Achtergrondinformatie

Resolutie 91
“Vrij verkeer van personen vereist een coördinatie van de sociale
zekerheidsstelsels van de EU-lidstaten. We voorzien voor iederen EUonderdaan een basispakket van sociale rechten, ongeacht de lidstaat
waarin hij of zij zich vestigt. Iedere lidstaat heeft het recht om volgens
eigen principes en onder eigen voorwaarden extra sociale rechten toe te
kennen.”
VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, MAAR GEEN UNIFORME SOCIALE ZEKERHEIDSREGELS
De Europese Unie bestaat vooralsnog uit 28 lidstaten. Ze hebben elk hun eigen sociale zekerheid en
eigen sociale bijstandsregelingen, die gekenmerkt worden door een grote diversiteit. Sommige
landen focussen voornamelijk op forfaitaire uitkeringen op basis van nood, gefinancierd door
algemene middelen. Andere landen kiezen voor uitkeringen op basis van sociale bijdragen, waarbij er
een sterker verband bestaat tussen wat men bijgedragen heeft en wat men ontvangt.
Dat kan tot problemen leiden wanneer mensen binnen de Europese Unie verhuizen. De coördinatie
van de verschillende sociale zekerheidsstelsels behoort tot de meest ingewikkelde domeinen van de
Europese wetgeving, en dat wil al wat zeggen. Over het algemeen kan gesteld worden dat wie binnen
de Europese Unie van een armer naar een rijker landt verhuist, meestal meteen of slechts na een
korte periode aanspraak kan maken op een aantal sociale zekerheidsrechten in het nieuwe thuisland.
Die zijn vaak genereuzer dan in het land van oorsprong.
Dat leidt op zijn minst tot de perceptie dat er soms van het vrij verkeer van personen misbruik wordt
gemaakt. Daarenboven worden de detacheringsregels niet altijd nageleefd voor mensen die tijdelijk
een opdracht vervullen in een andere EU-lidstaat, met sociale dumping als gevolg.
Voor Open Vld moet het vrij verkeer van personen als fundament van de Europese Unie onverkort
overeind blijven. Het is essentieel dat mensen zich binnen de Unie vrij kunnen bewegen, dat ze
kunnen verhuizen en dat ze in een andere EU-lidstaat kunnen werken. Maar tegelijkertijd moeten we
ook een gemeenschappelijke onderbouw voorzien voor de sociale zekerheid in de Europese Unie.
EEN BASISPAKKET VAN SOCIALE RECHTEN BINNEN DE EUROPESE UNIE
Er zou in de volledige Europese Unie een basispakket aan sociale rechten moeten worden ingevoerd.
Het gaat dan om een Europese sokkel waarop elke EU-burger recht heeft, ongeacht de lidstaat waar
hij zich vestigt. Uiteraard worden de sociale rechten binnen deze sokkel in elk land afgestemd op de
plaatselijke levensstandaard. Bovenop deze sokkel kunnen de lidstaten vrij extra sociale rechten
toekennen, volgens eigen voorwaarden en principes. Op die manier erkennen we de wens van de
lidstaten om eigen klemtonen te leggen, maar zorgen we tegelijkertijd voor een gemeenschappelijke
onderbouw.
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