
Het stelsel van sociale zekerheid moet niet met sprongen, maar 

met kleine stapjes verbeterd worden. De werkgelegenheid moet 

worden bevorderd en de uitkeringen op minimumniveau verdienen 

bescherming. Door het inbouwen van prikkels dienen de verant

woordelijkheden beter zichtbaar te worden gemaakt. 

R
llllll hondcrd Jaat geleden 

pro beet den rooms-btholte 

ken en protestanten een ant

het stelsel van sociale zekerheid dat in 

de afgelopen periode mede onder ver

antwoordelijkhcid van christen-dcmo

woo r d t e g cv c n ,~l,l'PJ:¥!!~01;,;· ;:,,,,,,, .,;,,.,,.,;-;;;. ;:, ... :,· ;:,>i!'.!r[?~; 
or de socialc prohlcmatiek 

van de harde economische 

wcrkelijkheid in de negen

tiendc ecuw. Tastcnd en 

zoekend namen ze afqand 

van her \iheralisme dat 

dreigde te vcrworclen tot 

ruur karita\i-,me Celijk

ti,dig zochten ze niet hun 

heil in cen aile-, rcgelende 

overheid. Samenwerking 

tu.,-,ctl mensen. het delcn 

van verantwoordeliJkhe

den. wa'> hun antwoord. 

Nu. ruim een ecuw na 

l<.rnilfl :\loPdrlllfl en hct eer

ste C:hristelitk Sociaal 

(:ongrc~, i-; Cf CCll niCLI\VC 

sociale kwe<;tic. Vee\ men

sen <,~aan aan de kant ter

witl de grenzen van de 

vcrzorgingo.,-;taat ter di~

cu.,-,ie staan. De roer om 

een uitgeklcde verzor

ging'><.taat wordt sterker. Is 
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craten is opgehouwd. nog 

houdhaar: Waar ligt de 

balans tlt',sen solidariteit 

met hen die op de socialc 

zekerheid zijn aangewe

zen en activering van hen 

die zouclen kunncn wer

kcn~ 

In dit artikel wordt eerst 

een waarschu\ving gcge

vcn: \\'Ce~ voorzichtig en 

maak klei ne stappen. 

Vcrvolgcns wordt de 

meest noodzakelijke voor

waarde voor ccn houdbaar 

stel-,el hesprokcn, bevor

der werkgelcgenheid. Tot 

slot wordt de richting aan

gegeven verduide\ijk ver

antwoordclijkhcden 

Waarschuwing 
vooraf 
ledcreen die wil houwen 

aan het sociaal zeker

heidsstelsel moet beden-
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ken dat dit letterlijk werken met men

sen is. l\1ensen die belastingcn en pre

mies opbrengen, maar ook mensen die 

afbankelijk zijn van een uitkering. 

Mensen, gcen nummers. Dczc men<,e

lijke maat moet voor cbristen-democra

ten bepalcnd zijn En bet betreft veel 

mensen. Naast twee miljoen AOW'ers, 

zeker 900.000 personen met ccn ar

beidsongescbiktbeid,uitkering en min

stem 750.000 werklozen in de 

Werkloosbeidswet (WW) of bijstand 

Aangevuld met mcnsen in de Algemene 

Weduwen- en Wczenwet (AWWl 

(200 000 personen), in de Zicktewet 

(300.000 arbeidsjaren) en mensen met 

kinderbijslag. Als je stil <,taat biJ de 

mem achter deze getallcn, realiseer jc 

jc dat riicksiclltlos implementeren van 

een ideaal <,telsel nict gaat k kunt geen 

blauwdrukken van een stclsel als een 

procrustesbed over de huidige rcgelge

ving en uitkeringsontvanger'> leggen. 

Het stelsel is te ingewikkeld voor mak

kclijke en snelle oplossingctl. Door ve

le onderlinge dwarsverbanden kunnen 

grote ingrepen lciden tot niet gcwenste 

of verwachte reactics. Met stapJe'>, niet 

met sprongen, moet je bet systcem ver

beteren. Te beginnen waar verantwoor

delijkheden niet belder zijn weggelegd 

Z6 kan richting gegeven worden aan 

Er is een nieuwe 

sociale kwestie. 

een stel-;cl dat betcr inhoud 

geeft aan cbristen-democra

tische beginselcn als solida

ritcit, gerechtigbeid en 

ge<,preide verantwoordelijk

beid. Ook de ingrijpcnde maar nood

zakeliJke maatregelen die al door de 

kabinctten-Lubbers genomcn zijn en 

onder Kok nog genomen worden om 

bet stelscl bctaalbaar te bouden en de 

activerende werki ng tc vergroten, 

dwingen tot enige bescbcidenheid. 

Fen oprocp voor kleine stapjes en he

scheidenbeid lijkt misscbien <,aai. maar 

is bet degelijkst, zo lang je weet waar jc 

been stapt. 

Werkgelegenheid bevorderen. 
Arbeid, betaald of onbetaald, becft al

le!·eerst een waarde in zicbzelf. Her is 

in de christcliJk-sociale traditie een op

dracht. Een opdracht om je talenten te 

gebruiken. ook als je wat mindcr bc

deeld bent met talenten. Arbeid zorgt 

voor zingeving, scbept de mogcliJkheid 

verantwoordelijkbeden te dragen, geeft 

een gevoel van eigcnwaarde en geeft de 

mogelijkhcid een bijdrage aan de sa

menleving te lcveren. Aileen gerecbtig

heid vraagt christen-demouaten al om 

zicb in tc zetten voor mecr werkgelc

genheid 

Her strcven naar een houdbaar stclsel 

van socialc zekerheid versterkt deze in

zet voor mecr werk. Sociale zekcrheid 

<,taat immers nict op zich, maar is een 

decl van het <,ociaal-cconomisch belcid. 

Celijktijdig zijn de resultatcn van dit 

bclcid bcpalcnd voor het bcroep op het 

stelsel. De houdbaarheid neemt toe biJ 

meer werkenden en minder uitkering-;

gerechtigden 

Dit betekent gcricht beleid op uit

stroom, en met name gcricht bekid op 

bet onderste <,egment van de arbeid'>

markt. Hier komen immers aile plagen 

van lgyptc bij elkaar bier is de werk

loosbeid her hoogst en langdurigst, hier 

is bet aantaluitkeringcn groter dan waar 

dan ook op de arbeid-,markt, hier is de 

verbouding tussen werkenden en uitke

ringsgerechtigden drie maal zo ongun

stig als elders en hier is bet belcid van 

de kabinctten-Lubbcrs het minst succes

vol gc\vce~t. Zo ging in de _jarcn tachtig 

minder dan 15'){, van de ruim I 00 000 

nieuwc banen per Jaar naar mensen met 

cen uitkcring En de problcmen zullcn 

in de komende jaren steeds groter wor

den. De sterke toename van bet alloch-



tone arbeid.,aanbod i<; voor ccn groot 

dec\ geconccntrecrd aan de ondcrkant 

en ver<,chcrpt de problematiek 

Du'> moet het sociaal-economische be

kid arbeichparticipatie met cen pakket 

van maatrcgelcn, gericht op de onder

kant van de arbctdsmarkt, bevordcren. 

Hct gaat dan om gerichte scholing, in

temicve begcleiding en het verlagen 

van loonkosten door het inzettcn van 

de ruimte voor \a<,tenverlichting in hct 

onder<,te <,egmcnt van de arbeidsmarkt. 

.~laar ook om een extra be\a<,tingahrek 

voor wcrkenden zodat werk zoeken 

cerdcr loont. 

NatuurliJk i<, er mecr dan de onderkant. 

Coede inlrastructuur i'> zeker noodza

kelijk en het hnancicel kader van de 

Maa'>tricht-normen i'> hard. 1\ laar dear

beichmarkt be<;taat natuurlijk uit mecr 

dan de onderkant. De kern hlijft: werk, 

en zcker richten op de ondcrkant. 

Nieuwe wegen naar een nieuw 
sociaal zekerheidsstelsel? 
Tot nu toe hehhen we randvoorwaar

den he-,proken. Nu het <;te\<;c\ zclf We 

beginnen met vragcn tc stellen bij radi

calc nicU\VC vvegcn. 

Zo i'> in onze ogcn het hasisinkomen 

een onbegaanhare weg. Zo'n <,telscl 

lijkt mooi. ledereen kriJgl een basi,Jx

drag van de overhcid, en daarmec 

houdt hct mee op. Voor de rest ligt het 

btj het indivtdu. Een bcetje bijklmsen, 

ecn voile baan: jc mag kiczen. Dui

delijk, hcldcr, eenvoudig en lraudehc

<;tendig. Echter: het principe dat men 

onvoorwaarde\ijk recht heeft op ecn in

komen van de ovcrheid, mag christcn

demouaten nict aan<,preken. Tegcnover 

cen inkomen moet een tegcnprestatie 

<;taan Hct idee dat de collcctiviteit de 

man van een goedverdienende tandarts 

een basi,inkomen garandeert, druist in 

tcgen iedere chri<;tcn-democratische in-

vulling van het begrip gc<,preide verant

woordelijkhcid. Wannccr een partner 

aanwezig i<; die zijn of haar vcrant

woordelijkheid wil en kan dragcn, mag 

en moct de overheid geen rol willcn 

spelcn. [en twecde, minder principieel, 

hezwaar is de hoogte van het ha<,isinko

men. Is het te laag, dan zal de overheid 

in onze visie moetcn blijven biJsprin

gen voor hen die het ccht nodig heb

bcn, zoals ernstig gehandicapten ol 

allecn<,taamk moedcr'> met jongc kin

deren. AI., sneeuw voor de zon verdwij

ncn daarmee de voordelcn (duidelijk

heid, hclderheid, ecnvoud en lraudehe

stendigheid). Is het ha'>isinkomen te 

hoog, dan verwordt het tot een nict 

cerder vertoonde vorm van rondpom

pcn van geld met aileen ongewenste 

gcdragsrcactic~. 

Ook voor de verschillcnde vormcn van 

cen mini-<;telscl hebhen we enige 

schroom. De ovcrhcid garandecrt cen 

inkomenshescherming op minimumni

vcau, werkgevers en wcrkncmers vcrze

keren tndividueel de eigen risico's van 

werkloosheid, ziekte, of arheidsonge

schiktheid bij In dezc optie maakt hct 

individu zijn eigcn keuzc. Eigen verant

woordelijkheid in oJ>Iinw fomtil, maar so

lidariteit onthreckt. 

HierbiJ kunnen dan ook enkcle kantte

keningen geplaatst worden. De markt 

wcrkt immers nict altijd perfect, zeker 

niet de verzekcring<,markt. De dckking 

van het 'WAO-gat', ondertussen a\ weer 

twce jaar gelcden, is een voorbeeld. 

Het betrof tocn de aanvul\ing op een 

'gat' in de uitkeringshoogte dat pas na 

cnige jaren uitkering uit de collecttvi

teit zou optredcn. De terugtredende 

overhcid wcrd toen echter direct ver

vangen door collecticve aanvullcnde 

verzekeringen, die ook nog cens algc

meen vcrbindcnd wcrden verklaard. 

Ook bleek dat -,ommige risico\ nict tc 
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verzekcrcn zijn. En dit zijn jui'>t risico\ 

van mensen die de bescherming hct 

hardst nodig hebben. llij de Wet op de 

Arbci dsongesch i ktheidsverzekeri ng 

I WAO I waren het de chroni5ch zieken. 

1\let ccn particuliere WW zijn het de 

werknemers bij Fokker. De 

heid ecn Jaar of vijf gelnkn duidelijk 

"'rrakc \va-; van ahventeling van ri-;ico's 

op de collectlviteit, i-, hicr in de afgelo

pcn tijd a! vee! vcranderd I van Lubber'> 

Ill, tot mogelijk privati5ering van 

Limchoten/ 1\lclkertl. Nu is ru'>t op dit 

front gewenst. Eer<;t eens 

eerstc verzekeraar die hij 

Fokkcr polissen verkoopt 

tegen ontslagrisico kent 

een risico ontslagcn te 

worden. Acccptatieplicht 

voor deze risico\ hetekent 

ingewikkelde en mocilijk 

te controlcren regelge

ving. Een laatste problecm 

kan, in navolging van de 

pensioenbreuk, de socialc 

zekerheid,hreuk zij n Per 

<,ector of per individu wor

den hoven op de mini

llllltll-waarhorgen 

Het belangrijkste 
kijken hoe aile'> uitwerkt 

voor direct weer volgendc 

<,tappen te nemen. Bij 

ovcrdracht van het werk

loosheidsrisico is het ech

tcr de vraag of er echte 

voordelcn tc behalcn zijn. 

Afwenteling op de collec

tiviteit komt hicr mindcr 

voor, cnkcl hct collccticf 

ontslag van oudcren i'> 

mi"chien een voorhecld. 

Een strak tocpa">en van de 

oudcrenrichtlijn bij ont-

bezwaar tegen 

overdracht van 

werknemers-

verzekeringen naar 

sociale partners is 

dat het deels bijna 

een gepasseerd 

station is. 

verzekeringen afgcslotcn. len andere 

baan betekent andere ri'>ico's, andere 

poliwoorwaardcn e11 ee11 socialc zekn

heidsbreuk. 

A! met al een aantal vragen die we mo

gen stellcn voordat een dergelijke rich

ting ingeslagen wordt. 

De ovcrdracht van de werknemersver

zekeringen naar de socialc partner'> lijkt 

op de vorige optie. De overheid stelt 

n1inin1un1-wJ.arhorgcn. Per "icctor nla

ken werkgevers en wcrknemers vervol

gen> afsprakcn over de invulling van en 

aanvulling op deze waarborgen. 

Verantwoordelijkhcden in klcine ver

banden, dit moet christen-democraten 

toc.h aansprcken 1\laar de hierhoven 

be5chreven bezwaren, met name de so

ciale zekerheidsbreuk, komen ook nu 

voor. Het belangrijk-,te bezwaar tegen 

de overdracht naar socialc partners is 

echter dat het deels bijna een gepa5-

secrd station 1s. Want hoewel bij het ri

sico van ziekte en arbeidsongc5chikt-

slag i'> dan waar>chijnlijk 

makkelijker uitvoel-baar en eerder sue-

cewol dan overdracht Want iJf is er 

ook na de overdracht sprakc van grote 

verbanden, ilf overdracht i-, de druppcl 

die 5lcchter lopende ondernemingen de 

da> om doet: wcgcns het grotc onr-,lag

risico moeten de 5ociale premies te fors 

ornhoog. 

Waar het dan wei heen moet 
Om recept klinkt mindcr uitdagend, 

nameliJk beginnen bij her huidigc stcl

<,e] en dit >tapje voor 5lapje vcrbctcrcn 

De kern moct bli)ven dat uitkeringen 

op minimumniveau be>chermd worden, 

een Jaarlijkse daling voor dczc uitke

ringsgerechtigden die het stelscl ccht 

nodig hebhen, mag niet de toekomst 

worden. De overheid bli,lt ccn schild 

voor de zwakken. Wclmoet het huidi

ge stelsel verbeterd worden en moeten 

verantwoordelijkheden beter zichtbaar 

worden gcmaakt Dit hetekent prikkcls 

inbouwen. 
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Dus werken extra financieel en fiscaal 

aantrekkelijk maken zonder dat het ten 

koste gaat van sociale minima. Ook 

mag je je afvragcn of je iederecn gclijk 

wilt koppelcn. Zclfs al' de huidige wet, 

Wet Koppcling Aanpassingsmecha

nismen (WKA), dit verplicht. Zolang 

de daling voorkomen wordt, hoeft de 

stijging niet te groot uit te vallen. 

Zeker niet voor groepcn die rclatief 

dicht hij de arheidsmarkt staan. 

Ook hij werknemersrisico's als arbeids

ongeschiktheid en werkloosheid zijn 

juiste verantwoordelijkhedcn, prikkels, 

van belang. Werknemers mogen best 

geconfronteerd worden met ecn lager 

loon of minder vakantic-uren tijdens de 

ecrste dagen in de Ziektewet. Werk

gcvers mogen best een financiecl be

lang hebhen bij cen kort ziekteverzuim, 

zoals het nu al ingevoerde cigen risico 

van een paar wcken. Hicr is maatgeving 

belangrijk Wordt dit risico te groot en 

daarmcc tc onoverzichtelijk, enkele 

maanden of Ianger, dan bcstaat de mo

gelijkheid weer dat dit risico direct 

wordt herverzekerd 

Ook verzckeraars, de huidige uitvoe

nngsorganl~atic'>, n1ogcn mcer verant

woordelijkheden dragen. Zij rnogen 

voordelcn kenncn van rc"integratie op 

de arbeidsmarkt van arbeidsongeschik

tcn en wcrklozen, bijvoorbeeld in di

recte samenwcrking met uitzend- en 

arbeidsbureaus. 

In de bi)stand kunnen uitvoerders op 

verantwoordelijkhcden gewezcn wor

den. Zodra gcn1ecnten cen grotcr eigen 

bclang hebben bij reintegratie, zal hier 

ecrder en betcr aan gewerkt worden. 

Maar dit is eigcnlijk allernaal niet 

nicuw. In de afgelopen jaren is deze 

weg al ingeslagen, aileen moeten we 

hier op doorgaan. 

Ook moct, zekcr op het tcrrein van de 

hijstand, mcer gewerkt worden met we-

derzijdse verplichtingcn. Dit klinkt 

voor de hand liggcnd en er wordt al in 

sommige gemecnten aan gewerkt. 

Een cerste slap is dat individuele en 

concrete afsprakcn gemaakt worden 

met mensen die al langdurig op de bij

stand aangewezen zijn. Tegenover een 

uitkcring staat intensief zoeken naar 

werk. Christen-dcmocraten zicn arheid 

immers als ecn opdracht. Als dit werk 

vinden niet lukt, bctekcnt dit afsprakcn 

maken over scholing, het opdocn van 

werkervaring in vormen van banen

pools, maar misschien ook in zorgvcr

plichtingen. Dezc afspraken zijn van 

twee kantcn bindend. Voor de gemeen

te, maar ook voor de uitkeringsgcrech

tigde. Niet nakomen heeft gevolgen 

voor de hoogte van de uitkcring. Stap 

voor stap toewerkcn naar cen 'cen-lo

ket-henadcring' is daarbij nodig 

Boodschap 
In dit artikel zijn gcen hemelbe.,tor

mende idceen naar voren gcbracht. 

Wel is een randvoorwaarde aangcge

vcn: meer werk. Er is ook een richting 

aangegevcn: meer verantwoordelijkhe

den. 
De grote boodschap is misschien de 

bood.,chap nict te grote stappen te zet

ten, de boodschap van de memelijke 

maat zoals die nu opgeld doet. Zoekend 

en tastend, en dan mag dit zocken en 

tasten zichtbaar zijn. Op de slotbijeen

komst van hct laatste Christelijk Sociaal 

Congres haalde de langstzittende pre

mier Lubbers de woorden aan van de op 

ccn na langstzittende premier Ruys de 

Beerenbrouck: "Credo dum fnu}rw: lk ge

loof, dus ik knok." 

Willcm .lellc Berg en Peter Stein 

De ecrste auteur is oud-1rd vmt het Dagcli;ks 

Bestuur van het CDJA tenuij1 de tweedc auteur 

werkzamn is in de amhtelrjke Haagsc IPcrcld. 
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