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Sociale zekerheid 

Wordt sociale zekerheid 
een instrument voor het Prof. dr. N.H. Douben (1939) is hoog-

leraar algemene economie aan de 
Technische Hogeschool te Eindhoven 
en lid van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid. realiseren van een 

atomistische maatschappij? 

Er hebben zich in 1 984 heel wat groeperin
gen gebogen over de mogelijke toekomstige 
veranderingen van de sociale zekerheid in 
ons land. Zeker nu het voor iedereen wei 
vaststaat, dat er veranderingen zullen ko
men, is op zijn minst elke belangengroep er 
als de kippen bij om uitgangspunten en 
standpunten te formuleren waaraan het toe
komstige sociale-zekerheidsstelsel zal moe
ten voldoen. Een aantal recente publikaties 
over dit onderwerp zal hierna in beschou
wing worden genomen. Er wordt daarbij niet 
op aile onderdelen van de verschillende ge
schriften even uitvoerig ingegaan. Hoofdza
ken komen in kort bestek aan de orde, en 
worden vergeleken met de uitgangspunten 
die in 1 982 zijn geforrnuleerd in de CDA
publikatie 'Vernieuwing om behoud; een 
christen-dernocratische bijdrage aan de dis
cussie over de ontwikkeling van de sociale 
zekerheid'. 

Te hoog gegrepen 
In aile publikaties 11 die hier aan de orde 
komen, is de opvatting terug te vinden dat 
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ons systeem van sociale zekerheid door een 
te hoog aspiratieniveau gekarakteriseerd 
wordt. De geleidelijke uitbreiding van de ge
dekte risico's tot een zeer breed rnaat
schappelijk spectrum heeft de groei van de 
sociale uitgaven onbeheersbaar gemaakt. 
Daardoor gaan deze uitgaven steeds sterker 
concurreren met andere uitgaven die even
zeer op zichzelf beschouwd waardevolle 
programma's doen uitvoeren. Zelfs kan wor
den waargenomen, dat in de recente litera
tuur de conflicten tussen de omvang en de 
werking van het sociale-zekerheidsstelsel 
aan de ene kant en de bevordering van het 
aantal betaalde arbeidsplaatsen aan de an-

1) T. Braakman, M. van Schendelen, R. Scholten, Sociale 
zekerheid in Nederland, Aula no. 7 41. Utrecht/ Antwerpen 
1984; J. Varkevisser. De sociale zekerheid op de tocht, 
SMO-informatief, 84-3, Den Haag 1984; Emancipa
tieraad, Socia/e zekerheid en emancipatie, advies nr. 84/ 
17, augustus 1984, Den Haag; Prof. Mr. B. M. Telders
stichting, Grenzen aan de sociale zekerheid, geschrift no. 
52, Den Haag 1984; J. A. van Kemenade, J. M. M. Ritzen 
en M. A. M. Wbltgens, Om een werkbare toekomst, 
augustus 1984. 
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dere kant steeds openlijker beschreven wor
den. En de conclusie ligt dan voor de hand, 
zoals ook J. Varkevisser- voormalig onder
zoeksmedewerker van de FNV- in zijn slot
beschouwing aangeeft: 'De verhouding ac
tieven/niet-actieven is uit de hand gelopen 
en dreigt dat in de toekomst nog meer te 
doen. Sociale zekerheid kan aileen bestaan 
als er zekerheid van voldoende werk is. Oat 
te bereiken heeft prioriteit boven het vast
houden aan in het verleden vastgelegde re
gelingen. Mede omdat collectieve gelden 
nodig zijn om de economische activiteit weer 
op peil te brengen, blijft er minder over voor 
de sociale zekerheid. Aan enige verminde
ring der uitgaven valt dan ook niet te ontko
men' (biz. 72/73). 
Ondanks het feit dat de werkgelegenheid 
problematisch is geworden en dat 'werk de 
beste uitkering is', zoals Van Kemenade c.s. 
het uitdrukken, mag niet worden verdoezeld 
dat nog steeds het grootste deel der sociale 
uitkeringen uit hoofde van andere gronden 
dan een tekort aan werk worden uitgekeerd. 
Demografische en maatschappelijk-culturele 
factoren hebben in het verleden ook hun 
zware steen bijgedragen aan de sociale
uitgavengroei. Daarbij komt voorts nog de 
factor van de kostengroei die verband houdt 
met de bepaling van het sociaal minimum. 
Het gewicht dat de huren en het energiever
bruik daarbij vormen, wordt ook voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door een ver
hoogde consumptie van woondiensten en 
energie. 
In de publikatie van Varkevisser wordt deze 
problematiek met een paar cijfers treffend 
ge'fllustreerd. In 1965 woonden er nog ge
middeld 3,8 mensen in een huis, maar in 
1982 was dit nog maar 2,8. Daarmee is een 
relatieve stijging van de feitelijk noodzakelijke 
woonkosten per hoofd gepaard gegaan. 
Voor deze, uit steeds minder personen be
staande, huishoudens nam het gasverbruik 
echter ook toe. Werd in 1970 nog per huis
houden 1.800 m3 gas verbruikt, in 1983 was 
dit verbruik opgelopen tot 3.300 m3 (Varke
visser, biz. 69). Veranderingen in de huishou
densstructuur die dus niets te maken heb-
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ben met de ontwikkelingen op de arbeids
markt, met name werkloosheidsgroei, heb
ben dus ook een flinke impuls gegeven aan 
de uitgavengroei ten behoeve van de mini
ma. En omdat de bovenminimale uitkeringen 
een strakke relatie kennen tot de minimale, 
zal het duidelijk zijn dat aile sociale uitgaven
niveaus door deze ontwikkelingen in op
waartse richting zijn be'fnvloed. 
De invloed van de veranderde huishoudens
structuur op de sociale uitgaven komt ner
gens zo sterk naar voren als in de beschou
wingen van Varkevisser. Oat is feitelijk heel 
merkwaardig, want juist in de publikaties van 
de Emancipatieraad en de Teldersstichting 
komen pleidooien voor die uitmonden in 
economische onafhankelijkheid van individu
en; en daarmee wordt tegelijkertijd de deur 
open gezet naar een stroming die 'gezins
verdunning' heel gemakkelijk als conse
quentie kan hebben. De kostenproblematiek 
die hieraan verbonden is, wordt in deze bei
de studies echter nauwelijks genoemd, 
waardoor de indruk kan ontstaan dat het bij 
individualisering van de uitkeringsrechten 
uitsluitend om een andere verdeling van de 
sociale-uitgavenpot zou gaan. Bij nadere 
beschouwing is de kans op een relatief dure 
huishoudensstructuur echter erg groot en dit 
kostennadeel zouden de pleitbezorgers van 
individualisering niet hebben mogen Iaten 
liggen. 

Vrijheid en gelijkheid 
Misschien is de belangrijkste verklarings
grond voor deze omissie wei dat zowel het 
rapport van de Teldersstichting als het ad
vies van de Emancipatieraad beide de vrij
heid en gelijkheid van het individu als uit
gangspunt nemen bij het beoordelen van het 
toekomstige sociale stelsel. Voor de rappor
teurs van de liberale bijdrage wordt de pro
blematiek van de individualisering het meest 
centrale punt in hun beschouwingen. Hierbij 
zijn het de traditionele liberale waarden die 
breed worden uitgelegd en die dus niet ai
leen betrekking hebben op het maatschap
pelijk en economisch emancipatieproces 
van de vrouw. Dit komt vooral tot uitdrukking 
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in de voorstellen die ertoe moeten leiden een 
forse integratie van verschillende inkomens
dervingsregelingen tot stand te brengen. 
Daarbij worden de bekende sociaal-econo
mische groeperingen als werknemers in par
ticuliere bedrijven, ambtenaren, zelfstandi
gen en trendvolgers aile over een kam ge
schoren. Vanuit liberaal gezichtspunt zal de 
huidige differentiatie in de sociale zekerheid, 
die voor dit onderdeel steeds meer op discri
minatie gaat lijken, dan oak moeten ver
dwijnen. 
Met betrekking tot de vrijheid van het indivi
du wordt de redenering gevolgd dat de 
overheid niet het hele voorzieningensysteem 
aan zich zal moeten blijven trekken. Nu zo
wel in verband met een hoge gemiddelde 
opleidingsgraad van de bevolking als een 
relatief hoog gemiddeld inkomensniveau er 
ruimte is gekomen voor meer eigen initiatief, 
zal de collectieve basis in de sociale zeker
heid zich kunnen beperken tot een sociaal 
minimum. Wat daarboven beschikbaar 
wordt gesteld aan inkomenszekerheid be
hoeft vooral de zorg van het individu. Met 
deze opvatting zijn de liberate rapporteurs 
weer aangeland bij een vaak vergeten uit
spraak van hun Engelse geestverwant Willi
am Bevendge. In zijn 'Report on social insu
rance and allied services', London 1942, 
komt Beveridge namelijk tot de volgende 
uitspraak: 'The state in organising security 
should not stifle initiative, opportunity, res
ponsibility; in establishing a national mini
mum, it should leave room and encourage
ment for voluntary action by each individual 
to provide more than that minimum for him
self and his family' (biz. 6-7). 
Bij een verdere concretisering van het gelijk
heidsbeginsel ontkomt het liberate rapport 
natuurlijk niet aan een beschouwing over de 
Derde Richtlijn van de EG. Gelijke behande
ling van mannen en vrouwen en een gelijke 
behandeling van gehuwden en 'zich als on
gehuwd kenbaar gemaakte samenwonen
den' past in de aloude liberate gedachte dat 
aile mensen gelijkwaardig zijn. Bij verdere 
uitwerking van dit beginsel loopt men echter 
op tegen 'het (nog) niet geemancipeerd zijn 
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van de Nederlandse arbeidsmarkt' (biz. 94). 
Zolang hiervan nag geen sprake is, kan een 
volledig geYndividualiseerd stelsel van socia
le uitkeringen - op kostenoverwegingen -
nog niet worden uitgevoerd. Er moet dus 
allereerst gewerkt worden aan een volledige 
emancipatie van de arbeidsmarkt, zo luidt de 
duidelijke conclusie. 
Mijn vraag is echter of zij er daarmee zijn? Of 
beter misschien, hebben de liberate rappor
teurs wei voldoende nagedacht over de ge
volgen van zo'n verabsoluteerde geiijkheid? 
Want het streven naar een economische en 
maatschappelijke gelijkheid die als voor
waarde stelt dat personen financieel onaf
hankelijk van elkaar door het l.even moeten 
kunnen gaan- zoals de Emancipatieraad als 
onomstreden uitgangspunt heeft geaccep
teerd (biz. 8)- kan oak op het gebied van de 
sociale zekerheid nag verdergaande conse
quenties hebben. Het kan namelijk beteke
nen dat de informele herverdeling van inko
mens die nu nag steeds op grate schaal 
binnen gezinnen en andere leefverbanden 
plaats heeft, vervangen wordt door een zui
ver geformaiiseerde herverdeling waarbij het 
noodzakelijk 1s dat de overheid tussenbeide 
komt. lndividualisering van uitkeringsrechten 
(en -plichten uiteraard) betekent immers oak, 
dat op de tussenkomst van primaire leefver
banden niet meer gerekend mag worden; in 
ieder geval mag bij de opzet van het stetsel 
niet meer rekening worden gehouden met 
een opvang in deze kring. Want dat schept 
weer ongelijkheden en afhankelijkheidsver
houdingen die juist vermeden moeten wor
den. Van het informele en primair menselijke 
circuit wordt in deze gedachtengang princi
pieel geabstraheerd, waardoor de toekomst 
open ligt naar een atomistische maatschap
pij met bovendien een peperdure huishou
densstructuur. 
ledere uitkeringsgerechtigde heeft in deze 
visie namelijk recht op een u1tkering die gelijk 
is aan het sociaal minimum voor een alleen
staande. 'De overheid heeft zich hier niet in 
te Iaten met de kwestie dat een door twee of 
meerdere uitkeringsgerechtigden gevoerde 
gemeenschappelijke huishouding een (kos-

179 



ten)besparende werking heeft. Zo worden 
ook privacy-schennende controles voorko
men' (biz. 94). De overheid dient volgens 
deze liberale visie dus de fictie te hanteren 
van de alleenstaande, ook al is de fe1telijke 
situatie geheel anders. Aileen het individu 
weegt af, en het zal - neem ik aan - zijn 
voordeel wei bij voorbaat hebben uitgeteld. 
Bij de concrete uitwerking voor de 
'overgangsfase' - dat is de periode waarin 
de arbeidsmarkt nog niet geheel geemanci
peerd is - moet de groep rapporteurs van 
de Teldersstichting toch weer een stap terug 
doen. De hoogte van de voorgestelde ene 
algemene inkomensdervingsverzekering -
een volksverzekering - bestaat namelijk uit 
een basis-uitkering en een toeslag. De ba
sisuitkering bedraagt 50% van het sociaal 
minimum dat geldt voor een gehuwde of 
ongehuwd samenwonende. De alleenwo
nende krijgt daar nog 20% bovenop en komt 
aldus op 70% van het gehuwden-sociaal
minimum. Voor eenoudergezinnen is de 
toeslag 40% van dit min1mum. Deze inko
mensonafhankelijke toeslagen maken het 
principiele uitgangspunt van de individualise
ring der uitkeringsrechten ook weer tot een 
fictie. Tussen principe en praktische uitvoer
baarheid blijft aldus een kloof gapen die niet 
gemakkelijk te dichten is, ook niet als de 
arbeidsmarkt volledig geemancipeerd zal 
zijn. 

Economische onafhankelijkheid 
Als er iets gemeenschappelijks in de drie 
maatschappelijk-politiek belangrijke rappor
ten (Emancipatieraad, Teldersstichting, Van 
Kemenade, c.s. 1l te onderkennen is dan is 
het wei de gedachte dat door middel van 
betaalde arbeid iedereen zich economisch 
onafhankelijk moet kunnen maken van de
gene met wie zij of hij door het Ieven gaat. 
Voor deze 'emancipatie van de arbeids
markt' mag het sociale-zekerheidsstelsel 
geen belemmering vormen. Vooral bij de 
Emancipatieraad is dit instrumentarium van 
de betaalde arbeid verheven tot dogma. An
dere mogelijkheden worden niet in beschou
wing genomen, omdat de samenstellers van 
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het advies aan de regering blijkbaar geen 
andere weg meer willen begaan. Oat blijkt 
o.a. uit het feit dat zij niet opteren voor een 
gegarandeerd 'basis-inkomen' voor ieder
een; met dit middel zou namelijk ook een 
zeer sterke onafhankelijkheid kunnen wor
den bereikt, maar wei Iicht worden dan vooral 
bepaalde groepen vrouwen ontmoedigd om 
nog voldoende betaalde arbeid te verrich
ten. Juist voor vrouwen met een niet al te 
adequate opleiding en scholing, of met een 
andere voorkeur voor het inrichten van hun 
Ieven dan die van de leden van de Ennanci
patieraad zou een basisinkomen beter uitko
men dan een geemancipeerde arbeids
markt. Want hoe de ontwikkelingen ook mo
gen verlopen, nare en onaangename arbeid 
- ook als die betaald wordt - zal er altijd 
blijven. Onafhankelijkheid zou nog meer kun
nen betekenen als de arbeid geemancipeerd 
zou worden, d.w.z. meer gehumaniseerd en 
daardoor vaak vervangen door machines. In 
zeker opzicht werkt het denken van de 
Emancipatieraad over de sociale zekerheid, 
of moet ik zeggen de arbeidsmarkt, erg ver
starrend op toekomstmogelijkheden. 

Verbondenheid 
In de hier besproken publikaties komt het 
verschijnsel van de individualisering in het 
algemeen sterk geprononceerd op de voor
grond te staan. Juist omdat de auteurs -
behalve Varkevisser en Braakman c.s.- een 
vergroting van de individualisering nastreven, 
moeten er wei overdrijvingen en vergrovin
gen optreden. Oat is n1et aileen te verwach
ten in dergelijke teksten, maar zij moeten ook 
een dergelijke 'werving' hebben. Bovendien 
maken zij duidelijk, dat degenen die deze 
uitgangspunten wat meer willen relativeren, 
hier nu de kans toe krijgen door vooral op 
omissies en zwakke plekken te wijzen. 
In dit verband is het van belang de publika
ties door te lichten op zaken als solidariteit 
en gespreide verantwoordelijkheid; waarden 
die in christen-democratische kring van gro
te betekenis zijn. Tegen dit Iicht bezien, ko
men vooral de beschouwingen van de 
Emancipatieraad en de Teldersstichting (in 
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mindere mate) er erg mager vanaf. (Op het 
rapport van Van Kemenade c.s. ga ik hier 
niet verder in, omdat A. J. Vermaat in Chris
ten Democratische Verkenningen van de
cember 1984 hieraan een zeer uitvoerig be
sprekingsartikel heeft gewijd.) 
Door zo sterk de nadruk te leggen op de 
rechten van het individu wordt de voedings
bodem voor solidariteit zeer verschraald. 
Zelfs als de 'onderhoudsplicht van huwe-

' De beschouwingen van de 
Emancipatieraad en de 
Teldersstichting komen er 
erg mager vanaf , 

lijkspartners ten opzichte van elkaar' (ER, 
biz. 21) wordt afgewezen, moet er toch wei 
van een heel 'bijzonder' mensbeeld worden 
uitgegaan indien dan toch nog het gevoel 
van solidariteit een kans wordt gegeven. Na
tuurlijk kan men miJ tegenwerpen dat dit niet 
de bedoel1ng is, maar waartoe leidt het be
nadrukken van de onafhankelijkheid in eco
nomisch opzicht dan wei? Wat mensen bui
ten het economische b1ndt, wordt door de 
financiele-zelfstandigheidscultus op zijn 
minst aangetast wanneer een maatschappij 
haar sociale-zekerheidsstelsel z6 inricht. Een 
anonimisering van de samenleving krijgt dan 
in ieder geval grote kansen en belan
gengroepen van gelijkgezinde individuen 
zullen dan de solidariteit nog meer gaan 
afdwingen dan nu al gebeurt. Voor een beter 
sociale-zekerheidsstelsel is in ieder geval 
meer nodig dan individualisering; Iaten we 
dat maa·r vaststellen. 
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