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Wat we echt kunnen leren van het Zwitserse sociale model 

Frank Vandenbroucke, Universiteit van Amsterdam 

Gepubliceerd in De Morgen, 10 augustus 2019, p. 23 

‘Zwitserland is een land dat ons tot voorbeeld kan strekken’, vindt Geert Noels (De Morgen, 5 augustus). 
De Belgische sociale zekerheid kan voor Noels volledig overgeheveld worden naar ‘de deelstaten’. Een 
terloopse verwijzing naar de manier waarop de Zwitsers hun solidariteit organiseren, suggereert dat we 
in het Alpenland ook onze mosterd kunnen halen voor het splitsen van de sociale zekerheid. Ik laat nu 
even de feiten spreken.  

Wie het Zwitserse model onverkort zou toepassen in België zou de rol van de federale overheid in 
sommige domeinen van het sociale beleid sterker maken, en in andere domeinen zwakker. Hij zou 
gedetailleerde federale sociale wetgeving in stand houden voor de meeste takken van de sociale 
zekerheid. Splitsing van de sociale zekerheid zou niet aan de orde zijn. Zwitserland-aan-de-Schelde zou 
op sociaal vlak een complex land zijn. Je moet het Zwitserse sociale bestel grondig bestuderen om door 
de bomen het bos te zien: op dat vlak doet het niet onder voor België.   

Zwitserland organiseert sociale bescherming op een vrij unieke wijze. Daarom alleen al is het 
interessant. Uit verschil kan je leren, denk ik altijd. De sociale bescherming is er redelijk genereus, maar 
private verzekeringen en non-profit organisaties spelen een grote rol. Zwitserland heeft geen ‘Brussel-
probleem’: de kantons zijn territoriaal netjes afgebakend. Eén van de redenen waarom de Belgische 
sociale zekerheid moeilijk te splitsen is, geldt dus niet voor Zwitserland.  

Interpersoonlijke solidariteit 

En toch: de publieke onderdelen van de Zwitserse sociale zekerheid – de typische ‘sociale verzekeringen’ 
die vervangingsinkomens garanderen – zijn in belangrijke mate gebaseerd op interpersoonlijke 
solidariteit tussen alle Zwitsers, zoals in België. Ze zijn omkaderd door gedetailleerde federale sociale 
wetgeving. Blijkbaar zijn er gegronde redenen om dit soort van solidariteit niet te splitsen, zelfs al is dat 
in Zwitserland theoretisch denkbaar (wegens geen Brussels knelpunt). Wel spelen de 26 kantons een 
grote rol in de praktische uitvoering van het sociale zekerheidsbeleid, en zijn zij in zeer grote mate 
meester over en verantwoordelijk voor het bijstandsbeleid.  

Stel dat we het Zwitserse model overnemen in België, dan zou het federale België opnieuw een rol gaan 
spelen in de kinderbijslag, die nu volledig in handen is van de Gemeenschappen en de Brusselse 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. In Zwitserland voeren de kantons hun eigen beleid 
inzake kinderbijslag, maar vrij gedetailleerde federale wetgeving legt principes vast, zoals de minimale 
hoogte van de kinderbijslag waar de kantons niet onder mogen gaan. We zouden ook terug een Belgisch 
stelsel van ‘Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden’ invoeren, en dit opwaarderen tot een federale 
verzekering voor zorgafhankelijkheid van ouderen: de Zwitserse federale Hilflosenentschädigung geeft 
een uitkering aan pensioengerechtigden die afhankelijk zijn van zorg. Anderzijds zouden we de 
reglementering en financiering van onze bijstand, het leefloon, volledig overhevelen naar de Gewesten 
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en gemeenten: behoudens het vastleggen van enkele principes, zou de Belgische federale overheid 
daarin geen rol van betekenis meer spelen. De eerste pijler van het pensioenstelsel in ‘Zwitserland-aan-
de-Schelde’ zou federaal georganiseerd en solidair gefinancierd blijven. De wetgeving op de tweede 
pijler zou ook helemaal federaal blijven. Misschien moeten de pleitbezorgers van het confederalisme 
toch eens een studiereis naar Zwitserland maken. 

Samen met Chris Luigjes onderzocht ik de organisatie van werkloosheid en bijstand in Zwitserland. De 
voortdurende institutionele spanningen rond deze uitkeringen die we observeren in andere federale 
landen, zoals Duitsland en België, zien we ook in Zwitserland. Het verhaal is zo complex dat ik de lezer 
moet verwijzen naar mijn site (www.frankvandenbroucke.uva.nl, publicatie 281). Ik vat dus kort samen. 
De Zwitserse uitkeringen zijn zeer genereus, maar de werkloosheidsuitkeringen zijn beperkt in de tijd; de 
activering van werklozen gebeurt ook behoorlijk streng. De werkloosheidsuitkeringen worden federaal 
gefinancierd (de kantons dragen ca. 2% in de financiering) en het hele uitkeringsbeleid is in detail 
vastgelegd door federale wetgeving. De uitvoering ervan is in handen van 38 werkloosheidskassen (26 
kantonnale kassen en 12 private kassen ingericht door sociale partners). Deze kassen hebben echter 
geen enkele beleidsruimte.  

De activering van werklozen wordt ook door de kantons uitgevoerd, en daarin hebben ze wel veel 
beleidsruimte. De federale overheid schrijft een ‘menu’ aan activeringsacties voor, legt minimumeisen 
vast, en financiert de activeringsinspanning van de kantons tot op zekere hoogte. Maar de kantonnale 
activeringspraktijk is toch zeer verschillend. Als je het Belgische institutionele kader inzake werkloosheid 
vergelijkt met het Zwitserse, dan zijn er dus veel gelijkenissen, met dit verschil dat de 
werkloosheidsuitkeringen in Zwitserland beperkt zijn in de tijd. Op papier lijkt Zwitserland hier iets meer 
gecentraliseerd dan België (onder meer omdat de activering van werklozen er ook federaal gefinancierd 
wordt), maar in de praktijk loopt de kantonnale aanpak qua activering vandaag vermoedelijk verder uit 
elkaar dan de aanpak in de Belgische Gewesten. Maar blijkbaar kunnen de Zwitsers nu met die 
verschillen leven. Inzake bijstand is de autonomie van de kantons, zoals gezegd, totaal.  

De Zwitserse federale overheid heeft enkele keren geprobeerd om de autonomie van de kantons in te 
dijken. Sommige kantons kregen meer en meer mensen in de bijstand (die zij financieren) en begonnen 
mensen uit de bijstand door te schuiven naar de federaal gefinancierde werkloosheid en 
invaliditeitsuitkeringen. Poortjes in de wetgeving lieten dat toe. Dit opportunistisch gedrag van de 
kantons, zinde de federale overheid niet, want zij zag daarin de reden waarop het aantal mensen met 
invaliditeit op zijn beurt sterk steeg. De federale overheid lukte er in om enkele poortjes in de wetgeving 
te sluiten, maar veel greep heeft ze niet gekregen op wat de kantons doen om en rond de bijstand. De 
verklaring daarvoor is niet alleen dat het aantal bijstandstrekkers na een poosje niet meer zo sterk steeg 
(waardoor de federale argwaan over wat de kantons daarmee zouden doen verminderde), maar ook dat 
de kantons machtig zijn. Ze hebben veel politiek krediet, zoals onze gemeentebesturen.  

Autonomie 

Als het gaat om de activering van leefloontrekkers, dan staan onze gemeentebesturen op hun strepen: 
handen af, dat is hun autonomie. Zo is het ook met de Zwitserse kantons en de bijstand: ze beschermen 
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zorgvuldig en met succes hun autonomie. Maar als reactie op de Zwitserse federale zorgen, zijn de 
kantons wel overgegaan zijn tot een onderlinge, niet-bindende coördinatie van hun bijstandsbeleid. 
Onderling coördineren doen onze gemeentebesturen, spijtig genoeg, niet.    

Wie niet vooringenomen is over de rol van de centrale overheid in een gelaagd land zoals Zwitserland of 
België, kan leren uit het Zwitserse voorbeeld. Er is meer private inbreng in de sociale zekerheid dan bij 
ons. Maar in de mate dat kerntaken van sociale verzekering collectief georganiseerd zijn, speelt de 
Zwitserse federale overheid een cruciale rol, en organiseert ze interpersoonlijke solidariteit.  

De les uit de Alpen is: denk ondogmatisch over wat je centraal en decentraal wil doen, en geloof vooral 
niet dat efficiëntie, rechtvaardigheid en eenvoud samen gaan. Dat laatste is mijn belangrijkste besluit, 
na jaren gepieker over de complexiteit van sociale systemen. Ik hoor het graag zeggen, dat het allemaal 
zo veel eenvoudiger kan. Helaas, de sociale realiteit is complex; pogingen om ze rechtvaardiger te 
maken blijven daarom ook complex.  

 


