
COLUMN 2 

Waarheen, na de welvaartsstaat? 

Hoe zal de nieuwe welvaartsstaat, of liever 
hoe zal de maatschappijvorm, die na de 
huidige komt eruit zien? Over die vraag 
moet iedere politieke partij zich dezer 
dagen buigen. 't Is duidelijk, dat de wel
vaartsstaat zoals die in Nederland opge
bouwd is na 1945 en waaraan zoveel 
christen-democraten gewerkt hebben zijn 
tijd gehad heeft. De welvaartsstaat kan 
domweg de beloften waarop zij is geba
seerd niet waarmaken. De één na de ander 
blijken zij onhoudbaar. De Kinderbijslag 
is reeds sinds een drietal jaren lager en de 
bezuiniging erop gaat door. De relatief 
hoge uitkeringen voor jeugdigen gaan 
omlaag. En wie rekent nog op de hand
having der ook weer relatief hoge WAD
uitkeringen? En zo zou ik door kunnen 
gaan. 
Wij hebben een systeem van inkomens
garanties opgebouwd, dat op zand ge
bouwd blijkt te zijn. Het systeem moest 
mensen door tijdelijke of blijvende tegen
slagen heen helpen. Bovendien zou die 
hulp een nationale tegenslag kunnen ver
zachten. Niet slechts konden we ons de 
welvaartsstaat veroorloven, maar we had
den haar nodig om economische stabiliteit 
te behouden. Nu blijkt dit zelfde systeem 
veeleer de economische stabiliteit, die zoek 
geraakt is, verder te ondermijnen. 
Het gevaar is aanwezig en we hebben het 
sinds 1977 aan den lijve meegemaakt, dat 
de bezuinigingsnoodzaak sneller groeit 
dan ons denken over de mogelijke en wel
licht zelfs wenselijke bezuinigingen ons 
toelaat. Het is immers zo, dat bezuini
gingen nooit alléén maar door economi
sche noodzakelijkheden kunnen worden 
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bepaald. Net zoals wij de regeling maak
ten niet omdat het zo aardig was, dat het 
economisch kon, maar op grond van over
wegingen van rechtvaardigheid en solida
riteit, kunnen zo ook niet om louter eco
nomische redenen worden teruggedraaid. 
Ik ben bang, dat dit laatste wél gebeurd is. 
De correctie der systeemfouten uit Bestek 
'81 kon er mee door, en liet zich redelijk 
verdedigen, ook om andere dan economi
sche redenen. Ook de operatie Kinder
bijslag lijkt goed verdedigbaar. Hetzelfde 
geldt voor veel kleinere veranderingen, 
zoals de verlenging van de zgn. referentie
periode in de WW (de tijd dat men premie 
betaald moet hebben, vóór de rechten in
gaan). Met moeite is verdedigbaar, dat 
jongeren hun uitkeringen sterk terug 
zien lopen (arbeidsmarktoverwegingen 
blijken hierbij belangrijk). Maar er ge
beurt veel meer. Ik denk, dat we moeten 
voorkomen, dat het op grote schaal be
zuinigen uit nood wordt. Kan iemand bij
voorbeeld in de omvangrijke ingreep, die 
de begroting van 1983 enigszins in even
wicht moest helpen, de grootscheepse pre
mieverhoging, méér zien dan een nood
greep om het financieringstekort althans 
iets te limiteren? Kan men zeggen, dat de 
begroting 1983, waarbij noch de koop
kracht, noch de inkomensverdeling, noch 
de werkgelegenheid kon worden ontzien, 
door méér werd gemotiveerd dan door de 
(inderda<1.d aanwezige en op zich respec
tabele) noodzaak om paal en perk te stel
len aan het financieringstekort? 
Natuurlijk moet het financieringstekort 
omlaag. Niemand kan daar nu nog aan 
twijfelen. Natuurlijk zullen er koopkracht-
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offers gebracht moeten worden en onge
twijfeld zal het niet elk jaar gelukken dat 
nivellerenderwijs, of zelfs maar inkomens
politiek neutraal te laten verlopen. Maar 
toch. In mijn ogen krijgt de bezuinigings
operatie meer het karakter van een 'sauve 
qui peut', of van een redden wat er nog 
te redden valt, dan van een zorgvuldig 
geprepareerde weg naar de nieuwe maat
schappijvorm. de post-welvaartsstaat. 
Dit post-welvaartsstaat, de na-verzor
gingssamenleving, ligt ongetwijfeld in het 
verschiet. Het zou goed zijn, de contouren 
ervan reeds te traceren. Lagere uitke
ringen? Uitkeringen, die naarmate de tijd 
verloopt het karakter van de Bijstand 
krijgen? Middelentoetsen? Waar loopt het 
allemaal op uit? Bovendien: gaat er een 
tijd komen van economisch herstel, waarin 
de uitkeringen (of sommige uitkeringen) 
weer omhoog gaan? 
Het ontwerpen van een nieuwe maat
schappijvorm (want daarom gaat het), kan 
niet het werk zijn van de zogenaamde 
sociale-verzekeringsdeskundigen alleen. Ik 
denk wel eens, dat we nadat de eerste 
barrières genomen waren van verplichte 
sociale verzekering en volksverzekering te 
gemakkelijk de zaak hebben laten bedis
selen door de deskundigen op dit ene ter
rein. Wellicht hadden meer ook anders ge
richte wetenschappers: sociaal-psycho
logen, economen, sociologen, mee moeten 
denken over dit gebouw. En gebeurt nu, 
bij het terugdraaien niet weer zo iets? De 
in nood verkerende financiële specialisten 
leggen hun eisen op tafel en de sociale 
zekerheidsexperten vertellen hoe welke 
bedragen beschikbaar kunnen komen. 
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Maar zo simpel ligt het niet! 
Het gaat om niet meer en niet minder dan 
een nieuw maatschappijmodeL Betaal
baar, en bestand tegen depressie en lage 
economische groei en liefst groei- of al
thans stabiliteitsbevorderend. Bovendien 
moet het passen in onze opvattingen over 
solidariteit, rechtvaardigheid en persoon
lijke verantwoordelijkheid. Hoeveel haast 
de bezuinigingen ook hebben, weet ieder
een eigenlijk wel waarmee we bezig zijn? 
Aan een fundamentele bezinning is niet te 
ontkomen. Het zojuist verschenen rapport 
van het Wetenschappelijk Instituut over 
de toekomst van de sociale zekerheid 
vormt een nuttige aanzet voor deze nood
zakelijke bezinning op de gehele proble
matiek van de welvaartsstaat. 


