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FRANK VANDENBROUCKE 

Wie? Hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. 
Wat? De Europese Commissie focust nu op ‘werkverzekeringen’, maar ook ‘werkloosheidsverzekeringen’ zijn 
cruciaal. 

Een vaccin voor de Europese muntunie 
 
De Standaard, 7 april 2020.  

Europese steun voor tijdelijke werkloosheid is een goed plan. FRANK VANDENBROUCKE hoopt dat het 
uitmondt in een echte Europese verzekering tegen werkloosheidscrises. 

De Europese Commissie wil steun voor lidstaten die maatregelen nemen om te vermijden dat mensen afgedankt 
worden: tijdelijke werkloosheid, waarbij mensen in dienst blijven van hun bedrijf, arbeidstijdverkorting met 
compensatie voor loonverlies, steun voor zelfstandigen zonder werk … Om de coronacrisis Europees aan te pakken zijn 
nog meer acties nodig, maar dit is een goed plan, dat bovendien een interessant perspectief opent. Het is geen 
liefdadigheid: het gaat om een Europese verzekering waarbij iedereen belang heeft. Dat zou toch het resultaat moeten 
zijn. 

De EU als ‘herverzekeraar’ 
 
Welvaartsstaten vlakken economische schokken uit met verzekeringen. Zo zijn werkloosheidsuitkeringen echte 
‘stabilisatoren’. Ze ondersteunen de koopkracht van mensen die hun job verliezen. Dat is nodig om een nefaste 
neerwaartse spiraal te vermijden, waarbij de werkloosheid van de enen leidt tot werkloosheid van de anderen. In een 
muntunie moet je zulke ‘stabilisatoren’ voor een deel centraliseren op het hoogste niveau. 
 
Een concreet voorstel, waarover al heel wat inkt gevloeid is, ziet er zo uit: een Europees fonds geeft tijdelijke 
budgettaire steun aan lidstaten die getroffen worden door een ernstige stijging van de werkloosheid. De EU betaalt niet 
zelf werkloosheidsuitkeringen uit aan burgers – dat blijft de rol van de lidstaten – maar ze wordt een ‘herverzekeraar’ 
van de lidstaten. ‘Herverzekering’ is een bekende techniek in de verzekeringswereld. Verzekeringsmaatschappijen 
kunnen zelf een verzekering nemen bij een andere maatschappij om te garanderen dat ze bij uitzonderlijk zware 
schadeclaims hun klanten toch kunnen uitbetalen (denk aan een natuurramp die veel klanten van één verzekeraar treft). 
Herverzekering biedt extra veiligheid en verbetert de werking van het verzekeringswezen. Heel logisch. Experts en de 
Commissie pleiten er al jaren voor, maar lidstaten zoals Nederland wilden er niet van weten. 

Stabiliteitspil 
 
En nu krijgen we een heel zware economische schok. Wat de muntunie nodig heeft in zulke omstandigheden, kun je 
vergelijken met vaccinatie tegen besmettelijke ziekten. Wie zichzelf vaccineert, beschermt niet alleen zichzelf tegen 
besmetting, maar ook mensen met wie hij in contact komt. In handboeken economie is vaccinatie het voorbeeld bij 
uitstek van gedrag met een ‘positieve externaliteit’: je bewijst niet alleen jezelf, maar ook anderen een dienst. Zo is het 
ook tussen landen: landen die hun economische weefsel ondanks een zware economische schok intact houden, helpen 
niet alleen zichzelf, maar ook landen waarmee ze handel drijven. Tijdelijke werkloosheid en arbeidstijdverkorting zijn 
nodig om het economische weefsel te beschermen: zo blijft de band tussen bedrijven en werknemers bestaan en kan de 
activiteit snel weer hervat worden. In medische termen, zou je kunnen zeggen dat het om een ‘stabiliteitspil’ gaat. 
 
Terug naar het voorbeeld van de vaccinaties: vaccinaties worden vanwege hun ‘positieve externaliteit’ niet alleen 
verplicht, maar ook gesubsidieerd door overheden. Zo moet het ook met maatregelen waarmee regeringen het 
economische weefsel van hun land beschermen. In alle lidstaten van de muntunie moet een arsenaal van die 
maatregelen klaarstaan. Als de kosten snel oplopen, moet een Europees verzekeringsfonds ze dekken. Kortom, de 
muntunie moet gevaccineerd worden. Dat is wat de Europese Commissie nu haastje-repje organiseert, en dat is wat een 
Europese herverzekering van nationale werkloosheidsverzekeringen zou voorzien, of beter, al had moeten voorzien. 

Gebruiksaanwijzing 
 
Wat nu voorligt, mikt op een ‘werkverzekering’ eerder dan op ‘werkloosheidsverzekering’: mensen moeten hun werk 
behouden. De Europese Commissie heeft gelijk dat ze daar nu prioriteit aan geeft. Maar zelfs als alle landen snel 



‘werkverzekeringen’ organiseren, dan nog zullen veel mensen hun werk verliezen. Denk aan mensen met tijdelijke 
contracten die tijdens de voorbije weken afliepen: ze zijn niet afgedankt, maar nu wel werkloos. 
Werkloosheidsverzekeringen zijn dus ook cruciaal. 
 
In veel landen zijn er nu grote mazen in het net: zelfstandigen en allerlei soorten ‘flexwerkers’ zonder 
werkloosheidsverzekering. Dat moet veranderen. Alle lidstaten moeten fatsoenlijke werkloosheidsverzekeringen 
aanbieden, met Europese steun wanneer de nood hoog is. Wat vandaag het licht ziet, moet dus de voorbode zijn van een 
breder systeem. Of beter, massieve Europese steun voor ‘werkverzekeringen’ moet een bijzondere ‘plug-in’ zijn in een 
Europees steunmechanisme voor nationale werkloosheidsverzekeringen, een ‘plug-in’ die tijdelijk geactiveerd wordt 
bij uitzonderlijke schokken, zoals we vandaag meemaken. Een algemene Europese herverzekering van 
werkloosheidsverzekeringen moet een permanent gegeven worden. 
 
Daar hoort een kanttekening bij. De Commissie belooft steun in de vorm van leningen met gunstige rentevoeten voor de 
getroffen lidstaten. Die leningen moeten ooit terug-betaald worden. Dat is beter dan geen steun. Maar een echte 
Europese herverzekering van werkloosheidsuitkeringen werkt het best op een andere manier. De lidstaten moeten 
uitkeringen krijgen zonder rente en zonder terugbetalingsverplichting, maar het systeem moet zo in elkaar zitten dat – 
over een lange periode beschouwd – alle lidstaten er soms hun voordeel mee doen. Een echt ‘verzekeringssysteem’ dus. 
Dat kan. En zoals bij een echte verzekering, mag de uitkering niet afhangen van de goede wil van de bestuurders van het 
fonds. 
 
In wat nu voorligt, krijgen lidstaten alleen steun als de Europese Raad die goedkeurt. Het gaat niet om een automatisme. 
Dat kan nu niet anders: we moeten van niets beginnen. Maar bij een volgende crisis, moeten we kunnen rekenen op een 
echte verzekering. De voorraad ‘stabiliteitspillen’ en de gebruiksaanwijzing moeten klaar liggen. 

 


