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Dr. E.M.H. Hirsch Ballin 

Herbezinning op 
sociale zekerheid is 

i' noodzakelijk 

., 
I 

De sociale partners staan voor de keuze: of 
zeit meer verantwoordelijkheid nemen voor 
reintegratie en vooral een adequate uit
voering van werknemersverzekeringen of 
genoegen nemen met een verharding van 
het regeringsbeleid met verscherpt toezicht 
en een vermindering van hun mogelijkhe
den om het sociale stelse/ inhoud te geven. 

De sociale zekerheid behoort tot de onder
werpen waarvan op dit moment al duidelijk 
is, dat fundamentele keuzen moeten wor
den gemaakt, zowel in ons komende ver
kiezingsprogramma als in het regeerak
koord voor de volgende kabinetsperiode. 
Het aandeel van de sociale zekerheid in de 
collectieve uitgaven steeg de afgelopen tien 
jaren (1980/1993) van 61 ,2 miljard tot 104,7 
miljard gulden. (Vanaf 1970 is het beslag 
van de sociale zekerheid op het nationaal 
inkomen met 6% gestegen. De over
drachtsuitgaven namen in hun geheel toe 
met 13%.) Het aantal personen met een uit
kering liep in deze periode op van circa 3 
miljoen tot circa 4 miljoen mensen. Dever
houding tussen actieven en inactieven, in 
1980 100 : 80 verminderde tot 1 00 : 92. 
(Het gaat daarbij om respectievelijk 6,8 mil
joen en 8,6 miljoen mensen.) De kosten die 
de lnformatiseringsbank maakt bij het toe
kennen van studiefinanciering zijn een stuk 
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geringer dan uitvoeringskosten in de steer 
van de sociale zekerheid. (Hetgeen vooral 
te maken heeft met de grover en minder op 
de individuele leefsituatie afgestemde cri
teria op basis waarvan de tegemoetkoming 
wordt verstrekt.) AI vele malen is erop ge
wezen: de sociale zekerheid, dierbare ver
worvenheid als resultaat van enige decen
nia van samenwerking van christen-demo
craten, sociaal-democraten en liberalen 
draait als systeem langzamerhand dol. 

Als christen-democraten mogen we daar
bij niet verwijtend naar andere politieke be
wegingen kijken: op acht maanden Den Uyl 
na, is de afgelopen vijfendertig jaren steeds 
een christen-democraat minister van So
ciale Zaken geweest. Aan de andere kant 
hoeven we ook niet de verantwoordelijkheid 
juist bij de regeringen te leggen, want ken
merkend voor ons stelsel van sociale ze
kerheid is nu juist de grate verantwoorde
lijkheid die het bedrijfsleven -werkgevers en 
werknemers- voor de uitvoering heeft ge
kregen, uiteraard naast de gemeenten voor 
zover het om de sociale voorzieningen gaat. 
Geen reden om de eraan ten grondslag lig
gende idealen op te geven, wei om tot een 
grondige herbezinning te komen. De Ne-

Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (1950) is minister van Justitie. 
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derlandse gemeenschap heeft al te veel 
leergeld betaald. 
De stimulans om tot zo'n herbezinning te 
komen, is in deze kabinetsperiode niet uit 

Zander een doorbraak in 
het denken zal er niets 
anders op zitten dan 
door te gaan met het 
plegen van budgettair 
gerichte ingrepen in de 
sociale zekerheid, met 
aile gevolgen van dien 

sluitend een budgettaire geweest. Voor het 
huidige kabinet was het steeds smaller wor
dende 'draagvlak' van de sociale zekerheid 
- anders gezegd: de verminderende ar
beidsparticipatie - aanleiding om de (zoals 
bekend allesbehalve gemakkelijk begaan
bare) weg in te slaan van een herziening 
van delen van de sociale zekerheid. 'Ne
derland is ziek', zei minister-president Lub
bers aan het begin van deze kabinetspe
riode in een geruchtmakende toespraak, 
om duidelijk te maken dat het percentage 
arbeidsongeschikten tot een onwaarschijn
lijke hoogte was opgelopen. Juist de ur
gentie van bijsturing maakte het helaas 
noodzakelijk, voorrang te geven aan maat
regelen met een direct budgettair effect: be
perkingen van hoogte en duurvan de WAO
uitkering (Wet Arbeidsongeschiktheids
verzekering), naast een bonus/malus-rege
ling. Wij hopen daarmee indirect een se
lectiever gebruik van de regeling te be
werkstelligen, maar vanzelfsprekend zou 
het beter zijn geweest als wegen waren ge-
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vonden om tot een betere uitvoering te 
komen en zo de regeling -voor 'oude ge
vallen' en nieuwe- te richten op degene die 
inderdaad op een arbeidsongeschiktheids
uitkering aangewezen zijn. 

Oude en nieuwe gevallen 
Elke 'verslechtering' van sociale verzeke
ringen roept begrijpelijkerwijs vragen op 
over de gevolgen voor degenen die reeds 
een uitkering hebben- waaronder zich dus, 
hoe men het ook wendt of keert, heel wat 
mensen bevinden die werkelijk op een uit
kering aangewezen zijn. Oat gold trouwens 
ook al voor de in de onder het kabinet-Lub
bers I doorgevoerde verlagingen van het 
uitkeringspercentage. Men kan zich voor
stellen dat mensen dan het gevoel krijgen 
dat 'verkregen rechten' worden aangetast, 
ook al kan op juridisch goede gronden wor
den betoogd dat het nu juist aan wettelijke 
verzekeringen met een omslagstelsel eigen 
is dat het niveau van uitkering periodiek kan 
worden herzien, zowel opwaarts als neer
waarts. Oat is nu net het verschil met parti
culiere en collectieve verzekeringen op ka
pitaalsbasis: daar verkrijgt de verzekerde 
een definitieve aanspraak. Tegelijk moet 
men zich ook realiseren dat het tel kens ont
zien van lopende uitkeringen diepere in
grepen in nieuwe uitkeringen nodig maakt, 
en dus de verschillen tussen 'oude geval
len' en 'nieuwe' aanscherpt. De maat
schappelijke bezwaren daartegen waren 
voor het kabinet aanleiding om inzake de 
WAO zo taai, zij het uiteindelijk vergeefs 
vast te houden aan de impopulaire ingreep 
in lopende uitkeringen. 

De komende jaren zal de budgettaire si
tuatie de noodzaak tot beperking van de so
ciale zekerheidsuitgaven zeker niet gerin
ger maken, integendeel. Zander een 
doorbraak in het den ken over de sociale ze
kerheid zal er niets anders op zitten dan 
door te gaan met het plegen van budgettair 
gerichte ingrepen in de sociale zekerheid, 
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met aile gevolgen van dien: spanningen als 
gevolg van het 'lijden van de goeden onder 
de kwaden' waar het om de hoogte van de 
uitkeringen gaat, en bovendien nog maar 
beperkte effecten, omdat de structurele ge
breken -zij het in enigszins afgezwakte 
vorm- blijven bestaan. 

Structurele gebreken 
Welke zijn die structurele gebreken? Een 
deel ervan is al veelvuldig beschreven, 
zoals de te geringe prikkel om weer aan de 
slag te gaan, de fraudegevoeligheid waar 
het gaat om de leefsituatie, en bij de uit
voering de kloof tussen beslissen en beta
len. Hoezeer op dit terrein systemen een 
eigen Ieven kunnen gaan leiden, maakt de 
geschiedenis van de WAO duidelijk. Be
doeld als een voorziening voor een be
perkte groep mensen die door een handi
cap langdurig of zelfs definitief buiten staat 
zijn geraakt te werken, werd de regeling 
meer en meer een alternatief voor de werk
loosheidsregelingen: financieel beter voor 
de werknemer, en voor de werkgevers een 
mogelijkheid om minder produktieve werk
nemers op een 'sociaal aanvaardbare' ma
nier te Iaten afvloeien. De keuringsinstan
ties baden tegen dit gebruik van de WAO te 
weinig weerstand, en een vergroting van de 
waarborgen tegen afkeuring genoot om de 
al aangegeven redenen bij de van werkge
vers- en werknemersorganisaties afhanke
lijke besturen niet de hoogste prioriteit. In 
feite gaat het hier om zoiets als de bedrijfs
cultuur van de uitvoeringsorganisatie: men 
ziet zichzelf op de eerste plaats als diens
ten die er zijn om de clienten te helpen, en 
niet als diensten die er zijn om de clientele 
te controleren of weg te sturen. Pas recent 
breekt het inzicht door -en ook nu nog niet 
overal- dat om het eerste te kunnen blijven 
doen, het tweede (soms) noodzakelijk is. 
Deze groeifactoren zijn nog eens versterkt 
door een stijl van wetgeving die de aan
spraak op een uitkering centraal stelt, en 
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nadere belangenafwegingen zoveel moge
lijk wil uitbannen. Daarvoor bestaan zeker 
goede argumenten: wij wilden duidelijk 
maken dat een beroep op de sociale ze
kerheid iets anders is dan het vragen van 
een gunst. Uit het oog werd echter verloren 
wat toch een elementaire vuistregel van 
goed wetgeven is: een wettelijke aanspraak 
is een passende vorm wanneer aan de 
hand van harde criteria bij voorbaat kan 
worden vastgesteld wat de juiste beslissing 
in het concrete geval is. Is echter een na
dere afweging noodzakelijk, dan moet een 
regeling de uitvoeringsinstanties daarvoor 
ook duidelijk verantwoordelijk stellen. Met 
verantwoordelijk stellen bedoel ik meer dan 
het toedelen van een discretionaire be
voegdheid. Verantwoordelijkheid voor 
zulke belangenafwegingen betekent dater 
naast de beroepsmogelijkheid ook een in
gang moet zijn om het uitvoeringsorgaan 
aan te spreken op tekorten in zorg voor de 
gemeenschapsbelangen. 

Nadat de stijl van de sociale zekerheids
wetgeving in zo hoge mate er een van het 
geven van aanspraken was geworden, 
werd men bovendien geconfronteerd met 
een te laat onderkende samenloop van 
rechtsnormen, in het bijzonder het interna
tionaal verankerde recht op gelijke behan
deling van vrouwen en mannen. Zo werd de 
om sociale redenen van het al dan niet be
hoeftig-zijn losgemaakte weduwenverze
kering door onvoorziene jurisprudentie een 
weduwnaars- enweduwenverzekering. An
ders dan in veel Ianden om ons heen heeft 
ten slotte bij ons de burger ook een aan
spraak erop, dat 'rechtstreeks werkende' 
verdragsbepalingen door de overheid wor
den nageleefd. 

Misbruik en onbedoeld gebruik 
De structurele gebreken in de sociale ze
kerheid missen hun uitwerking niet. 

Ronduit schokkend waren de resultaten 
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die in de loop van vorig jaar boven tafel kwa
men to en Belastingdienst en Gemeentelijke 
Sociale Dienst (GSD) van verschillende 
(grote) gemeenten de handen ineen sloe
gen, en hun bestanden met elkaar vergele
ken. Duidelijk werd dat ontvangers van uit
keringen op grote schaal-vaak allangdurig
'wit' werk verrichtten (percentages liepen 
op tot 18% van de GSD-clientele). De be
dragen die met de fraude zijn gemoeid 
lopen hoog op. In Amsterdam worden de 
kosten over de periode 1988 - 1990 ge
raamd op niet minder dan 100 miljoen gul
den. De cijfers in Groningen stemmen niet 
hoopvoller. De koppeling van gegevensbe
standen brengt haarfijn aan het Iicht hoe
zeer de controle- en handhavingscultuur in 
de sociale zekerheid tekortschiet. De feiten 
worden nog zorgwekkender indien men 
zich bedenkt dat gemeenten in verhouding 
tot het aantal uitkeringsgerechtigden be
trekkelijk weinig sociale rechercheurs heb
ben aangesteld, hoewel de middelen daar
toe in het kader van het fonds sociale 
vernieuwing eerder wei degelijk waren ver
strekt. Ook notoire werkweigeraars zijn 
lange tijd erg lankmoedig benaderd. Zij 
schrikken niet terug van een korting op de 
uitkering die lange tijd hooguit de tien pro
cent benaderde. 

De uitvoering van de sociale verzeke
ringswetten staat er niet beter voor. De ad
ministratie van de bedrijfsverenigingen is 
lange tijd stiefmoederlijk behandeld, waar
door men verouderde en soms valse gege
vens niet op het spoor kwam. In 1989 werkte 
er bij de bedrijfsverenigingen gemiddeld 
slechts een ambtenaar bijzondere controle 
op -nota bene- 45.000 uitkeringsgerechtig
den. Deze diende bovendien nog zowel aan 
de uitkeringskant -werknemers- als aan de 
heffingskant -werknemers en werkgevers
te controleren. Ter vergelijking; bij de ge
meenten ging het altijd nog om 1 controle
ambtenaar op 1000 uitkeringsgerechtig
den. Normstellingen inzake de 
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controlefrequentie en een systematische 
samenwerking tussen gemeenten en be
drijfsverenigingen ontbreken -evenals een 
gericht handhavingsbeleid- nagenoeg in 
het geheel. (Witte) fraude is daarmee in de 
hand gewerkt. Het gebrek aan een ade
quaat en op elkaar afgestemd controle- en 
handhavingsbeleid ontneemt bij voorbeeld 
een ieder het zicht op het aantal mensen 
dat naast een Werkloosheidswet (WW-) of 
WAO-uitkering tevens bijstand geniet en 
moedigt -onbedoeld- misbruik van onze so
ciale voorzieningen aan. Uiteraard ontgaat 
dat het welwillende bevolkingsdeel -de dra
gers van het bestel- niet, met aile gevolgen 
van dien voor de motivatie om premies en 
belastingen naar eer en geweten af te dra
gen. 

De tekortschietende uitvoering drijft on
dertussen de collectieve lastendruk en de 
daarvan afgeleide premies met vele miljar
den cq. procenten op. Arbeid wordt relatief 
duur, terwijl de sociale partners er toch zelf 
over de hele linie belang bij hebben om de 
premiedruk te beheersen. lnvesterings
ruimte, werkgelegenheid, arbeidsmobiliteit, 
koopkracht en het economische draagvlak 
van sociale voorzieningen, dit alles is ge
baat bij een gematigde lastenontwikkeling. 
De bres die de lastendruk tussen bruto en 
netto-inkomsten slaat, bezorgt ons echter 
ook op andere fronten hoofdbrekens. Een 
'zwarte' paralleleconomie weet munt te 
slaan uit de fors in omvang gegroeide wig 
en neemt de handschoen op tegen de le
gale arbeids-, goederen- en dienstenmarkt. 
Met name in de kledingbranche, de tuin
bouw en de horeca is sprake van een vrij 
massale inschakeling van zwarte (en ille
gale) arbeid. Op vrij grote schaal wordt voor 
bepaalde werkzaamheden -zoals de bouw, 
of het onderhoud in en om het huis- gebruik 
gemaakt van mensen die naast de reguliere 
baan -of, zoals gezegd, de uitkering- nog 
wat bijklussen. Belastingen en premies dra
gen zij uiteraard niet af. Afhankelijk van ge-
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hanteerde definities lopen schattingen (in 
1986/1987) over de zwarte arbeid uiteen 
van 3 tot maar liefst 25 miljard gulden op 
jaarbasis. Vertaald in termen van werkge
legenheid gaat het om 100.000 tot 210.000 
arbeidsjaren (circa 2 a 4% van de totale 
werkgelegenheid). 
Er is weinig fantasie voor nodig om in te zien 
welke corrumperende effecten van het 

Handhaving van de 
regels en controle op de 
uitvoering zijn categorisch 
verwaarloosd 

schaduwcircuit uitgaan. De legale econo
mie komt onder druk te staan. Een twee
deling op de markt van goederen, diensten, 
arbeid en kapitaal (de wederrechtelijk ver
kregen winsten moeten weer het witte cir
cuit in, banken en financiele specialisten 
raken met de ondergrondse markt verwe
ven) ontstaat, die bovendien al snel een 
voedingsbodem is voor georganiseerde 
vormen van criminaliteit. De demoralise
rende werking is bijzonder zorgwekkend. 
Frauduleuze ondernemers verzieken de 
markt, bieden hun waar onder de markt
waarde aan en drijven daarmee hun eer
bare tegenvoeters langzaam maar zeker in 
het nauw. Afwijken van de norm is dan al 
snel -moedwillig en meer en meer uit lijfs
behoud- de regel. Ondertussen groeit er 
een onbeschermde, onverzekerde onder
klasse van (vaak buitenlandse) werkne
mers, voor wie geen premie is afgedragen. 

De gemeenschap krijgt overigens de on
betaalde rekening -in budgettaire en morele 
zin-van de uitkerings- en premiefraude ge
presenteerd. Een relatief kleiner wordende 
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groep overblijvende werkgevers en werk
nemers moet de wilskracht opbrengen om 
een steeds grotere produktiviteit te leveren. 
Die produktiviteit is nodig om het sociale 
systeem -waaronder de steunfraude- te 
kunnen betalen en het bonafide bedrijf met 
rendement te Iaten functioneren. 

Betere regels en uitvoeringspraktijk 
Het is belangrijk om het disfunctioneren van 
het systeem aan te vatten waar de kern van 
het probleem zit, namelijk in de verhouding 
tussen regels en uitvoeringspraktijk. Het 
systeem is te lang eenzijdig gericht geweest 
op het lenigen van materiele nood en van 
gebrek. Handhaving van de regels en con
trole op de uitvoering zijn categorisch ver
waarloosd. Een cultuur van vrijblijvendheid 
moet inmiddels radicaal worden omgebo
gen, om situaties te vermijden waarin zowel 
de kwaden als de goeden te maken krijgen 
met onvermijdelijke en forse ombuigingen 
en pijnlijke maatregelen. Een belangrijke 
voorwaarde voor de cultuuromslag is het 
doorbreken van de anonimiteit die de struc
tuur van het stelsel -met zijn grootschalig
heid- momenteel in de hand werkt. Om het 
wat ruw onder woorden te brengen: het sys
teem van sociale zekerheid is er weliswaar 
v66r iedereen, maar het is van niemand. 
Daarom voelen te weinigen zich geroepen 
om daadwerkelijk op de naleving van regels 
toe te zien. Zo is het is in moeilijke tijden 
nogal verleidelijk gebleken voor werkge
vers en werknemers om de hand te lichten 
met bij voorbeeld criteria voor arbeidson
geschiktheid. Zolang men in de gerecht
vaardigde veronderstelling kan Ieven dat 
een zeer brede kring van verzekerden en 
premieplichtigen de lasten wei zal dragen, 
blijkt zorgvuldigheid in de uitvoering erg 
veel gevraagd. Voor nalatigheid bij het be
strijden van ziekteverzuim, en bij het af
straffen van werkweigering, geldt hetzelfde. 
De omvangrijke en anonieme risicosprei
ding maakt betrokkenen al snel nonchalant; 
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vele handen maken immers Iicht werk. Maar 
kleine beslissingen krijgen immense effec
ten als zij massaal worden genomen. De 
hoge percentages ziekteverzuim en het ar
beidsongeschiktenleger dat het miljoen na
dert, illustreren dat. 

lnmiddels zijn er maatregelen genomen 
die bedrijfstakken en afzonderlijke bedrij
ven meer confronteren met hun bijdragen 
aan de kostenontwikkeling in de sociale ze
kerheid. De differentiatie van ziektewetpre
mies, het feit dat werkgevers de kosten van 
de eerste drie of zes weken ziekte van hun 
werknemers zeit moeten dragen, het 
bonus/malussysteem in de WAO en de be
perking van hoogte en duur van de uitke
ring zorgen er in beginsel voor dat de kos
ten van een te nonchalante omgang met 
potentieel arbeidsongeschikten en van een 
gebrekkige controle op ziekteverzuim cq. 
op uitkeringsfraude niet meer zo gemakke
lijk at te wentelen zijn op de gemeenschap. 
Degen en die de werknemersverzekeringen 
uitvoeren, worden daarmee meer verant
woordelijk voor het (deel)systeem van de 
sociale zekerheid. Oat kan echter pas wer
ken als werkgevers en werknemers niet ai
leen worden ingeschakeld als uitvoerders 
van regelingen, maar als zij tevens recht
streeks verantwoordelijkheid dragen voor 
de financiering en de nadere invulling van 
de spelregels. 

Mochten de sociale partners tot boven
wettelijke afspraken komen over de WAO, 
dan is het wei zaak dat zij hun verantwoor
delijkheid op het niveau van bedrijven en 
bedrijfstakken in beleidsmatige en finan
ciele zin aanvaarden. In de brede GAO's -
en eventuele centrale kaderafspraken- zal 
de verantwoordelijkheid voor zorgvuldige 
afwegingen binnen het samenstel van in
komensontwikkeling, sociale zekerheid, 
scholing, werkgelegenheid, en zeker ook 
uitvoering en controle aanzienlijk moeten 
worden aangescherpt. Dit impliceert dat 
werknemersverzekeringen over een breed 
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front tot het domein van de sociale partners 
gaan behoren. Beslissen en betalen komen 
consequent in een hand te liggen. (Gege
ven het publieke belang van een adequate 
uitvoering van de sociale zekerheid zal het 
toezicht op de uitvoering onafhankelijk en 
openbaar moeten zijn.) 

De herverkaveling van verantwoordelijk
heden confronteert de uitvoerders van de 
werknemersverzekeringen dus niet aileen 
met hun plicht om oneigenlijk gebruik van 
voorzien1ngen te bestrijden. De gedeelte
lijke privatisering van werknemersverzeke
ringen reikt verder, en spoort sociale part
ners aan om werk te maken van preventie 
en re·lntegratie. Zij biedt hun de instrumen
ten om een activerend beleid te voeren, de 
verhouding tussen actieven en inactieven 
te verbeteren en daarmee uiteindelijk de 
premiedruk -die ons voor zoveel problemen 
plaatst- te verminderen. (Met aile gevolgen 
van dien voor de omvang van de premie
fraude, de aantrekkelijkheid van de paral
leleconomie en het beslag dat over
drachtsuitgaven op het nationaal inkomen 
leggen.) 1 

Misbruikgevoeligheid van demografi
sche regelingen2 
Met dezelfde doelstellingen -het tegengaan 
1. Een belangrijk gevolg is bovendien dat in de bovenwet

telijke steer van de werknemersverzekenngen de kop
peling tussen contractlonen en uitkeringsniveau vooral 
een aangelegenheid wordt van de sociale partners zelf. 
De effecten van loononderhandelingsresultaten moeten 
(deels) in eigen kring worden opgevangen en kunnen 
minder eenvoudig op de gemeenschap (de overheid) 
worden afgewenteld. Daarvan zal naar verwachting in 
tijden van depressie een matigend effect op de loonei
sen uitgaan. Vanu1t het oogpunt van de verdelende 
rechtvaardigheid is dat een gelukkige ontwikkeling. Het 
moet immers niet uitgesloten worden geacht -om het wat 
eufemistisch uit te drukken- dat de overheid via bezui
mgingen gehouden IS om ruimte op de begroting vrij te 
maken voor n1euwe priorite1ten (milieu. binnenlandse 
veiligheid, 1nfrastructuur en dergelijke). Ongetwijfeld zul
len die bezuinigingen koopkrachteffecten hebben. In de 
geschetste systematiek zullen die ombuigingen -overi
gens onverhoopt- evenwel niet aileen Ultkeringsgerech
tigden raken, maartevensdegenen die in loondienst zijn. 
Er gaat van de brede CAO's 1mmers een matigende in
vloed uit op de afwenteling van de kostenstijgingen (mi-
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van (uitkerings)traude en het bevorderen 
van deelname aan het arbeidsproces- zijn 
in de steer van de sociale voorzieningen en 
volksverzekeringen wijzigingsvoorstellen 
gedaan. Aan bestaande regelingen kleeft 
het bezwaar dat zij misbruik in de hand wer
ken. Met name bepalingen die verwijzen 
naar de samenstelling van huishoudens (al
leenstaand, eenoudergezin, alleenverdie
ner en dergelijke) en daaraan specitieke uit
keringsrechten koppelen, blijken traudege
voelig te zijn. 

Om daaraan een mouw te passen pleiten 
sommigen voor een vergaande individuali
sering van uitkeringsrechten. Twee varian
ten zijn daarbij te onderscheiden, te weten: 
a. het stelsel dat uitgaat van een zoge
naamde negatieve inkomstenbelasting (tax 
credit) en in teite de toekenning van een in
dividueel basisinkomen behelst3, en 
b.het bestel waarin een ieder die zich be
schikbaar stelt voor de arbeidsmarkt in be
ginsel aanspraak kan maken op een (ge'in
dividualiseerde) bijstandsuitkering. 
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vorig 
jaar de eerste variant uitgewerkt. 

Anderen willen voortaan liever !outer tor
mele criteria doorslaggevend Iaten zijn voor 
het vestigen van aanspraken op (onder 
meer) sociale zekerheidsprestaties. De 
commissie-Kortmann heeft in 1991 met het 
rapport 'Leetvormen' in die geest geadvi
seerd. 

Be ide voorstellen -die van het CPB en van 
de Commissie-Kortmann- verdienen de 
aandacht. 

Naar een negatieve inkomensbelasting 
Bij de uitwerking van de drie toekomstsce
nario's die het CPB in 1992 presenteerde, 
neemt het Balanced Growth-model een 
centrale plaats in.4 Onder druk van de toe
nemende beleidsconcurrentie op de Euro
pese markt en de opkomst van nieuwe con
currenten, die het CPB in dit model 
veronderstelt, kiest de overheid onomwon-

Chnsten Democratische Verkenn1ngen 3193 

Sociale zekerheid 

den voor een krachtig markt-georienteerd 
beleid. Hervormingen monden uit in een re
solute beeindiging van kostprijsverlagende 
subsidies in de steer van huren en open
baar vervoer, in een torse inperking van 
loongerelateerde uitkeringen in het kader 
van WAO en WW (naar 50% van mini
mumloon, zonder toeslagen tot sociaal mi
nimum) en in het beeindigen van het alge
meen verbindend verklaren van GAO's. Als 
sluitstuk wordt een negatieve inkomsten
belasting (tax credit) ingevoerd. De nega
tieve inkomstenbelasting wordt ook niet
werkenden toegekend in de vorm van een 
basisinkomen. Het inkomen is strikt indivi
dueel bepaald, huishoudenssituaties spe
len geen rol meer. Over de hoogte van het 
basisinkomen laat het CPB zich slechts in 
algemene zin uit. Aanvankelijk zal de tax 
credit nog beperkt van omvang zijn. Uitke
ringsontvangers krijgen niet te maken met 
drastische veranderingen in hun koop
kracht, omdat de sociale uitkering naar rata 
van de negatieve inkomstenbelasting wordt 

Vervolg voetnoot 1 

lieukosten, openbaar vervoer en dergelijke) in de vorm 
van looneisen op de rendementen van ondernemingen 
(gezien de werkgelegenheidseffecten). Uit een oogpunt 
van verdelende rechtvaardigheid is dat winst, temeer 
omdat het in de huidige verhoudingen bijna gebruik is 
om ·bij het uitblijven van loonmatiging enter wille van 
het ontlasten van het bedriJfsleven en de investerings· 
ruimte- vooral de overheid aan te spreken op haar taak 
om de lasten voor het bedriJfsleven te verminderen. (Een 
daarop volgende reductie van de collectieve lastendruk 
gaat echter op haar beurt weer gepaard met bezuini
gingen, waarmee de cirkel rand en de neerwaartse 
spiraal een feit is). 

2. Demografische regelingen IS een verzamelterm voor die 
sociale zekerhe1dswetten die bepalingen kennen welke 
verwijzen naar de samenstelling van de huishoudens en 
daaraan rechtens relevante gevolgen verbinden. 

3. De optie is uitgewerkt in Centraal Planbureau, Neder
land in drievoud (Den Haag 1992) 180 e.v. 

4. AI was het aileen maar omdat de hervormingsvoorstel
len die u1teindelijk in het Global Shift-scenario moeten 
zorgen voor een definitieve afrekening met een aan
vankelijk -macro-economisch gezien- onverantwoorde 
bele1dskoers. op hoofdlijnen sterk lijkt op het Balanced 
Growth-scenario. De verschillen zitten meer in het tijd
stip waarin het perspectief van de vriJe markt gaat do
mineren dan in de aard van de hervormingen. alhoewel 
er wei verschillen blijven. 
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verlaagd. Nadien zal de tax creditgaande
weg worden verhoogd tot een niveau 
waarop de huidige alleenstaandenuitkering 
(en uiteindelijk de Toeslagenwet (TW), de 
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
(AAW), de Algemene Nabestaandenwet 
(ANW) en de Algemene Bijstandswet 
(ABW)) is te vervangen. Ondertussen is een 
sobere tax credit wei gewenst (zelfs ver
eist). lmmers het ge·lndividualiseerde recht 
moet daadwerkelijk op te brengen zijn 
(drastische beperking loongerelateerde uit
keringen) en bovendien mag het niet aan 
de arbeidsparticipatie in de weg staan (mar
ginale druk).5 

Gemeten naar bovenstaande maatsta
ven zit er veel aantrekkelijks in de voorge
stelde stelselhervormingen. Voor zover de 
toekomstige uitkeringen individueel en ge
abstraheerd van de huishoudsituatie wor
den toegekend, valt de controleproblema
tiek nagenoeg geheel weg. De regelgeving 
kent aldus een minimum aan misbruikge
voeligheid. Bovendien is het een model 
waarin ook de traditioneel niet in economi
sche termen gewaardeerde arbeid (vrijwil
ligerswerk, opvoeding kinderen) financieel 
gewaardeerd wordt. In zekere zin moedigt 
het model ook de arbeidsparticipatie aan. 
De impliciete hefting op het arbeidsloon is 
momenteel in het traject tot het sociaal mi
nimum (ABW, TW) immers nagenoeg 
100%, omdat verdiensten uit arbeid worden 
verrekend met de sociale uitkering. In het 
CPB-scenario valt deze barriere om toe te 
treden tot de arbeidsmarkt weg. (Eenzelfde 
effect heeft het afschaffen van de over
draagbare belastingvrije som.) Voor zover 
de 'het marktperspectief' gepresenteerde 
maatregelen daadwerkelijk leiden tot een 
reductie van de collectieve lastendruk -en 
daarmee van de wig- zal de (belasting- en) 
premiefraude verminderen. 
Toch overtuigt het model niet over de hele 
linie. Zodra de hoogte van de tax-credit bij 
voorbeeld -uit een oogpunt van het garan-
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deren van een m1n1mum inkomensbe
scherming-niet toereikend is, zullen aan
vullende uitkeringen noodzakelijk zijn. On
denkbaar is dat stellig niet. lmmers, binnen 
huishoudens die twee maal een basisinko
men van een behoorlijke omvang incasse
ren, is de extra arbeidsprestatie die gele
verd moet worden om in een redelijk 
inkomen te voorzien betrekkelijk gering. Dit 
zal ongetwijfeld ten koste gaan van de ar
beidsparticipatie en de verhouding van eco
nomisch actieven en inactieven negatief 
be"lnvloeden. Aileen met een zeer sober ba
sisinkomen is deze ontwikkeling te vermij
den. Zeker gezien de ook bij dit scenario 
behorende voorstellen om kostprijs-verla
gende subsidies (huursubsidies en derge
lijke) af te schaffen zal een dergelijke mini
mumvoorziening op haar beurt weer niet 
snel toereikend zijn om daadwerkelijk in het 
levensonderhoud te voorzien. Als de bo
vengrens van het gezamenlijk verkregen 
basisinkomen al op een zodanig laag ni
veau moet liggen dat werken financieel ge
zien interessant blijft (de marginale druk), 
resteert er noodzakelijkerwijs (gegeven de 
wens om referenties aan huishoudenssitu
aties uit te bannen) voor de alleenstaande 
slechts een zeer sober basisinkomen. Een 
drastische verlaging van het sociaal mini
mum ligt dan in het verschiet. Waarschijn
lijk zal de misbruikgevoeligheid van de -dan 
te introduceren- regels, die toeslagen op het 
basisinkomen mogelijk maken, weer be
hoorlijk zijn. Zeker ook als daarbij gediffe
rentieerd wordt naar huishoudenssituaties, 
hetgeen gezien de omvangrijke kosten die 
ermee gemoeid zijn, nagenoeg onvermij
delijk is . Het behoeft nauwelijks betoog dat 

5. Als 10 miljoen mensen een uitkering van II. 1 0.000,-. krij
gen, kost dat 100 miljard. Dit is dus geen methode om 
de sociale zekerheid goedkoper en de wig kleiner te 
maken. Het is eerder een hoge alkoopsom voor een tot 
mislukking gedoemde (men zal toch weertoeslagen vra
gen) alschalling van de sociale zekerheid. De wig zal 
precies weer aile negatieve gedragsreacties uitlokken 
waar eerder in het artikel verzet is tegen aangetekend. 

Christen Democratische Verkenningen 3/93 



collectieve lastendruk, wig etc. dan weer 
zullen oplopen met aile effecten van dien 
(omvang van de parallel-economie, terug
lopende economische groei). 

Naar een model van registraties 
Eind 1991 verscheen het rapport 'Leefvor
men' van de Commissie-Kortmann, de 
Commissie voor de toetsing voor wetge
vingsprojecten. Het rapport knoopt aan bij 
de bekende constatering dat criteria als 'het 
voeren van een gezamenlijke huishouding' 
in de praktijk fraudegevoelig en vaak moei
lijk te hanteren zijn, mede omdat betrokke
nen onder omstandigheden een aanzienlijk 
financieel belang kunnen hebben bij het 
verhullen van de feitelijke situatie. 

De Toetsingscommissie wil de fraude be
strijden door rechtsgevolgen voortaan 
vooral te verbinden aan formele criteria (het 
al dan niet als samenwonend geregistreerd 
staan). De uitvoering van (onder meer) de 
sociale zekerheid zou op die manier aan 
doorzichtigheid winnen en veel minder op 
uitvoeringsproblemen stuiten. Het voeren 
van een gezamenlijke huishouding hoeft 
niet meer te worden bewezen, omdat be
trokkenen zichzelf als zodanig hebben ken
baar gemaakt. Degenen die dat niet doen, 
zullen in de regel als alleenstaanden wor
den behandeld. Van de materiele leefvorm 
wordt in die gevallen in de meeste situaties 
geabstraheerd. In de meeste gevallen, de 
Toetsingscommissie is namelijk van oor
deel dat het karakter van de Algemene Bij
standswet als uitgesproken minimumvoor
ziening met zich brengt, dat bij het 
vaststellen van het recht op en de hoogte 
van de ABW-uitkering rekening wordt ge
houden met aile middelen van de aanvra
ger. De schaalvoordelen van het samen
wonen moeten worden verdisconteerd, ook 
als de aanvrager deel uitmaakt van een 
niet-geregistreerde leefvorm. 6 

De commissie gaat ervan uit dat de regi-
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stratie in de praktijk een redelijke benade
ring van de werkelijkheid op zal leveren. 
Ook al zouden burgers calculerend met de 
mogelijkheid tot registratie omgaan, dan 
zou dat nog weinig lonend zijn, omdat -zo 
is de veronderstelling- aan de registratie 
een evenwichtig pakket van rechten en 
plichten (fiscaal, huursubsidie, studiefinan
ciering, huisvesting en dergelijke) verbon
den is.? Voor zover het voor betrokkenen 
inderdaad aantrekkelijk is om zich naar eer 
en geweten te Iaten registreren, kennen de 
voorstellen grote voordelen. Toch ligt hier 
de Achilleshiel van het advies van de Toet
singscommissie. Het hanteren van een for
meel criterium heeft immers geen zelfstan
dige betekenis, maar is een manier om 
datgene waar het uiteindelijk om gaat -na
melijk het voeren van een sociaal beleid dat 
daadwerkelijk aansluit bij de feitelijke 
draagkracht- te realiseren. Voorzover ge
registreerde gegevens de werkelijkheid in 
onvoldoende mate benaderen -omdat de 
registratie calculerend gedrag uitlokt- is er 
weliswaar formeel-juridisch geen sprake 
meer van fraude, maar feitelijk groeien juri
dische en sociale werkelijkheid dan uit el
kaar. In dat geval schiet de regeling al snel 
aan haar doel voorbij, ook al heeft zij zon
der meer gunstige gevolgen voor de uit
voeringspraktijk en de fraudebestrijding. 
Bovendien kunnen de koopkrachteffecten 
en de financiele consequenties voor de 
overheid (collectieve lastendruk) omvang
rijk zijn. Ook bij de bijdrage aan de fraude
bestrijding zijn vraagtekens te plaatsen, zo
lang -conform de voorstellen- voor de 
Algemene Bijstandswet de werkelijke huis
houdenssituatie doorslaggevend blijft. 
(Reden waarom het kabinet in de zomervan 

6. Commissie voor de Toetsing van Wetgevingsprojecten, 
Leefvormen, (Den Haag 1991) 47. 

7. Vgl. ook Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA, 
1 + 1 + sa men, pub/ieke erkenning van lotsverbonden
heid(Den Haag 1986). 

99 



Sociale zekerheid 

1992 de consequenties van het advies van 
de Commissie-Kortmann nog eens wilde 
nagaan.) 

Natuurlijk is aan dat laatste probleem een 
mouw te passen door -naar analogie van 
het CPS-scenario van Balanced Growth
uitkeringsrechten toe te kennen aan aile po
tentiele arbeidsparticipanten, die niet als 
samenwonenden geregistreerd staan. De 
effecten zijn door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid ge'lnventari
seerd.8 De uitkomsten van de studie stem
men niet vreugdevol. Onafhankelijk van de 
vraag of men van optimistische of pessi
mistische arbeidsmarktscenario's (groei 
van de werkgelegenheid) uitgaat, zullen bij 
een algehele individualisering van uitke
ringsrechten de budgettaire lasten al snel 
uitkomen op circa 25 miljard gulden. Te vre
zen valt dus dat collectieve lastendruk, de 
wig en daarmee de (belasting en 
premie)fraude onaanvaardbaar zullen toe
nemen. 

Enige conclusies 
In de steer van met name de sociale voor
zieningen zijn vooruitzichten voor bestrij
ding van fraude door radicale individualise
ring slecht. Oat is een reden temeer om ons 
nogmaals af te vragen of wij zo'n individu
alisering eigenlijk wei moeten willen. So
ciale zekerheid draagt deels het karakter 
van een verzekerd inkomen uit vroegere ar
beid, en deels het karakter van een niet per
soonlijk 'verdiende' voorziening, zodra an
dere inkomensbronnen ontbreken. In het 
eerste geval heeft de betrokkene eerder -
namelijk via premiebetaling voor een mede 
namens hem of haar getroffen collectieve 
regeling- verantwoordelijkheid aanvaard; in 
het andere geval komt de persoonlijke ver
antwoordelijkheid aan bod door de ver
plichting zoveel mogelijk te voorkomen dat 
(verder) een beroep op de gemeenschap 
moet worden gedaan. Die laatste verant
woordelijkheid kan aileen maar op micro-
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schaal tot gelding komen. Enerzijds moet -
bij voorbeeld- het verstrekken van een bij
standsuitkering zoveel mogelijk hand in 
hand gaan met actieve arbeidsbemidde-

In de steer van met name 
de sociale voorzieningen 
zijn vooruitzichten voor 
bestrijding van fraude 
door radicale 
individualisering slecht 

ling, zo nodig ondersteund met aanvullend 
onderwijs; in deze zin kan een uitkering best 
ook leergeld zijn. Anderzijds moet met toe
reikende controle worden tegengegaan dat 
een ander voor de betrokken huishouding 
beschikbaar inkomen wordt verzwegen. 
Verstandige vormen van fraudebestrijding 
-zoals brede toepassing van het sofi-num
mer en een identificatieplicht- zullen bo
vendien een preventieve werking hebben. 
In de steer van de werknemersverzekerin
gen staat het bedrijfsleven voor een di
lemma: ofwel de sociale partners aanvaar
den zeit meer de verantwoordelijkheid voor 
re·lntegratie en vooral voor een adequate 
uitvoering van de werknemersverzekerin
gen, ofwel men neemt genoegen met een 
verharding van het regeringsbeleid, met 
een verscherpt toezicht, en derhalve met 
een vermindering van hun mogelijkheden 

8. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De 
financiiHe gevolgen van individualisering van uitke
ringsrechten, Den Haag 1991. De betreffende studie 
vond overigens niet in het kader van 'het registratiemo
del', maar in dat van de strikte individualisering van uit
keringsrechten plaats. Toch ziJn de resultaten ook in 
structief voor de eerste variant, voorzover daarin althans 
het afzien van registratie een ge·individualiseerde aan
spraak op bijstand schept. 
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om aan het sociale stelsel inhoud te geven 
(via het van overheidswege systematisch 
inbouwen van prikkels, de scheiding van 
beleid en uitvoering en een onafhankelijk 
toezicht. Een soortgelijke verhaal geldt ove
rigens voor de uitvoering van de sociale 
voorzieningen door de gemeenten). 
De voortgaande privatisering van de so
ciale zekerheid -die zich in de loop van de 
jaren tachtig begon af te tekenen en met de 
jongste ontwikkelingen rond de WAO lang
zaam maar zeker vorm begint aan te 
nemen- biedt meer dan ooit openingen om 
in bedrijven en per bedrijfstak de verant
woordelijkheid voor werkgelegenheid (ge
matigde loonontwikkeling en premiedruk), 
voor bestrijding van ziekteverzuim en ar
beidsongeschiktheid en voor verantwoorde 
uitkeringsniveaus (in deze prioriteitenvolg
orde) daadwerkelijk op te pakken. In dat op
zicht zal in de zeer nabije toekomst moeten 
blijken in hoeverre ook de sociale partners 
-evenals de overheid- de afgelopen decen
nia leergeld hebben betaald. 
Twee jaar geleden herdachten de erfgena
men van de christelijk-sociale gedachte op 
grote schaal het verschijnen van de ency
cliek Rerum Novarum (1891) en het feit dat 
honderd jaar geleden het eerste christelijke 
sociale congres (te Amsterdam) werd ge
houden. Het congres bevestigde opnieuw 
dat de sociale partners een centrale plaats 
innemen in en verantwoordelijkheid hebben 
voor de sociale rechtsstaat. In termen van 
Rerum Novarum: de particuliere verenigin
gen van werknemers en werkgevers heb
ben 'een zedelijke taak' in de gemeenschap 
te vervullen. De staat is er ten dienste van 
hun 'vrijheid en zedelijke taak' en vervult 
daarom een aanvullende en voorwaarden
scheppende rol. Via 'gemeenschappelijk 
overleg en de ruimst mogelijke eensge
zindheid' zal de loonhoogte op een verant
woord niveau moeten worden vastgesteld, 
zodat 'zoveel mogelijk arbeiders werk kun
nen vinden en voldoende inkomen voor le-
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vensonderhoud vinden'. De opdracht om 
voorzieningen te realiseren die de nood le
nigen bij loonderving ligt in het verlengde 
van die verantwoordelijkheid. Later is het 
recht om collectief sociale en economische 
belangen te behartigen in internationale 
verdragen (EVRM, art. 9, 1 e lid, ESH, art. 
5.) neergelegd. Tach hebben de encyclie
ken er altijd oog voor gehad dat verzuimen 
in de taakvervulling van sociale partners, de 
overheid prikkelen tot aanscherping van 
haar beleid. Feitelijk manifesteert die wens 
zich momenteel ook in het publieke debat 
over de sociale zekerheid. 

Naast organisatorische aanpassingen is 
er -ter wille van een vitale inbreng van het 
maatschappelijk middenveld- een cultuur
omslag bij de sociale partners en de uit
voeringsorganisaties nodig. De privatise
ring van delen van de werknemers
verzekeringen voorziet in de organisatori
sche aanpassingen. Het komt nu vooral op 
de sociale partners zelf aan. Zij staan voor 
de taak om de brede GAO's een verant
woorde invulling te geven, en maatregelen 
te nemen die uitvoering van de verzekerin
gen aanmerkelijk verbeteren. De waarde 
van een (christelijke) sociale traditie is im
mers nooit een vanzelfsprekendheid. Zij zal 
telkens weer praktisch bewezen moeten 
worden. 
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