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door drs. L. Lamers 

L. Lumers, geboren in 1922, studeerde economie aan 
. ._ de vroegere Economische Hogeschool te Rotterdam 

en aan de Vrije Universiteit. 
Sedert I januari 1973 is hij als directeur-generaal bij 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
belast met de leiding van de sociale-zekerheidssector, 
die vanaf" het optreden van het kabinet- Lubbers tevens 
de Algemene Bijstandswet omvat. 

Sociale zekerheid in kerend tij 1 

Inleiding 
In december 19H2 verscheen onder de titel 'Vernieuwing om behoud' een rapport van 
een werkgroep van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het rapport is 
blijkens de ondertitel bedoeld als een christen-democratische bijdrage aan de 

.-,.,. discussie over de ontwikkeling van de sociale zekerheid. 
Als voornaamste motiefvoor het nader analyseren van het functioneren van de sociale 
zekerheid noemen de samenstellers van het rapport. dat er naar hun oordcel 
aanwijzingen zijn, dat het stelsel niet (meer) overeenkomstig de oorspronkelijke 
bedoelingen functioneert. Directe aanleiding tot deze studie vormden financiële 
overwegingen. Terecht wordt geconstateerd, dat bij gebrek aan voldoende 
economische groei behoud van het stelsel van sociale zekerheid alleen mogelijk is 
door het stelsel te vernieuwen. 

Douben heeft in dit blad aan het rapport 
'Vernieuwing om behoud' reeds een 
overwegend lovende beschouwing ge
wijd2). Ook mij is gevraagd het rapport 
te bespreken. Ik heb die uitnodiging 
gaarne aanvaard. Overeenkomstig het 
Ierzoek van de redactie zal ik daarbij 
meer dan Douben ingaan op de door de 

... , werkgroep geformuleerde concrete voor
stellen en deze toetsen aan een aantal 
uitgangspunten. Met het formuleren van 
mijn commentaar heb ik gewacht tot het 

verschijnen van de adviesaanvraag van 
het kabinet aan de Sociaal-Economische 
Raad en de Emancipatieraad over de 
herziening van het stelsel van sociale ze
kerheid 3 . Daardoor wordt het mogelijk 
een deel van de concrete ideeën van de 
werkgroep te vergelijken met de voorne
mens van dit kabinet. 
Het rapport van de werkgroep is veelom
vattend en uitvoerig. Slechts enkele as
pecten ervan zullen in onderstaande be
schouwingen de aandacht kunnen krijgen 

I) De inhoud van dit artikel komt voor rekening van de auteur persoonlijk. 
2) Prof. dr. N.H. Douben. Renovatie van de sociale zekerheid. Christen Democratische Verkenningen. I <J~J 
nr. I. blz. 4v.v. 
])Tweede Kamer. zittini! I<JR2-l<J~3 nr. 17475. A. 
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die zij verdienen. In het hierna volgende 
zullen enkele aantekeningen met een 
meer algemeen karakter worden ge\ olgd 
door een kritische bespreking van de 
voorstellen op het terrein\ an de uitkc
ringen bij ouderdom. werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid. Ik heb er daarbij 
naar gestreefd. om al te technische uit
eenzettingen te\ crmijden. Helemaal ge
lukt is dat overigens niet. Het op onder
delen nogal technische karakter van dit 
rapport maakte dat onmogelijk. 

Sociale Zekerheid. 

BcgripshcpaliJzg 
Het rapport begint met enkele beschou
wingen over het begrip sociale zekerheid. 
De aandacht gaat daarbij uit naar de 
verhouding tussen sociaal beleid. sociale 
zekerheid en sociale \Trzckeringcn. Sa
menvattend wordt gesteleL dat sociaal be
leid waarborgen geeft en ruimte schept 
voor een menswaardige ontplooiing in 
het economisch en maatschappelijk le
ven. Daarbinnen is de sociale zekerheid 
in het bijzonder gericht op het bieden \an 
bescherming tegen belangrijke risico's als 
het wegvallen van het inkomen of het 
ontstaan van extra zware lasten. Daar
naast zou de sociale zekerheid er mede 
op gericht moeten zijn de oorzaken\ an 
het vcrlies van inkomen door arbeidson
geschiktheid of werkloosheid weg te 
nemen. 
In literatuur en spraakgebruik worden 
begrippen als sociaal beleid. sociale ze
kerheid. sociale vcrzekering en voor
ziening vaak op venvarrende wijze ge
bruikt. Het is voor mij de vraag of die 
verwarring door de beschouwingen van 
de werkgroep wordt beperkt. Immers. als 
men- zoals de werkgroep doet- stelt. 
dat het in het sociale beleid gaat om de 
wijze. waarop mensen met elkaar om-
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gaan in het maatschappelijk en econo
misch leven. welke vorm van beleid blijft 
daar dan buiten'? En welke is de plaats 
van de sociale zekerheid. de sociale ver
zekeringen en de sociale voorzieningen in 
het geheel'? 
IK ben mij ervan bewust. dat met de vele 
pogingen. die zijn gedaan om te komen 
tot meer begripsmatige duidelijkheid op 
dit punt. mogelijk \eelecr het tegendeel 
is bereikt. Niettemin is duidelijkheid met 
betrekking tot in ieder geval de begrip
pen ~ociale zekerheid. sociale verzekerin
gen en sociale voorzieningen en hun on
derlinge\ erhoudingen gewenst. 

Sociale ::ckerheid 
Beginpunt zou daarbij naar mijn mening 
moeten zijn het begrip sociale zekerheid. 
Onder sociale zekerheid ware te verstaan 
de toestand. waarin de leden van een 
gemeen~cl1ap verkeren als zij materieel 
geborgen zijn. dat wil zeggen: er zeker 
van zijn dat zij genijwaard zullen blijven 
tegen gebrek 4

. Sociale-zekerheidsbeleid 
is dan het beleid dat erop gericht is de 
toestand \ an ~oei ale zekerheid dichterbij 
te brengen. Het is een vorm van comple
mentair beleid. in die zin dat aan socialc
zckerhcidsrcgelingen behoefte is indien 
en naar de mate waarin de mogelijkhe
den voor de burger ontbreken om zelf de 
\Crantwoordclijkhcid voor de voor
ziening in het bestaan op zich te nemen. 
Terecht wijst de werkgroep er een- en 
andermaal op. dat het primaat van de 
eigen. individuele \ erantwoordelij kheid 
onder de \igeur van het huidige stelsel te 
zeer in het gedrang is gekomen. Stelsel
herziening moet. ook volgens de werk
groep en- zij het minder expliciet- het 
kabinet. leiden tot herstel van dat pri
maat. 
Het sociale-zekerheidsbeleid heeft nood
zakelijkerwijs twee kanten. In de eerste 

4) Zo ook prof. mr. J.J.M. van der Ven. Sociale zekerheid en l'culer. Sociaal \laandhlad Arbeid 1\!63. hl7. 
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plaats is het gericht op financiële bescher
ming. Daarnaast moet dit beleid zich 
richten op de bevordering van de maat
schappelijke ontplooiing. Het moet de 
sociale-zekerheidscliënt zo snel als moge
lijk weer onafhankelijk van sociale-ze-

·-;. kerheidsuitkeringen en/of -voorzieningen 
laten functioneren. Beide kanten van het 
sociale-zekerheidsbeleid kunnen overi
gens niet los van elkaar worden gezien. 
De mate. waarin inkomensbescherming 
wordt geboden. kan van grote invloed 
zijn op de motivatie tot het (weer)onaf
hankelijk gaan functioneren van de uit
keringsgerechtigde. en daarmee op de ef
fectiviteit van instrumenten van volume
beleid. 

Volumebeleid 
Onder volumebeleid versta ik het beleid 
dat erop is gericht het beroep op sociale 
zekerheid naar omvang en duur te beper
ken. Zie ik het goed. dan beschouwt de 

-'-'", werkgroep dit- in termen van bevorde
ring van de maatschappelijke ontplooiing 
-als de oorspronkelijke doelstelling van 
het sociale-zekerheidsbeleid. Bij de his
torische juistheid van deze opvatting 
kunnen vraagtekens worden geplaatst. 
Zover mij bekend is deze doelstelling 
eerst ter gelegenheid van de parlementai
re behandeling van de WAO met de no
dige nadruk naar voren gebracht. Wij 
hebben daar een omvangrijk voorzienin
genpakket-thans ondergebracht in de 
AAW- aan te danken. Hoe dit ook zij. 
met de opvatting van de werkgroep. dat 
meer moet worden gedaan om te voorko
men. dat men afhankelijk wordt en blijft 
van collectieve voorzieningen (volume-

.. , beleid) ben ik het van harte eens. 
De moeilijkheid is- ook de werkgroep 
wijst daarop- dat de omvang van het 
beroep op de sociale-zekerheidsregelin
gen voor een belangrijk deel wordt be
paald door de economische situatie in het 

algemeen en de situatie op de arbeids
markt in het bijzonder. 
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Het volumebeleid kan niet meer doen 
dan zich in hoofdzaak richten op het te
rugdringen van werkloosheid. die- gege
ven de situatie op de arbeidsmarkt- on
nodig is, en op het voorkómen van ver
mijdbaar verzuim wegens ziekte of ar
beidsongeschiktheid '. Van groot belang 
is daarbij de aansluiting op beleidsterrei
nen als werkgelegenheids-. arbeidsom
standigheden- en arbeidsvoorzieningen
beleid. gehandicaptenbeleid. etc .. Een 
goede coördinatie. ook als het gaat om de 
uitvoering van regelingen op deze terrei
nen. kan van groot belang zijn voor de 
kansen van uitkeringsgerechtigden om 
weer onafhankelijk te worden van collec
tieve voorzieningen. Daarnaast moet bin
nen het sociale-zekerheidsbeleid zelf 
worden gezocht naar effectieve instru
menten van volumebeleid. De werkgroep 
benadrukt in dit verband het belang van 
een grotere verantwoordelijkheid op on
dernemingsniveau. 
Daarvoor zou een geheel nieuwe wetge
ving noodzakelijk zijn. waarvan de kern 
zou moeten worden gevormd door een 
intentieverklaring. die werknemers en 
werkgevers oproept tot samenwerking 
ter behartiging van het volumebeleid. 
Succesvolle samenwerking zou moeten 
worden beloond met premieverlichting. 
onvoldoende inspanning zou moeten lei
den tot premieverzwaring. 
Ik meen dat het hier om waardevolle 
ideeën gaat die verdere uitwerking waard 
zijn. Ik teken daarbij wel aan. dat ik mijn 
twijfels heb als het gaat om de praktische 
betekenis van intentieverklaringen van 
de wetgever. Dergelijke twijfels heb ik al 
veel minder als het gaat om de effectivi
teit van financiële prikkels. 
Daarnaast zouden wij er goed aan doen 
om bij het zoeken naar instrumenten van 
volumebeleid ook over onze grenzen te 

5) Zie hierover ook de notitie Volumebeleid. Tweede Kamer. zitting 1 '!7~-1979 nr l'i6'i0. I en 2. 
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kijken. Mijn indruk is. dat men er met 
name in West-Duitsland onder meer 
door maatregelen in het vlak van de soci
aal-medische begeleiding beter dan hier 
in slaagt. uitval door arbeidsongeschikt
heid te voorkomen. 

Sociale verzekeringen en \'Oorzieningen 
Beide kanten van het sociale-zekerheids
beleid- inkomensbescherming en ,·olu
mebeleid- zijn geformaliseerd in sociale 
verzekeringen en (complementaire) soci
ale voorzieningen. Dat zijn instrumenten 
van sociale-zekerheidsbeleid. die in be
ginsel slechts hierdoor van eikaar ver
schillen. dat de verzekeringen (minstens 
gedeeltelijk) uit premie worden gefinan
cierd. en de voorzieningen niet. 
De werkgroep formuleert als uitgangs
punt: 'Het stelsel \'<lll sociale verzekerin
gen dient gebaseerd te blijven op de vcr
zekeringsgedächtc waarin elementen van 
solidariteit en equivalentie in een goede 
verhouding herkenbäar blij\Cn .. " Ik moet 
zeggen dat de strekking van deze stelling
name mij niet zonder meer duidelijk is. 
Duidelijk is wel. dat de werkgroep. an
ders dan Veldkamp-geen afscheid van 
de verzekcringsgedachte wenst te nemen. 
Soortgelijke geluiden komen ook uit de 
kringen van andere politieke partijen'. 
Maar wat dient in verband met het hier
boven geciteerde uitgangspunt te worden 
verstaan onder \·erzekcringsgedachte ··) 
Aangenomen dat ook de werkgroep de 
stellingonderschrijft dat sociale 
vcrzekeringen perdefinitie (deels) uit 
premie worden gefinancie'd. moet- wil 
geen sprake zijn van een pleonasme
met de term verzekeringsgedachte wor
den geduid op meer dan alleen maar het 
element van premiefinanciering. Dat 
meerdere zou kunnen zijn. dat de werk
groep voorkeur uitspreekt voor equiva-

6) Rapport. blz. 5c.l. 
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lente financiering. dus voor evenredig
heid tussen te betalen premie en te ont
vangen uitkering. De vraag is dan. welke 
plaats de werkgroep nog toekent aan ele
menten die de equivalentie doorbreken. 
ofwel aan de solidariteit tussen de sterkc
ren en de zwakkeren in onze samenle
vmg. 
Solidariteit. zo stelt het rapport terecht, 
is. met gerechtigheid en gespreide verant
woordelijkheid een kernbegrip van chris
telijk-sociaal denken. Maar waarin moet 
die solidariteit tot uitdrukking komen? 
Ik kan een heel eind meegaan met de 
opv attingcn van de werkgroep dat thans 
sprake is van een overaccentuering van 
de overheidsverantwoordelijkheid. met 
als gevolgen anonimiteit, collectivisme. 
atomisering en ondermijning. niet alleen 
van de individuele verantwoordelijk
hcidsbelcving maar ook van de verant
woordelijkheidsbeleving van de groep. 
Juist in de relevante groep. dus in een 
kleinere kring dan die van de gemeen
schap als geheel. moet de solidariteit 
vorm krijgen. Deze gedachtengang is ook 
de mijne. Daarvan uitgaande blijf ik zit
ten met de vraag. waarom de werkgroep 
solidaritcitselementcn bij uitstek. name
lijk de zgn. gezinstoeslagen (in de huidige 
situatie geformaliseerd in onder meer de 
minimumdagloonregelcn) buiten de soci
ale vcrzekeringen wil plaatsen en voor 
financiering uit de algemene middelen 
voordraagt. Moet ik aannemen. dat de 
werkgroep ertoe neigt zoveel mogelijk 
solidariteitselementen uit de sociale ver
zekering te verwijderen en over te bren
gen naar de sociale voorzieningen? Ook 
een ander voorstel. te weten invoering 
van het beginsel dat alleen rechten wor
den opgebouwd wanneer er premie is 
betaald- ik kom op dit voorstel hierna 
nog terug- wijst in deze richting 

7) Prof. dr. G.M..J. Veldkamp. A(1cheid \'(111 de \'azekeringlgulachrc Leiden. IY7N. 
R) Zie bijv. het inten·ic\\' met VVD-leider :\ij pels in de \!HP-krant \all juni I'JI(\. en het PvdA-rapport 
Sociale zekerheid in diskussie. Am, terdam I 'JN~. 
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Ik meen dat de beschouwingen van de 
werkgroep op het belangrijke punt van 
de wenselijke vcrhouding tussen equiva
lentie en solidariteit niet geheel consis
tent zijn. Dit zou kunnen voortvloeien uit 
de hantering van een te veel op de private 

''• verzekeringen en te weinig op de sociale 
verzekeringen geënt vcrzekeringsbegrip. 
Een nadere bezinning op dit punt lijkt 
noodzakelijk. Daarbij zou naar mijn 
smaak vanuit de christen-democratische 
gezichtshoek centraal moeten staan het 
streven naar wat de werkgroep noemt de 
bevordering van groepsoriëntaties 9 

Stelselherziening wordt in het rapport be
schouwd als één van drie te onderschei
den beleidsdoelstellingen en daarop ge
richte vormen van beleid. De andere 
twee zijn het volumebeleid en het pre
mie- en uitkeringenbelcid. Het vcrschil 
tussen stelselherziening en premie- en 
uitkeringenbeleid zit volgens de werk-

-",. groep hierin, dat stelselherziening gericht 
is op aanpassing aan gewijzigde en zich 
wijzigende maatschappeliJke opvattingen. 
terwijl het premie- en uitkeringenbeleid 
zich richt op aanpassing aan gewijzigde 
en zich wijzigende economische omstan
digheden. 
Zie ik het goed, dan betekent dit dat in 
de benadering van de werkgroep stelsel
herziening uitsluitend ziet op de kwalita
tieve aspecten. De kwantitatieve kant is 
dan een zaak van een andere orde. Deze 
zou afzonderlijk ter discussie moeten 
worden gesteld. 
Een dergelijke benadering heeft het ge
vaar in zich dat men bij de beschouwing 
van de kwalitatieve aspecten de kwantita-

... , tieve randvoorwaarde- de noodzaak de 
collectieve lastendruk te verminderen
te zeer uit het oog verliest. Men moet de 
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten 
van beleidsvoorstellen niet los van el
kaar, doch integraal en in onderlinge sa-

9) Rapport. blz. 46. 
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menhang bezien, in samenhang ook met 
het volumebeleid. Uitsluitend kwalita
tieve beschouwingen zullen al gauw uit 
kunnen komen op voorstellen, die op 
zichzelf genomen wel aantrekkelijk zijn, 
doch niet realistisch. omdat zij tot aan
merkelijk hogere kosten zouden leiden, 
kosten die wij ons op dit moment in geen 
geval kunnen veroorloven. 
Ik heb de indruk dat de werkgroep zich 
van dit gevaar hier en daar onvoldoende 
bewust is geweest. Ik kom daarop nog 
terug. 

De werkgroep formuleert een aantal uit
gangspunten voor stelselwijziging. Ik 
meen deze globaal te kunnen aanduiden 
als volgt: 
- meer nadruk op het volumebeleid: 
- gelijkberechtiging van mannen en 

vrouwen: 
- grotere doorzichtigheid: 
- betere beheersbaarheid en 
- op minimumniveau rekening houden 

met draagkrachtverschillen tussen leef
eenheden van vcrschillende samenstel
ling. 

Deze door mij van harte onderschreven 
uitgangspunten zullen de leidraad vor
men bij de hierna volgende beschouwin
gen over de concrete voorstellen van de 
werkgroep met dien verstande dat daar
hij- om hierhoven aangegeven redenen
ook de betaaibaarheid zal worden be
trokken. 

Uitkeringen bij ouderdom. 
Voordat ik inga op de concrete voorstel
len die in het rapport terzake van de 
verschillende sociale verzekeringen wor
den gedaan, merk ik op, dat het mij 
bevreemdt, dat de werkgroep zo weinig 
aandacht besteedt aan de uitkeringen bij 
overlijden: de weduwen- en wezenpensi
oenen. Ook op dat terrein zullen. met 
name in verband met het streven naar 
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gelijkberechtiging van mannen en vrou
wen, op niet te lange termijn vèrstrek
kende beslissingen moeten worden geno
men. Moeten wij in Nederland overgaan 
tot invoering van weduwnaarspensioen? 
Is het terecht. dat op weduwenpensioen 
niet de daarnaast door de weduwe geno
ten inkomsten in mindering worden ge
bracht? Belangrijke vragen. die in het 
rapport onbesproken blijven. 
Met betrekking tot de AOW worden in 
het rapport ingrijpende wijzigingen voor
gesteld. Kern daarvan is. dat alleen pen
sioen zou moeten worden opgebomvd in 
jaren, waarin de betrokkene premie heeft 
betaald. Kennelijk in verband met dit 
voorstel wordt gekozen voor een 40-jari
ge opbouwperiode (thans: 50 jaar). Na 40 
jaar premiebetalen komt men uit op een 
pensioen van 70C'c van het minimumloon. 
Gehuwden kunnen op deze manier in het 
gunstigste geval samen uitkomen op 
140% van het minimumloon. 
Deze voorstellen betekenen een radicale 
breuk met het bestaande. De gedachte. 
dat het recht op een uitkering afhankelijk 
zou moeten worden van het wel of niet 
hebben betaald van premie- de werk
groep bepleit een dergelijke systematiek 
voor het gehele stelsel-ligt zo ver af van 
wat op dit punt vanaf de begintijd van de 
sociale verzekering is beleden. dat een 
uitvoerige onderbouwing op haar plaats 
zou zijn geweest. Is het al genoeg. dat in 
een bepaald jaar een bedrag aan premie 
is betaald, of denkt de werkgroep aan een 
bepaald minimumbedrag? Wat is in een 
dergelijk stelsel nog de betekenis van de 
solidariteit? Omdat een onderbouwing 
ontbreekt is het moeilijk dit voorstel op 
zijn waarde te schatten. Ik laat het daar
om bij de opmerking dat een dergelijk 
systeem, getoetst aan met name de uit
gangspunten gelijkberechtiging en betaal
baarheid, in ieder geval aan één van hei
de te kort doet. Welke van de twee dat is, 
hangt af van de mate. waarin het emanci
patiebeleid slaagt. Leidt dat beleid tot 
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een belangrijke toename van de arbeids
participatie van (gehuwde) vrouwen. dan 
kan worden volgehouden dat de voorstel
len van de werkgroep ook de facto geen 
afbreuk doen aan het streven naar gelijk
berechtiging. Daar staat wel tegenover, 
dat in die situatie de kosten van de AOW 
aanmerkelijk zouden toenemen. Het is 
voor mij de vraag of die kosten. die zul
len cumuleren met de kosten van de ver
grijzing van de Nederlandse bevolking 
waarmee wij in de komende decennia 
zullen worden geconfronteerd, redelij
kerwijze te dragen zullen zijn. 
Als daarentegen de toekomst geen be
langrijk grotere arbeidsparticipatie van 
gehuwde vrouwen te zien zou geven. dan 
zou op de betaaibaarheid van het voorge
stelde systeem waarschijnlijk niet veel 
zijn af te dingen. Men moet zich dan 
echter wel afvragen. of de voorgestelde 
opbouwmethode de facto voldoende 
recht doet aan de doelstellingen van het 
emancipatiebeleid. In veel gevallen zul
len vrouwen dan immers niet of slechts in 
beperkte mate toekomen aan de opbouw 
van zelfstandige pensioenrechten. 

Uitkeringen bij werkloosheid en bij ar
beidsongeschiktheid 

De voorstellen van de werkgroep 
Kort samengevat komen de voorstellen 
\ an de werkgroep ter zake van de uitke
ringsregelingen bij werkloosheid en bij 
arbeidsongeschiktheid op het volgende 
neer: 
- invoering van een volksverzekering te

gen inkomensderving wegens werk
loosheid. die tot het 65e jaar een mini
mum-uitkering garandeert aan perso
nen met een arbeidsverleden van ten
minste 65 dagen als werknemer of als 
zelfstandige: ten aanzien van zelfstan
digen zal moeten vaststaan. dat de be
drijfsbeëindiging definitief en volledig 
is en door de omstandigheden afge
dwongen: 
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- invoering van een aanvullende verze
kcring voor werkloze werknemers met 
aan het loon gerelateerde uitkeringen. 
waarvan de duur afhankelijk is van de 
duur van het arbeidsverleden. en
vanaf het 50e jaar- van de leeftijd van 
de uitkeringsgerechtigde; 

- terugbrengen van de periode. waaro
ver maximaal ziekengeld wordt vcr
strekt. tot een half jaar; 

- afschaffing van de zogenoemde verdis
contering van werkloosheid in arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen. behalve 
voor diegenen die uitsluitend medisch
arbeidskundig bezien voor meer dan 
45% of 55% arbeidsongeschikt zijn; 

- geen beperking in duur van de loonge
relateerde uitkering voor arbeidsonge
schikte werknemers. 

De adviesaanvraag over de stelselher
ziening 
De hierboven beschreven voorstellen Ie-

--", nen zich uitstekend voor een vergelijking 
met de opvattingen van het kabinet, zoals 
die zijn geformuleerd in de adviesaan
vraag over de stelselherziening. Voor een 
goed begrip daarvan worden die opvat
tingen hieronder kort beschreven. Daar
bij dient onderscheid te worden gemaakt 
tussen een structurele visie en een mid
dellange-termijnvisie. 
Structureel denkt het kabinet aan een 
uitkeringsregeling die zowel hij werk
loosheid als hij arbeidsongeschiktheid 
voorziet in aan het loon gerelateerde uit
keringen gedurende een heperkre perio
de. Het uitkeringspercentage is lager 
naarmate het loon hoger was (glijdende 
schaal). De loondervingsfase is langer 

•, naarmate de uitkeringsgerechtigde een 
langer arbeidsverleden heeft. Binnen die 
fase wordt de loongerelateerde uitkering 
met gelijke halfjaarlijkse stappen ver
minderd tot het niveau van het sociaal 
minimum voor een alleenstaande. Na het 
einde van de loondervingsfase is er tot
in beginsel- de maand waarin de betrok-

-, 

CHRISTEN DEMOCRATISC!lE VERKENNINGfeN IJ ö3 

hl'! 

kene 65 jaar wordt een individueel recht 
op een uitkering ter hoogte van het soci
aal minimum voor een alleenstaande. Bij 
arbeidsongeschiktheid komt het recht op 
deze minimumuitkering ook toe aan niet
werknemers. 
De minimumuitkering bij werkloosheid 
zou ook aan zelfstandigen kunnen toeko
men. Indien nodig worden de loonder
vingsuitkering en de minimumuitkering 
door middel van afzonderlijk te regelen 
gezinstoeslagen aangevuld tot het sociaal 
m1111mum voor een gezm. 
De komende jaren zou gefaseerd naar 
deze structurele situatie toe moeten wor
den gewerkt. Op middellange termijn 
( ]l)l\7) zal de situatie nog op een aantal 
wezenlijke punten afwijken van de he
oogde structurele situatie. 
In de eerste plaats zal de loondervingsfa
se hij medische arbeidsongeschiktheid 
niet in duur zijn beperkt. Voorts zal het 
recht op een minimumuitkering bij werk
loosheid niet langer dan een jaar kunnen 
duren. Ook de koppeling van de duur 
van de loondervingsuitkering hij werk
loosheid aan de duur van het arbeidsver
leden zal nog niet zijn gerealiseerd. In 
plaats van het criterium arbeidsverleden 
zal voorshands moeten worden volstaan 
met een benadering daarvan door aan te 
haken bij de leeftijd. de duur van de 
loondervingsfase bij werkloosheid zal va
riëren van een half jaar voor degene die 
nog geen 23 jaar is. tot ten hoogste 5 jaar 
voor degene die 60 jaar is of ouder. 

Uitkeringen hij werkloosheid 
Geconstateerd kan worden, dat de voor
stellen van de werkgroep op het terrein 
van de uitkeringen bij werkloosheid in 
belangrijke mate overeenkomen met wat 
in de adviesaanvraag als eindsituatie 
wordt geschetst. 
Verschillen zijn er. als het gaat om het 
element van een glijdende schaal en de 
gewenningsfunctie. die in de adviesaan
vraag vorm krijgt in de halfjaarlijkse ver-
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mindering van het bovenminimale deel 
van de uitkering. Door de werkgroep 
worden dergelijke elementen niet aan de 
orde gesteld. 
Daarnaast valt op. dat de werkgroep nog
al stellig is over het recht van zelfstandi
gen op een minimumuitkering bij werk
loosheid. Mij dunkt. dat één van de be
langrijkste vragen die moet worden be
antwoord. voordat op dat punt beslissin
gen worden genomen, is. of in de kring 
van de zelfstandigen behoefte bestaat aan 
een verzekering op sociaal minimumni
veau tegen de geldelijke gevolgen van 
werkloosheid. Duidelijke aanwijzingen 
dat dit het geval zou zijn. zijn er thans 
niet. 
Aangenomen mag worden dat het SER
advies over de stelsel wijziging hierin 
meer inzicht zal verschaffen. 
Voorts wijs ik erop dat het door de werk
groep voorgestelde schema voor de rela
tie tussen arbeidsverleden en uitkerings
duur een veel steiler verloop heeft dan 
het schema. zoals dat is gepresenteerd in 
de adviesaanvraag van het kabinet. In de 
voorstellen van de werkgroep heeft men 
na 5 jaar werken al recht op 5 jaar aan
vullende uitkering. Wie ouder is dan 55 
jaar heeft tot zijn 65e jaar recht op een 
aanvullende uitkering. Recht op een in 
duur onbeperkte minimumuitkering ont
staat reeds na 65 dagen werken. 
Getoetst aan de hierboven opgesomde 
uitgangspunten is naar mijn mening het 
belangrijkste bezwaar tegen de voorstel
len van de werkgroep gelegen in de be
taalbaarheid. Hoewel preciese bereke
ningen bij gebrek aan goede. statistische 
gegevens niet te maken zijn. staat wel 
vast. dat de voorgestelde regeling- ook 
bij een verlaging van het uitkeringsper
centage van 80(WW) en 75(WWV) naar 
70. zoals de werkgroep suggereert- aan
merkelijk duurder uit zal vallen dan de 
huidige werkloosheidsregelingen. 
Men komt dus niet uit op wat de werk
groep en de beleidsmakers voor ogen 
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staat. namelijk een stelsel dat 'gecontinu
eerd kan worden in een tijd dat naar 
verwachting de economische groei vrij
wel stagneert'. 
De meerkosten zitten natuurlijk niet al
leen in de aanzienlijke verlenging van het 
recht op een bovenminimale uitkering. 
die voor een groot aantal werklozen uit 
de voorstellen van de werkgroep zou re
sulteren. De meerkosten vloeien ook 
voort uit het levenslange recht op een 
individuele- dus niet op ander gezinsin
komen getoetste- minimumuitkering. 
Het feit. dat het recht hierop al kan ont
staan na 65 dagen werken. doet boven
dien de vraag opkomen. hoe dit voorstel 
zich verhoudt tot het uitgangspunt van de 
beheershaarheid. Het stelsel. zo zegt de 
werkgroep. moet waarborgen bieden om 
misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te 
gaan. De uitkeringsregeling. die door de 
werkgroep- en voor de structurele situa
tie ook door het kabinet- wordt voorge
staan.lijkt in aanleg strijdig met dat uit
gangspunt. Voordat een beslissing in 
deze richting kan worden genomen. dient 
naar mijn mening te worden onderzocht. 
of er methoden zijn om misbruik en onei
genlijk gebruik tot een aanvaardbaar mi
nimum te beperken. 

De uitkeringsregelingen bii arbeidsonge
schiktheid 
Voorgesteld wordt een bekorting van de 
ZW-periode tot een half jaar. Dit voor
stel houdt verband met het feit. dat in het 
tweede halfjaar van ziekte nog slechts 
een betrekkelijk klein aantal gevallen 
wordt beëindigd wegens herstel. Er is dus 
-aldus de werkgroep- reden om veel 
eerder dan thans de mate van arbeidson
geschiktheid vast te stellen en met reïnte
gratie te beginnen. Het is geen nieuw. 
maar in beginsel zeker geen slecht voor
stel. Met name het beoogde doel is ui
terst belangrijk. Er zitten echter ook ge
varen in. in die zin. dat men sneller dan 
nu het geval is. terecht komt in de WAO. 
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Toekennin!ó van een WAO-uitkering 
wordt op dit moment in tè veel gevallen 
door de betrokkene opgevat als een 'defi
nitieve afkeuring', en werkt daarom te 
vaak als het tegendeel van een stimulans 
tot herintreding in het arbeidsproces. 

"') Vóór tot een verkorting van de ZW-peri
ode wordt overgegaan, dient deze bijwer
king van de WAO te verdwijnen. Dat 
betekent uiteraard niet, dat ook zou moe
ten worden gewacht met het aanvangen 
van reïntegratie-activiteiten. totdat het 
eerste ziekte-jaar voorbij is. De ontwik
keling naar een zo vroegtijdig mogelijke 
inschakeling van de Gemeenschappelijke 
Medische Dienst is al enige tijd aan de 
gang. Ik heb bovendien de indruk, dat de 
indiening van het ontwerp van de Wet 
Arbeid Gehandicapte Werknemers deze 
ontwikkeling aanmerkelijk heeft ver
sneld. 
De opvatting. dat toekenning van W AG
uitkering gelijk zou staan met een defini-

l tieve afkeuring, wordt in belangrijke ma
te bevorderd door de huidige verdiscon
tcringsbepalingen en -praktijk. 
Een uiterst belangrijke vraag is daarom 
of gedeeltelijk arbeidsongeschikten voor 
het deel dat zij aan te merken zijn als 
werkloos enerzijds en geheel gezonde 
werklozen anderzijds in een zodanig vcr
schillende positie verkeren, dat het be
staande verschil in uitkeringsrechten 
daardoor wordt gerechtvaardigd. 
Deze vraag wordt in de adviesaanvraag 
ondubbelzinnig ontkennend beantwoord. 
Gelijke behandeling van alle werklozen
of zij nu tevens gedeeltelijk arbeidsonge
schikt zijn of niet- zou moeten worden 
bereikt door afschaffing van de verdis
conteringsregelingen en aanscherping 

i van het arbeidsongeschiktheidscriterium. 
De werkgroep daarentegen zegt tegen 
afschaffing van de verdisconteringsrege
ling zowel ja als nee. Ja, als het gaat om 
degene die medisch-arbeidskundig gezien 
voor minder dan 45% of 55o/r arbeidson
geschikt is, nee in alle overige gevallen. 
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De werkgroep maakt dit onderscheid. 
omdat het niet goed mogelijk is om met 
name een beperkte restcapaciteit in het 
arbeidsproces tot gelding te brengen. 
Ik meen dat terecht wordt gewezen op de 
relatief geringe arbeidsmarktkansen van 
gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De er
varingen in de praktijk geven op dit punt 
geen enkele aanleiding tot optimisme. 
De vraag is alléén. wèlke gevolgen hier
aan moeten worden verbonden. In ieder 
geval zal moeten worden gewerkt aan 
een verbetering van de arbeidsmarktposi
tie van gedeeltelijk gehandicapten. 
Naast beïnvloeding van de mentaliteit 
van vooral werkgevers kunnen een bete
re ontslagbescherming en maatregelen 
die het in dienst nemen van partieel ar
beidsongeschikten stimuleren, een be
langrijke rol vervullen. Blijft de vraag. of 
er daarnaast reden is voor een verschil in 
uitkeringsrechten ten gunste van de ge
deeltelijk arbeidsongeschikte werkne
mer. Ik ben geneigd die vraag ontken
nend te beantwoorden. Met name het 
uitgangspunt van de beheersbaarheid 
noopt daartoe. 
Naar mijn mening moet de verdisconte
ringsregcling. zeker zoals deze sinds het 
begin van de zeventiger jaren in de prak
tijk wordt toegepast, als een van de meest 
on beheersbare en ook invaliderende ele
menten van ons stelsel worden be
schouwd. Uiterste terughoudendheid is 
daarom geboden. 
Zou men echter met de werkgroep van 
oordeel zijn, dat bij een geringe restcapa
citeit vcrdiscontering van werkloosheid 
tot de mogelijkheden moet blijven beho
ren. dan zou de grens toch hoger moeten 
liggen dan bij 45 of 55%. Bedacht moet 
immers worden. dat het arbeidsonge
schikthcidspercentage niet alleen het re
sultaat is van een medische. maar ook 
van een arbeidskundige beoordeling. Bij 
deze laatste is het vcrdiende loon door
gaans een belangrijk uitgangspunt. Per
sonen met medisch gezien dezelfde be-



SOCIAAL-ECO"'Or.IISCH 

perkingen worden in verschillende ar
beidsongcschi kthcidsklassen i ngcdce ld. 
omdat het zogenaamde 'maatmaninko
men·- doorgaans gelijk aan het loon. dat 
de betrokkene \Crdiende \Omdat hij ar
beidsongeschikt werd- verschilt. 
Mede om die reden is het leggen van de 
grens bij een bepaald arbcid~l)ngeschikt
hcidspercentage altijd een betrekkelijk 
willekeurige zaak. Dat wordt minder 
naarmate het gekozen percentage hoger 
ligt. Zou men vcrdiscontering blijwn 
toestaan ten aanzien \ an personen die 
mcdisch-arbcidskundig gezien in de op 
één na hoogste arbeidsonge~chiktheids
klasse ( 65-~W/r) moeten \\orden inge
deckl. dan zou de\ erdiscontcring grosso 
modo gaan werken als een soort opho
gingsbepaling bij slechts theoretisch aan
wezige restcapaciteit. Zij heeft dan wee:· 
dezelfde functie als ten tijde \an de onge
vallenwetten. 

Een tweede fundamentele \Taag die lK·
antwoording behoeft. betreft de recht
vaardiging van het\ erschil in uitkerings
rechten tussen werklozen en (medisch) 
arbeidsongeschikten. In de adviesaan
vraag wordt gestekl.dat er goede argu
menten zijn om te komen tot in beginsel 
gelijke uitkeringsregimes. In de structu
rele situatie die het kabinet voor ogen 
heeft. zal die gelijkheid zijn gerealiseerd. 
Voorlopig zullen evenwel geen voorstel
len worden gedaan tot beperking in duur 
van het recht op een loondervingsuitke
ring bij (medische) arbeidsongeschikt
beid. De maatschappelijke en politieke 
discussie over dit onderwerp vcrkeert 
daarvoor nog in een te pril stadium. 
De werkgroep neemt in de discussie die 
over dit onderwerp op gang moet komen. 
een standpunt in dat wezenlijk afwijkt 
van dat van het kabinet. De werkgroep 
sluit een beperking van de duur van de 
aan het loon gerelateerde uitkering bij 
(medische) arbeidsongeschiktheid uit. 
Gesteld wordt. dat arbeidsongeschikt-
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hcid niet op één lijn mag worden gesteld 
met werkloosheid. met name omdat ar
beidsongeschiktheid een voor de betrok
kene objectiever. minder te beïnvloeden 
gegeven is dan werkloosheid. 
Ik venvacht dat dit argument in de voort
gaande discussic nog vele malen naar vo
rc:n zal worden gebracht. Ik wil daarom 
niet nalaten te wijzen op de gevaarlijke 
implicaties\ an een dergeJij kc redene
nng. 
I\ !en zegt immers in feite dat de werk
loze. anders dan de arbeidsongeschikte. 
im loed vermag uit te oefenen op ont
staan en duur van de werkloosheid. Ik 
meen dat deze opvatting- uitzonderings
ge\ allen die zich ook bij de arbeidsonge
schiktheid kunnen \Oordocn. daargelaten 
-zeker bij de huidige stand van de ar
beidsmarkt. onhoudbaar is. De omvang 
en het structurele karakter van de werk
loosheid nu en in de afzienbare toekomst 
maken een dergelijke opvatting tot een 
\ eroudcrdc. Zij doet- ook al is dat zon
der twijfel niet de bedoeling van de werk
groep- onrecht aan al diegenen die op 
dit moment aangewezen zijn op een 
werkloosheidsuitkering. 

Slotopmerkingen 
In het bovenstaande konden slechts en
kele aspecten van het omvangrijke rap
port ·vernieuwing om behoud' aan de 
orde komen. De kanttekeningen die ik 
daarbij heb geplaatst. zijn hier en daar 
tamelijk kritisch van aard. Dat betekent 
niet. dat ik geen waardering zou hebben 
\oor de moed en de deskundigheid waar
mee de werkgroep een zo gecompliceer
de materie als het reilen en zeilen van 
onze sociale zekerheid tegemoet is getre
den. Het tegendeel is het geval. Het rap
port is uitdrukkelijk bedoeld als een bij
drage aan de discussie over de toekomst 
\'an de sociale zekerheid vanuit christen
democratisch standpunt. Ik meen dat de 
werkgroep in die opzet ruimschoots is 
geslaagd. 


