
Soclaal-econorn1sch 

'Waarborgen voor 
zekerheid' en de 
verzorgingsmaatschappij 
door mr. drs. J.P. Balkenende 

Het rapport van de Wetenschappe/ijke Raad voor het 
Regeringsbeleid over de sociale zekerheid heeft vee! 
kritiek gekregen. Oft artikel onderscheidt zich hiervan, 
omdat bij de beoordeling van het rapport het christen
democratisch mens- en maatschappijbeeld de toetsings
criteria vormen. 

Mr. drs J P. Balkenende (1956) is staf
medewerker voor de sector socraal
economisch en financieel belerd van 
het Wetenschappelijk lnstrtuut voor het 
CDA 

'Waarborgen voor zekerheid'. 11 Onder deze 
titel heeft de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) een rapport ult
gebracht dat de contouren bevat van een 
nieuw stelsel van sociale zekerheid. Daar
mee is de literatuur over dit complexe onder
werp wederom uitgebreid. lmmers, de laat
ste Jaren zijn van diverse ZIJden publ1katies 
verschenen, om over de 'stelselherzienings
plannen' van het kabinet-Lubbers maar te 
zw1jgen. 
In dit art1kel wordt achtereenvolgens stilge
staan bij de door de WRR gesignaleerde 
knelpunten op het terrein van de sociale 
zekerheid, de contouren van het WRR-voor
stel (waarbij aan enig vaktechnisch jargon 
n1et kan worden ontkomen), enkele reacties 
daarop uit politieke en maatschappelijke 
kring en tenslotte - het hoofdbestanddeel 
van deze bijdrage - de verhouding tussen 
'waarborgen voor zekerheid' en het chris
ten-democratisch denken. 

I. Knelpunten 
De aanleiding tot de huidige discussie over 
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de sociale zekerheid is zonder twijfel het 
volumeprobleem: er wordt meer en boven
dien een steeds zwaarder beroep gedaan 
op het stelsel van sociale zekerheid, waar
door het geheel onbetaalbaar wordt. Het 
streven om mensen een plaats op de ar
beidsmarkt te Iaten innemen (en hen daartoe 
te activeren), waardoor dit stelsel in geringe
re mate behoeft te worden aangesproken, 
hangt hiermee ten nauwste samen. De plan
nen van de regering hebben,vooral tot doel 
de financiering beter beheersbaar te maken. 
De plannen van de WRR hebben evenwel 
een verder reikende strekking. 
In het rapport worden - op basis van gede
gen analyses - diverse problemen gesigna
leerd die een herorientatie op de wezens
kenmerken van ons stelsel van sociale ze
kerheid noodzakelijk maken. Kort aangeduid 
gaat het daarbij om de volgende kwesties: 

1 I Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 
Waarborgen voor zekerheid, een nieuw ste/se/ van soci
ale zekerhe1d in hoofdlijnen, 's-Gravenhaqe 1985. 
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1. Aan het huidige stelsel ligt de veronder
stelling ten grondslag dat volledige werkge
legenheid door overheidsbeleid kan worden 
gehandhaafd. Deze veronderstelling spoor
de met de gangbare economische opvattin
gen tot het begin van de jaren zeventig. De 
situatie is inmiddels echter drastisch gewij
zigd en door de exorbitante werkloosheid 
moeten steeds meer mensen een beroep 
doen op de sociale zekerheid. Dit beroep is 
voorts versterkt door maatschappelijke fac
toren zoals de vergrijzing van de bevolking, 
het afnemend aantal mensen per huishou
den, de toenemende deelname van (gehuw
de) vrouwen aan de betaalde arbeidsmarkt 
en het aantal arbeidsongeschikten (ter illu
stratie: ~et aantal werkenden per uitkerings
gerechtigde bedroeg in 1960 nog 3,4; in 
1984 is dit gedaald tot 1 ,3!). Een en ander 
heeft ertoe geleid dat de band tussen arbeid 
en sociale zekerheid steeds losser is ge
worden. 

2. Ondanks deze losser wordende band 
tussen arbeid en sociale zekerheid bleef de 
sociale zekerheid nog steeds in belangrijke 
mate gefinancierd door heffingen op arbeid. 
Het gevolg hiervan was dat de kosten van 
de factor arbeid steeds meer toenamen, 
waardoor een verschuiving van activiteiten 
van de formele naar de informele sector kon 
plaatsvinden. Arbeidsintensieve sectoren 
kwamen dus steeds meer onder druk te 
staan terwijl kapitaalintensieve sectoren 
veelal ondersteund werden door belasting
faciliteiten, WIR-premies, e.d. 
Een factor die evenzeer van invloed is op de 
vraag naar arbeid betreft het minimumloon. 
Met name in die sectoren waar de arbeids
productiviteit relatief laag is, be'lnvloedt het 
minimumloon de vraag naar arbeid in sterke 
mate. 

3. Een volgend essentieel punt vormt het 
sociaal-culturele klimaat waarin het stelsel 
werd opgebouwd. Het traditionele gezinspa
troon (met een mannelijke kostwinner en een 
vrouw die verantwoordelijk was voor de 
huishouding) had repercussies voor de ni-
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veaus van inkomens en uitkeringen: minu
mumloon en uitkering zouden voldoende 
moeten zijn om man, vrouw en enkele kinde
ren te onderhouden (behoefte-criterium). 21 
Nu dit patroon minder vanzelfsprekend is 
geworden en veelal meerdere inkomens per 
huishouden binnenkomen, dringt de vraag 
zich op welke consequenties hieraan ver
bonden moeten worden voor het systeem 
van sociale zekerheid. Naar het oordeel van 
de WRR is het wettelijke minimumloon geen 
doelmatig instrument meer om voor werken
den een inkomen op het minimum-behoef
te-niveau te realiseren. Dit alles hangt uiter
aard samen met het vraagstuk van de indivi
dualisering. Zolang de pluriformiteit in huis
houdens blijft bestaan en de arbeidsmarkt 
niet is ge1ndividualiseerd, d.w.z. zolang niet 
iedereen betaalde beroepsarbeid verricht, 
roepen zowel individualisering als het be
hoefte- of draagkrachtbeginsel spanningen 
op. Een pasklare oplossing - zo stelt de 
WRR - is niet voorhanden. 'Gezocht zal 
moeten worden naar een stelsel dat zoveel 
mogelijk indifferent is voor deze span
ningen'.31 

4. Tenslotte wordt gewezen op de com
plexiteit en ondoorzichtigheid van het huidi
ge stelsel. Door de veelheid van criteria, 
instanties e.d. is het sociale-zekerheidsstel
sel voor de burger een onontwarbare kluwen 
geworden. Ook de uitvoerbaarheid van re
gellngen is afgenomen. 

II. Het WRR-voorstel 
Het hoofddoel van de plannen van de WRR 
is de arbeidsmarkt beter te Iaten functione
ren door een verlaging van de kostenfactor 
arbeid. Deels wordt dlt bereikt door afschaf
fing van het minimumloon, deels door een 
verschuiving van de heffingsgrondslag van 
de sociale zekerheid, die dus niet meer ex
clusief op de factor arbeid zou moeten be-

2) Vgl. A Borstlap, 'NCW spreekt in striJd met christelijke 
sociale gedachte'. Trouw, 17 april 1985, biz. 5 

3) WRR. o.c. biz. 31 
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rusten. In de hoofdlijnen ziet het stelsel er als 
volgt uit: 

1 . Gedeeltelijk basisinkomen (GBI) 
ledereen ontvangt individueel een GBI van ± 
f 450,- per maand41 (dit is het verschil van 
een sociaal minimum van een huishouden 
en een alleenstaande). Tegenover het GBI 
staat geen arbeidsplicht. 
De verstrekking van het GBI, dat als het ware 
een 'vloer' legt in het 1nkomensgebouw, gaat 
gepaard met een gelijktijdige verlaging van 
het brutoloon, zodanig dat men er in netto
termen niet op achteruit gaat. Het bedrag 
waarmee het brutoloon wordt verlaagd, 
wordt aangeduid als het 'gebruteerde GBI'. 
Aangezien deze vermindering van toepas
sing is op het 'laatste deel' van het inkomen, 
moet rekening worden gehouden met de 
marginate druk van publieke heffingen op 
het bruto-inkomen (zoals inkomstenbelas
tlng, e.d.). In verband met vermnderde be
lastingopbrengsten e.d., die het gevolg zijn 
van de verlaging van het brutoloon, moet de 
overheid - wil zij althans haar overige actlvi
teiten in stand Iaten - voor de financiering 
van de GBI's veel meer ontvangen dan tou
ter het produkt van GBI x aantal ontvan
gers. Tussen de som van de 'gebruteerde 
GBI's' en de som van de GBI's zit dus een 
verschil. Omtrent de financiele consequen
ties bestaat thans grote onduidelijkheid. De 
WRR duidt op een bedrag van 10 miljard, het 
kabinet spreekt van enkele tientallen miljar
den, Flip de Kam berekende dat 76 miljard 
op andere basis dan de loonsom moet wor
den geheven en Henk Schol (Eisev1ers 
Weekblad) komt zelfs op een bedrag van 
109,6 mlijard 5

). De WRR heeft dan ook veel 
kritiek gekregen op de financiele verant
woording van haar plannen. Wei lijkt de dis
cussie over de f1nanc1ele aspecten van het 
WRR-voorstel vertroebeld te worden door 
verschlilende interpretaties van de 'kosten'. 
De WRR heeft het oog op de extra kosten, 
die verbonden zijn aan de introductie van het 
n1euwe stelsel, terwijl in de verschillende 
commentaren wordt gesproken over het to
tale bedrag waarvoor een andere finan-
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cieringsbron gevonden moet worden. Daar
door kunnen het bed rag van 10 miljard van 
de WRR en de veel hogere bedragen van 76 
en plm. 110 miljard niet op een lijn worden 
geplaatst. 
Wat echter ook zij van het financiele vraag
stuk, een belangrijk gedeelte van het te fl
nancieren bedrag zal in ieder geval op een 
andere wijze dan voorheen gedekt moeten 
worden. De WRR stelt voor de WIR (Wet op 
de lnvesteringsrekening) af te schaffen en 
diverse belastingen te verhogen. Sommigen 
vrezen dat de heffingsgrondslag onvoldoen
de zal blijken te zijn. De uitgaven staan vast, 
de inkomsten zijn echter verre van zeker. 

2. Algemene inkomensdervingsverzekering 
{A IV) 
ledere werkende is - 1n aanvulling op het 
GBI - verplicht verzekerd tegen de risico's 
van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werk
loosheid tot het niveau van het sociaal mini
mum van een alleenstaande. De op het equi
valentiebeginsel gebaseerde AIV heeft dus 
betrekking op een bedrag van ten hoogste 
f 600,-. 61 De u1tkeringsduur wordt gelijkge
steld aan de helft van de periode waarover 
premie is betaald (de arbeidsperiode) met 
een maximum van 6 Jaar. De WRR kiest voor 
een prem1epercentage op basis van het in
komen met een premie-inkomensgrens. De 
AIV is ge1hdividualiseerd en niet onderhevig 
aan een middelentoets. 

3. Algemene Bijstand (AB) 
In die omstandiqheden waarin GBI plus in-

4) In bepaalde gevallen wordt een 'verhoogd' GBI op het 
n1veau van het sociaal m1n1mum u1tgekeerd (aan bejaar
den, weduwen. vroeg gehand1capten en bl1jvend invali
den): kinderen ontvangen een 'verlaagd' GBI op het 
niveau van de hu1dige kinderbijslag. 

5) WRR, o.c. biz. 63: 'Bas1sloon le1dt niet tot hogere lasten' 
1n NRC-Handelsblad, 5 juli 1985; CA de Kam, 'Waar
borgen voor zekerheid' in Economisch Statistische Be
richten, nr. 3512, 3 JUii 1985, biz. 660-665; Henk Schol, 
'Bas1sinkomen: fiscale aardverschuiving plus pure 
lastenverzwaring' 1n Elseviers Weekblad, 6 juli 1985. 

6) Een werkloze alleenstaande die een voltijdse betrekk1ng 
heeft gehad en uiteraard premie heeft betaald ontvangt 
(incl. GBI) dus f 1 .050,-, een werkloze alleenverdiener 
en partner f 1.500,- en werkloze tweeverdieners ont
vangen samen f 2.100,-
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komen of GBI plus AIV ontoereikend zijn om 
op het niveau van het sociaal minimum te 
komen heeft de Algemene Bijstand een 
vangnetfunctie. Hierbij wordt wei een midde
lentoets gehanteerd, zij het dat het in de 
toets betrekken van (inkomen uit) vermogen 
wordt afgezwakt. Het sociaal minimum kan 
naar het oordeel van de WRR beter niet 
gekoppeld worden aan de loonontwikkeling, 
maar aan het nationaal inkomen per hoofd 
van de bevolking. De besluitvorming terzake 
geschiedt door de politiek. 

4. Vrijwillige inkomensverzekering {VIV) 
Het sluitstuk van de sociale zekerheid, na
melijk de verzekering van het boven-minima
le inkomensdeel, wordt gevormd door de 
VIV. Deze verzekering is vrijwillig en wordt 
individueel afgesloten. Weliswaar zouden in 
de CAO's bepalingen omtrent de VIV opge
nomen kunnen worden, doch individuele 
werknemers zouden zich aan deze bepalin
gen moeten kunnen onttrekken. De verzeke
ringsinstellingen krijgen - in tegenstelling tot 
de individuele werknemer- veel minder vrij
heid: zij worden geconfronteerd met een 
acceptatieplicht en een verbod op pre
miedifferentiatie. De grotere keuzevrijheid in 
dit systeem wordt gemotiveerd met de stel
lingname, dat het inkomen, de algemene 
ontwikkeling, de opleiding en de mondigheid 
van de burger doorgaans veel grater zijn dan 
in de periode toen het huidige stelsel van 
sociale zekerheid werd opgebouwd. 

De WRR verwacht met het voorstel onder 
meer de arbeidskosten te kunnen verlagen, 
de informele economie te kunnen bestrijden 
en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te kun
nen vergroten. 

Ill. Reacties 
De vele reacties, die vrijwel onmiddellijk na 
~ ublikatie van het rapport werden uitge
bracht, hebben voomamelijk een negatieve 
toonzetting. Kritiek werd 0ndermeer uitge
oefend op de ontkoppeling van lonen en 
uitkeringen, de aantasting van de inkomens 
van alleenstaanden en alleenverdieners, het 
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afstand nemen van het solidariteitsprincipe, 
het loslaten van het minimumloon en de 
vaststelling van het sociaal minimum, de on
zekerheden ten aanzien van de werkgele
genheidseffecten en de beteugeling van het 
'zwarte circuit' en met name het financiele 
plaatje van de voorstellen. Bij het lezen van 
de meeste reacties kan men zich niet aan de 
indruk onttrekken dat men zeer fragmenta
risch te werk is gegaan. Professor Douben, 
geestelijk vader van het WRR-voorstel, 
merkt dan ook niet ten onrechte op dat critici 
de neiging hebben om een aspect uit het 
rapport te lichten en daarop in te hakken om 
de rest onbespreekbaar te maken.7). 

Door de fragmentarische becommentarie
ring heeft men onvoldoende recht gedaan 
aan het denkwerk van de WRR, met name 
waar dwarsverbanden tussen verschillende 
maatschappelijke aspecten worden gelegd. 
De analyse van de huidige problemen die 
door de WRR wordt gegeven en die mede 
de basis vormt voor de voorstellen, alsmede 
de normatieve uitgangspunten die her en 
der in het rapport te vinden zijn, spelen een 
geringe of zelfs helemaal geen rol bij de 
commentatoren. Daarmee is naar onze in
druk onvoldoende recht gedaan aan het re
cente WRR-rapport. 
Een uitzondering hierop vormt de bijdrage 
van Flip de Kam (Sociaal Cultureel Planbu
reau) in Economisch Statistische Berichten81, 

die het plan op zijn innerlijke consistentie en 
op de doelstellingen van de WRR beoor
deelt. Naar zijn mening komt het voorstel 
niet tegemoet aan de door de WRR gesigna
leerde knelpunten: het stelsel wordt nog 
kostbaarder dan het huidige, de arbeidskos
ten worden weliswaar verlicht maar andere 
heffingen (belasting e.d.) zullen aanzienlijk 
stijgen (met aile mogelijke ongewenste neven 
effecten van dien, nog afgezien van de 
vraag of deze nieuwe heffingsgrondslag vol
doende zal blijken te zijn), en het stelsel 

7) De reacties zijn opgenomen in Beleid Beschouwd, nr. 
5179, d.d. 21 JUni 1985 en nr. 5188 d.d. 17 juli 1985. 

8) Zie noot 5. 
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wordt niet eenvoudiger. Het plan doet daar
bij wei recht aan de veranderende gezinspa
tronen e.d., maar het probleem van individu
alisering in de bijstand wordt niet opgehe
ven. Daarnaast verwacht De Kam een 
diepgaande be1nvloeding van de inkomens
verdeling die met name alleenverdieners en 
zelfstandigen zal treffen. Overigens blijft, zo
lang niet meer inzicht is verkregen in de 
cijfermatige aspecten, een technische be
oordeling ook koffiedik kijken. Niettemin ont
komt men niet aan de indruk dat de kritiek 
van De Kam zeer plausibele argumenten 
bevat. 

IV. 'Waarborgen voor zekerheid' en de 
verzorgingsmaatschappij 
Het kabinet Lubbers heeft de nodige kritiek 
moeten incasseren op de plannen met be
trekking tot de stelselherziening. Verworven
heden uit het verleden lijken niet Ianger van
zelfsprekend en zo'n proces van afslanking 
doet - zeker bij degenen die op het sociale-

' De WRR tendeert naar een 
'hardere verzorgingsstaat', 
terwijl in het CDA juist 
wordt gestreefd naar een 
verzorgingsmaatschappij. ' 

zekerheidsstelsel z1jn aangewezen - pijn. 
Het WRR-voorstel gaat - of men nu spreekt 
van vernieuwing of herziening - nog veel 
verder. De sociale zekerheid blijft beperkt tot 
het minimumniveau. Voor het overige is het 
een individuele kwestie. De vraag dringt zich 
op hoe een dergelijke benadering zich ver
houdt tot de politieke overtuiging van het 
CDA zoals neergelegd in het Program van 
Uitgangspunten. 
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Oat de overheid zich beperkt tot het mini
mumniveau is op zich niet bezwaarlijk mits 
solidariteit ook op andere niveaus en door 
andere organisaties en instellingen wordt 
gedragen. 'Solidariteit moet herkenbaar zijn', 
is een van de veel gehoorde geluiden uit de 
christen-democratie. De voorstellen uit het 
verkiezingsprogram om sociale partners 
meer taken en bevoegdheden te geven op 
het terrein van de sociale zekerheid91 , moe
ten mede in dit perspectief worden gezien. 

De afschaffing van het minimumloon en het 
afstand nemen van het behoefte-criterium, 
de beperking van de sociale zekerheid tot 
het sociaal minimum en de vermindering van 
de solidariteit, die voorts in meer anonieme 
structuren wordt gegoten, wijzen erop dat 
de WRR tendeert in de richting van een 
'hardere verzorgingsstaat' (waarbij de na
druk meer op staat dan op verzorging ge
legd moet worden). Daarentegen werd in het 
rapport 'Van verzorgingsstaat naar verzor
gingsmaatschappij', dat als zodanig door 
het CDA is geaccepteerd en dat mede het 
richtsnoer vormde voor de Programcommis
sie, juist opgemerkt dat de verzorgingsstaat 
zoals deze momenteel functioneert uit de 
hand is gelopen. 'Dit type verzorgingsstaat is 
noo1t zo bedoeld. Juist om de essentie van 
een verzorgingsmaatschappij te waarbor
gen, zullen wij de verzorgingsstaat grondig 
moeten herzien. We staan de komende ja
ren voor een krachttoer om een overheids
beleid te ontwikkelen waarmee in plaats van 
het afwentelen van verantwoordelijkheden 
deze weer worden onderkend en worden 
beleefd in de samenleving zelf.' 101 Op het 
eerste oog bestaat spanning tussen de 
structuurkenmerken van het WRR-plan en 
de nieuwe denklijnen binnen het CDA. Daar
mee is het eerste punt van bespreking aan
geroerd, namelijk de rol van de overheid in 
de samenleving. 

9) Uitzicht, hoofdstuk IV, art 58. 
1 0) Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschapp1j. 

1985, biz. 37 
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a. De rol van de overheid en de politiek 
De WRR heeft volgens de wet tot taak 'ten 
behoeve van het regeringsbeleid weten
schappelijk gefundeerde informatie te ver
schaffen over de ontwikkelingen die op 
langere termijn de samenleving kunnen 
be1nvloeden en daarbij tijdig te wijzen op 
tegenstrijdigheden en te verwachten knel
punten, probleemstell1ngen te formuleren ten 
aanzien van grote beleidsvraagstukken, en 
beleidsalternatieven aan te geven'. 
In het WRR-rapport worden diverse onder
werpen behandeld die wijzen op fundamen
tele veranderingen in de samenleving. Oat 
geldt bijvoorbeeld voor de individualisering 
en de primaire leefverbanden. Het IS echter 
opvallend dat een gedegen analyse van de 
rol van de overhe1d in de samenleving in dat 
rapport achterwege bl1jft. De staat wordt 
weliswaar als een 'ns1co-gemeenschap' be
schouwd en her en der wordt over de ver
antwoordelijkheid op het terrein van de soci
ale zekerheid gesproken. Oat z1ch in de 
visies op plaats en taak van de overheid 
verschuivingen voordoen, kan moeilijk wor
den weersproken. In academische en poli
tieke kring worden s1nds het eind van de 
jaren zeventig fundamentele discussies ge
voerd over de 1nrichting van de samenleving 
en met name de rol van de overheid. 11

' Deze 
rol komt steeds meer onder druk. Ook de 
publieke opinie is sinds 1967 onafgebroken 
en in toenemende mate van mening dat de 
overheidsuitgaven omlaag moeten. 121 De 
trend naar decentralisat1e en beslu1tvormng 
op decentraal niveau neemt toe en l1jkt sa
men te hangen met het afstand nemen van 
grootschalige structuren en instanties en van 
de ideeen van de maakbaarheid van de 
samenleving. Dit proces, dat zich in tal van 
Ianden en op diverse terreinen voordoet, kan 
waar het de rol van de overheid betreft nog 
verder worden versterkt door de erosie van 
het vertrouwen in de politiek. Wanneer deze 
tendenzen serieus worden genomen, komt 
men niet om de vraag heen of een groot
schalig systeem, dat het WRR-plan bevat, 
wei past in het huidige tijdsgewricht. Het is 
niet ondenkbaar dat - nog afgezien van 
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normatieve aspecten - deze vraag ontken
nend beantwoord moet worden. Het WRR
plan vergt - ervan uitgaande dat met het 
stelsel grote bedragen zijn gemoeid - een 
gigantische herverdelingsoperatie (namelijk 
een minder eenzijdige fixatie op de factor 
arbeid als voedingsbron van de sociale ze
kerheid). Daartoe moet de overhe1d zich van 
tal van instrumenten bedienen, die het sys
teem storingsgevoelig maken. In dit verband 
kan gedacht worden aan de onzekerheden 
omtrent de financiering, de 'schokeffecten' 
en het treffen van diverse maatregelen om 
neveneffecten te beteugelen (bijvoorbeeld 
het overheidsingrijpen in prijsaanpassingen, 
regulering van de instanties die de vrijwillige 
inkomensverzekering beheren etc.). Dit wat 
betreft de technisch-bestuurlijke aspecten. 
Er is echter meer. 
Hoewel de WRR voorstelt om het niveau van 
het sociaal minimum beleidsmatig te koppe
len aan het nationaal inkomen per hoofd van 
de bevolking, waardoor het stelsel ook in 
tijden van economsche neergang betaal
baar zou kunnen zijn, gaat het h1er om de 
facto om politieke beslu1tvorming. Het moet 
niet uitgesloten worden geacht dat de op
waartse beweg1ngen doorgaans sneller, eer
der en gemakkelijker tot stand gebracht zul
len worden dan bljstellingen in neerwaartse 
richting, zeker wanneer de verk1ez1ngen weer 
in zicht komen en de opin1epeil1ngen (te) 
nauwlettend gevolgd worden. De WRR 
merkt terecht op, dat in het huid1ge sociale
zekerheidsstelsel een 1ngebouwde rem, die 
tot uitgavenbeperk1ng leidt, ontbreekt.n De 
vraag mag gesteld worden of zo'n rem -
gegeven de politieke prakt1jk - wei in het 
WRR-systeem opgenomen is. In d1t verband 

11) Vgl. JAA van Doorn en C.J M. Schuyt Ired). De stag
nerende verzorgmgsstaat, Meppel 1978, H Daudt en E 
van der Wolk. Bedre1gde democratie? Assen/Arnster
dam 1978; Par!ementa1re controle en democrat1e 1n de 
verzorgingsstaat. Staatsrechtcongres 1980, Ars Aequi 
Libri. Utrecht 1980. B1nnen CDA-knng verscheen het 
rapport Gespreide Verantwoordelijkheid (19781 

12) Soc1aal Cultureel Planbureau, Sociaa/ Cultureel Plan 
1984. 's-Gravenhage 1984. biz. 289 

131 WRR. o.c biz. 76 
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zij terzijde gewezen op de 'public choice'
theorie - een theone waarin helaas een ele
ment van waarheid lijkt te schuilen - die 
ervan uitgaat dat de voornaamste zorg van 
politici niet is het a1gemeen belang te dienen, 
maar aan de macht te blijven waardoor het 
economisch beleid daaraan ondergeschikt 
wordt gemaakt. 141 Een andere kwestie be
treft het eventueel schuiven met niveaus van 
GBI en AB/AIV. Oergelijke besluiten zouden 
wei eens niet te overziene effecten kunnen 
hebben. Tegen deze argumenten kan uiter
aard worden ingebracht dat de niveaus van 
het sociale minimum momenteel ook door 
de overheid worden vastgesteld. Oat is op 
zich juist, maar de reikwijdte van dergelijke 
besluiten gaat veel verder naarmate ener
zijds iedereen op het systeem is aangewe
zen en anderzijds de financiele dekkingsmid
delen ten dele minder 'hard' zijn. 
Oit voert ons naar de principiele vraag of de 
overheid een sociale-zekerheidssysteem 
moet ontw1kkelen waarop iedereen - al
thans waar het het gedeelteliJk basisinko
men betreft- is aangewezen. Wanneer men 
stelt dat de overheid schild voor de zwakken 
is, behoort daar de priorite1t te worden ge
legd. Het is de vraag of dat in het voorgestel
de systeem mogelijk is. Het uitgangspunt 
zou moeten zijn dat zo weinig mogelijk men
sen gebruik behoeven te maken van het 
sociale-zekerheidssysteem en dat het de 
e1gen verantwoordelijkheid van mensen is 
om 1n beginsel in e1gen onderhoud (en in dat 
van hun partner en kinderen) te voorzien. Als 
men arbeidsongeschikt, ziek of werkloos 
mocht worden, moeten voorwaarden wor
den geschapen om de solidariteit zoveel 
mogelijk beleefbaar te doen zijn, bij de bur
gers zelf en in herkenbare verbanden (biJV. 
binnen onderneming of bedrijfstak), in plaats 
van deze te anonimiseren en te collectivise
ren. H1ertegen richtte z1ch juist de kntiek op 
de verzorg1ngsstaat. Het is nu juist de zin 
van de overheidstaak om mensen op hun 
verantwoordelijkheid aan te spreken. In deze 
opt1e heeft de overheid een meer aanvullen
de functie, die z1j overigens wei naar behoren 
heeft te vervullen. 

Ctmsten Democrat1sche Verkenn1ngen 1 0;85 

Een dergelijke benadering past in de lijn van 
de momenteel weer aan betekenis toene
mende leer van de soevereiniteit in eigen 
kring en die van de subsidiariteit. In deze 
maatschappijvisies heeft de overheid een 
aantal van zijn eigen taken en verantwoorde
lijkheden. Op die terreinen waar de overheid 
bevoegd is, dient zij met kracht te handelen. 
Tot deze taken wordt o.m. de zorg voor de 
minimale bestaansvoorwaarden gerekend. 
Wanneer nu de overheid hierboven uitgaat, 

' Een benadering conform 
'gespreide 
verantwoordelijkheid' lijkt 
meer te sporen met de 
sociaal-culturele 
ontwikkeling dan het 
grootschalige WRR-
systeem. ' 

overschriJdt zij haar eigen grenzen, stelt mo
gelljkerwijs haar wezenlijke taken in de 
waagschaal en komt zij in de verantwoorde
lijkheidssferen van anderen. 
De hiervoor geschetste benadering, waarin 
de lijn van de gespreide verantwoordelijk
heid tot uitdrukking komt, lijkt voorts meer te 
sporen met de huidige sociaal-culturele ont
wikkeling dan het grootschalige WRR-sys
teem. 
Hoe men echter ook aankijkt tegen de rol 
van de overhe1d, dit u1termate wezenlijke 
vraagstuk zou in rapporten met een zo be
langrijke thematiek niet mogen ontbreken. 
Wei is de vraag of van de WRR kan en mag 
worden verwacht om zich met dergelijke 
normatieve vraagstukken bezig te houden. 

14) Vgl. L. van der Geest, 'Een besche1den strateg1sch 
tekort' 1n Economisch Statistische Berichten. nr. 3516. 
31 juli 1985. biz. 749. 
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(Zou men op deze vraag voortborduren dan 
zou men wei eens tegen de paradox aan 
kunnen lopen dat enerzijds wetenschap niet 
waardenvrij is, terwijl anderzijds van de WRR 
geen normatieve keuzen kunnen worden 
verwacht. Het antwoord op deze vraagstel
ling valt echter buiten het bestek van dlt 
artikel.) 

b. De internationale dimensie 
Een volgend punt dat in het WRR-rapport 
onderbelicht blijft betreft de internationale 
dimensie. Het WRR-voorstel is- hoewel het 
rapport in diverse Europese Ianden vertaald 
zal worden uitgebracht- een nationaal plan, 
dat door de nationale overheid gerealiseerd 
moet worden. De vraag kan gesteld worden 
of dit vandaag de dag een realistische optie 
is. Daarbij gaat het uiteraard niet aileen orn 
de voorstellen als zodanig, rnaar ook om de 
aan deze voorstellen ten grondslag liggende 
analyses. 
Geconstateerd moet worden dat tal van 
maatschappelijke vraagstukken zich n1ets 
aantrekken van landsgrenzen: werkloosheid, 
echtscheidingen, nieuwe technologieen, po
litieke visies, etc. Meer en meer raken ont
wikkelingen in een proces van mondiale ver
vlochtenheid. Daarnaast blijken diverse 
maatschappelijke ontw1kkelingen (van poli
tieke, economische, sociale en culturele 
aard) op elkaar in te gnjpen. Het 1s de ver
dienste van de WRR dat men wijst op de 
samenhang van verschillende variabelen: 
demografische invloeden, individualisering 
en verandenngen in prirnaire leefvormen, ln
komensverdeling, werkgelegenheid en het 
(complexe) stelsel van sociale zekerhe1d. Dit 
neemt niet weg dat enkele relevante onder
werpen op de achtergrond blijven. 
Een van de rneest wezenlijke prernissen is 
dat een kostendaling van de factor arbeid de 
arbeidsintensieve sectoren weer rneer aan
trekkelijk zal rnaken, zodat de vraag naar 
diensten en goederen kan stijgen. Mede 
hierdoor zou het grijze circuit ingedamd kun
nen worden. Gaat deze redenering op? Als 
de consument zich uitsluitend zou Iaten lei
den door relatieve kosten/baten-overwegin-
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gen zou het antwoord wellicht bevestigend 
kunnen zijn. Echter door de toenernende 
vrije tijd, de 'gebruiksvriendelijkheid' van 
technische apparaten en materialen, het ple
zier orn dingen zelf te doen en de blijvende 
kostenverschillen lijkt het niet onwaarschijn
lijk dat produceren en consurneren weer 
meer geintegreerd raken. T offler spreekt 
van 'prosumptie' .151 Dit zou kunnen beteke
nen dat het grijze circuit wei eens door een 
geheel andere dan een rnin of rneer traditio
neel-economische bril rnoet worden be
zien.161 Als het zo is dat sociaal-culturele 
veranderingen hun weerslag vinden in eco
nomische gedragingen dan is het zeer wei 
denkbaar dat het ook het economisch denk
kader aanpassing behoeft. 171 Anders ge
zegd: is er rnomenteel - gelet op internatio
nale ontwikkelingen - niet rneer aan de hand 
dan Iauter het feit dat arbeid relatief duur is? 
Oat een dergelijke vraagstelling belangrijke 
beleidsimplicaties kan hebben, lijkt voor de 
hand te liggen. 

Een ander punt waar het rapport niet geheel 
duidelijk over IS- en waarop in verschillende 
commentaren scherpe kritiek is geleverd -
betreft de econom1sche gedragsreacties. 
Deze zouden - aldus de WRR - met teveel 
onzekerheid zijn omgeven. Nog afgezien van 
het fe1t dat daardoor 'het draagvlak' van het 
nieuwe stelsel Iemen voeten krijgt, 1s het 
goed om stil te staan bij de mogelijke inter
nationale effecten van de introductie van het 
WRR-stelsel. Wanneer een land als Neder
land onderworpen is aan lnternationaal-eco
nomische condit1es is het niet aileen verstan
dig, maar behoort het ook tot zijn verant
woordelijkheid, om niet al te veel uit de pas 

15) Alvin Toffler. De Derde Golf. Utrecht/Antwerpen 1983. 
biz. 251, e v. 

16) Ook op ander economisch gebied ziJn n1euwe inz1chten 
waarneembaar: vgl biJV. J Wemelsfelder. 'Kan het ont
staan van nieuwe technologieen worden be1nvloed?' 1n 
Economisch Statistische Berichten. nr. 3496. 6 rnaart 
1985. biz. 220-223. 

17) J.P. Balkenende, 'Werkloosheid: econorn1sche realiteit 
en politieke normativiteit' in Economenblad. Jrg. 7. nr. 2. 
27 februan 1985. biz. 1-2. 
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te lopen. De combinatie van een abrupte 
afbouw van de WIR, een verhoging van de 
vennootschapsbelasting en maatregelen in 
de BTW-sfeer, zou wei eens funeste gevol
gen kunnen hebben voor het internationaal 
opererende bedrijfsleven. Aan de ene kant 
wordt gewaarschuwd tegen kapitaalvlucht 
naar het buitenland, aan de andere kant -
maar dat is een vraagstuk van andere orde
valt te beluisteren dat deze kostprijsverho
gende belastingen nieuwe prikkels voor frau
de impliceren. 181 

Nu moet bij het laatste worden aangetekend 
dat, welk systeem men dan ook bedenkt, er 
alfljd aanknopingspunten voor fraude zullen 
zijn, en in die zin zijn de felle verwijten aan het 
adres van de WRR wellicht wat overdreven. 
De vraag rijst evenwel welk soort fraude men 
ernstiger acht. Mede aan de hand van deze 
vraag dient een systeem te worden beoor
deeld. Mochten de critici - waar het de 
negatieve effecten van het WRR-plan betreft 
- evenwel gelijk hebben, dan kan men zich 
afvragen wat de winst is van het voorstel. 
Het stimuleren van de arbeidsintensiviteit is 
zonder meer een toe te juichen maatregel 
van soc1ale aard; b1edt deze oplossing ech
ter- bij de door de WRR aangereikte instru
menten, gelet op de demografische ontwik
kelingen en 1n het perspectief van de interna
tlonale verhoudingen - ook echte zekerheid 
op langere term1jn? Oat de WRR de econo
mische gedragsreacties in het vage laat, 1s 
hem dan ook van verschillende zijden kwalijk 
genomen. 191 

Mede gezien de internationale verwevenheid 
van maatschappel1jke vraagstukken, waar
mee Nederland nadrukkelijk te maken heeft, 
zou een grotere aandacht aan dit aspect het 
rapport ten goede hebben gekomen. Moge
lijke misverstanden hadden daardoor kun
nen worden voorkomen. 

c. Samenhang sociale zekerheid en belas
tingen 
Zowel de sociale zekerheid als het belasting
stelsel zijn van invloed op de inkomensposi
tie. Uit het rapport bl1jkt ook dat deze onder
linq nauw samenhanqen Zo zal het gedeel-

telijk basisinkomen voor een niet werkende 
partner in mindering worden gebracht op de 
belastingvrije som van de werkende partner. 
De vrijwHiige inkomensverzekering is fiscaal 
aftrekbaar en de door bedrijven uitgekeerde 
GBI's kunnen in mindering worden gebracht 
op de door hen at te dragen belastingen. 
In het rapport wordt opgemerkt dat een 
uitputtende analyse van beide stelsels (soci
ale zekerheid en belastingen) in hun onder
ling samenhang te omvangrijk worden. 
Daarvoor kan aile begrip worden opge
bracht. De maatschappelijke betekenis van 
de sociale zekerheid in samenhang met de 
belastingheffing blijft echter reden voor de 
wenselijkheid van een geintegreerde bena
dering. 

In de soms verbeten strijd tussen aanhan
gers van de individualisering en het behoef
te- of draagkrachtbeginsel houdt de WRR 
op het eerste oog het midden. Zolang de 
pluriformiteit van huishoudstructuren en de 
verschillen in arbeidsparticipatie voortduren 
roepen beide benaderingen spanning op en 
is een pasklare oplossing n1et voorhanden. 
De WRR streeft derhalve naar een stelsel dat 
zoveel mogelijk indifferent is voor deze span
ningen. 
Ondanks dit uitstekende uitgangspunt, kiest 
men feitelijk evenwel voor een ge·,·ndividuali
seerd stelsel (GBI, AIV, VIV), behalve waar het 
de Bijstand betreft: daar wordt uitdrukkelijk 
rekening gehouden met het samenlevings
verband. Daarmee zou de WRR wei eens op 
hetzelfde spoor kunnen zitten als de over
heid: er lijkt met name dan rekening te wor
den gehouden met samenlevingsverbanden 
als het de overheid niet ongelegen komt. 
Aangezien de WRR voorts het minimumloon 
wil afschaffen (dat nu nog gerelateerd is aan 
het 'behoefte-criterium') komt zijn opmer
king over het meer nadruk leggen op de 

18) Zie o.m. 'De WRR heeft nagedacht. wie maakt de 
sommen?' in NRC-Hande!sblad. 19 juni 1985 en De 
Kam o.c. biz. 663. 

19) Bijv. A.F. van Zweeden, 'Basisinkomen op te zwakke 
grondslag' in Economisch Statistische Berichten, nr 
3512. 3Juli 1985. biz. 672. 



inkomensverdeling van huishoudens 201 wat 
in de Iucht te hangen. 

Het zou interessant geweest zijn als ook het 
belastingstelsel in de beschouwingen zou 
zijn betrokken. Niet aileen vanwege de prin
cipiele vraagstukken - waarover in het on
derstaande meer - maar ook vanwege de 
effecten van het soctale stelsel op de inko
mensverdeling. Flip de Kam gaat er - in 
tegenstelling tot de WRR - van uit dat het 
nieuwe stelsel de inkomensverdeling van 
huishoudens diepgaand zal be't'nvloeden. 
Daarmee zou de doelstelling van de WRR -
een voor de hierboven genoemde spannin
gen indifferent stelsel - niet gehaald zijn. 

d. Noodzaak van het stelsel, pluriformiteit 
en solidariteit 
De knelpuntenanalyse van de WRR leidt 
zonder twiJfel tot de noodzaak van bezinning 
op ons huidige sociale-zekerheidsstelsel. 
Men kan zich evenwel afvragen of verschil
lende kwesties de radicaliteit van het voor
stel rechtvaardigen. Zo men al de gedachte 
van een GBI voorstaat, wat hebben partners 
die geen betaalde beroepsarbeid verrichten 
aan een basisloon als de belastingvrije som 
van de werkende partner in gelijke mate 
wordt verminderd? Wat betekent de verla
ging van de loonkosten voor bedrijven als 
belastingen voor hen toenemen, nog even 
afgezien van de effecten van een BTW-ver
hoging? Leidt het systeem tot een terugdrin
ging van de collectieve uitgaven? Voorts lijkt 
de problematiek van het loonniveau zich niet 
in aile sectoren even sterk te doen voelen. 
De problemen zitten - waar het de burgers 
betreft - vooral in dienstverlenende bedrij
ven, waar het uurloon bijzonder hoog ts 
(bouw, schilderwerk, etc.). Het is denkbaar 
om een beleid te ontwikkelen dat specifiek 
op die sect oren is gericht. 211 

Daarnaast dient de totale economie in de 
beschouwing te worden betrokken. Gesteld 
dat door een stelselwijziging bepaalde kapi
taalintensieve bedrijven minder renderend 
worden of in de problemen geraken, dan lijkt 
dit evenzeer consequenties te hebben voor 
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het draagvlak van de sociale zekerheid en de 
werkgelegenheid in het algemeen. Tenslotte 
zou een bijstelling van de lonen in neerwaart
se richting loch niet die positieve effecten 
kunnen hebben die men er nu van verwacht. 
In dit kader kunnen de maatregelen op het 
terrein van de minimum jeugdlonen in herin
nering worden gebracht. De vraag is dan 
ook of het WRR-stelsel niet te algemeen is 
voor een aantal specifieke problemen. Het 
rapport van de WRR heeft een aantal vragen 
opgeroepen; vragen die in een hopelijk fun
damenteler debat dan de eerste, primaire 
reacties nader aan de orde zullen moeten 
komen. 

Met de terugdringing van de arbeidskosten 
zijn onlosmakelijk de afschaffing van het 
mtntmumloon en de introductie van een ge
deeltelijk basisinkomen verbonden. Niet kan 
worden ontkend dat de band tussen arbeid 
en inkomen steeds losser is geworden. Ech
ter welke consequenties moeten hieraan 
worden verbonden? Een uiterst wezenlijke 
vraag die zich opdringt betreft het pnncipiele 
punt of gekozen moet worden voor een 
systeem van een gegarandeerd basisinko
men. In het CDA-rapport 'Van verzorgings
staat tot verzorgtngsmaatschappij' wordt 
deze vraag ondubbelzinnig beantwoord: 
'Een gegarandeerd basisinkomen voor ie
dereen, los van de plicht tot arbeid, wiJzen wiJ 
af: er is geen enkele aanleiding het waarde
volle beginsel verder uit te hollen dat mensen 
zo mogelijk zelf voorzien in hun onderhoud 
en dat van hen die daarop zijn aangewe
zen' .22

; Wanneer nu niet gekozen wordt voor 
een (gedeelteliJk) basisinkomen kan de vraag 
worden gesteld hoe dan bijvoorbeeld de 
waardering voor de niet-betaalde arbeid 
zichtbaar wordt gemaakt. Momenteel ge
schiedt dit ondermeer door in het minimum
loon rekening te houden met het behoefte-

201 WRR, o.c. biz 26 
21) Ook het KNOV l1et zich 1n deze zin u1t over het WRR

voorstel 
22) Van verzorgingsstaat naar verzorglngsmaatschappij, 

biz. 41. 
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criterium. Aan deze situatie nu wenst de 
WRR een e1nde te maken. 
Alvorens dieper op dit punt in te gaan moet 
worden stllgestaan bij de pluriformiteit van 
de huishoudens. Ontegenzeggelijk zal de 
arbeidspart1cipatie van bijvoorbeeld gehuw
de en samenwonende vrouwen toenemen. 
Dit proces is vooral onder jongeren al volop 
aan de gang en kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan een meer evenwichtige verdeling 
van betaalde en niet betaalde activiteiten 
tussen mannen en vrouwen. Echter, betwij
feld moet worden of 1n de nabije toekomst 
eenduidige gedrags- en relatiepatronen zul
len ontstaan. 
De traditionele rolverdeling en primair 'man
nelijke' arbe1dspartic1patie zullen plaats ma
ken voor een zeer diffuus patroon van ge
zinssamenstelling, rolverdeling, beroeps
deelneming e.d. Het is bu1tengewoon lastig 
om systemen te ontwikkelen die aan die 
versche1denheid recht doen. Hoewel de 
WRR een stelsel nastreeft dat zoveel moge
liJk indifferent is voor de spanningen die sa
menhangen met de grote mate van plurifor
mlteit tussen de huishoudens, lijkt het niet 
onaannemelijk dat in het stelsel een norma
tleve keuze IS gedaan die meer dan evenre
dig ten voordele werkt van huishoudens 
waann beide partners werken. 23' 

Het pnnc1p1ele punt dat zich h1erb1j voordoet 
betreft de mate waarin de overhe1d mag 
ingrijpen 1n de verantwoordeiiJkheid van sa
menlevlngsverbanden. 2 ~' Met name zal 
voorkomen moeten worden dat systemen 
worden ontwikkeld die de keuzevnjheid van 
degenen die op de onderste treden van de 
1nkomensladder staan meer dan gerecht
vaardlgd beknotten. Hetzelfde geldt voor het 
ontwikkelen van stelsels die beide partners 
dw1ngen z1ch op de arbeidsmarkt te bege
ven. Een stelsel van sociale zekerheid d1ent 
naar onze mening deze pluriformite1t zoveel 
mogelijk te respecteren, zodat verantwoor
delijkheid optimaal kan worden beleefd. In 
dit kader ziJ gewezen op artikel 41 van het 
Program van Uitgangspunten, waarin wordt 
gesteld dat de sociale zekerheid (en het 
f1scale stelsel) op het samenlevingsverband 
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moet worden afgestemd waarin de uitke
ringsgerechtigde (c.q. de belastingplichtige) 
woont en leeft. 
Nu de WRR kiest voor een hard stelsel van 
sociale zekerheid, afschaffing van het mini
mumloon en maatregelen in de inkomens
sfeer, die volgens De Kam met name alleen
verdieners en zelfstandigen treffen, kan men 
waarschijnlijk moeilijk om de conclusie heen 
dat de WRR hier een normatieve keuze doet. 
Op zich bestaat daartegen geen bezwaar, 
mits men die keuze expliciteert en toelicht. 
Ovengens blijkt ook hier maar weer dat de 
wetenschap niet 'waardenvrij' kan zijn. 
Een andere normatieve keuze die de WRR 
doet heeft betrekking op de solidariteit in de 
samenleving. Reeds hiervoor werd bezwaar 
aangetekend tegen de anonimiteit en groot
schaligheid van het stelsel, die niet lijken te 
sporen met het Program van Uitgangspun
ten (arc. 40, 42). Waar het echter vooral om 
gaat is dat het WRR-voorstel sterk gericht is 
op de indiv1duele persoon, die bijvoorbeeld 
zelf uitmaakt of wei of niet voor een vrijwillige 
inkomensverzekering wordt gekozen. Even
tuele CAO-afspraken terzake zouden niet 
dwingend mogen zijn. 
In christen-democratisch opzicht betekent 
solidanteit dat een sterke mag worden aan
gesproken op dlens verantwoordelijkheid 
om solidair te zijn met de zwakke. Op dit 
punt bestaat spanning met het WRR-voor
stel. De sterke hoeft zich in het geheel niet te 
verzekeren en kan z1ch daardoor onttrekken 
aan de mede-verantwoordelijkheid voor de 
zwakke. Dit hangt uiteraard samen met de 
technische benadering van de VIV door de 
WRR. Als men echter solidariteit daadwer
kelijk inhoud wil geven, dan moet de sociale 
zekerheid (en n1et aileen op het minimumni
veau) ook in dat perspectief worden ge
plaatst. Van dat laatste nu is in het WRR
voorstel slechts in beperkte mate sprake. 

23) In d1t verband ZiJ verwezen naar de reacties van PvdA en 
Flip de Kam 

24) Vgl. de discussie tussen YE.M A. Timmerman-Buck. 
L.G. W1nsemius-Korfker en A. Bakker-Osinga 1n Chns
ten Democratische Verkenningen. nrs. 5/84 en 10/84 
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Wanneer we bovenstaande kritische kantte
keningen de revue Iaten passeren, dan blijkt 
dat ten aanzien van sommige aspecten 
spanning bestaat met het christen-demo
cratisch gedachtengoed. Het betreft de visie 
op de inrichting van de samenleving (bena
drukking van de rol van de overheid versus 
de gespreide verantwoordelijkheid), de 
grootschaligheid en de anonimiteit van het 
sociale-zekerheidsstelsel versus solidari
teitsbeleving in herkenbare maatschappelij
ke verbanden, de keuzevrijheid van het indi
vidu versus solidariteit van sterken met 
zwakken. 
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Sociaal-economisch 

Voorts kan het stelsel - afhankelijk van de nu 
nog niet geheel te overziene financiele effec
ten - de inkomensverdeling tussen huishou
dens be'fnvloeden en daarmee een norma
tief stempel drukken op gedrags- en rela
tiepatronen. In de discussie over het WRR
rapport 'Waarborgen voor zekerheid', die 
srellig gevoerd zal gaan worden en hopelijk 
een aantal nu nog bestaande onduidelijkhe
den zal wegnemen, zullen de normatieve 
aspecten voorop gesteld moeten worden. In 
dit artikel is gepoogd enkele elementen voor 
die discussie aan te dragen. 
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