
Drs. A.L.J. Flapper 

"9 (Volledige) 

_. 

werkgelegenheid? 

Het is de vraag of het CDA met het ontwerp
Program van Uitgangspunten voldoende 
vermogen krijgt om uitkeringsgerechtigden 
aan zich te binden. Het is uitdagend dat het 
CDA een nieuwe sociale kwestie - de be
strijding van armoede en isolement - stelt 
maar het gaat die uitdaging zelf te weinig 
aan. 

Het begrip volledige werkgelegenheid is de 
laatste jaren in diskrediet geraakt. Sommi
gen hebben nog helder voor ogen dat het 
één van de economische doelen was. An
deren menen dat het een mooi maar niet 
realiseerbaar ideaal is en verlagen hun doel 
tot een zekere groei van de werkgelegen
heid, zonder een echte discussie aan te 
zwengelen over de maatschappelijke posi
tie van de mensen met een uitkering bij een 
blijvend tekort aan werkgelegenheid. 

Cijfers 
Een eerste moeilijkheid bij de discussie 
over volledige werkgelegenheid zijn de cij
fers. Waar moet men vanuit gaan? Er zijn 
vele cijfers te geven met betrekking tot het 
werkgelegenheidsvraagstuk. Het kwartaal
bericht Arbeidsmarkt van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
van het Eerste kwartaal 1992 vermeldt 
314.000 geregistreerde werklozen over dat 
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kwartaal; in dezelfde periode stonden 
633.000 personen als werkzoekend bij de 
arbeidsbureaus ingeschreven. 1.074.000 
werklozen was het aantal waar onderzoe
kers van de Universiteit van Groningen op 
kwamen, door onder andere ook werklozen 
van 57,5 jaar en ouder mee te tellen, even
als herintredende vrouwen die een baan 
van minder dan 20 uur willen, 'verborgen' 
werklozen in Werkloosheidswet (WW) en 
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverze
kering (WAO) en mensen die zich laten ont
moedigen door de slechte situatie op de ar
beidsmarkt (NRC/Handelsblad, 5 maart 
1992). 

We kunnen dit vraagstuk ook van de andere 
kant benaderen. Voor de meeste uitke
ringsgerechtigden geldt dat deze mensen 
een uitkering krijgen omdat ze voor hun in
komen aangewezen zijn op arbeid en door 
persoonlijke omstandigheden en/of door de 
situatie op de arbeidsmarkt geen voldoende 
inkomen kunnen verwerven. In principe be
hoeven deze mensen een betaalde baan, 

Drs. A.L.J. Flapper (1949) is vice-voorzitter van de CDA
basisgroep sociale zekerheid. 
De CDA-basisgroep sociale zekerheid bestaat sinds 1986 
en is een landelijke werkgroep van het CDA bestaande uit 
mensen die uitkeringsgerechtigd zijn of dat langdurig 
waren. 
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AAW Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 
ABW Algemene Bijstandswet 
IOAW - Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte 

Werkloze Werknemers 
IOAZ Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen 
RWW -
TW 

Rijksgroepsregeling Werkeloze Werknemers 
Toeslagenwet 
Vervroegde uittreding VUT 

WAO 
WSW 
WW 
WWV 

Wet op de Arbeidsongeschiktheid 
Wet Sociale Werkvoorziening 
Werkloosheidswet 
Wet Werkloosheidsvoorziening 

los van de vraag of ze in de huidige werk
situatie daarvoor een reële kans maken. De 
Sociale Nota 1993 van het Ministerie SZW 
geeft over 1991 de volgende cijfers: 
180.000 uitkeringsjaren in de WW; 
324.000 uitkeringsjaren in de RWW; 

2.000 uitkeringsjaren in de Rijks
groepsregeling Zelfstandigen; 

801.000 uitkeringsjaren in de WAO/AAW; 
6.000 mensen in banenpools; 

179.000 beneden 65-jarigen in de ABW; 
39.000 uitkeringsjaren in de VUT; 
83.000 in de WSW; 

1.614.000 uitkeringsjaren in totaal. 
Hierbij moet opgemerkt worden dat het wer
kelijk aantal uitkeringsgerechtigden groter 
is dan het aantal uitkeringsjaren. 

De reden om al de arbeidsongeschikten 
mee te nemen is: Indien het werk geschikt 
zou zijn, zou een zeer groot gedeelte van 
de WAO-ers in staat zijn om te werken. Zo 
zijn voor de lichamelijke gehandicapten de 
'hulpmiddelen' duidelijk verbeterd vergele
ken met twintig jaar geleden. Voor mensen 
die vanwege psychische klachten in de 
WAO zijn gekomen is misschien nog meer 
mogelijk mits de werksituatie geschikt is. 
Het idee van het kabinet met betrekking tot 
het werken door de zogeheten bij stands-
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moeders doet vermoeden dat het van me
ning is dat ook mensen met een ABW-uit
kering meegeteld moeten worden bij dege
nen die een baan behoeven. De sociale 
werkplaatsen (WSW) zijn tegenwoordig 
vooral gevuld met mensen die een min of 
meer normale produktie kunnen draaien, 
zo'n vijftien jaar geleden lag dat duidelijk an
ders. Deze cijfers zijn zeker niet volledig. 
Het idee achter de nieuwe Nabestaanden
wet is dat (jongere) weduwen (en weduw
naars) in staat zijn om zich via een baan in
komen te verwerven. Mogelijk had ook een 
deel van deze mensen bij de cijfers ge
noemd moeten worden. Een open vraag is 
wat terugdringing van het ziekteverzuim zal 
betekenen voor de arbeidsmarkt (mogelijk 
gemiddeld minder invallers en dus een ge
ringer beroep op de arbeidsmarkt). 

Daarnaast is er een zeer aanzienlijke 
groep van mensen die geen uitkering heb
ben maar wel betaald werk ambiëren. Dit 
zijn de zogeheten herintredende vrouwen. 
Met name vrouwen hebben geprofiteerd 
van de toename van de werkgelegenheid 
in de afgelopen jaren. Wanneer ik de ge
dachten over een hogere participatie om 
onder andere de draagkracht voor de so
ciale zekerheid te vergroten goed heb be-
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grepen dan mikt men op een fors aantal her
intredende vrouwen. Er zijn nog andere 
nieuwkomers op de arbeidsmarkt, met 
name de schoolverlaters. De Commissie
Wolfson gaat er in haar rapport '(Volledige) 
werkgelegenheid' vanuit dat de arbeids
markt tot het jaar 2000 per saldo met 60.000 
mensen per jaar zal groeien. Er zullen ech
ter ook een aantal mensen zijn met een be
taalde baan die indien mogelijk minder uren 
zouden willen werken. De optelling blijft 
ruw, maar een getal van 2 miljoen voor het 
aantal mensen dat op de een of andere ma
nier een baan behoeft is niet irreëel. 1,5 mil
joen is mijns inziens een te lage schatting. 

Ter vergelijking de cijfers voor 1970, een 
jaar waarin de werkgelegenheid ons nog 
geen zorgen baarde: 
WW/WWV: 
RWW: 
WAO: 
ABW jonger dan 65 jaar: 
WSW: 
In totaal: 

51.000; 
7.000; 

196.000; 
70.000; 
44.000. 

268.000; 
Hierbij moet aangetekend worden dat de 
AAW toen nog niet bestond (bron: Finan
ciële nota sociale zekerheid 1989). 

Regeringsbeleid 
In de begroting van het ministerie van So
ciale Zaken en Werkgelegenheid 1993 
wordt geconstateerd dat aan de sterke groei 
van de werkgelegenheid (voorlopig) een 
einde is gekomen. In de Sociale Nota 1993 
(bladzijde 9 en 10) wordt nader ingegaan 
op de taak die het kabinet zich stelt: 'Het is 
niet eenvoudig een schatting te maken van 
de groei van de werkgelegenheid die de rest 
van dit decennium nodig is. Het Centraal 
Planbureau (CPB) raamt tot 2005 de groei 
van de (potentiële) beroepsbevolking op 
50.000 à 65.000 per jaar (mede afhankelijk 
van de omvang van de immigratie). Deze 
mensen zullen zich niet allen op de ar
beidsmarkt melden zodat voor de opvang 
van het extra aanbod als gevolg van de de-
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mografische ontwikkeling, met een gerin
gere werkgelegenheidsgroei volstaan zou 
kunnen worden. Anderzijds, als rekening 
wordt gehouden met de noodzaak de ver
houding tussen het aantal uitkeringsge
rechtigden en het aantal werkenden tot 
meer aanvaardbare proporties terug te 
brengen, met de gewenste verdere toetre
ding van vrouwen tot de arbeidsmarkt, de 
opvang van het extra aanbod van gedeel
telijk arbeidsgeschikten, vergrote participa
tie van ouderen en vermindering van werk
loosheid, dan is aanmerkelijk meer nodig. 
Globaal gesproken zou de werkgelegen
heid jaarlijks toch al gauw met zo'n 75.000 
à 100.000 personen moeten toenemen om 
deze doelstellingen dichterbij te brengen 
(de eerstkomende vijf jaar wellicht wat meer 
dan het gemiddelde, daarna wat minder, 
gezien de demografische ontwikkelingen). 
Dat is een omvangrijk aantal en dat zal 
zeker niet zonder meer gerealiseerd kun
nen worden.'1 Dus, het aantal mensen in de 
leeftijd om te werken groeit in de komende 
jaren met 50 à 65.000 per jaar. Wanneer de 
participatiegraad voor hen 60% zou zijn 
vergt dat 30 à 39.000 banen. Het doel is om 
75 à 100.000 banen te scheppen. Dit zou 
betekenen dat er jaarlijks zo'n 35 à 60.000 
banen bij komen zowel ten behoeve van 
herintredende vrouwen en mensen met een 
uitkering. Wanneer het net zo gaat als de 
afgelopen jaren wordt een belangrijk deel 
van de nieuwe banen bezet door vrouwen 
en zal het aantal mensen met een uitkering 
hooguit met enkele tienduizenden per jaar 
afnemen. Dit dan alleen nog volgens het 
doel dat de regering zich stelt en dat zij zelf 
al cryptisch omschrijft als niet zonder meer 
te realiseren. Het probleem is eigenlijk al in 
beeld gebracht in de Nota Sociale Zeker
heid 1992. Daarin worden berekeningen 
weergegeven van het aantal uitkeringsge-

De lay-out Wijkt af van de oorspronkelijke tekst om het 
opsommingskarakter beter naar voren te laten komen. 
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Scenario 1989 2000 2010 2020 

A 2,2 mln 2,4 mln 2,6 mln 2,6 mln 
B 2,2 2,5 2,9 3,2 
C 2,2 2,2 2,3 2,3 

-------- .--.--- ._- --

rechtigden in de toekomst. Er zijn drie ver
schillende scenario's gehanteerd. Scenario 
A gaat alleen uit van de demografische ont
wikkelingen; scenario B is gebaseerd op 
een veel grotere arbeidsparticipatie van 
vrouwen en scenario C vooronderstelt een 
hoge groei. Dit levert de volgende cijfers op 
voor het aantal mensen met een uitkering 
jonger dan 65 jaar (zie bovenstaand 
schema van Scenario's) 

AI met al lijkt ook het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid van mening te 
zijn dat het om zeer grote aantallen men
sen gaat. Indien daarvoor een oplossing 
zou moeten worden gevonden kan een fun
damentele verandering van onze samenle
ving noodzakelijk worden. 

Waar gaan we heen? 
Het is belangrijk om goed voor ogen te krij
gen welk toekomstbeeld dit beleid oplevert. 
Uit het beschreven kabinetsbeleid en de 
nota's van het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid valt het volgende af te 
leiden: Ook na het jaar 2000 zijn er 1,5 à 2 
miljoen mensen beneden de 65 jaar afhan
kelijk van een uitkering. Velen daarvan zuI
len het met een bijstands- of andere uitke
ring met inkomenstoets moeten doen 
(momenteel circa 650.000 in ABW, RWW, 
IOAW/Z, TW). Tegelijkertijd zal de partici
patiegraad van vrouwen toenemen. We ste
venen dan op een samenleving af be
staande uit enerzijds gezinnen waar beide 
partners een betaalde baan hebben en het 
financieel behoorlijk of zeer goed kunnen 
hebben en anderzijds veel huishoudens die 
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afhankelijk zijn van een uitkering, waarvan 
een aanzienlijk deel op bijstandsniveau. 
Ondanks het streven om ook allochtonen, 
langdurig werklozen en (gedeeltelijk) ar
beidsongeschikten weer in het arbeidspro
ces op te nemen, zal dat slechts in beperkte 
mate lukken en is het perspectief voor veel 
van de betrokkenen af en toe een tijdelijke 
baan of blijvend een uitkering. Er zijn dan 
waarschijnlijk minstens 1,5 miljoen mensen 
waar de samenleving niet zo veel behoefte 
aan heeft dat er een baan voor hen is. Men 
is overbodig en mag blij zijn wanneer men 
met de uitkering in een wankel evenwicht 
psychisch en fysiek overeind kan blijven. Zo 
ongeveer ziet de toekomst eruit. Wanneer 
een dergelijke toekomst bewust zou wor
den nagestreefd kan ik alleen maar het vol
gende bedenken: namelijk het handhaven 
van een grote groep van mensen die het 
slecht hebben, opdat zij een buffer vormen 
tegen immigranten. Zo wordt waarschijnlijk 
enerzijds de aantrekkingskracht van Ne
derland op die manier zo laag mogelijk, an
derzijds vormen ze een alibi waardoor we 
nee kunnen zeggen tegen immigranten 
omdat er bij ons nog zoveel mensen het 
slecht hebben. In ieder geval kan het moei
lijk verbazen dat bij zulke grote aantallen 
mensen zonder een plek in de samenleving 
(plus degenen die vrezen dat hun plek in 
gevaar komt), veel mensen het moeilijk vin
den om immigranten een plek te gunnen. 
Voor zover er van een schuldvraag sprake 
is, kan men zich afvragen wie men dit mag 
verwijten, partijen als de centrum-demo
craten of de partijen die mede het beleid 
hebben bepaald. 
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Ontwerp-Program van Uitgangspunten 
De geschilderde problemen zijn groot en 
hebben een fundamenteel karakter. Rede
nen genoeg om te kijken wat het ontwerp
Program van Uitgangspunten zegt over het 
belang van volledige c.q. voldoende werk
gelegenheid. De menselijke problematiek 
die achter de getallen verscholen gaat is 
goed in beeld te brengen aan de hand van 
de toelichting op bladzijde 22. Daar staat: 
'De mens is een verantwoordelijk wezen, 
aangesteld en toegerust om Gods medear
beider te zijn in Zijn schepping. Dit mee
bouwen en stukje bij beetje mee helpen ont
wikkelen van de schepping: daartoe 
worden mensen persoonlijk en gezamenlijk 
opgeroepen. Wij geloven dat daarin de be
stemming van de mens besloten ligt. Ieder 
dient op zijn eigen wijze vanuit zijn bijzon
dere talenten mee te helpen, de mogelijk
heden tot een harmonieuze ontwikkeling 
van de schepping te ontdekken en zichtbaar 
te maken.' Wanneer mensen dus niet van
uit hun bijzondere talenten mee kunnen 
bouwen aan Zijn schepping staat de zin van 
hun leven op het spel. Het CDA onderkent 
hiermee - en mijns inziens zeer treffend -
de existentiële betekenis van arbeid en 
daarmee dat werkloosheid en arbeidson
geschiktheid voor betrokkenen tot existen
tiële problemen (kunnen) leiden. Het ont
werp-Program van Uitgangspunten trekt 
hieruit consequenties, zoals in artikel 51 te 
lezen valt: 'Het streven naar behoud en ver
deling van voldoende menswaardige werk
gelegenheid behoort mede tot de zorg van 
de overheid.' Men zal hier doelen op vol
doende betaalde banen. Wat niet weg
neemt dat in artikel 52 staat: 'Mannen en 
vrouwen hebben gelijke rechten op be
taalde en onbetaalde arbeid.' Samenvat
tend: Arbeid is van existentiële betekenis 
van de mens, dat kan betaalde arbeid en 
vrijwilligerswerk zijn. Niettemin is vol
doende betaalde werkgelegenheid een ex
pliciet doel van de overheid (en de rest van 
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desamenieving). Vanuit deze visie kan men 
niet volstaan met het aantal werklozen dat 
het Kwartaalbericht van de arbeidsmarkt 
noemt. Het gaat dan in principe om het grote 
aantal van 1,5 à 2 miljoen mensen die 
slachtoffer zijn van de huidige werkgele
genheidssituatie. 

In ieder geval kan het 
moeilijk verbazen dat bij 
zulke grote aantallen 
mensen zonder een plek 
in de samenleving (plus 
degenen die vrezen dat 
hun plek in gevaar komt), 
veel mensen het moeilijk 
vinden om immigranten 
een plek te gunnen 

Participatie 
In het concept is geen vergelijkbare zin over 
de existentiële betekenis van arbeid voor 
mensen te vinden. Wat er nog het dichtst 
bij komt is artikel 4 waarin gesproken wordt 
over het gebruik van ieders talenten: 'Het 
CDA zet zich in voor een samenleving 
waarin Bijbelse gerechtigheid kan op
bloeien. Dat wil zeggen dat mensen in vrede 
en vrijheid hun verantwoordelijkheid bele
ven en dat elk haar of zijn talenten inzet naar 
de normen van naastenliefde (solidariteit) 
en zorg draagt voor wat de Schepper heeft 
geschonken (rentmeesterschap).' Jammer 
dat niet beklemtoont wordt dat daarin ook 
de bestemming van de mens ligt. Voor de 
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mens- en maatschappij-opvatting van het 
CDA lijkt mij zo'n onderkenning van we
zenlijk belang. Solidariteit en rentmeester
schap is niet iets vrijblijvends voor mensen. 
De aanzet daartoe, de wil daartoe is de 
mens ingeschapen. Vandaar dat het ook 
niet van bovenaf opgelegd hoeft te worden 
(wat het communisme beoogde met het uit
eindelijke doel de mens te herscheppen) of 
dat solidariteit wordt opgevat als louter een 
vorm van veredeld egoïsme, zoals men in 
liberale maatschappij-opvattingen kan te
genkomen. In haar notitie over participatie 
van uitkeringsgerechtigden aan de samen
leving uit 1989 stelde de CDA-basisgroep 
sociale zekerheid als uitgangspunt: 'In het 
geschapen zijn ligt voor een gelovig mens 
de opdracht besloten zijn gekregen talen
ten naar vermogen te gebruiken voor het 
beheer en de uitbouw van Gods schepping. 
Bovendien is één van de essentiële ele
menten voor een menswaardig bestaan dat 
een mens het gevoel heeft dat anderen hem 
of haar nodig hebben en dat hij vanwege 
die inzet voor de samenleving een inkomen 
verwerft.' Het is essentieel dat een mens 
het gevoel heeft dat anderen hem of haar 
nodig hebben, het benadrukt ook het ge
meenschapskarakter van de mens, het deel 
uitmaken van de gemeenschap. In het con
cept zou dit ook duidelijk gesteld moeten 
worden, daarmee krijgt de aandacht van het 
concept voor participatie ook een geëi
gende basis. Tevens komt het dan meer in 
overeenstemming met de katholieke visie 
op mens en samenleving, waarvan kern
punt is dat de mens zowel individu als ge
meenschapswezen is. 

Een zin over voldoende menswaardige 
werkgelegenheid is in het concept-Program 
van Uitgangspunten niet terug te vinden. 
Wat staat er impliciet? Op bladzijde 47 valt 
in de toelichting te lezen 'Het voorzien in het 
levensonderhoud is een verantwoordelijk
heid van de mensen zelf.' Men zou hieruit 
kunnen concluderen dat de schrijvers van 
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het concept voldoende werkgelegenheid 
belangrijk vinden, opdat mensen hun ver
antwoordelijkheid waar kunnen maken. Het 
concept begint echter wel het hoofdstuk 
Werk en Welzijn met het stellen van een 
nieuwe sociale kwestie. 'De bestrijding van 
armoede en isolement is opnieuw een so
ciale kwestie. Welvaart en economische 
groei zullen gericht moeten zijn op partici
patie en integratie.' Het concept wil deze so
ciale kwestie aanpakken door bestrijding 
van de werkloosheid, speciaal ten behoeve 
van langdurig werklozen, gedeeltelijk ar
beidsongeschikten en gehandicapten. Ver
der moet de achterstand van culturele min
derheden worden weggewerkt. Hierbij is de 
taak van de overheid het stimuleren van de 
sociale partners om tot een geïntegreerde 
aanpak te komen van het volume van werk
loosheid en arbeidsongeschiktheid. Te
vens dient te overheid de voorwaarden te 
scheppen voor een samenhangend ar
beidsvoorwaardenbeleid. Als leidraad dient 
werk boven inkomen te gaan. De hamvraag 
is echter of de sociale partners in staat zijn 
om de verantwoordelijkheid voor de werk
gelegenheid voor allen die werk behoeven 
waar te maken, ook wanneer de overheid 
haar taak doet ten aanzien van voorwaar
den voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. 
Het antwoord op deze vraag is te geven. 
Het beleid dat in het concept geschetst 
wordt heeft grote overeenkomsten met het 
kabinetsbeleid. De beperkte resultaten, die 
dit laatste in de toekomst zal geven, zijn 
hiervoor al aangegeven. Dat zal met een 
zekere marge ook gelden voor het concept. 
Het antwoord op de hamvraag moet dus lui
den: Neen! 
De voorstellen in het concept, die op zich
zelf zinvol zijn, zijn te beperkt voor de grote 
aantallen mensen die geen of geen duide
lijke plek hebben in onze samenleving. In 
die zin kan men zich afvragen of het CDA 
met het concept voldoende vermogen krijgt 
om uitkeringsgerechtigden aan zich te bin-
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den. Het is uitdagend dat het een sociale 
kwestie stelt, maar het gaat mijns inziens 
zelf te weinig die uitdaging aan. 

Inspiratie 
Zelf vind ik het waardevol om bij zulke fun
damentele kwesties te zoeken naar bron
nen van inspiratie. Ik noem hier enkele die 
mij sterk aanspreken, de lezer zal hiernaast 
of in plaats van deze nog andere bronnen 
hebben. 
De encycliek Centesimus Annus noemt in 
paragraaf 47 als een van de voornaamste 
rechten van de mens 'het recht om deel te 
nemen aan arbeid om de aardse goederen 
ten nutte te maken en om uit die arbeid het 
levensonderhoud van zichzelf en van zijn 
dierbaren te winnen;' en noemt direct 
daarna 'het recht om vrij een gezin te stich
ten'2. In paragraaf 18 spreekt de encycliek 
ook over 'Een zekere overvloed van aan
bod van werk.' De betrokkenen zelf vormen 
ook een waardevolle bron van inspiratie. Zij 
zullen hebben nagedacht over hun (moge
lijke) bijdrage aan de samenleving en ge
worsteld met de vraag hoe hun kwaliteiten 
tot hun recht kunnen komen. Door hetgeen 
ze mee hebben gemaakt is hun kijk op het 
leven en de wereld veelal verdiept. Hun 
visie op de samenleving kan daarom een 
belangrijke verrijking vormen voor de dis
cussie over de toekomstige samenleving, 
waarin ook zij een plek hebben (omdat het 
over hen gaat is hun visie ook onmisbaar). 
Tijdens een discussie met de heer Van 
Mierlo in het televisie-programma Het Ca
pitool stelde de heer Brinkman dat voor het 
CDA het begrip gemeenschap een belang
rijke waarde heeft. Dit in tegenstelling tot 
D66 waar het individu het uitgangspunt is. 
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In onze huidige samenleving hebben veel 

mensen geen duidelijke plek. Dit is een 
teken dat de gemeenschap niet goed func
tioneert. Mensen in een gemeenschap, is 
mijn ervaring, vinden het belangrijker dat 
ieder een bijdrage naar vermogen aan de 
samenleving geeft dan dat het per se om 
economisch renderend werk moet gaan. 
Waar we op uit zouden moeten komen is 
een samenleving waar de een de ander 
recht in de ogen kan kijken als waardevol 
lid van de gemeenschap. Inspiratie valt ech
ter ook te ontlenen aan andere problemen 
die we nu hebben. Zoals de stress in werk
situaties, milieu, vereenzaming enzovoort. 
Een oplossing voor het werkgelegenheids
probleem zou namelijk bij kunnen dragen 
aan de oplossing van deze problemen. Ten
slotte ben ik uitermate benieuwd naar de re
acties van de Commissie-Steenkamp op de 
in dit artikel aangesneden problemen. 

2. In een uitkerIngssItuatie raakt dat recht om een gezin 
te stichten in de verdrukking. Voorzover Ik weet is daar 
nog geen onderzoek naar gedaan, maar in de vijf jaar 
dat ik zelf werkloos was en ook daarna kende ik veel 
uitkeringsgerechtigden die de leeftijd hadden voor een 
huwelijk. In die situatie is In al die Jaren er slechts één 
getrouwd. 
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