken een prikkel blijven bestaan om werk te zoeken en moeten de bedragen worden 
aangepast en aangevuld om aan specifieke behoeften te voldoen."

Basisinkomen
Er lijkt op EU-niveau geen definitie of beschrijving van 'basisinkomen' te bestaan. In 
sommige EU-publicaties wordt gezegd dat het basisinkomen afhankelijk is van de 
levensstandaard in een lidstaat. De term wordt ook in niet-EU-bronnen genoemd.

Bijvoorbeeld:

het Basic Income Earth Network (zie: BIEN) definieert 'basisinkomen' als een inkomen dat 
iedereen onvoorwaardelijk en op individuele basis ontvangt, ongeacht het vermogen en 
inkomsten uit andere bronnen en zonder werkverplichting. Het is een vorm van 
minimuminkomensgarantie die op drie belangrijke punten verschilt van die welke nu in 
verscheidene Europese landen bestaat:
 het inkomen wordt niet aan huishoudens maar aan individuele personen betaald;
 betaling gebeurt ongeacht inkomsten uit andere bronnen;
 betaling gebeurt zonder dat men verplicht is werk te verrichten of in voorkomend geval 

een werkaanbod te accepteren.

De Global Basic Income Foundation (zie: What is a global basic income? definitions and 
arguments definieert 'basisinkomen' als een gewaarborgd minimuminkomen. Bovenop dit 
basisminimum kunnen mensen ook inkomen uit arbeid verdienen, net als nu gebeurt. Een 
basisinkomen vormt de basis van een socialezekerheidsstelsel en wordt aangevuld met sociale 
verzekeringen en andere uitkeringen wegens ziekte, werkloosheid, enz. Een volledig 
basisinkomen biedt iedereen de garantie dat hij over voldoende middelen beschikt om in zijn 
basisbehoeften te voorzien. Daartoe behoren allereerst de elementaire levensbehoeften:
schoon water, voedsel, kleding, onderdak en primaire gezondheidszorg. De meeste mensen 
zullen het ermee eens zijn dat ook onderwijs een basisbehoefte is. Welke andere behoeften 
basisbehoeften zijn, is onder meer afhankelijk van het klimaat en de culturele waarden van 
een land.

Leefbaar loon
De IAO definieert dit als loon dat voldoende is om te voorzien in de elementaire 
levensbehoeften van een gezin van gemiddelde grootte in een bepaalde economie (zie: ILO 
thesaurus).

De OESO definieert het als loon dat voldoende hoog is om een arbeider in staat te stellen er 
een bepaalde levensstandaard op na te houden (zie: Living wage).

Pensioen
Eurostat definieert 'pensioen' als een periodieke uitkering die bedoeld is voor het handhaven 
van het inkomen van de begunstigde nadat hij of zij de normale pensioengerechtigde leeftijd 
heeft bereikt of als inkomenssteun voor ouderen (zie: Old-age pension).
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De OESO definieert 'pensioen' als de uitkering die de deelnemer aan een pensioenfonds (of de 
personen te zijnen laste) na zijn of haar pensionering ontvangt (zie: Pension).

Pensionering
Voor deze term zijn geen definities gevonden, wel voor termen als 'pensioenuitkering', 
'pensioengerechtigde leeftijd', enz.

Wettelijke pensioengerechtigde leeftijd
In de EU is de leeftijd waarop mensen volgens de wet recht hebben op pensioen, voor de 
overgrote meerderheid van de mensen 60 jaar en hoger, in de meeste gevallen 65 jaar (zie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Vervroegd pensioen
Volgens Eurostat is van 'vervroegd pensioen' voornamelijk sprake in het geval van 
werknemers die van deze mogelijkheid gebruik maken vanwege economische factoren 
(arbeidsmarktproblemen, moeilijkheden in specifieke sectoren, enz.). Zie: Early retirement.

De OESO definieert het als een situatie waarin een individu besluit om eerder te stoppen met 
werken en eerder pensioen te trekken dan op de normale pensioengerechtigde leeftijd (zie:
Early retirement).

Geleidelijke uittreding
Eurostat definieert dit als volgt: een situatie waarin iemand met pensioen mag gaan en 
pensioengerechtigd wordt terwijl hij of zij doorgaat met werken (gewoonlijk in deeltijd) en 
het afdragen van pensioenpremie (zie: Phased retirement).

De IAO hanteert de volgende definitie: een progressieve vermindering van het aantal 
arbeidsuren voor oudere werknemers (zie: ILO thesaurus).

De OESO omschrijft het als een situatie waarin iemand met pensioen mag gaan en 
pensioengerechtigd wordt terwijl hij of zij doorgaat met werken (gewoonlijk in deeltijd) en 
het afdragen van pensioenpremie (zie: Phased retirement).

Armoede
Het is moeilijk om in EU-publicaties een definitie van 'armoede' te vinden. Wel werden de 
volgende termen gevonden:

Relatieve armoede
'Relatieve armoede' wordt gemeten in verhouding tot de levensstandaard van de meerderheid 
van de mensen die in een gebied leven en verschilt dus per regio. De Europese Unie gebruikt 
een relatieve definitie voor het meten van armoede: "het percentage mensen met een 
beschikbaar inkomen van minder dan 60% van het nationaal mediaan inkomen". Dit 
weerspiegelt de definitie van armoede zoals die is aangenomen door de Europese 
staatshoofden en regeringsleiders, die mensen als arm beschouwen "wanneer zij over 
onvoldoende middelen beschikken om er een levensstandaard op na te houden die door de 



PE448.920v01-00 6/8 CM\831338NL.doc

NL

samenleving waarin zij leven als aanvaardbaar wordt gezien" (zie: Social Protection, Social 
Inclusion Glossary: Key terms explained).

Extreme armoede
Mensen die in extreme armoede leven, ontberen basisbenodigdheden als schoon water, 
voedsel, kleding, huisvesting en essentiële geneesmiddelen (zie: Social Protection, Social 
Inclusion Glossary: Key terms explained).

Armoederisico
Mensen worden geacht een armoederisico te lopen wanneer zij een equivalent beschikbaar 
inkomen hebben van minder dan 60% van het nationaal mediaan inkomen. Zo'n laag inkomen 
wordt in de EU onvoldoende geacht om er een fatsoenlijke levensstandaard op na te houden.
Of mensen waarvan het inkomen onder de 60%-drempel ligt, daadwerkelijk vinden dat zij in 
armoede leven, hangt van een aantal factoren af, zoals de relevantie van die drempel, de tijd 
gedurende welke zij al van een relatief laag inkomen moeten leven, en het hebben en 
gebruiken van andere bezittingen, met name een eigen huis. Ongeveer 16% van de EU-
burgers loopt een armoederisico. Armoederisicofactoren zijn onder meer langdurige 
werkloosheid of een baan van lage kwaliteit; een lage beroepskwalificatie; afkomstig zijn uit 
een sociaal kwetsbaar gezin; het hebben van een handicap of een slechte gezondheid; 
drugsmisbruik en alcoholisme; en allochtoon zijn of deel uitmaken van een etnische 
minderheid (zie: Social Protection, Social Inclusion Glossary: Key terms explained).

Materiële deprivatie
Materiële deprivatie is de situatie waarin mensen niet kunnen beschikken over de goederen en 
diensten die in het land waar zij wonen noodzakelijk worden geacht om er een fatsoenlijke 
levensstandaard op na te houden. Daartoe behoren situaties waarin mensen onder een zware 
economische belasting staan, zich geen elementaire gebruiksgoederen kunnen veroorloven, 
slecht zijn gehuisvest of niet aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen (recreatie, 
vakantie). Maatregelen op het gebied van materiële deprivatie bieden zicht op een ander 
aspect van armoede dan conventionele inkomensmaatregelen (zie: Social Protection, Social 
Inclusion Glossary: Key terms explained).

Eurostat definieert het armoederisicopercentage als het percentage mensen met een 
equivalent beschikbaar inkomen onder de armoederisicodrempel, die is vastgesteld op 60% 
van het nationaal mediaan equivalent beschikbaar inkomen ná sociale overdrachten (zoals 
socialezekerheidsuitkeringen). Dit is geen indicator van rijkdom of armoede maar van een 
relatief laag inkomen – dat wil zeggen: laag in vergelijking met de andere inwoners van een 
land – wat niet noodzakelijkerwijs een lage levensstandaard betekent. Het 
armoederisicopercentage vóór sociale overdrachten wordt berekend als het percentage mensen 
met een equivalent beschikbaar inkomen vóór sociale overdrachten dat onder de 
armoederisicodrempel ligt, die wordt berekend ná sociale overdrachten. Pensioenen, zoals 
ouderdoms- en nabestaandenpensioenen (weduwen- en weduwnaarspensioenen) worden als 
inkomen gerekend (vóór sociale overdrachten) en niet als sociale overdrachten (zie: At risk of 
poverty rate).

Verschil tussen vrije beroepen en niet in loondienst verrichte werkzaamheden
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Vrij beroep
De IAO gebruikt de term 'vrije diensten' voor het aanduiden van de diensten van – vaak 
zelfstandige – beoefenaren van een vrij beroep, zoals dokters, accountants, architecten, enz. 
(zie: ILO thesaurus).

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 
betreffende de erkenning van beroepskwalificaties definieert 'vrije beroepen' als volgt:
"Deze richtlijn omvat ook vrije beroepen, voor zover deze zijn gereglementeerd. Een vrij 
beroep is overeenkomstig onderhavige richtlijn een beroep dat wordt uitgeoefend op grond 
van een relevante beroepskwalificatie door een persoon die persoonlijk, op eigen 
verantwoordelijkheid en professioneel onafhankelijk, intellectueel-ideële prestaties verricht 
ten behoeve van de opdrachtgever en de samenleving in het algemeen. De beroepsuitoefening 
kan in de lidstaten, in overeenstemming met het Verdrag, onderworpen zijn aan specifieke 
juridische verplichtingen, die gebaseerd zijn op nationale wetgeving en de in dit kader door de 
betrokken beroepsvertegenwoordiging zelfstandig vastgestelde regels en die borg staan en 
bevorderend zijn voor professionaliteit, kwaliteit van de dienstverlening en de 
vertrouwensrelatie met de opdrachtgever."

Zelfstandige
Eurostat maakt bij de definiëring van deze term onderscheidt tussen zelfstandigen met en 
zelfstandigen zonder personeel (zie: Self-employed person):
 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSAR

Y_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=16588135
&RdoSearch=CONTAIN&TxtSearch=self-
employed&CboTheme=&IntCurrentPage=1Zelfstandige met personeel: iemand die in zijn 
eigen onderneming, beroepspraktijk of landbouwbedrijf werkt met als doel winst te 
behalen en die ten minste één persoon in dienst heeft.

 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=DSP_GLOSSAR
Y_NOM_DTL_VIEW&StrNom=CODED2&StrLanguageCode=EN&IntKey=16588135
&RdoSearch=CONTAIN&TxtSearch=self-
employed&CboTheme=&IntCurrentPage=1Zelfstandige zonder personeel: iemand die in 
zijn eigen onderneming, beroepspraktijk of landbouwbedrijf werkt met als doel winst te 
behalen en die niemand anders in dienst heeft.

Het European Industrial Relations Dictionary (zie: Self-employed person) definieert een 
zelfstandige als een onafhankelijke arbeider die onafhankelijk van een werkgever werkt, in 
tegenstelling tot een werknemer, die ondergeschikt is aan en afhankelijk van een werkgever.
Voor zover het begrip 'werknemer' echter een element van economische afhankelijkheid 
bevat, in de zin dat een werknemer voor zijn levensonderhoud afhankelijk is van de 
vergoeding die door de werkgever wordt betaald, is de situatie van zelfstandigen niet veel 
anders, omdat zij voor hun levensonderhoud economisch gezien niet minder afhankelijk zijn 
van hun werk, ook al worden zij niet door een werkgever maar door klanten betaald.
Over het algemeen wordt aangenomen dat zelfstandigen in bepaalde beroepen zijn 
geconcentreerd: landbouwers, beoefenaren van vrije beroepen, winkeliers, echtgenoten/s die 
meewerken in het bedrijf en bouwarbeiders. Er is dus een breed scala van categorieën van 
zelfstandigen – bijv. beoefenaren van vrije beroepen, hotel- en restaurantwerkers en 
echtgenoten/s die meewerken in het bedrijf – en daartussen bestaan aanzienlijke verschillen.
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