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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de rol van het minimuminkomen bij de bestrijding van armoede en de bevordering 
van een inclusieve samenleving in Europa
(201072039(INI))

Het Europees Parlement,

– gelet op de artikelen 4, 9, 14, 19, 151 en 153 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gelet op de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, herbevestigd tijdens 
de Wereldconferentie over de mensenrechten van 1993, met name op de artikelen 3, 16, 18, 
23, 25, 26 en 29,

– gelet op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten van de 
Verenigde Naties van 1966, 

– gezien de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties uit 2000, 
met name het uitbannen van armoede en honger (eerste doelstelling), het bereiken van een 
universele basiseducatie (tweede doelstelling) en gelijke kansen voor mannen en vrouwen 
(derde doelstelling),

– gelet op de verdragen nr. 26 en nr. 131 van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over 
het vaststellen van een minimumloon, 

– gezien het wereldwijd pact voor banen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO),

– gezien de agenda's voor waardig werk van de Verenigde Naties en de IAO,

– gelet op het Handvest van de grondrechten van de EU, met name op de bepalingen 
betreffende de sociale rechten1,

– gezien Aanbeveling 92/441/EEG van de Raad van 24 juni 1992 inzake gemeenschappelijke 
criteria met betrekking tot toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale 
bescherming (aanbeveling over het minimuminkomen)2, 

– gezien Aanbeveling 92/442/EEG van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de convergentie 
van de doelstellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming3,

– gezien de conclusies van de Raad EPSCO tijdens de 2916e zitting van 16 en 17 december 
20084, 

– gezien Besluit nr. 1098/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 
2008 inzake het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 september 2006 over een Europees sociaal model 

                                               
1  PB C 364 van 18.12.2000.
2  PB L 245 van 26.8.1992, blz. 46.
3  PB L 245 van 26.8.1992, blz. 49.
4  Raad van de Europese Unie, Persmededeling, 16825/08 (Presse 358) blz. 18.
5  PB L 298 van 7.11.2008, blz. 20.
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voor de toekomst1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de bevordering van sociale 
integratie en de bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de 
EU2,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de vernieuwde sociale agenda3, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen die 
van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten4,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010: "Europa 2020: Een strategie voor 
slimme, duurzame en inclusieve groei"5,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2010),

A. overwegende dat de Sociale Agenda voor 2005-2010 van de Commissie 2010 heeft 
uitgeroepen tot het "Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting" met 
het doel de politieke verbintenis van de EU bij het begin van de Lissabon-strategie, namelijk 
om "een beslissende rol te spelen bij de uitbanning van armoede en sociale uitsluiting", 
opnieuw te bevestigen en meer gewicht te geven,

B. overwegende dat de sociale ongelijkheid, ondanks alle verklaringen over de afname van de 
armoede, is verergerd en eind 2008 17% van de bevolking (d.w.z. ongeveer 85 miljoen 
mensen) onder de armoedegrens leefde, zelfs na de sociale overdrachten6, terwijl dit 
percentage in 2005 16% bedroeg en in 2000 15% in de EU15,

C. overwegende dat het niveau van armoededreiging voor kinderen en jongeren tot 17 jaar 
hoger is dan voor de bevolking in zijn geheel, en in 2008 in de EU27 20% bedraagt, waarbij 
de hoogste niveaus geregistreerd zijn in Roemenië (33%), Bulgarije (26%), Italië en Letland 
(25%), Spanje (24%), Griekenland, Portugal, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk (23% 
elk) en Polen (22%),

D. overwegende dat ook ouderen blootstaan aan een grotere armoededreiging dan de bevolking 
in het algemeen, en dat het in 2008 in de EU27 19% van de bevolking van 65 jaar of ouder 
betrof,

E. overwegende dat de toename van tijdelijke arbeid en lage lonen ertoe leidt dat het percentage 
werknemers dat met armoede wordt bedreigd, toeneemt; het gemiddelde van de bevolking 
dat een baan had maar desondanks in 2008 in de EU27 met armoede werd bedreigd, bedraagt 
8%, waarbij de hoogste percentages voorkwamen in Roemenië (17%), Griekenland (14%), 
Polen en Portugal (12% elk), Spanje en Letland (11% elk),

                                               
1  Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0340.
2  PB C 9E van 15.1.2010, blz. 11.
3  Aangenomen teksten: P6_TA(2009)0370.
4  Aangenomen teksten: P6_TA(2009)0371.
5  COM(2010)2020 van 3.3.2010.
6 De armoedegrens is in ieder land berekend als 60% van het mediane inkomen van dat land; dit inkomen ligt lager 
dan het gemiddelde inkomen.
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F. overwegende dat de meerderheid van de bevolking die tot armoede dreigt te vervallen uit 
vrouwen bestaat als gevolg van werkloosheid, tijdelijke arbeid en onderbetaling, 
discriminatie bij salarissen en lagere uitkeringen en pensioenen,

G. overwegende dat het Europees jaar van de bestrijding van armoede een cruciale impact dient 
te hebben op de bewustwording inzake sociale uitsluiting en op de bevordering van actieve 
inclusie, waarvoor een eerlijke herverdeling van inkomen en rijkdom vereist is en waarvoor 
maatregelen genomen moeten worden die een doeltreffende sociale en economische cohesie 
waarborgen, 

H. overwegende dat de doelstellingen en grondbeginselen van het Europees jaar van de 
bestrijding van armoede zijn: erkenning van rechten, gedeelde verantwoordelijkheid en 
participatie, cohesie, inzet en concrete acties,

I. overwegende dat de Europese Unie zich heeft verbonden aan de millenniumdoelstellingen 
van de Verenigde Naties en aan de Resolutie tot uitroeping van het tweede decennium van de 
Verenigde Naties voor de bestrijding van de armoede (2008-2017),

J. gelet op de veelzijdige aard van armoede en sociale uitsluiting, het bestaan van bijzonder 
kwetsbare bevolkingsgroepen (kinderen, vrouwen en ouderen), onder wie ook personen met 
een handicap, immigranten, grote gezinnen of eenoudergezinnen, chronisch zieken en dak-
en thuislozen, alsmede de noodzaak de voorkoming en bestrijding van armoede en uitsluiting 
in andere beleidsterreinen te integreren, met de waarborging van de universele toegang tot 
openbare diensten, tot kwalitatieve arbeid met rechten en tot een inkomen waarvan op 
waardige wijze kan worden geleefd,

K. gelet op de noodzaak een globale doelstelling vast te leggen, waarbij prioriteit wordt gegeven 
aan de sociale en economische cohesie en aan de bescherming van de fundamentele 
mensenrechten, wat inhoudt dat een evenwicht gevonden moet worden tussen economisch 
beleid, werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid, milieubeleid en een eerlijke herverdeling van 
rijkdom en inkomen,

L. gelet op de noodzaak de toepassing, de vergroting en een beter gebruik van de 
structuurfondsen bij de verwezenlijking van sociale inclusie en het creëren van kwalitatieve 
arbeid te waarborgen, 

M. gelet op de rol die stelsels van sociale bescherming spelen bij de waarborging van het voor 
de sociale en economische ontwikkeling noodzakelijke niveau van sociale cohesie met het 
oog op de waarborging van sociale inclusie, hetgeen de verbetering van het opleidingsniveau 
van mensen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten en het garanderen van gelijke kansen bij 
de uitoefening van de grondrechten met zich meebrengt,

N. overwegende dat uit een recentelijk door Eurobarometer uitgevoerde enquête over de 
houding van de EU-ingezetenen ten opzichte van armoede blijkt dat de grote meerderheid 
(73%) van mening is dat armoede een probleem is dat steeds groter wordt in de 
desbetreffende landen, 89% van zijn regering dringende maatregelen eist om armoede te 
bestrijden en 74% verwacht dat ook de EU in dit opzicht een belangrijke rol speelt,

1. benadrukt de noodzaak van concrete maatregelen die de armoede en sociale uitsluiting op 
doeltreffende wijze significant verminderen, een eerlijke herverdeling van inkomen en 
rijkdom bevorderen, en tevens betekenis en invulling geven aan het Europees jaar van de 
bestrijding van armoede en aan de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen, 
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waaronder de garantie van een gepast minimuminkomen in de gehele Europese Unie;

2. onderstreept de veelzijdige aard van armoede en sociale uitsluiting en dringt aan op de 
sociale dimensie en haalbaarheid van het macro-economische beleid als integraal onderdeel 
van de strategie om de crisis te boven te komen en van de sociale en economische cohesie. 
Dit brengt een wijziging met zich mee van prioriteiten en – met name monetair – beleid, 
waaronder het Stabiliteits- en groeipact, het concurrentiebeleid, de interne markt, het 
begrotingsbeleid en het fiscale beleid;

3. dringt aan op de bevordering van de integratie en sociale inclusie, om ervoor te zorgen dat de 
fundamentele mensenrechten worden nageleefd, en op heldere compromissen met betrekking 
tot de formulering van Europees en nationaal beleid ter bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting, dat erop gericht moet zijn de universele toegang tot essentiële openbare diensten, 
het recht op gezondheid, onderwijs en beroepsscholing, onderdak, sociale bescherming, 
alsmede op arbeid met rechten, eerlijke salarissen, waardige pensioenen en een passend 
inkomen voor allen te waarborgen;

4. stelt vast dat de Commissie in haar document "Strategie Europa 2010" aankondigt dat het uit 
de situatie van armoededreiging geraken van 20 miljoen mensen een van de vijf 
doelstellingen voor de EU is; wij vinden dat het op zijn minst noodzakelijk is deze 
doelstelling te verdubbelen en haar met passende maatregelen geloofwaardig te maken;

5. is van mening dat de uiteenlopende ervaringen met minimuminkomens, die gepaard gaan met 
maatregelen voor sociale integratie, aantonen dat dit een essentiële aanvullende manier is om 
armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Om die reden verzoekt het Parlement de 
Commissie een initiatief te nemen om deze ervaringen te ondersteunen, rekening te houden 
met de best practices en de universele dekking van een passend minimuminkomen in de 
Europese Unie toe te staan als maatregel ter voorkoming van armoede en ter waarborging 
van de sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor iedereen, zonder te willen treden in de 
specifieke kenmerken van iedere lidstaat;

6. onderstreept de urgentie van de vervaardiging en het gebruik van geschikte socio-
economische indicatoren in diverse domeinen (gezondheid, onderdak, onderwijs, inkomen, 
werkgelegenheid) die het mogelijk maken de vooruitgang in de bestrijding van armoede en 
sociale uitsluiting te ondersteunen en te meten, en die jaarlijks ter gelegenheid van de 
Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (17 oktober) dienen te worden 
gepresenteerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van deze indicatoren met 
inachtneming van geslacht, leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, handicaps, immigratie, 
chronische ziekten en de diverse inkomensniveaus (60% van het mediane inkomen, 50% van 
het mediane inkomen, 40% van het mediane inkomen), op een wijze dat rekening wordt 
gehouden met relatieve armoede, extreme armoede en met de meest kwetsbare groepen;

7. dringt aan op de participatie van mensen die in armoede leven en van desbetreffende 
belangenorganisaties bij de uitwerking van het beleid, de maatregelen en de indicatoren voor 
de toepassing daarvan op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau;

8. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de parlementen en regeringen van de lidstaten.
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TOELICHTING

1. Armoede en sociale uitsluiting

De laatste gegevens over armoede en sociale uitsluiting, met betrekking tot de 
levensomstandigheden in 2008, zijn in januari 2010 door Eurostat gepubliceerd1 (zie tabel I).

Uit die tabel kan worden afgeleid dat de sociale ongelijkheid, ondanks alle verklaringen over de 
afname van de armoede, is verergerd en ongeveer 85 miljoen mensen in de Europese Unie met 
armoede worden bedreigd (17% van de circa 500 miljoen inwoners van de Europese Unie leefde 
eind 2008 onder de armoedegrens, zelfs na de sociale overdrachten2), in 2005 bedroeg dit 
percentage 16% en in 2000 15% in de EU15. 

Het niveau van armoededreiging is hoger voor kinderen en jongeren tot 17 jaar dan voor de 
gehele bevolking, en bedraagt 20% in de EU27. Dat wil zeggen dat een op de vijf kinderen en 
jongeren slachtoffer is van armoede, waarbij de hoogste niveaus geregistreerd zijn in Roemenië 
(33%), Bulgarije (26%), Italië en Letland (25%), Spanje (24%), Griekenland, Portugal, Litouwen 
en het Verenigd Koninkrijk (23% elk) en Polen (22%); de laagste niveaus kwamen voor in 
Denemarken (9%), Slovenië en Finland (12% elk).

Ook ouderen staan bloot aan een hogere armoededreiging dan de bevolking in het algemeen. In 
2008 ging het om ongeveer 19% van de bevolking van 65 jaar of ouder in de EU27.

Intussen neemt het aantal arme werknemers toe. Meer dan 19 miljoen werknemers verkeren in 
een toestand van armoede. Dit betekent dat, ondanks het feit dat het hebben van een baan de 
armoededreiging significant vermindert, de toename van tijdelijke arbeid en lage lonen ertoe 
leidt dat het percentage werknemers dat met armoede wordt bedreigd, toeneemt. Gemiddeld 8% 
van de bevolking die een baan had, werd in 2008 in de EU27 met armoede bedreigd, waarbij de 
hoogste percentages voorkwamen in Roemenië (17%), Griekenland (14%), Polen en Portugal 
(12% elk), Spanje en Letland (11% elk).
Om een ruimer beeld te krijgen van de sociale uitsluiting in de Europese Unie is het mogelijk het 
niveau van armoededreiging, dat een relatieve factor is, aan te vullen met het niveau van 
materiële achterstand, waarmee de sociale uitsluiting in meer absolute termen wordt gemeten. 
Het niveau van materiële achterstand wordt gedefinieerd als het ongewenst ontbreken van ten 
minste drie van negen materiële elementen. De negen elementen die deze indicator vormen, zijn 
de volgende: 

- voldoende geld voor onverwachte uitgaven
- de mogelijkheid om één week vakantie per jaar buitenshuis te houden
- het bestaan van uitgestelde betalingen (consumptieve kredieten voor de aanschaf van de 

woning, de auto of andere uitgestelde facturen)
- de mogelijkheid om iedere dag een warme maaltijd met vlees, vis of vegetarische equivalent te 

gebruiken
- de mogelijkheid om de woning afdoende te verwarmen
- het bezit van een wasmachine
- het bezit van een kleurentelevisie
- het bezit van een telefoon 

                                               
1 Levensomstandigheden in 2008 – Eurostat 18-1-2010
2 De armoedegrens is in ieder land berekend als 60% van het mediane inkomen van dat land; dit inkomen ligt lager 
dan het gemiddelde inkomen.
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- het bezit van een eigen auto

Zoals te zien is in tabel II lag dit niveau van materiële achterstand in 2008 in de Europese Unie 
als geheel eveneens op 17%, maar in tien lidstaten lag het veel hoger: 51% in Bulgarije, 50% in 
Roemenië, 37% in Hongarije, 35% in Letland, 32% in Polen, 28% in Slowakije, 27% in 
Litouwen, 23% in Cyprus en Portugal, 22% in Griekenland.

Het is essentieel de voorkoming en bestrijding van armoede en uitsluiting in andere 
beleidsterreinen te integreren, waaronder de waarborging van de universele toegang tot openbare 
diensten, tot kwalitatieve arbeid met rechten en tot een inkomen waarvan op waardige wijze kan 
worden geleefd. Dit houdt in dat er verschuivingen en drastische wijzigingen in het actuele 
beleid van de Europese Unie dienen plaats te vinden. 

Het is van belang niet te vergeten dat, volgens een recent door Eurobarometer uitgevoerde 
enquête over de houding van de EU-ingezetenen ten opzichte van armoede, de grote meerderheid 
(73%) van mening is dat de armoede in de desbetreffende landen aan het toenemen is, 89% 
dringende maatregelen van zijn regering verlangt om de armoede te bestrijden en 74% verwacht 
dat ook de EU in dit opzicht een belangrijke rol speelt. 

2. Europees jaar van de bestrijding van armoede

De Sociale Agenda voor 2005-2010 van de Commissie heeft 2010 uitgeroepen tot het “Europees 
jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting” met het doel de politieke verbintenis 
van de EU bij het begin van de Lissabon-strategie, namelijk om “een beslissende rol te spelen bij 
de uitbanning van armoede en sociale uitsluiting”, opnieuw te bevestigen en meer gewicht te 
geven.

Het onderzoek van Eurostat1 naar de armoededreiging, naar leeftijd en geslacht, voor en na de 
sociale overdachten, met betrekking tot 2007, stelt het belang van de sociale overdrachten voor 
de voorkoming van armoede vast, alhoewel vrouwen en kinderen nog steeds het zwaarst 
getroffen worden als gevolg van werkloosheid, tijdelijke arbeid en onderbetaling, en 
discriminatie bij salarissen, uitkeringen en pensioenen (zie onderstaande tabel). 

Voor de sociale overdrachten – armoededreiging

Jonger dan 18 jaar Ouder dan 65 jaar Mannen Vrouwen
EU27 33% 24% 25% 27%

Na de sociale overdrachten – armoededreiging

Jonger dan 18 jaar Ouder dan 65 jaar Mannen Vrouwen
EU27 20 20 16 18

Het is van belang rekening te houden met de doelstellingen en grondbeginselen van het Europees 
jaar van de bestrijding van armoede, die luiden: erkenning van rechten, gedeelde 
verantwoordelijkheid en participatie, cohesie, inzet en concrete acties. Op het niveau van de 
Europese Unie en op dat van de lidstaten zelf zijn concrete maatregelen noodzakelijk om deze 
doelstelling in algemeen beleid om te zetten, onder andere in de maatregelen tegen de sociale en 

                                               
1 "Combating poverty and social exclusion – a statical portrait of the European Union 2010".
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economische crisis, opdat deze doelstellingen een praktische invulling krijgen en als concreet 
gevolg hiervan de armoede vermindert. 

Anderzijds dient erop gewezen te worden dat de Europese Unie zich uitdrukkelijk heeft 
verbonden aan de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en aan de Resolutie tot 
uitroeping van het tweede decennium van de Verenigde Naties voor de bestrijding van de 
armoede (2008-2017). Dit is echter helaas niet vastgelegd in het document van de Commissie 
"Strategie Europa 2020", dat zich beperkt tot de overweging dat het uit een situatie van 
armoededreiging geraken van 20 miljoen mensen een van de vijf doelstellingen voor de 
Europese Unie is. Welnu, dit voorstel betekent niet alleen een stap achterwaarts in vergelijking 
met de oorspronkelijke doelstellingen van de Lissabon-strategie, het vormt zelfs een 
belemmering voor de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen om het aantal mensen 
dat onder de armoedegrens leeft met de helft te verminderen. Daarom is het op zijn minst nodig 
deze doelstelling te verdubbelen en met passende maatregelen geloofwaardig te maken. 

Het is noodzakelijk in te zetten op de bevordering van de integratie en sociale inclusie, om 
ervoor te zorgen dat de fundamentele mensenrechten worden nageleefd, en op heldere 
compromissen met betrekking tot de formulering van Europees en nationaal beleid ter bestrijding 
van armoede en sociale uitsluiting, dat erop gericht moet zijn de universele toegang tot essentiële 
openbare diensten, het recht op gezondheid, onderwijs en beroepsscholing, onderdak, sociale 
bescherming, arbeid met rechten, eerlijke salarissen, waardige pensioenen en een passend 
inkomen voor allen te waarborgen.

De veelzijdige aard van armoede en sociale uitsluiting vraagt om een sociale dimensie, gericht 
op de sociale haalbaarheid van het macro-economische beleid als integraal onderdeel van de 
strategie om de crisis te boven te komen en van de sociale en economische cohesie. Dit brengt 
een wijziging met zich mee van prioriteiten en – met name monetair – beleid, waaronder het 
Stabiliteits- en groeipact, het concurrentiebeleid, de interne markt, het begrotingsbeleid en het 
fiscale beleid. Het is eveneens zaak een globale doelstelling vast te leggen, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan de sociale en economische cohesie en aan de bescherming van de 
fundamentele mensenrechten; dit houdt in dat een evenwicht moet worden gevonden tussen 
economisch beleid, werkgelegenheidsbeleid, sociaal beleid, milieubeleid en een eerlijke 
herverdeling van rijkdom en inkomen. 

3. Rol van het minimuminkomen in de bestrijding van armoede en ter bevordering van 
sociale inclusie

Wij hebben al gezien dat voorkomen de beste manier is om armoede en sociale uitsluiting te 
bestrijden. Hiervoor is het vereist: 

- de kwaliteit van banen en salarissen te verbeteren, een essentiële voorwaarde voor 
ontwikkeling en om uit de crisis te komen;

- een echt recht op inkomen vast te stellen, wat gezien wordt als een basale sociale investering;
- eerlijke pensioenen, uitkeringen en gezinstoeslagen te garanderen;
- de universele toegang tot kwalitatieve openbare diensten te waarborgen.

Tegelijk met de prioritering van arbeid met rechten, met eerlijke salarissen en van een juiste 
kwaliteit, zodat allen die aan het werk zijn uit de situatie van armoede geraken, dient er rekening 
mee gehouden te worden dat meer dan 23 miljoen mensen werkloos zijn, uitgesloten van de 
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arbeidsmarkt en aan wie een werkloosheidsuitkering dient te worden verstrekt waarmee zij in 
staat zijn een waardig leven te leiden.

De belangrijke rol die de stelsels van sociale bescherming spelen bij de waarborging van het 
voor de sociale en economische ontwikkeling noodzakelijke niveau van sociale cohesie, bij de 
waarborging van sociale inclusie, bij de verbetering van het opleidingsniveau van mensen die 
van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, bij het garanderen van de uitoefening van de grondrechten 
en bij het creëren van gelijke kansen is bekend. 

Er zijn lagen en groepen in de bevolking die kwetsbaarder zijn, onder wie mensen met een 
handicap, immigranten, grote gezinnen of eenoudergezinnen, chronisch zieken en dak- en 
thuislozen, die ondersteuning nodig hebben waarmee een waardig inkomen voor hen 
gegarandeerd is. De uiteenlopende ervaringen met minimuminkomens in de meerderheid van de 
EU-landen, die gepaard gaan met maatregelen voor sociale integratie, tonen aan dat dit een 
essentiële aanvullende manier is om armoede en sociale uitsluiting te voorkomen. 

Zo kan de voorziening van een minimuminkomen – als sleutelelement in stelsels van sociale 
bescherming – worden gedefinieerd als een gegarandeerd geldbedrag voor diegenen die dat 
bedrag niet zonder hulp kunnen verkrijgen. Het recht op een minimuminkomen is universeel 
(van toepassing op alle ingezetenen) en is niet bijdrageplichtig (er zijn geen periodieke 
betalingen aan een fonds nodig, zoals bij verzekeringen).

Deze maatregel bestaat in meerdere Europese landen en wordt, in zijn diverse formuleringen, 
gekenmerkt door de garantie van een minimumniveau van inkomen, dat onmisbaar wordt geacht
voor het levensonderhoud van de ingezetenen, die gepaard gaat met de ontwikkeling van 
prikkels om de begunstigden onafhankelijk van deze bijdrage te laten worden. De maatregel is 
het gevolg van Aanbeveling 92/441/EEG waarin de definitie werd vastgesteld van 
gemeenschappelijke criteria voor “toereikende inkomsten en prestaties in de stelsels van sociale 
bescherming”.

In de in februari 2005 gepubliceerde Sociale Agenda heeft de Europese Commissie nogmaals 
uitgesproken dat zij zich verbindt aan de publicatie van een mededeling over dit onderwerp. Dit 
heeft zij in februari 2006 gedaan, maar slechts in de vorm van een Raadpleging. 

Het is derhalve tijd om zich op eerdere toezeggingen te beroepen, die teruggaan tot 1992, zij het 
met aanvullingen en met een verbeterde doeltreffendheid, waarbij ervoor dient te worden 
gewaakt dat de zogenaamde "actieve inclusie" niet leidt tot achteruitgang voor al diegenen die 
weinig kansen hebben om met eerlijke salarissen en rechten tot de arbeidsmarkt toe te treden. Dit 
vraagt gedurende het gehele proces om de participatie van armen en uitgeslotenen, van 
werknemers en van de maatschappelijke organisaties en vakbonden die hen vertegenwoordigen.
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Tabel I – Armoedegrens en niveau van armoededreiging
Niveau van armoededreiging voor de bevolking:Armoede-

grens
(in KKP)

Totaal Leeftijd van 
0 tot 17 jaar

Leeftijd van 
65 jaar en 

ouder 

In bezit van 
een baan

EU27 - 17 p 20p 19p 8p
België 10100 15 17 21 5

Bulgarije 2800 21 26 34 7
Cyprus 11300 16 14 49 6

Denemarken 10500 12 9 18 5
Duitsland 10600 15 15 15 7
Estland 4700 19 17 39 7
Finland 9600 14 12 23 5

Frankrijk 9700 13 17 11 7
Griekenland 7200 20 23 22 14
Hongarije 4000 12 20 4 5

Ierland 10900 16 18 21 6
Italië 9000 19 25 21 9

Letland 4400 26 25 51 11
Litouwen 4200 20 23 29 9

Luxemburg 16500 13 20 5 9
Malta 7800 15 20 22 5

Nederland 11300 11 13 10 5
Oostenrijk 11200 12 15 15 6

Polen 3900 17 22 12 12
Portugal 5800 18 23 22 12

Roemenië 1900 23 33 26 17
Slovenië 8400 12 12 21 5
Slowakije 4000 11 17 10 6

Spanje 8400 20 24 28 11
Tsjechië 5800 9 13 7 4
Verenigd 

Koninkrijk
11600p 19p 23p 30p 9p

Zweden 10400 12 13 16 7
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Tabel II - Materiële achterstand, 2008
Percentage van de bevolking dat niet over de middelen 

beschikt voor:
Niveau van 
materiële 

achterstand Eén week 
vakantie

Afdoende 
verwarming 

van de 
woning

Eén 
volledige 
warme 

maaltijd 
per dag

Een eigen 
auto

EU27 17e 37 10e 9 9
België 12 26 6 5 6

Bulgarije 51 59 34 30 28
Cyprus 23 46 29 5 1

Denemarken : 10 : 2 8
Duitsland 13 25 6 11 5
Estland 12 44 1 5 17
Finland 9 18 2 3 8

Frankrijk 13 32 5 8 4
Griekenland 22 50 15 7 9
Hongarije 37 67 10 26 20

Ierland 14 30 4 3 9
Italië 16 40 11 8 3

Letland 35 55 17 23 24
Litouwen 27 60 22 19 13

Luxemburg 4 12 1 2 2
Malta 13 65 9 10 2

Nederland 5 14 2 2 5
Oostenrijk 14 28 4 13 7

Polen 32 63 20 21 17
Portugal 23 64 35 4 9

Roemenië 50 76 25 19 49
Slovenië 17 30 6 12 3
Slowakije 28 57 6 29 20

Spanje 9 34 5 2 5
Tsjechië 16 39 6 12 11
Verenigd 

Koninkrijk
11 24 6 4 5

Zweden 5 11 1 2 3


