
Sociaal beleid zaak 

van de lidstaten 

ruud de mooij en paul tang

Om de legitimiteit van de Europese Unie te vergroten wordt wel gepleit voor

uitbouw van de rol van Europa op het gebied van werkgelegenheid en arbeids-

markt. Ook de gemeenschappelijke gevoelde druk op de verzorgingsstaat zou

om een Europees sociaal beleid vragen. Maar volgens Ruud de Mooij en Paul

Tang van het CPB kunnen juist deze zaken veel beter aan de lidstaten zelf wor-

den overgelaten. De huidige Europese bemoeienis met de arbeidstijden is niet

nodig en ook de huidige Lissabondoelstelling op het terrein van werkgelegen-

heid (een arbeidsparticipatie van zeventig procent) kan maar beter verlaten

worden. Alleen op basis van grensoverschrijdende (externe) effecten of op basis

van economische schaalvoordelen is een Europese aanpak te verdedigen.

Hiervan is bij de arbeidsmarkt en sociaal beleid niet of nauwelijks sprake. Zo

dreigt er geen race to the bottom op sociaal beleid, zijn de geschatte gevolgen

van migratie gering en levert uniformering geen economische voordelen op,

terwijl een Europese aanpak wel onrecht doet aan de diversiteit van de nationa-

le voorkeuren voor typen verzorgingsstaten. Europa heeft veel te winnen indien

ze zich met name richt op zaken waar ze een duidelijke toegevoegde waarde

heeft. Zoals op het terrein van de harmonisatie van de vennootschapsbelasting,

waar wél een ontaarde concurrentiestrijd dreigt. Juist op dit terrein heeft de

Europese Unie echter nauwelijks zeggenschap. Alleen een consequente toepas-

sing van subsidiariteit kan bijdragen aan een effectieve Unie; een gemeenschap

waarin burgers geen overspannen verwachtingen hebben van Europa, maar

waarin het vertrouwen bestaat dat ze doet wat ze behoort te doen.

Volgens de Eurobarometer, een regelmatige enquête onder de bevolking van de

Europese Unie, vindt 59 procent van de ondervraagden werkgelegenheid het be-

langrijkste thema bij de Europese verkiezingen van 10 juni. Tegelijkertijd vindt 57

procent de Europese Unie niet of nauwelijks effectief in het bestrijden van werk-

loosheid. Deze combinatie van breed gedeelde meningen vormt een dilemma voor

de Europese instituties en voedt de scepsis daarover. Het is dan ook niet verwon-

derlijk dat de opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen iedere keer lager

uitvalt: de laatste keer in 1999 was dat nog maar net boven de veertig procent; van

de Nederlandse kiezers bleef zelfs meer dan zeventig procent thuis.

Een Europese aanpak van werkloosheid is naar onze mening geen oplossing van

dit dilemma. Arbeidsmarkt- en sociaal beleid moeten primair de verantwoorde-

lijkheid van de nationale lidstaten blijven. De pretentie van een gemeenschappe-
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lijke aanpak kan daarom beter achterwege blijven. Er liggen voor de Europese

Unie andere taken te wachten. 

Druk op de verzorgingstaat

De Europese economieën kampen met gebrekkig functionerende arbeidsmarkten.

Dit heeft te maken met de verzorgingstaat. Deze biedt werknemers inkomensze-

kerheid, maar werkt ook inactiviteit in de hand. Het thema verzorgingsstaat en

inactiviteit zal de komende jaren verder aan belang toenemen. Er is namelijk een

aantal structurele ontwikkelingen in Europese landen die de verzorgingsstaat on-

der druk zetten. De meest bekende is vergrijzing. Het aandeel ouderen in de bevol-

king zal in Europa gestaag toenemen. Dit leidt tot hogere uitgaven aan ouder-

domsuitkeringen en gezondheidszorg, in sommige landen worden deze uitgaven

hoger dan vijf procent van het nationaal inkomen. Hogere belastingen om deze

uitgaven te financieren zullen de arbeidsparticipatie verder uithollen. Andere

ontwikkelingen versterken de stijging van de collectieve uitgaven. Zo neemt de

vraag naar hooggeschoolde werknemers toe. Tot dusver heeft het aanbod gelijke

tred gehouden: hogescholen en universiteiten zijn volgestroomd. De verwachting

is echter dat het aanbod zal afvlakken; niet iedereen heeft het talent om hoger on-

derwijs te volgen. Dan zal een schaarste aan kennis aan het licht komen en het

loonverschil tussen hoog- en laaggeschoolden zal toenemen. Als overheden probe-

ren het loonverschil binnen de perken te houden door het minimumloon en het

uitkeringsniveau te verhogen, zal dat leiden tot hogere werkloosheid en inactivi-

teit onder laaggeschoolden en meer uitkeringen. 

Naast een stijging van de collectieve uitgaven wordt de financiering van de verzor-

gingsstaat steeds moeilijker. Eén reden is dat overheden met elkaar concurreren.

Dat geldt vooral voor de vennootschapsbelasting. Verder wordt door individualise-

ring en migratie de samenleving heterogener, waardoor het beleid van de over-

heid complexer wordt en het draagvlak voor collectieve regelingen afkalft. 

Kortom, de Europese verzorgingsstaat komt in een spagaat. Enerzijds dreigen de

collectieve uitgaven te stijgen en worden ze minder effectief. Anderzijds staan de

collectieve inkomsten onder druk. Door de combinatie van ontwikkelingen dreigt

een spiraal te ontstaan, waarbij de collectieve uitgaven en lasten omhoog gaan, de

werkgelegenheid terugloopt, de werkloosheid oploopt en de collectieve lasten nog

verder omhoog zouden moeten. Een dergelijke spiraal is onhoudbaar. De publieke

sector komt daarom onder toenemende druk te staan. Dit geldt voor alle Europese

landen, maar vooral daar waar de collectieve lasten al relatief hoog zijn. Dat zijn

landen met ruimhartige collectieve regelingen die beogen inkomen her te verde-

len en inkomenszekerheid te bieden. Die landen zullen hun verzorgingsstaat

moeten versoberen en/of hervormen.
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Europees of nationaal antwoord?

Aangezien Europese landen met dezelfde structurele ontwikkelingen te maken

krijgen, zijn ook de problemen ten aanzien van de verzorgingsstaat vergelijkbaar.

Betekent dit dat gezamenlijke actie vanuit de Europese Unie nodig is? Vaak wordt

de indruk gewekt dat gezamenlijk actie inderdaad noodzakelijk is. Zo geeft de

Lissabonagenda een werkgelegenheidsdoelstelling voor de Unie als geheel (zeven-

tig procent van de beroepsbevolking). Verder zien in het algemeen linkse partijen

een sociaal Europa als complement van de interne markt. Centrale bankiers plei-

ten daarentegen voor structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, met name

in die lidstaten die de grenzen van het Stabiliteitspact overschrijden. Kortom,

Europa heeft al invloed op sociaal beleid (een mooi voorbeeld is wetgeving over ar-

beidstijden) of de mening is dat Europa meer invloed zou moeten hebben.

De wens tot gezamenlijk actie zou moeten stroken met het beginsel van subsidia-

riteit, dat wil zeggen: Europees als het moet, nationaal als het kan. Voor dit begin-

sel zijn goede redenen. Zo kan nationaal beleid beter rekening houden met natio-

nale voorkeuren of omstandigheden. Nu zijn er immers flinke verschillen tussen

landen in de uitgaven aan sociale zekerheid en de manier waarop de verzorgings-

staat is ingericht. Met de toetreding van de nieuwe lidstaten zullen deze verschil-

len alleen maar toenemen. Verder staan nationale politici dichter bij de burgers

en kunnen zij makkelijker ter verantwoording worden geroepen dan de Europese

politici. Nationale maatregelen tot het versoberen of hervormen van de verzor-

gingsstaat hebben daardoor een groter draagvlak dan Europese ingrepen. 

Subsidiariteit is echter ook dat Europese bemoeienis op twee gronden te verdedi-

gen valt. Ten eerste kan nationaal beleid grensoverschrijdende (externe) effecten

hebben. Zo kunnen landen in een proces van beleidsconcurrentie belanden waar-

bij ze proberen door steeds lagere lasten en gunstige voorwaarden mobiele pro-

ductiefactoren aan te trekken. Zo’n proces kan verworden tot een race to the bottom

waarbij uiteindelijk geen enkel land winnaar is. Ten tweede kunnen er schaalvoor-

delen zijn bij een internationale aanpak. Dit is bijvoorbeeld het idee van de euro.

Verschillende valuta in verschillende landen gaan gepaard met transactiekosten

die door de invoering van één munt te besparen zijn. 

Als grensoverschrijdende externaliteiten en/of schaalvoordelen kenmerkend zou-

den zijn voor het sociaal beleid, dan is er iets te zeggen voor een Europese rol. Is

dit inderdaad het geval? 

Race to the bottom

De sociale uitgaven, onder andere aan uitkeringen en kinderbijslag, in Europese

landen nemen eerder toe dan af. Terwijl in 1980 gemiddeld nog 20,1 procent van

het bruto binnenlands product publiekelijk aan sociale uitgaven werd besteed,

was dit percentage in 1998 gestegen tot 23,8 procent (zie hoofdstuk 7 in De Mooij
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en Tang, 2003). De toetreding van Griekenland, Portugal en Spanje heeft derhalve

niet geleid tot lagere sociale uitgaven conform Zuid-Europese normen. Eerder

heeft het omgekeerde plaatsgevonden: juist de Zuidelijke EU-landen zijn meer

gaan uitgeven aan sociaal beleid en zijn toegegroeid naar het Europese gemiddel-

de. Onderlinge ‘concurrentie’ heeft evenmin geleid tot langere werkweken. In na-

genoeg alle lidstaten laat het aantal gewerkte uren per werknemer een structu-

reel dalende lijn zien. Vanuit dit perspectief lijkt Europese bemoeienis met

arbeidstijden, waartegen Engeland zich op het moment teweer stelt, dan ook niet

nodig. 

Er zijn dus geen aanwijzingen dat Europese landen via sociaal beleid met elkaar

concurreren. Dit ligt ook niet in de lijn der verwachtingen vanwege de geringe in-

ternationale arbeidsmobiliteit in Europa. De Europese werknemer gaat niet actief

op zoek naar de voor hem beste combinatie van belastingen en sociale voorzienin-

gen. Het uitblijven van zo’n selectieproces door het stemmen met de voeten bete-

kent dat solidariteit binnen de landsgrenzen gewaarborgd kan blijven. Een reden

voor de beperkte arbeidsmobiliteit in Europa is gelegen in institutionele barriè-

res. Zo kan migratie bijvoorbeeld gepaard gaan met pensioenbreuk. Voor het weg-

nemen van deze barrières valt veel te zeggen, omdat internationale arbeidsmobi-

liteit kan bijdragen aan het functioneren van de Europese economieën. Toch is

het zeer de vraag of het wegnemen van deze barrières de internationale mobiliteit

echt zal doen toenemen. Want ook binnen Europese landen is de arbeidsmobili-

teit beperkt. Eenvoudig gezegd: werknemers in Europese landen zijn erg gehecht

aan huis en haard. Zij zullen hun land niet snel verlaten, ook niet als er flinke ver-

schillen in sociale lasten tussen landen zijn. Hierdoor houden landen autonomie

bij het inrichten van hun verzorgingsstaat. Scandinavische en Angelsaksische lan-

den kunnen ondanks de zeer uiteenlopende voorzieningen- en lastenniveaus hun

eigen sociaal model handhaven.

Het is niet ondenkbaar dat de toetreding van de tien nieuwe EU-lidstaten enige in-

vloed zal gaan uitoefenen op de Europese verzorgingsstaten. Enerzijds zal ver-

schuiving van bedrijvigheid tussen oude en nieuwe lidstaten plaatsvinden. Dit

hoort bij het streven om door marktliberalisatie meer te profiteren van elkaars

comparatieve voordelen. Uit de oude lidstaten zal met name laaggeschoold werk

verdwijnen, en dit zal de positie van laaggeschoolden op de arbeidsmarkten ver-

der verzwakken. De ervaring leert echter dat verschuiving van bedrijvigheid geen

grote effecten op lonen (voor laaggeschoolde arbeid) heeft. Anderzijds zal de uit-

breiding van de EU met de beduidend armere nieuwe lidstaten ook leiden tot een

toestroom van migranten. Dit zou in principe de verzorgingsstaat kunnen bedrei-

gen. Echter, ook deze dreiging moet worden genuanceerd. Allereerst is het ge-

schatte aantal immigranten uit de nieuwe lidstaten niet zo groot dat dit een sub-

stantieel effect kan hebben op onze verzorgingsstaat. Verder suggereert het

beschikbare onderzoek dat immigratie slechts een beperkte invloed heeft op de

werkloosheid in het ontvangende land. Kortom: de uitbreiding van de EU zal
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waarschijnlijk geen grote gevolgen hebben voor de nationale autonomie bij soci-

aal beleid. 

Schaalvoordelen

Uniformering van sociaal beleid of uitvoering daarvan biedt geen duidelijke

schaalvoordelen. Wel is er een duidelijk nadeel aan verbonden. Diversiteit in be-

leid brengt met zich mee dat landen van elkaar kunnen leren. Op het moment

zijn er belangrijke verschillen in de inrichting van de verzorgingsstaat. Zo is in

Zuid-Europese landen het uitkeringsniveau (in verhouding tot het loonniveau) be-

scheiden, maar biedt ontslagbescherming werknemers zekerheid. Scandinavische

landen kennen juist een tegenovergestelde combinatie. Bovendien is in die landen

de uitkeringsduur relatief kort, en leggen die landen nadruk op een zogeheten ac-

tief arbeidsmarktbeleid. De Angelsaksische landen kiezen daarentegen voor sobe-

re sociale voorzieningen en een flexibele arbeidsmarkt. Juist diversiteit biedt de

ruimte om min of meer te experimenteren en de mogelijkheid om van elkaar te

leren. Al met al biedt schaal allerminst een overtuigende onderbouwing voor een

Europese uniformering van de sociale zekerheid.

Europa moet zijn pijlen op andere dossiers richten

Op grond van subsidiariteit blijkt geen duidelijke meerwaarde van de EU op het

gebied van sociaal beleid. Wel heeft de EU een duidelijke rol bij het creëren van

een interne Europese arbeidsmarkt, net zoals ze dat gedaan heeft op andere

markten. In het slechten van de barrières voor arbeidsmobiliteit ligt dus een

meerwaarde van de EU. Voorts kan de open coördinatiemethode interessante les-

sen opleveren ten aanzien van goede en slechte combinaties van publieke en pri-

vate verantwoordelijkheden in de verzorgingsstaat. In de combinatie van diversi-

teit, experimenteren en wederzijds leren ligt misschien wel de belangrijkste

uitdaging voor een sociaal Europa (zie ook Muffels en Arts, 2004).

In tegenstelling tot sociaal beleid liggen er op andere beleidsterreinen wel belang-

rijke uitdagingen voor Europa. Zo geldt ten aanzien van de vennootschapsbelas-

ting dat zowel schaalvoordelen als grensoverschrijdende effecten pleiten voor een

nadrukkelijkere Europese coördinerende rol. Schaaleffecten ontstaan vanwege de

interne markt. Multinationals maken hoge kosten om in soms wel 25 verschillen-

de landen te voldoen aan telkens verschillende belastingwetgeving.

Grondslagharmonisatie zou daarom een substantiële besparing in nalevingkosten

kunnen opleveren en een impuls geven aan het functioneren van de interne

Europese markt. Grensoverschrijdende effecten pleiten eveneens voor Europese

coördinatie. Landen strijden met elkaar om mobiele bedrijvigheid en houden el-

kaar op die manier in de greep van onderlinge concurrentie. Landen strijden met

name om de papieren winst van multinationals, die immers ruimte hebben om te
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schuiven met de winst tussen dochters in diverse landen. Dit alles heeft de afgelo-

pen decennia geleid tot dalende tarieven. Met de komst van nieuwe lidstaten met

nog veel lagere tarieven voor de vennootschapsbelasting lijkt deze concurrentie-

strijd te ontaarden in een race to the bottom. Het is dan ook zaak om naast grond-

slagharmonisatie ook een bodem te leggen in het tarief in de EU. Echter, juist op

het terrein van vennootschapsbelasting heeft de Europese Unie niet of nauwelijks

zeggenschap; belastingheffing is primair een zaak van de lidstaten, en daar lijkt

voorlopig geen verandering in te komen. 

Ook op andere beleidsterreinen kan de EU een duidelijke meerwaarde hebben

voor de lidstaten (zie ook SER, 2004). Te denken valt aan innovatiebeleid waar in-

ternationale uitstralingseffecten van groot belang zijn; aan hoger onderwijs waar

Europa het voordeel van schaal biedt om te komen tot meer specialisatie; en niet

te vergeten de interne markt die op tal van onderdelen nog niet is voltooid. 

Europa heeft te winnen indien ze zich met name richt op zaken waar ze een dui-

delijke toegevoegde waarde heeft en zich niet bezighoudt met zaken die beter aan

de lidstaten kunnen worden overgelaten. Een consequente toepassing van subsi-

diariteit zal bijdragen aan een effectieve Unie; een gemeenschap waarin burgers

geen overspannen verwachtingen hebben van Europa, maar waarin het vertrou-

wen bestaat dat ze doet wat ze behoort te doen. Dat is essentieel voor een slagvaar-

dig, legitiem en doelmatig beleid. Nederland zou daarop in moeten zetten. Ten

aanzien van de verzorgingsstaat kunnen interessante lessen worden getrokken uit

de ervaringen in de rest van Europa; zowel goede voorbeelden (het activerende

model in Scandinavië; het flexibele model uit de Angelsaksische landen) als slech-

te voorbeelden (het verstikkende Zuid-Europese model). De toekomst van de ver-

zorgingsstaat zullen we naar eigen inzicht moeten invullen. 

Prof. dr. R.A. de Mooij en dr. P.J.G. Tang zijn beide verbonden aan het Centraal Planbureau.
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