
Soclaal-economlsch 

Mr. drs. J P. Balkenende 

Solidariteit in een 
veranderend 
tijdsbeeld. De toekomst 
van de sociale 
zekerheid 

Europese richtlijnen frustreren het streven 
naar so!tdaritett in de sociale zekerheid. Het 
draagkrachtbeginse! dreigt oak in de Ne
derlandse discussie op een z1jspoor te 
worden gezet. Balkenende wijst er op dat 
;wst noties van so!idariteit en draagkracht 
doorklmken in aile COA-stukken. Oat bete
kent voor de komende jaren: geen wissel 
trekken op het probleemoplossend vermo
gen van de overheid, noch toegeven aan 
het vooropstellen van individueel eigenbe
lang. 

De 1nmiddels tot stand gekomen stelselher
z1en1ng kan de soc1ale zekerheid voorlopig 
1n een wat rustiger vaarwater brengen. 
Tach staat het denken over de toekomst 
van de sociale zekerheid niet stil. Welke 
posit1e neemt de christen-democratie in? 
Deze vraag klemt te meer nu van verschil
lende ZIJden word\ aangedrongen op her
vormingen of tamelijk vergaande aanpas
slngen. Over deze aspecten handel\ dit 
art1kel, dat uit vier hoofdelementen bestaat. 
Na de inleiding wordt stil gestaan bij het 
vraagstuk van de maatschappelijke onge
IIJkheid. Daarna komen de meest opvallen
de d1scussie-thema's over sociale zeker
heid in Nederland en in de Europese 
Gemeenschap aan de orde. Na een aan
du1d1ng van enkele kernvraagstukken, 
worden de contouren van een christen
democratlsche visie op de ontwikkeling 
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van de sociale zekerheid geschetst. Het 
artikel wordt besloten met een zestal con
clusies. 

In Ieiding 
Het toekomstdenken neemt binnen het 
CDA zienderogen toe. Steeds vaker wordt 
gesproken over de perspectieven voor de 
jaren negentig en de periode daarna. 1 

Thema's zoals vergrijzing, alternatieve sa
menlevingsvormen, technologische ont
wikkeling en zorgzame samenleving wor
den nadrukkelijker aan de orde gesteld. 
Mede door zijn politieke gewicht is het CDA 
verplicht om antwoorden te geven op de 
vragen van morgen. De partijpolitieke dis
cussie over de 'verzorgingsmaatschappij' 
heeft binnen het CDA een draagvlak ge
schapen op basis waarvan lijnen naar de 
toekomst ku nnen worden uitgezeP Het 
toekomstperspectief van het CDA zal dan 
oak in deeerste plaats ingegeven dienente 
zljn door de eigen uitgangspunten - tot 
uitdrukking komend 1n maatschappelljke 
normativiteit en ordening van verantwoor-

Mr drs J P Balkenende (1956) IS stalmedewerker soc>aal 
econom•sch en illlanc•eel bele1d van het WetenschappeiiJk 
lnst1tuut voor het CDA H11 IS l1d van de gemeenteraad van 
Amstelveen 
1 B•1voorbeeld het 1nterv1ew met kand1daat CDA-vooCZitter 

Van Velzen. CDkkrant. 3 november 1986 en de d1scuss•e 
2001 b1nnen het CDJA 

2. Reso/ut1e 'Van verzorgmgsstaat naar verzorg1ngsmaat
schapp1{ van de CDA-partwaad. op 15 december 1984 te 
Arnhem 
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delijkheden - en niet door de opgedron
gen keuzen van anderen, nieuw realisme 
of technocratische oplossingen. 

Een beleidsterrein dat een ijkpunt zal 
worden voor de christen-democratische 
visie op de toekomst - en waartoe we ons 
in dit artikel beperken - betreft de sociale 
zekerheid. Na de stelselherziening is rust 
beloofd aan het sociale zekerheidsfronP 
Oat neemt echter niet weg dat momenteel 
in Nederland en binnen de Europese Ge
meenschap denkprocessen op gang zijn 
gebracht die de toekomst van de sociale 
zekerheid diepgaand zouden kunnen 
bernvloeden. Op die ontwikkelingen wordt 
in dit artikel ingegaan, terwijl tevens een 
christen-democratisch kader voor de toe
komst van de soc1ale zekerheid wordt ge
schetst. De hamvraag is of de contouren 
van het sociale zekerheidsstelsel, zoals die 
in de loop van de afgelopen jaren binnen 
het CDA zijn ontwikkeld, een adequaat 
antwoord vormen op de uitdagingen van 
de komende decennia. BiJ die contouren 
moet dan onder meer worden gedacht 
aan: 
1 het waarborgen van vloeren in het be

staan door de overheid (dat wil zeggen 
het garanderen van materiele en imma
teriele bestaansvoorwaarden voor de
genen die dat nodig hebben: minimum
uitkeringen en dergelijke. De overheid is 
een 'schild voor de zwakke'); 

2 vergroting van de verantwoordelijkheid 
van de sociale partners (met name door 
de overdracht van de werknemersver
zekeringen); 

3 recht doen aan draagkracht 4 

Alvorens stil te staan bij de sociale zeker
heidsvraagstukken in ons land eerst enkele 
woorden over een van de kernproblemen 
op dit terrein, namel1jk de maatschappeliJ
ke ongelijkheid. 

Maatschappelijke ongelijkheid 
De sociale zekerheid heeft tot nu toe vooral 
een inkomensvervangend karakter. Van 
de rechten kan eerst dan gebruik worden 
gemaakt wanneer men ten gevolge van 
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ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschikt
heid dan wei vanwege ouderdom of ge
zinsomstandigheden (weduwen of wezen) 
niet in staat is om door mid del van beroeps
arbeid een eigen inkomen te verwerven 5 

De voormalige PvdA-fractievoorzitter Den 
Uyl stelde in zijn algemene politieke be
schouwingen op 8 oktober 1984, dat zich 
'steeds diepere kloven aftekenen tussen 
werkenden en hen die van het arbeidspro
ces zijn uitgesloten, tussen hen die uitzicht 
hebben op inkomensverbetering en hen 
die in koopkracht achteruit gaan ... '. Er zou 
sprake zijn van een tweedeling in de sa
menleving. 6 Van diverse zijden is kritiek 
gekomen op deze stellingname. Zeker, er 
tekenen zich nieuwe vormen van ongelijk
heid af, er is sprake van nieuwe armoede7

, 

maar deze verschijnselen kunnen niet !ou
ter worden teruggebracht tot het vraagstu k 
van het hebben van wei of geen werk. Het 
probleem dat zich momenteel voordoet is 
dat de situatie van huishoudens zeer uit
eenlopend is geworden. Het traditionele 
model (een kostwinner per huishouden) 
heeft plaatsgemaakt voor zeer uiteenlo
pende patronen aileen- en tweeverdie
ners, !age en hoge gezinsinkomens, grote 
en kleine tweeverdieners, gezinnen met en 
zonder kinderen, huishoudens met dubbe
le inkom ens en huishoudens met een uitke
ring. De regelingen in de steer van de 
sociale zekerheid en de fiscaliteit, die des
tijds waren geent op de 'alleenverdieners
situatie', hebben of knJQen inmiddels een 
meer individueel karakter. Wanneer men 
nude diversiteit in hu1shoudens en arbeids-

3. Art1keiiV 37 U!IZ!Cht 
4 Artt 39/42 Program van U!/gangspunten. Van verzor

gmgsstaat naar verzorgmgsmaatschappl( 41. Ullz!cht 
art1keiiV. 7 en de artt. 37 e v 

5. De soc1ale zekerhe1d kan worden onderverdeeld 1n soCiale 
verzekenngen en SOCiale voorz1en1ngen. Deze regel1ngen 
ZIJn momenteel vastgelegd 1n de wetten Het versch1l 
tussen de verzekenngen en de voorz1en1ngen betreft de 
f1nanc1er1ng en de Ultvoenng 

6 Verg de stud1e van A.J F Kobben en J J Godschalk. Een 
tweedelmg van de samenlevmg?, Le1den 1985 

7 H Deleeck. 'Het bas1smkomen 1n het l1cht van de hu1d1ge 
soC1ale-zekerhe1dsproblemen'. Bele1d & Maatschapplf. 
JrQ XIII. nr 1986/5 (september/oktober). 226 
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partic1patie en de soc1ale zekerheids- en 
f1scale regelingen in onderling verband 
beziet, lijkt men veeleer de sleutel tot de 
oorzaken van maatschappelijke ongelijk
held te hebben gevonden. Wat doet zich 
voor? 
1 De sociale zekerheid valt als het ware in 

tweeen uiteen. Bij de loongerelateerde 
uitkenngen geldt primair de individuali
senng. Wanneer men echter op bij
standsniveau belandt, geldt onverkort 
de draagkracht waarbij ondermeer re
kenlng wordt gehouden met het inko
men van de partner. Zodoende kunnen 
tussen huishoudens die ZIJn aangewe
zen op de sociale zekerheid niet onaan
zlenlijke verschillen ontstaan. 

2 De f1scaliteit knjgt een meer individueel 
karakter, waardoor tweeverd ienersh uis
houdens er belastingtechnisch beter 
aan toe ziJn dan alleenverdieners. De 
verschlllen zullen door de belastingver
eenvoudigingsplannen van deCommis
Sie Oort nog grater worden ten voordele 
van de eerste groepe 

De f1nanciele positie van mensen in ons 
land wordt n1et slechts bepaald door het 
wei of geen betaald werk hebben, maar 
ook door de eventuele inkomsten van de 
partner, het hebben van k1nderen, het aan
gewezen zljn op gelndividual1seerde dan 
wei draagkrachtregelingen, het aldan n1et 
prof1teren van het fiscaal stelsel etcetera. 
Het IIJkt erop dat het meer en meer loslaten 
van draagkrachtnoties er toe leidt dat de 
maatschappelijke ongelijkheid toeneemt. 9 

In dat l1cht bez1en 1s het opvallend dat in de 
politiek zo weinig aandacht wordt besteed 
aan de werkeiiJke effecten van individuall
senngsmaatregelen, effecten die eerst dan 
z1chtbaar worden wanneer de d raag kracht 
van het huishouden in ogenschouw wordt 
genomen.' 0 Het draagkrachtbeginsel is er 
nu JUist om in de fiscaliteit en sociale zeker
heid te kunnen bijdragen aan sociale recht
vaardigheld. Het probleem van vandaag is 
echter dat rechtvaardigheidsnotities niet 
zelden bu1ten beschouwing worden gela
ten.11 
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In het veri eden zijn system en ontwikkeld 
die gaandeweg minder pasten in het ver
anderend tijdsbeeld, thans worden veran
deringen binnen die systemen steeds 
meer ingegeven door de veronderstelling 
dat iedereen betaalde arbeid verricht. En 
daarmee ontstaat een tweevoudig pro
bleem met de bestaande maatschappeliJ
ke verscheidenheid - die ook in de toe
komst zal blijven bestaan wordt 
onvoldoende rekening gehouden, terwijl 
daarnaast de eigen verantwoordelijkheid 
van samenlevingsverbanden (ten aanzien 
van arbeidsverdeling en dergelijke) wordt 
aangetast. Het z1jn de zwakkere groepen 
die h1ervan de nadelen ondervinden: ar
beidsongeschikten, langdurig werklozen, 
alleenverdienershuishoudens met een be
scheiden inkomen en bepaalde groepen 
alleenstaanden. Binnen de bovengeschet
ste context worden momenteel in Neder
land en in Europa voorstellen gedaan om 
de sociale zekerheidsstelsels aan te pas
sen. 

Nederland 
De stelselherziening sociale zekerheid 
heeft inmiddels haar beslag gekregen en 
menigeen hoopt dater nu eindelijk rust kan 
komen. Desalniettemin schrijdt het den ken 
over de toekomst van de sociale zekerheid 
voort. In ons land springen twee discussie
thema's in het oog. 

In de eerste plaats het voorstel van het 
CNV om de werknemersverzekeringen 
(WW, WAO, ZW) over te dragen aan de 

8 Ztcht op eenvoud. rapport van de commiSSie tot vereen 
voud1Q1ng van de loonbelastfllg en de fllkomstenbelasling 
(Cornrnrssre Oort). Den Haag 1986 WetenschappelrJk lnstr
tuut voor het CDA. Welk wtz1cht b1edteenvoud? ·s-Graven
hage1986 

9 In vergelrJkbare zrn ook het PvdA-karnerlrd Hans Kornbrrnk 
rn NRC Handelsblad. 13 september 1986. Lrnkerhand rn 
ergen boezern · 

10 Art Ill 3 52. EVP-prograrnrna. Zre voorts de oprnerkrng 
van rnevrouw J Kraarjeveld-Wouters UCV 45. 3 februarr 
1986. 'Y". 

11 A Is voorbeeld ZIJ gewezen op de reactre van VVD-staats
secretarrs Konrng op het Wl-belerdsadvres Welk urtzrcht 
bredt eenvoud?' LetterlrJk rnerkte hrJrn een radrorntervrew 
op· 'Wat rnq verbaasd heeft rs dat rnen weer op de 
rechtvaardrgherdstoer gaat zrtten' 
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sociale partners. Dit voorstel knjgt in de 
steer van het bedrijfsleven een steeds bre
der wordende ondersteuning, terwijl ook 
de politiek in deze nchting tendeert. In het 
jongste regeerakkoord wordt een intentie 
in de richting van 'overdracht' uitgespro
ken. Het CDA heeft reeds eerder deze 
overdracht bepleit. 12 Vanuit de optiek van 
de gespreide verantwoordelijkheid dient 
de groter wordende rol van de sociale 
partners te worden toegejuicht. De vraag 
d1e zich vervolgens opdringt heeft vanzelf
sprekend betrekking op de wiJze waarop 
invulling wordt gegeven aan die verant
woordelijkheid. De overdracht van taken 
en bevoegdheden is voor christen-demo
craten n1et aileen een ordeningsvraagstuk, 
maar ook een normatieve kwestie. Ge
spreide verantwoordelijkheid, solidariteit 
en rentmeesterschap zijn immers onlosma
kelljk met elkaar verbonden 13 en dat gege
ven heeft ook gevolgen voor de sociale 
zekerheid. Hieronder gaan we dieper op 
deze materie in. 

In de tweede plaats zij gewezen op de 
discussie over het basisinkomen. Op het 
eerste oog zijn in het publieke debat twee 
tegengestelde pol en waarneembaar: som
mlgen zijn van mening dat op basis van 
diverse maatschappelijke ontwikkelingen 
de introductie van een basisinkomen on
ontkoombaar is, terwijl een andere stro
ming op grond van financiele overwegin
gen - de overheidsschatkist zou te zwaar 
worden belast - het basisinkomen radi
caal van de hand wijst. Het laatste lot 
overkwam de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid toen hij in 1985 
het rapport 'Waarborgen voor zekerhe1d' 
u1tbracht. 14 Het voorstel behelst onder 
meer de introductie van een gedeeltelijk 
basisinkomen aan de voet van het inko
mensgebouw en de opheffing van de (ge
reguleerde) boven-minimale sociale zeker
heid. Van diverse zijden werd het rapport 
vanuit budgettaire overwegingen neerge
sabeld. Door die situatie is men te snel 
voorbij gegaan aar1 de principiele discus
sie over het basisinkomen, een thema dat 
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zoals bekend buiten de politieke hoofdstro
men is opgekomen .15 Toch is het de bat 
over dit onderwerp sindsdien niet gestaakt. 
Met name een themanummer van Beleid & 
Maatschappij over het gedeeltelijk basisin
komen bevat interessante bijdragen 16 , 

waarbij enkele zeer kritische beschouwln
gen opvallen. 

Berghman en Roebroek concluderen 
datdoorverschillendefactoren- tewein1g 
nieuwe oploss1ngen en een onvoldoende 
aansluitlng biJ socio-politieke verhoudin
gen - de plannen van de WRR op een zij
spoor van de geschiedenis van de Neder
landse sociale zekerheid gezet kunnen 
worden. 17 De Belgische sociale zeker
heidsspecialist professor Deleeck acht 1n 
het huidige Europese gesprek het basisin
komen niet een alternatief voor een hervor
mlng van de soc1ale zekerheid. De plannen 
van de WRR hebben volgens sommige cn
tici een denivellerend effect. Deleeck 'Niet 
aileen wordt het probleem van de inko
menswaarborg voor de laagste sociale ca
tegorieen niet opgelost, maar deze dreigen 
zelfste verdrinken in een teweinig specifiek 
op armoede gerichte benadering'. Het 
wekt in dit kader dan ook enige verwonde
nng dat van semi-kerkel1jke zijde, na de 
forse kritiek op de stelselherziening, zulke 
positieve geluiden over de WRR-plannen 
klinken. 18 In het artikel van Deleeck wordt 
scherp aangegeven waar de dilemma's 

12 Utlztcht art. IV 7 Z1e voorts M Kastele1n. Het CNV en de 
stelselherz1en1ng EWBBullettn (7e Jaargang no 3. no
vember 1986) 34·39 

13 Vgl. J P Balkenende. "Over nor men en normlooshe1d 1n 
de econom1e l1beral1sme tussen markt en macht". Chns
ten-Democraltsche Verkenmngen (nr 4/86) 170-181 

14 WRR. Waarborgen voor Zekerhetd Een meuwstelse/ van 
soctalezekerhetd en hooldlt;nen. ·s·Gravenhage 1985 

15 Vooral vanu1tdehoek van de PPRen 066 Zteondermeer 
Bas De Gaay Fortman. Sol1dante1t en de soclaal·econo· 
mlsche orde 1n de bundel ·soltdatr? Kom nou·. (Amers· 
foort. 1986) 50 e. v 

16 Beletd & Maatschappt; (Jrg XIII. 198615 september/ 
oktober) 

17 Deleeck. op ctl 23 Berghman en Roebroek. Beletd & 
Maatschappt;. op ctt. 243 

18 Vgl H. Noordegraaf. "Kerken en soc1ale zekerhe1d· 
EWB-bullettn. (7e 1aargang nr 3. november 1986) 3/9 en 
C H. Koets1er Ple1doo1 voor echte soc1ale zekerhe1d 1n 
lb 10116 
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l1ggen. ldeeen omtrent de negatieve in
komstenbelastlng19 - ook een methode 
waardoor de overhe1d een bod em legt aan 
de voet van het 1nkomensgebouw - verte
genwoordigen de liberale, ideeen omtrent 
het bas1sinkomen de collectieve modellen 
ter bestnJding van de armoede. Zijn dat de 
dilemma's voor de christen-democratie? 
Voorts w1jst hij op de veranderende gezins
structuren (meer alleenstaanden, echt
scheldingen etcetera) en merkt op: 'Hier 
stelt ZICh een van de moeilijkste keuzen: 
moet men de gezinseenheid versterken en 
de natalite1t bevorderen door het accent te 
leggen op de aanpassing van de uitkerin
gen aan de gezinssituatie, waarbiJ men dan 
het nsico loopt tegen de ideeen- en feiten
stromlng op te roeien; of moet men daaren
tegen k1ezen voor een individualisering der 
u1tkenngen. met het risico om de gezins
eenheld nog meer te verzwakken. H et gaat 
ook om een probleem van herverdeling 
van beschikbare middelen. Gezien dezeer 
hoge kosten van een ge·(ndividualiseerd 
systeem moet men erover waken dat zulke 
1ndlvldual1sering geen ongunstige weer
slag heeft op het levensniveau van huis
houdens die slechts over een arbeidsinko
men ofeen sociaal1nkomen beschikken. Er 
bestaat 1nderdaad een groeiende kloof 
tussen deze twee types van huishoudens. 
Het basis1nkomen lost aile gestelde vragen 
op 1n de zin van individualisatie; het geeft 
ook een statuut aan de uitsluitend huishou
delijke arbeidverrichtende echtgenootc.q. 
aan de eenverdienersgezinnen. Het pro
bleem van de verdeling met beschikbare 
m1ddelen kan men hierdoor evenwel niet 
ontWIJken'. 20 

Naast deze kritiek gelden twee andere 
bezwaren, die binnen een christen-demo
cratisch denkraam naar voren kunnen wor
den gebracht. In de eerste plaats verdraagt 
de grote rol die de overheid krijgttoegeme
ten in een stelsel van het basisinkomen zich 
moeiliJkmet hettypeoverheid dat past in de 
concept1e van de verzorgingsmaatschap
PIJ opkomen voor de zwakken en het 
beleidsmatig activeren van de verantwoor-
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Het basisinkomen strijdt 
met de idee van de 
verzorgingsmaatschappij. 

delijkheid van de georganiseerde samen
leving. In de tweede plaats schaft de WRR 
de wettelijke c.q. door de sociale partners 
gereguleerde boven-minimale zekerheid 
at. Er rest slechts een individueel verzeke
ringsstelsel. 

Op deze wijze raken zowel solidariteit als 
gespreide verantwoordelijkheid buiten 
beeld 21 Wei zal bezien moeten worden of 
bepaalde elementen van de WRR-analyse 
en -benadering bruikbaar zouden zijn. Dit 
klemt temeer nu verschillende maatschap
pelijke vraagstukken - demografische 
ontwikkeling, technologie, huishoudenssi
tuaties en dergelijke - nopen tot kritische 
reflex. Niettemin bestaan er vrij fundamen
tele spanningen tussen de door het CDA 
voorgestane conceptie van de verzor
gingsmaatschappij en de filosofie van een 
basisinkomen. 

Overigens zij opgemerkt dat de discus
sle over het basisinkomen niet tot de Ne
derlandse landsgrenzen beperkt blijft. Ook 
in stukken van het Europees Parlement 
komt men het begrip basisinkomen te-

19 J Stroeken. Socta!e zekerhetd m een vn;e technologtsche 
maatschappt;. Deventer 1986 

20. Deleeck, opctt 231 
21 Een u1tgebre1der commentaar op de plannen van de 

WRR wordt gegeven 111 J.P Balkenende. 'Waarborgen 
voor zekerhe1d en de verzorg1ngsmaatschapp1j'. Chns
ten Democrattsche Verkenmngen (nr. 1 0/1985) 4 73-484. 
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gen. 22 WIJ richten ons nu op het Europese 
kader. 

De Europese Gemeenschap 
Algemeen wordt erkend dat de eenwor
ding van Europa- bijvoorbeeld een Euro
pese binnenmarkt in 1992 - een noodza
keiiJke voorwaarde is voor echte toekomst
kansen van de Gemeenschap. Naar het 
Z1ch laat aanzien zal de Europese dimens1e 
een steeds belangrijker rol gaan spelen op 
tal van maatschappelijke terreinen. Oat 
laatste geldt ook voor de sociale zekerhe1d. 
De derde richtlijn, die bepaalde vormen 
van discriminatie beoogt uit te sluiten, is 
inmiddels algemeen bekend. Kern van 
deze richtlijn is dat de sociale zekerheidsre
gelingen van de lidstaten niet in striJd mo
gen komen met het beginsel van gelijke 
behandel1ng van mannen en vrouwen. 
Verwijzing naar echtelijke staat of gezinssi
tuatie wordt als een indirecte vorm van 
discriminatie bestempeld. Zoals bekend 
tendeert deze richtlijn - behalve ten aan
Zien van het sociaal minimum ('gezinsbij
slagen') - in de richting van een vergaan
de individualisering. Het is opvallend dat 
de formulering van de richtliJn - hierop 
neerkomend dat elke verwijzing naar de 
gezinssituatie uit den boze is - haaks staat 
op de algemene stellingname van de Euro
pese Volks Partij (EVP) in haar verkiezings
program In dat program wordt juist ge
steld dat in het sociale beleid 'de 
draagkracht van huishoudens tot richt
snoer' moet worden genomen en even 
verder heet het dat de EVP een beleid dat 
op individualistische concepten is geba
seerd afwijst. Vanuit dat oogpunt bezien IS 
het merkwaardig dat in de meer concrete 
programart1kelen JUist wei wordt aange
drongen op uitvoering van - individualise
rende- richtliJnenvandeEG. 23 Deconclu
sie kan 1n feite geen andere zijn dan dat het 
EVP-programma een innerlijke spanning 
bevat, waarbij de concrete programma
punten niet zijn ingegeven door de princi
piele draagkrachtnoties d1e kenmerkend 
ZIJn voor de christen-democratie. 
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Hier ligt een spanningsveld dat de partij 
- in het Iicht van haar eigen uitgangspun
ten - zou moeten oplossen. Het wijst 
tevens op de noodzaak van een expliclte
nng van de christen-democratische begin
selen en een Europees Program van Uit
gangspu nten. 

Aan de reeds bestaande EG-richtiJnen 1s 
inm1ddels een nieuwe toegevoegd de 
Raad van Ministers van de Europese Ge
meenschap stelde op 24 JUii 1986 de vierde 
richtlijn vast.24 Deze richtliJn legt het 'begin
set van een geliJke behandeling' op aan de 
n1et-wettelijke regelingen inzake de sociale 
zekerheid, bijvoorbeeld de afspraken tus
sen de sociale partners. Naar het zich laat 
aanzien zal de vierde richtlijn in Nederland 
voorshands niet op al te grote weerstand 
stuiten. Toch kunnen - hoewel in CDA en 
EVP verkiezingsprogramma's op deze 
richtlijn is aangedrongen - biJ deze richtlijn 
een tweetal kritische kanttekeningen wor
den gemaakt. 
1 De draagkrachtgedachte wordt losgela

ten en de individualisering wordt dwin
gend opgelegd. 

2 Het CDA-rapport 'Van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappij' bepleit 
meer eigen verantwoordelijkheid van de 
sociale partners en bij gevolge een te
rugtred van de overhe1d. In dat kader 
moet ook de overdracht van de werkne
mersverzekeringen worden gez1en. 
Waar nu de Nederlandse overhe1d te
rugtreedt, komt er tegelijkertijd weer een 
andere regulerende overheid bij, name
lijk de Europese. Op deze WIJZe wordt 
echte gespreide verantwoordelijkheid 
belemmerd. 

T och is met de vier de richtliJn het den ken 
over de toekomst van de sociale zekerhe1d 

22 Bljlage IVb b11 document A2-137186 van de z1tt1ngsdocu 
menten van het Europees Parlement 

23 Z1edeart1kelen 1113 5.2. 1114 4. en 1114 53 B') de geconsta
teerde spann~ng tussen de meer algemene art1kelen en 
de gedeta1lleerde art1kelen ZIJ ovengens bedacht dat de 
eerste voorrang hebben boven de laatste 

24 Publtcal!eblad van de Europese Gemeenschap nr 
L 225140. 12-8 86 
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n1et ten einde. Onlangs werd in het Euro
pees Parlement een ontwerp-resolutie be
sproken over sociale zekerheid. Daarin 
wordt gesteld dat de ontwikkeling van een 
Europese 1nterne markt slechts in samen
hang met de ontwikkeling van een Euro
pees sociaal kader kan plaatsvinden. lm
mers er bestaan grote versch1llen tussen 
de sociale zekerheidsstelsels in de EG, die 
er toe zouden leiden dat de concurrentie
posltle 'van sommige l1dstaten een stuk 
gunstiger is dan die van andere EG-Ian
den, louter en aileen omdat de ene lidstaat 
er een veel goedkoper sociaal stelsel op 
nahoudt dan de andere lidstaat' .25 Hoewel 
de redenering begrijpeliJk is - en als zoda
nlg ook in het EVP-program te vinden -
kan hierop veel worden afgedongen. De 
concurrentiepositie wordt immers door tal 
van factoren bepaald en niet slechts door 
het enkele gegeven van de kosten van een 
sociaal stelsel. Niettemin acht het Euro
pees Parlement dit feit, gecombineerd met 
enkele andere, op z1chzelf belangrijke ver
schijnselen, voldoende reden om de diver
se stelsels nader tot elkaar te brengen. 

De stelsels - aldus het Europees Parle
ment - zouden ondermeer rekening moe
ten houden met (1) een zwaardere belas
tlng van de kapitaalintensieve bedriJven biJ 
de financiering van de sociale zekerheid; 
(2) de z1ch wijzigende omstandigheden op 
de arbeidsmarkt (langdurige werkloos
heid, flexibele arbeidscontracten) en (3) 
vervanging van het huishoudens- c.q kost
winnersbeginsel door 1ndlviduele aanspra
ken biJ toekenning van sociale uitkeringen. 
Voorts zouden de financiele structuur en 
het aandeel van de soc1ale zekerheid in het 
Bruto Nat1onaal Produkt meer op een lijn 
moeten worden gebracht. 

Een eerste analyse leert dat (1) de over
wegingen van het Europees Parlement de 
weg vrijmaken voor een basisinkomen 
(aan de Europese commissie is een ver
zoek gericht om dit idee te onderzoeken); 
(2) het draagkracht-idee kennelijk geheel 
terzijde moet worden geschoven en (3) de 
bijdragen voor de sociale zekerheid in 

Chr~sten Democrat1sche Verkenn1ngen 4/87 

Nederland omlaag zouden moeten, omdat 
wij 39,9% van ons BN P u itgeven aan socia
le zekerheid, terwijl dit getal in bijvoorbeeld 
Griekenland slechts 21,5% bedraagt (het 
gemiddelde is 28,8%). Overigens is het 
niet zo dat het Europees Parlement de lid
staten zal dwingen om de stelsels conform 
de resolutie aan te passen. Het gaat aileen 
om m1nimum-normen. 

Hettoekomstperspectief van Europa lijkt 
zich - althans waar het de sociale zeker
heid betreft - steeds verder te verwijderen 
van de christen-democratische uitgangs
punten zowel ten aanzien van de orde
ningskwesties, als ten aanzien van de ln

houdelijke kenmerken van het stelsel. De 
orientaties binnen Europa worden intensie
ver gericht op economische (markt-)over
wegingen en mmder op noties van soc1ale 
rechtvaard1gheid en dat terwiJI de oprich
ters van de EG in het kader van de 'posltie
ve' integrat1e juist uit war en op de bevorde
ring van de rechtvaardigheid in Europa. 

Hiertegenover staat echter dat soms ook 
positieve geluiden vanu1t en over Europa 
klinken. Als voorbeeld zij gewezen op een 
bijdrage van de EVP-europarlementarier 
Ursula Braun-Moser in 'Europa im Blick
feld', waari n zij een fer me aanval doet op de 
familie-VIJandlge houding van de socialis
ten.26 En waarnemend CDA-partijvoorzit
ter Bert Fleers merkte tijdens de CDA
partijraad op 22 november 1986 op 'A Is wij 
in zorgvuldigheid en vermeende vriJheid 
met elkaar spreken over het vraagstuk van 
de individualisering, WIJSt men ons vanuit 
Brussel op een reeds bestaande richtiiJn ... 
Oat moet ons niet ontmoedigen, dat moet 
ons aanmoedigen om Europa meer 1n onze 
e1gen politieke discussie te betrekken'. Zijn 
stellingname werd door de partiJraad met 
instemmend applaus begroet. 

Kernvraagstukken 
Men kan niet volstaan met het leveren van 

25 Document A2-137/86 
26 Europa 1m 8/lckfe/d (nr. 10/86. 25 11.86). 23 
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Tabel. Ontwikkeling wtgaven sociale zekerhetdswetten ten gevolge van demograftsche inv/oeden 

1985 
min. gld. 

1985 1 990 2000 201 0 2020 2030 
indexcijfers 

---- ---------------------

Oemograftsche verzekeringen 
AOW 22.754 100 110 125 143 176 204 
AWW 2.753 100 93 87 98 78 64 
AKW 7.553 100 91 85 85 54 62 
Ovenge demografisch gevoeltge regelingen 
AAW/WAO 19.651 100 106 121 136 131 116 
zw 7.794 100 105 108 105 96 85 
ABW (gesch. personen) 2.224 100 144 224 253 224 181 
--------· --------··---- -- ------ -----

Totaal 62.729 

kritiek op verschillende toekomstperspec
tieven van de sociale zekerheid en het 
daarbij Iaten. lmmers, zowel de ideeen 
omtrent een basisinkomen als de inzichten 
binnen het Europees Parlement zijn pogin
gen om antwoorden te geven op verande
ringen die zich in de samenleving voltrek
ken. Ook binnen de christen-democratie 
zal het den ken daaromtrent verdiept moe
ten worden. Aan welke veranderingen 
moet worden gedacht? Wij staan stil bij een 
drietal onderwerpen: de vergrijzing, de 
individualisering en de technologische 
ontwikkeling. 

a. demografische ontwikkeling. De ver
griJzing is inmiddels in publieke discussies 
een belangrijk thema geworden. Vergrij
zing en ontgroening zullen in belangriJke 
mate de samenstelling van de bevolking 
gaan bepalen. Extrapolaties (1982) 
- waarmee men altijd voorzichtig moet 
zijn - geven aan dat de groep jongeren tot 
20 jaar in de periode 1990-2030 daalt van 
26 naar 20%, de groep 20-45 jarigen daalt 
van 41 naar 30%. Het aandeel van de 
leeftijdscategorieen boven 45 jaar stijgt 
daarentegen: de groep 45-64 jarigen stijgt 
van 21 naar 27% en de groep mensen 
boven de 65 jaar stijgt van 13 naar 22%. 
Voor de kosten van de sociale zekerheids
wetten heeft dit volgens een ambtelijke 
werkgroep deze gevolgen: 27 
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100 106 119 130 136 138 

De toename van de AOW-kosten springt 
het meest in het oog. De vraag dringt zich 
op of - gegeven de aangehaalde analyse 
- het huidige omslagstelsel in de AOW 
gehandhaafd kan blijven. Handhaving van 
de huidige systematiek zal op het terre1n 
van de financiering kunnen betekenen dat 
- wil men de zaak niet Iaten ontsporen - : 
a de AOW-premies fors omhoog moeten, 
b de uitkeringshoogte beperkt moet wor-

den en/of 
c de AOW-gerechtigde leeftijd verhoogd 

dan wei flexibel gemaakt moet wor
den.28 

Het is maar zeer de vraag of er in onze 
samenlev1ng een draagvlak voor deze 
maatregelen aanwezig zal zijn. Wil men nu 
op termijn ook de AOW veilig stellen, dan 
lijkt de conclusie onontkoombaar dat de 
financieringssystematiek heroverweging 
verdient. In dat kader kan aan verschillen
de oplossingen worden gedacht: 
- verbreding van het draagvlak voor de 

financiering door de AOW-premiehef
fing uitte breiden naar ouderen, althans 
waar het hun pens1oen betreft; 

27 De tabel1s opgenomen 1n de NCW-d1scuss1enota. Kijken 
naar de toekomst, (Den Haag 1986) 17 

28 Vgl. J We1tenberg. 'Volumebeleid 1nzake soCiale zeker
held mogel11ke 1nstrumenten en hun effecten'. G M J 
Veldkamp, Ombwgmgen m de soCJale zekerhe1d, (De
venter 1983) 259/280 
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- heroverweging van de VUT-regeling en 
een flexibele pens1onering; 

- een systeem van fondsvorming of kapi
taaldekktng, waarbiJ direct aangete
kend dient te worden dat het kapitaal 
zodan1g wordt aangewend dat het de 
econom1sche groei van ons land ver
hoogt. 

Het verdient aanbeveling dat 1n de komen
de Jaren n1euwe lijnen worden uitgezet. De 
cont1nuering van de nu bestaande syste
matteken zou weleens doodlopend spoor 
kunnen ziJn 

b. mdivtdualisenng. Het begrip indivi
dualisering geeft nogal eens aanleiding tot 
emot1es en m1sverstanden. De eerste vraag 
zou moeten ziJn: wat verstaan we eigenlijk 
onder indtvidualisenng? Als het begrip be
tekent uitsluitend voor jezelf opkomen en 
geen boodschap hebben aan de ander 
dan zal elk redelijk denkend mens zich 
daartegen verzetten. Als het evenwel gaat 
om het metterdaad tot hun recht Iaten 
komen van mensen dan krijgl het begrip 
een pos1tieve 1nhoud. Het NCW formuleert 
d1t laatste als volgt · Positief kan indivtduali
senng een meer eigen, persoonlijk door
leefde en verantwoordelijke opstelling in
houden van de mens tegenover zijn 
schepper en medemens. lndividualisering 
kan - en moet - JUist ook betekenen dat 
mensen wel-bewust verder kijken dan hun 
e1gen beperkte pos1tie en eigenbelang. 
lndividual1sering gaat dan hand in hand 
met maatschappelijke verantwoordelijk
hetd. '29 De manier waarop de individuali
senng in de soc1ale zekerheid gestalte krijgt 
- verwiJzing naar de gezinssituatie zou 
dtscnmtnerend ziJn - heeft evenwel met 
het laatste weinig meer te maken. De per
soonltjke. de eigen positie - los van de 
sttuat1e van het samenlevingsverband -
staat dan voorop. 

Vaak word! gesteld dat de individualise
nng 'loch voortschnjdt'. Wanneer daar
mee wordt gedoeld op ondermeer het 
onm1skenbaar voortschriJdend proces van 
arbetdsparticipatie van vrouwen, dan is dat 
een ontwikkeling die - mils dit proces niet 
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uitmondt in een keurslijf van arbeidsdwang 
(zoals in Zweden waar de regering onder
meer het weduwenpensioen wil afschaf
fen) - door christendemocraten zal moe
ten worden toegejuicht, niet in de laatste 
plaats omdat hierdoor huishoudelijke en 
beroepsgerichte activtleiten beter ver
deeld kunnen worden 30 Bij dit alles zal 
overigens de positie van kinderen nauwlet
tend in het oog moeten worden gehouden. 
Wanneer individualisering echter mocht 
betekenen het I outer op het individu richten 
van sociale en f1scale systemen, dan ont
staat spanning met het idee van draag
kracht en het opkomen voor zwakkere 
groepen in de samenleving, terwijl bij de 
gegeven verschillen tussen huishoudens 
de maatschappelijke ongelijkheid voors
hands zal toenemen. In feite wordt hiermee 
de vraag naar de solidariteit in een veran
derend tijdsbeeld opgeroepen. Aan deze 
vraag kan de christen-democratie niet 
voorbij gaan. In dat verband zou het goed 
zijn om nate gaan op welke wijze in andere 
Ianden - die evenzeer te maken hebben 
met Europese richtlijnen recht wordt ge
daan aan draagkracht. Het blijkt dat in 
Ianden waar christen-democraten een be
langriJke rol spelen en waar de arbeidspar
tictpatie van vrouwen hoger is dan in Ne
derland (Duitsland, Belgie, ltalie bijvoor
beeld) op een creatieve manier instrumen
ten worden ingezet om recht te doen aan 
draagkracht: hogere kinderbijslagen, 
huursubsidies worden afgestemd op het 
aantal leden van een huishouden, fiscale 
maatregelen enzovoort. Nederland kan 
van die inzichten en opvattingen zeer wei 
gebruik maken. 

c. technologische ontwikkeling. De storm
achtige ontwikkelingen op het gebied van 
de technologie geven aanleiding tot onze
kerheid omtrent de perspectieven op lan
gere termijn waar het betreft (1) de werkge-

29 NCW-dlscuss1enota. op Cit 5 
30 Z1e het rapport Van verzorg,ngsstaat naar verzorgmgs· 

maatschapp1; en het WetenschappeiiJk lnst1tuut voor het 
CDA. Werklooshe1d en de cns1s m onze samenlev1ng. 
('s-Gravenhage 1984) 56 
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legenheidsontwikkeling en de uitstoot van 
arbe1d; (2) de verschuivingen in economi
scheactiviteiten en (3) de uitsluitendefinan
Ciering van de sociale zekerheid urt heffin
gen op de factor arbeid. Het is momenteel 
te vroeg om te speculeren over de exacte 
toekomstige gevolgen, hoewel de techno
logische ontwikkeling tot op heden zeker 
niet tot een dramatische uitstoot van arbeid 
heeft geleid 31 Dat neemt niet weg dat een 
vraagstuk aan de orde is dat zeer wezenlijk 
is. Zo ziet Alvin Toffler de ontwrkkeling van 
de 'derde golfeconomie' gepaard gaan 
met de introductie van een of andere vorm 
van gegarandeerd min1mum inkomen 
voor iedereen die een bijdrage Ievert aan 
het produktieproces - waarbij dit begrip 
breed wordt opgevat - _ Hij voegt daar 
overigens direct aan toe dat een dergelijk 
stelsel n1et gecentraliseerd of gestandaar
diseerd hoefttezijn. 'Ze kunnen zelfs via de 
prive-sector worden geeffectueerd. Wat de 
methode betreft kunnen we uiterst creatief 
zijn' 32 Het is zeer wei denkbaar dat ten 
gevolge van technologische ontw1kkeling 
de (financiele) vormgeving aan de sociaie 
zekerheid moet veranderen. Binnen het 
Europees Parlement nu wordt de stelling 
gehuldigd dat kapitaalintensieve bedrijven 
evenzeer moeten bijdragen aan de sociale 
stelsels als arbeidsintensreve bedrijven. 
Deze bijdragen zouden aan de wins! gere
lateerd kunnen worden 33 De gedachte die 
aan deze visie ten grondslag ligt lijkl geen 
andere dan dat bedoelde bednjven beta
len aan de overheid dre vervolgens distri
bueert, een opzetdie past in defilosofievan 
een basisinkomen. Dat onder bepaalde 
omstandigheden een extra beroep moet 
worden gedaan op kapitaalintensieve be
drijven is goed mogelijk. Maar verdient het 
dan - vooral vanuit de filosof1e van de 
verzorgingsmaatschappij - geen aanbe
veling om het bedrijfsleven c.q. de sociale 
partners zelf een grotere verantwoordelijk
heid te geven op het terrein van de sociale 
zekerheid? (Voor bijstandsregelingen en 
dergelijke zullen kapitaalintensieve bednJ
ven vanzelfsprekend via algemene belas-
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tingen een biJdrage moeten leveren, het
geen overigens ook nu reeds het geval is.) 
Ook dit vraagstuk vraagt om een nadere 
doordenking. 

Een christen-democratisch antwoord 
Ondanks de rust die de stelselherziening 
voor~opig kan bieden, ziet het er naar uit dat 
de toekomst van de sociale zekerheid toch 
tameiiJk roerig zal zijn. Demografische ver
anderingen, technologische ontwikkeling, 
andere patronen van arbeidsparticrpatie, 
emanc1patie, een voortschnJdend proces 
van internationalisering en vooral de strijd 
tussen de verschillende mensvisies; deze 
en anderefactoren zullen hun invloed doen 
gelden op (hun denken over) de soc1ale 
stelsels. De zich w1jzigende maatschappe
lijke context stelt ook de christen-democra
tie voor de vraag welke accenten een 
toekomstig stelsel van sociale zekerheid 
dient te bevatten. Vanuit een mens- en 
maatschappijvisie, die geent is op gerech
tlgheid, gespreide verantwoordelijkheid, 
solidarite1t en rentmeesterschap, kunnen 
een aantal contouren worden afgeleid. Als 
algemene uitgangspunten zouden kunnen 
gelden: 
a Het streven d1ent erop gericht te zijn dat 

mensen in de eerste plaats zelf verant
woordelijk zijn voor het voorzien in het 
eigen levensonderhoud en in dat van 
d1egenen die van hen afhankelijk ziJn 34 

De bevordenng van de werkgelegen
h eid - een van de eerste beleidssporen 
van het kabinet Lubbers - speelt in dat 
kader een buitengewoon belangrijke rol 
en het lrgt dan ook voor de hand dat de 
sociale zekerheid, loonontwikkeling, ar
beidsmarkt en (her-)scholingsvraag
stukken door de georganiseerde sa
menleving meer 1n onderlinge 

31 Aldus de organrsatredeskundrge Frank Der1rs trjdens een 
conferentre van de Konrad Adenauer Strftung op 4 en 5 
december 1986 rn Brussel 

32 Alvrn Tofller. Met voorwtztende bltk (Utrecht/Antwerpen 
1984) 47/48 

33 EP-document A2137/86 
34 Van verzorgtngsstaat naarverzorgmgsmaatschapptj. 41 
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samenhang worden bezien. Sociale ze
kerheid heeft daarmee een aanvullend 
karakter. 

b Voor zover mensen ten gevolge van 
werkloosheid, ziekte of (gedeeltelijke) 
arbetdsongeschiktheid aangewezen 
ZtJn op de soc1ale zekerheid, zal het 
streven erop gericht moeten zijn dat het 
stelsel 'revaliderend' in plaats van 'hos
ptlaltserend' werkt. Het sociale stelsel 
moet dienstbaar zijn aan de bevordering 
van maatschappelijke betrokkenheid 35 

c Aan de 'vermaatschappelijking (ge
spreide verantwoordelijkheid) van de 
sociale zekerheid zal een groter gewicht 
moeten worden toegekend, ter wille van 
een verbetering van de onder a ge
noemde samenhang en een betere inte
gratie van regelgeving, financiering en 
u1tvoenng. De overheid heeft een subsi
dtaire (aanvullende) rol 36 

De contouren van het stelsel zouden er als 
volgt uit kunnen zien: 

1 De overheid garandeert - op basis 
van de norm van gerechtigheid en vanuit 
een subsidiairetaakstelling -de minimum 
bestaansvoorwaarden, hetgeen overi
gens niet behoeft te betekenen dat de 
overheid ook de uitvoerende werkzaamhe
den zelf ter hand neemt. Het sociale mtni
mumniveau wordt vastgesteld na overleg 
met de soc1ale partners. Naast deze cen
traal vastgelegde normen is het denkbaar 
dat gemeenten zorg dragen voor additio
nele hulpverlening op individuele en niet
structurele basts. 

2 Op basis van de in bovenstaande 
punten a, b en c gegeven overwegingen 
berust de verantwoordelijkheid voor de 
boven-minimale sfeer en loongerelateerde 
u1tkenngen biJ de sociale partners. Op deze 
WtJze kan solidanteit in gespreide verant
woordelijkheid gestalte krijgen. Een stelsel 
dat de boven-minimale sociale zekerheid 
zou willen beperken tot een individueel, 
vriJwlilig verzekeringsstelsel is met de laat
ste pnnctptele orientaties onverenigbaar. 

3 Het laatste punt impliceert de over
dracht van de werknemersverzekeringen 
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aan de sociale partners. Daarbij zullen de 
volgende vraagstukken een rol spelen: 
- het niveau van de uitkeringen (bijvoor

beeld welk percentage van het laatst 
verdiende loon); 

-centrale of decentrale aanpak; 
-de wijze van overdracht. 
Het spreiden van verantwoordelijkheid 
vereist een terughoudende opstelling van 
de overheid en dus van de politiek. 

Binnen de organisaties van werkgevers 
en werknemers bestaan momenteel ver
schillende inzichten over de organisatori
sche opzet van de werknemersverzekerin
gen. Er worden pleidooien gevoerd voor: 
a overdracht, maar met behoud van wet-

telijke uniforme normen (de 70% grens 
bijvoorbeeld), 

b overdracht, waarbij de sociale partners 
zelf op centraal niveau een ondergrens 
vaststellen en indien mogelijk of zonodig 
additionele maatregelen per bedrijfstak 
of per onderneming treffen en 

c het verlenen van het primaat aan de 
sociale partners op bedrijfstakniveau. 

Momenteel vindt overleg plaats tussen de 
soctale partners over de overd racht van de 
Ziektewet. Twee modellen komen daarbij 
ter sprake: 
1 een 'overdrachtsmodel', waarbij de 

Ziektewet wordt opgeschoond (minder 
regulenng en meer beleidsvrijhetd voor 
de soctale partners); 

2 een 'privatiseri ngsmodel', waarbij es
sentiele elementen worden overgehe
veld van Ziektewet naar Burgerlijk Wet
boek. De sociale partners lijken te 
kiezen voor het eerste model (36b). De 
ervaringen, die worden opgedaan bij de 
discussies rondom de Ziektewet, kun
nen hun nut bewijzen als de WAO en de 
WW aan de orde zijn 

Ook binnen de christen-democratie vindt 

35 Wetenschappei!Jk lnst1tuut voor het CDA. Vern~euwmg 
om behoud (s·Gravenhage 1982) 37 

36 J P Balkenende. ·soc1ale zekerhe1d 1s meer dan over· 
he1dstaak aileen·. Trouw. 25 november 1986 

36b M Kastele1n. "CNV-plan Z1ektewet IS prakt1sch en pnnc1· 
p1ee1·. Trouw. 17 februan 1987 
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nog discussie plaats over de vraag op 
welke wijze de boven-m1nimale sociale ze
kerheid moet worden overgedragen aan 
de sociale partners. Het CDA program 
'U1tz1cht' kiest voor een tamelijk centrale 
opzet door het primaat aan de Sociale 
Verzekenngsraad te geven. In eerdere ge
schriften van het CDA echter wordt vanuit 
principieel oogpunt het accent gelegd bij 
een meer decentrale aanpak. Dat geldt 
voor het 'Program van Uitgangspunten' en 
zeker voor het rapport 'Van verzorgings
staat naar verzorgingsmaatschappij', 
waarin met zoveel woorden wordt opge
merkt 'geen alomvattende door de over
heid gegarandeerde en geregelde sociale 
zekerheid, maar basisvoorz1eningen waar
boven bedrijfsgenoten in de onderneming 
en de sociale partners op bedrijfstakni
veau, in eigen verantwoordelijkheid aan
vullingen aanbrengen'37 

Er is echter meer dan aileen de kwestie 
van de gespreide verantwoordelijkheid 
(wie moet het regelen?). Het gaat eveneens 
om het stimuleren van zodanige ontwikke
lingen dat de normen van onder meer 
solidariteit en rentmeesterschap gehan
teerd en gerealiseerd worden. In dat kader 
kan het nodig zijn dat de sociale partners 
op centraal niveau aanvullende dan wei 
kaderstellende regelingen treffen (bijvoor
beeld om de solidariteit tussen bedrijfstak
ken niet veri oren te Iaten gaan). Daarnaast 
kan een zekere mate van overheidsbern
vloeding geboden zijn. Voor een dergelijk 
ingrijpen is pas dan plaats als de sociale 
partners aan de normen van solidariteit en 
rentmeesterschap geen boodschap heb
ben. Dan dient de overheid uit hoofde van 
de publieke gerechtigheid op te treden 38 

Daarmee is aangegeven dat de rol van de 
overheid ten aanzien van de boven-mini
male sociale zekerheid 'subsidiair' en dus 
in beginsel zeer beperkt behoort te zijn 
Bepaalde juridische kaders zullen overi
gens niet kunnen worden gemist Daarbij 
kan ondermeer gedacht worden aan de 
algemeen verbindend verklaring van 
CAO's. 
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De kloof tussen Europa en 
de christen-democratische 
orientatie neemt toe. 

4 Solidariteit - aldus artikel 41 van het 
'Program van Uitgangspunten' - bete
kent dat offers naar draagkracht worden 
opgelegd. Het draagkrachtbeginsel houdt 
ondermeer in dat het beleid inzake de 
sociale zekerheid en de belastingen wordt 
afgestemd op het samenlevingsverband 
waarin de uitkeringsgerechtigde en belas
tingplichtige woont en leeft Uit het voor
gaande is reeds gebleken dat dit beginsel 
in de praktijkop groteformele weerstanden 
stu it De facto wordt het draagkrachtbegin
sel door Europese richtlijnen gefrustreerd 
(slechts op minimumniveau - waar de 
overheidsfinancien in het geding zijn -
geldt de draagkracht). Daarmee neemt de 
kloof tussen Europa en de christen-demo
cratische orientaties maar ook de Neder
landse publieke opinie toe39 

Het eventueel introduceren van draag
krachtnoties in de geprivatiseerde werkne
mersverzekeringen wordt verhinderd door 
de vierde richtlijn. Het kernprobleem, dat 
zich momenteel voordoet - en waarmee 

37 Van verzorgtngsstaat naar verzorgmgsmaatschappl), 41 
38 CJ. Klop, 'Protestanten, kathol1eken en deC', Chnsten 

Democrattsche Verkennmgen (nr 12/85 december 
1985) 

39 De vraag van het Soetaal Cultureel Planbureau of een 
soctale u1tkenng lager kan ZIJn als een partner al een 
1nkomen u1t arbe1d heeft, wordt - bl11kens het onderzoek 
- door de ru1me meerderhe1d van de Nederlandse 
bevolk1ng onderschreven Soc1aal en Cultureel Planbu
reau. SoCiaal en cultureel rapport 1986 ('s-Gravenhage 
1986) 382 
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Nederlandwordtgeconfronteerd- betreft 
de ongeliJke uitwerking van Europese re
gels De meeste EG-Iidstaten kennen an
dere, h1stonsche gegroeide arbeidspartici
patlepatronen, waardoor het draagkracht
vraagstuk in een ander perspectlef komt te 
staan. Bovendien ziJn de belastingstelsels 
van deze Ianden - doorgaans geken
merkt door een vorm van 'splitsing' (het 
- gezamenlljk - verdiende inkomen 
wordt aan beide partners toegedeeld en 
pas daarna be last)- veel meer gericht op 
de situatie van het samenlevingsverband. 
Daarmee wordt een wezenlijk onderdeel 
van de dlscussie aangeroerd, namelijk het 
verband tussen sociale zekerheid en fisca
IJteJt 

Wanneer solidariteit en draagkracht niet 
v1a de sociale zekerheid gereal1seerd kun
nen worden, resteert slechts het fiscale 
1nstrument FeiteliJk is d1t de lijn van het 
EVP-program ind1vidualisering in de so
clale zekerheid, draagkracht in de belas
tlngen. Er wordt wei geopperd dat deze 
constructie op een politiek com prom is be
rust Voorzover dat het geval mocht ziJn, 
moet thans worden geconcludeerd dat 
van dat compromis wemig meer over is. 
Vanuit de EVP-fractie en het Europees 
Parlement worden pogingen gedaan om 
de cnteria van de gelijke (lees individuali
serende) behandeling- middelseen richt
IIJn - van toepassing te doen ZIJn op de 
belastingstelsels. 40 Zover is het echter nog 
n1et, maar de teneur van de discussies is 
veelzeggend. In de Nederlandse situatie is 
eveneens de draagkrachtdiscuss1e aan de 
orde en wei 1n verband met de belasting
vereenvoudigingsplannen van de Com
mJSSie Oort. De voorstellen neigen meer in 
1ndiv1dualiserende richting: de positie van 
een-1nkomenshuishoudens wordt over het 
algemeen slechter, beter verdienende 
tweeverdieners gaan erop vooruit. Van 
een spl1tsingsstelsel wilde de commissie 
n1et weten. In het beleidsadvies van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA is 
gewezen op enkele fundamentele span
n1ngen tussen de uitkomsten van de plan-
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nen van de Commissie Oort en het CDA
verkiezingsprogramma 'Uitzicht'. 41 Het ka
binet is 1nm1ddels met de plannen van de 
Commissie Oort akkoord gegaan. 

De feitelijke uitkomst van de geschetste 
processen zal op korte en middellange 
termijn (voor de Nederlandse situatie) bete
kenen dat het christen-democrat1sche 
draagkrachtbeginsel beleidsmatig meer 
en meer op een zijspoor wordt gezet. Aldus 
wordt de maatschappelijke ongelijkheid 
vergroot. Dit alles vindt plaats op een mo
ment dat - gezien de demografische, 
technologische en andere ontwikkelingen 
- de behoefte aan nieuwe vormgevingen 
aan solidariteit toeneemt. Als de christen
democratie haar eigen uitgangspunten se
rieus neemt zal ze JUist invulling moeten 
geven aan relationeel denken. Hiervoor 
werd aangegeven hoe in andere Europese 
Ianden dit vraagstuk aangepakt wordt. 

5 Solidar1teit brengt metz1ch mee dat de 
niveaus van de uitkeringen en de inko
mensniveaus van de werkenden geen ge
scheiden werelden mogen ziJn Het zou 
echter geen juiste zaak zijn om 'koppelin
gen' zover door te voeren dat elke stimu
lans, elke prikkel om aan de slag te gaan, 
reeds bij voorbaat wordt weggenomen 
door al te hoge koppelingen. Ook inspan
ningen om de - tach reeds bescheiden -
minimum-Uitkeringen enigszins aan te vul
len door middel van kleine werkzaamhe
den, zouden n1et Ianger in de kiem ge
smoord moeten worden. In dit kader 
verdient een suggestie uit het ISMO-rap
port aanbeveling waarin een gedeeltelijke 

40 EP document A2·55/85 
41 Wetenschappelqk lnst1tuut voor het COA, Welk wtZ!cht 

b1edteenvoud? 's·Gravenhage 1986. In dal kader 211 h1er 
voorts gewezen op de stell1ngname van dr D.A Albregt· 
se d1e vanu1t een filosoflsch·humaniStlsche standpunt 
k1est voor een gelndivlduallseerd stelsel van belaslinghef· 
f1ng N1ettemm merkt hq op ·zelf ben 1kechter van menmg 
dat een gelndivlduallseerd stelsel momenteel n1et aanslu1t 
blj de maatschappeliJke Situatle. Een s1tuatle met nog 
steeds vele gehuwde alleenverd1eners en waarb11 de 
keuze van gehuwde vrouwen al of n1et te gaan werken of 
mkomen te verd1enen voor velen nog steeds geen werke· 
lijke VIIJe keus 1s' H11 stelt voor om op korte term11n een 
splitSingsstelselln te voeren Kamerstuk 19567, nr 3, biz. 
96 

161 



vrijstelling voor andere inkomsten uit ar
beid totf 3000, - wordt bepleit42 

Bovenstaande contouren bevatten aan
zetten om in te spelen op de samenleving 
van morgen. Er wordt geen onverantwoor
de wissel getrokken op het probleemoplos
send vermogen van de overheid, terwijl 
ook geen stelsel gecreeerd wordt dat het 
individueel eigenbelang voorop stelt. Van 
de sociale partners mag worden gevraagd 
om vanuit hun verantwoordelijkheid en 1n 
samenhang met inkomens-, arbeidsmarkt 
en andere as pecten aan maatschappelijke 
solidariteit vorm te geven. Bovendien 
wordt op deze wiJze bijgedragen aan de 
uitbouw van de sociale markteconom1e. 
Wanneer de sociale partners zich in hun 
beleid mede Iaten leiden door noties van 
solidariteit en rentmeesterschap, lijken 
waarborgen te zijn geschapen voor flexlbi
liteit zonder dat dit onevenredige voorde
len oplevert voor de meer kansriJken. De 
politiek zal zich rekenschap moeten geven 
van de begrenzingen van de taken van de 
overheid, maar die taken moeten dan ook 
op een goede wijze worden verricht. 

Conclusies 
De toekomst van de sociale zekerheid is 
onzeker. De veranderende maatschappe
lijke context en de ideeen die her en der 
worden ontwikkeld, plaatsen het denken 
over sociale zekerheid in een ander per
spectief. De feitelijke uitkomsten zullen - zo 
wordt in de stu die van Roebroek geconclu
deerd - in belangrijke mate afhangen van 
de politieke eisen en de maatschappelijke 
krachtsverhoudingen 43 Dit gegeven nu 
noopt de christen-democratie er toe haar 
eigen standpunten meer vorm en inhoud te 
geven. In deze bijdrage is - op basis van 
de filosofie van de verzorgingsmaatschap
pij getracht een antwoord te geven op de 
vraag hoe een toekomstig kader van socia
le zekerheid eruit zou kunnen zien: 
1 De veranderende verhoudingen op de 

arbeidsmarkt en de technologische ont
wikkeling vragen - mede in het per
spectief van de gespreide verantwoor-
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lijkheid - om een grotere rol van de 
sociale partners op het gebied van de 
soc1ale zekerhe1d. De 'vermaatschap
pelljking' c.q. het zelfregulerend vermo
gen van de samenleving als antwoord 
op nieuwe uitdagingen. De overheids
bemoeienls op het geb1ed van de werk
nemersverzekeringen kan worden inge
krompen. 

2 Daar staat tegenover dat de overheid 
z1ch meer sterk moet maken voor haar 
eigenlijke taken 44 waarborgen van vloe
ren in het bestaan, opkomen voor de 
zwakken. Deze verantwoordelijkhe1d 
komt vooral tot u1tdrukk1ng in het beleid 
ten aanzien van de sociale m1nima en in 
de f1scal1teit (onder meer door middel 
van taneven, aftrekposten en dergelij
ke). 

3 De toenemende maatschappelljke on
gelijkheid - mede veroorzaakt door het 
partieel hanteren van individualiserings
normen - vraagt om een herbezinning 
op de vormgeving aan solidariteit. 
Draagkracht in sociale zekerheid en fis
caliteit zal opnieuw doordacht moeten 
worden en waarschijnlijk zullen - over
eenkomstig de situatie in andere Euro
pese Ianden - nieuwe 1nstrumenten 
moeten worden ontwikkeld. Wanneer 
we deze orientat1es spiegelen aan een 
aantal fe1telijke ontwikkel1ngen worden 
spanningen zichtbaar. 

4 Het proces van vermaatschappelijkmg 
(gespre1de verantwoordelijkheid) wordt 
belemmerd door een europeanisenng 
van de 'regulerende staat' en mogeiiJ
kerwijs door de ideeen over stelsels die 
de sociale zekerheid beperken tot een 
minimumstelsel met individuele, vrijwilli
ge verzekenngen. 

42 Rapport lnterdepartementale stuurgroep. m1sbru'k en 
one1geni1Jk gebru1k (op het geb1ed van belast,ngen. socla
le zekerhe1d en subs1d1es). 1985 kamerstuk 17050. nrs 
35/36 

43 J Roebroek. De pol!t1eke toekomst van een soCJa!e 
zekerhe1d aprtl 1986 

44 In dezealgemenez1n ook F W Rutten. ·voortgang rnetde 
n1euwe zakei1Jkhe1d' EconomJsche Statls!Jsche Bench
ten (72e Jaargang, nr. 3587, 1 1anuan 1987) 4/10 
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5 De overheid bevordert momenteel een 
proces dat negatief uitwerkt voor zwak
kere groepen: huishoudens met een 
m1n1mum uitkering blijven op een mini
mum. Het inkom en van de partner wordt 
~ in tegenstelling tot vrijwel aile andere 
groepen van de samenleving - volledig 
afgeroomd. Na 1990 schrijdt dat proces 
nog verder voort als de arbeidsplicht 
gaat gelden, dat wil zeggen, geen keu
zevriJheld met betrekking tot rolverde
llng voor diegenen die met een werkloze 
of arbeidsongeschikte partner samenle
ven. 

6 Ondanks de principiele draagkrachtno
ties die 1n aile partijstukken doorklinken, 
tendeert het fe1telijke beleid - ook van 
christen-democraten - in de richting 
van individualisering. Zolang er geen 
eenduidig patroon van arbeidspartici
patle bestaat, neemt hierdoor de onge
IIJkheld tussen huishoudens meer dan 
evenredig toe. Deze ontwikkeling wordt 
vooral vanuit het Europees Parlement 
gest1muleerd. In Nederland wordt in te
genstelling tot vrijwel aile andere Euro-
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pese Ianden de individualisering in de 
sociale zekerheid niet gecompenseerd 
door een vorm van splitsing in het belas
tingstelsel. 

De contouren van het sociale zekerheids
bestel, zoals deze de laatste jaren in chris
ten-democratische kring zijn ontwikkeld, 
kunnen als een adequaat antwoord op de 
uitdagingen van morgen worden be
schouwd. De socio-politieke omgeving, 
waarin deze contouren nader uitgewerkt 
zouden kunnen worden, bevat echter aan
zienlijke barrieres. Daar ligt het echte kern
probleem. Bij dieconstatering kan dechris
ten-democratie het evenwel niet Iaten. 
Politiek elan behelst meer dan het ontwik
kelen van toekomstvisies, het vraagt even
zeer om een beleidsmatige vertaling, zeker 
als het gaat om solidariteit in een verande
rend tijdsbeeld en de toekomst van de 
sociale zekerhe1d. 
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