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Zelf kiezen waar dat kan., 
solidair waar dat moet 

Een sociaal-liberale visie op de sociale zekerheid 
Na precies honderd jaar sociale verzekeringen is het nu een mooi moment voor een 
bezinning op de toekomst van het stelsel van sociale zekerheid. De omgeving waarbi~ 
nen de huidige arrangementen functioneren is immers in veel opzichten aan het ver
anderen. Hoe kan de financiële houdbaarheid van het stelsel worden vergroot? Hoe 
kan het stelsel beter aansluiten op nieuwe maatschappelijke ontwikkeüngen en trends? 
Hoe kunnen preventie en reïntegratie verder worden bevorderd? 

de vraag waar de grens wordt d o o r K e e s G o u d s w a a r d W ellicht het meest fundamenteel is marktwerking op zichzelf een nuttig instru
ment. Het confronteren van aanbieders en 
vrager op de sociale zekerheidsmarkt met de 
kosten van inactiviteit is van groot belang. 

gelegd tussen collectieve solidari- e n U d O K O C k 

teit en individuele verantwoordelijkheid en 
keuzevrijheid. Met andere woorden: waar delen we risico's en waar 
laten we mensen die zelf nemen? Daarbij speelt ook mee dat er een 
zekere verschuiving plaatsvindt in de perceptie van het begrip risi
co. De traditionele opvatting is dat een risico iets is dat je van bui
tenaf overvalt en waar je zelf geen invloed op hebt. Het wordt ech
ter steeds duidelijker dat bepaalde risico's sterk beïnvloedbaar 
zijn, zoals bijvoorbeeld de duur van de werkloosheid en in veel ge
vallen ook arbeidsongeschiktheid. Ook waar gesproken wordt van 
zogeheten 'nieuwe risico's', zoals op het terrein van arbeid en zorg, 
gaat het in feite veelal om consequenties van welbewuste keuzes. 
Wij zijn van oordeel dat risicosolidariteit als vanouds een cruciaal 
grondbeginsel van de sociale zekerheid zal blijven. Bepaalde groe
pen staan nu eenmaal kwetsbaar op de arbeidsmarkt en op de 
verzekeringsmarkt en lopen het risico uitgesloten te worden. Bo
vendien is het delen van risico's ook uit economisch oogpunt doel
matig. Maar we denken tevens dat het met het oog op de genoem
de ontwikkelingen wenselijk is om de mate van eigen verantwoor
delijkheid en keuzevrijheid te vergroten. 
Ook in de toekomst zal de activerende werking van het stelsel van 
sociale zekerheid centraal staan. Daaraan besteden we eerst enige 
aandacht. Vervolgens gaan we in op de mogelijke beleidscanse
quenties van verschillende relevante trends: individualisering, 
flexibilisering van de arbeidsmarkt en veranderende arbeidspatro
nen, vergrijzing en internationalisering. 

Activering 

De laatste jaren vertoont de arbeidsmarkt kraptes die langzamer
hand structurele vormen beginnen aan te nemen. Om die reden 
en met het oog op de vergrijzing wordt een activerende sociale ze
kerheid alleen maar belangrijker. Bij het activeringsbeleid vormt 
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Het beleid van kostenconfrontatie moet worden voortgezet en op 
punten versterkt, onder meer door meer gebruik te maken van 
eigen risico voor werknemers, zoals geen 100% loondoorbetaling 
bij ziekte. Er zijn echter ook duidelijke problemen, met name op 
het punt van de risicoselectie. Daar ligt juist een belangrijke rol 
voor de overheid, die de positie van mensen met een zwakkere ge
zondheid zou moeten versterken, zowel op de arbeidsmarkt als op 
de verzekeringsmarkt. 

De Commissie-Donner heeft voorstellen gedaan voor verbeterin
gen in de WAO. De kern is dat het aanpakken van het ziektever
zuim en het voorkomen daarvan cruciaal zijn voor het beperken 
van arbeidsongeschiktheid. Uitstroom van degenen die al in de 
WAO zitten blijkt immers zeer lastig. De commissie heeft voorge
steld om voor nieuwe gevallen uitsluitend nog een WAO-uitkering 
toe te kennen bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid. 
Die uitkering zou iets hoger kunnen zijn dan nu. Gedeeltelijk ar
beidsongeschikten moeten weer aan het werk worden geholpen, 
waarbij zowel de werkgever als de betrokkene een actievere rol 
moet spelen. Werkgever en werknemer krijgen zware wederzijdse 
inspanningsverplichtingen om werkhervatting te realiseren in de 
vorm van ander werk of een andere werkkring. 
De instroom in de WAO kan hierdoor naar verwachting met meer 
dan 50 procent worden beperkt. Vermindering van het totale uit
keringsvolume zal echter afhangen van het succes van de reïnte
gratie-inspanningen. Belangrijke voorwaarde daarvoor is een goe
de verantwoordelijkheidsverdeling. Op dat punt zouden de Don
ner-voorstellen zeker verbetering brengen, maar de vraag is ook of 
de prikkels voor werknemers en werkgevers voldoende groot zijn 
voor maximale reïntegratie-inspanningen. In dat verband is het 
volgens ons voorbarig om, zoals de commissie voorstelt, de premie-
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differentiatie voor werkgevers (Pemba) afte schaffen. Voor wat de 
positie van de werknemers betreft zal veel afhangen van de mate 
waarin bovenwettelijke aanvullingen zullen plaatsvinden. Ook is 
er het risico van een aanzuigende werking van de nieuwe WAO. 
Dit stelt zware eisen aan de nieuwe toelatingscriteria en de toe
passing daarvan door de keuringsinstanties. Dit punt heeft de 
commissie niet uitgewerkt. 
Voor wat betreft de uitvoering is het de vraag of de nieuw gekozen 
publiek-private mix doelmatig en doeltreffend zal blijken. Van be
lang is dat de gevalsbehandeling zo veel mogelijk integraal is. De 
rol van de cliënt in het preventie- en reïntegratieproces moet wor
den versterkt, onder meer via persoonsgebonden budgetten. 
De uitstroom uit werkloosheid moet toenemen door krachtige ar
beidsaanbodstimulerende maatregelen, die niet alleen betrekking 
moeten hebben op werklozen maar ook op mensen die actief zijn 
in een additionele baan. Daartoe horen op landelijk niveau onder 
meer de introductie van een inkomensafhankelijke heffingskor
ting, een vereenvoudiging en aanscherping van het sanctiebeleid 
in de bijstand en van het begrip passende arbeid. In dit beleid past 
ook een verbetering van de activerende werking van de WW met 
name voor oudere werknemers door een algehele beperking van 
de loongerelateerde uitkering tot maximaal 2 jaar. Op lokaal ni
veau pleiten we voor het vergroten van de mogelijkheden voor een 
integrale opzet van gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid, verho
ging van het gemeentelijk aandeel in de fmanciering van de bij
stand en terughoudendheid met lokaal inkomensbeleid. 

Individualisering 

Wellicht de belangrijkste maatschappelijke trend van de afgelo
pen decennia is de individualisering en de toegenomen nadruk op 
eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. Deze trend zal naar 
verwachting de komende tijd doorzetten. Geregeld worden daar
om voorstellen gelanceerd om de sociale zekerheid hierop beter te 
laten aansluiten. Eén daarvan is het basisinkomen. Naar onze 
mening is het basisinkomen, afhankelijk van de hoogte ervan, of 
een onhaalbare en economisch schadelijke illusie, of het betekent 
een onaanvaardbare verlaging van het sociaal minimum. 
In zekere zin geldt dat ook voor een volledige individualisering 
van bijstandsrechten. Ook dat is om fmanciële of sociale redenen 
geen begaanbare weg. Wel zou de partnerinkomenstoets, het inko
men van de partner relevant voor de hoogte van de uitkering, ge
matigd kunnen worden. Aan de individualisering kan binnen de 
bijstand echter het beste recht worden gedaan met een strategie 
die gericht is op snelle uitstroom. Volledige individualisering van 
de AOW kan eventueel geleidelijk, zonder koopkrachtverlies voor 
alleenstaanden, worden gerealiseerd. 

Flexibilisering 

Een aantal trends in het bedrijfsleven en bij non-profit organisa
ties wijst in de richting van een flexibeler inzet van werknemers 
naar tijd, plaats en inhoud van de functie. Hierdoor zijn institu
tionele aanpassingen in de sociale zekerheid gewenst. Eén van de 
mogelijke opties is om de werkgever en de werknemer de keuze
mogelijkheid te geven om bij bepaalde typen arbeidscontracten 
(bijvoorbeeld oproepcontracten) af te zien van deelname aan de 
WW. Ook de introductie van meer opbouwelementen, waarbij de 
uitkering afhangt ven individuele bijdragen in het verleden, ver
dient overweging. 
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Variatie in de levensloop 

Individualisering en flexibilisering komen in feite tezamen in de 
levensloopbenadering. Deze benadering gaat ervan uit dat men
sen in de 21e eeuw een flexibele en individueel bepaalde levens
loop zullen kiezen. Het 'standaardpatroon' van achtereenvolgens 
leren, werken en rusten is niet meer de norm. Zorgtaken, onder
wijs en scholing, reïntegratie-activiteiten, sabbaticals e.d. leiden 
tot variaties in arbeidsduur en loopbaanonderbreking. Dat heeft 
zeker ook consequenties voor het stelsel van sociale zekerheid. 
Inmiddels zijn er wettelijke regelingen voor ouderschapsverlof, 
fmanciering van loopbaanonderbreking voor zorg en educatie en 
recentelijk verlofsparen. De rechten ten aanzien van de sociale 
verzekeringen zijn in het algemeen goed geregeld. Wel kunnen er 
problemen optreden voor degenen die tijdelijk hun loopbaan on
derbreken en vervolgens werkloos of arbeidsongeschikt raken. 
Indien er geen arbeidscontract meer is, bestaat er ook geen recht 
meer op een uitkering. Degenen die tijdelijk hun arbeidsduur ver
minderen krijgen in geval van werkloosheid of arbeidsongeschikt
heid een lagere uitkering. 
Meer in het algemeen sluiten de inrichting en opbouw van het 
stelsel van sociale zekerheid onvoldoende aan bij de toenemende 
variatie in arbeidspatronen en levensloop. Een probleem is bij
voorbeeld dat op dit moment de prikkels en mogelijkheden veelal 
ontbreken om permanent te investeren in scholing (levenslang 
leren). Dit is cruciaal voor de houdbaarheid van de verzorgings
staat in een kenniseconomie. Aantrekkelijke, fiscaal gefaciliteerde 
pensioenregelingen ontmoedigen het blijvend investeren in hu
man capital. Hier doet zich het probleem voor dat de huidige ar
rangementen voor sociale zekerheid, scholing en pensioenen ge
scheiden zijn. 

Drie pijlers 

De levensloopbenadering pleit voor een herbezinning op de ver
antwoordelijkheidsverdeling in de sociale zekerheid. In dit ver
band zou gedacht kunnen worden aan meer geïntegreerde arran
gementen met een opbouw langs dezelfde lijnen als het pensioen
stelsel in Nederland. Dat wil zeggen een stelsel bestaande uit drie 
pijlers, met een bij hogere pijlers afnemende mate van solidariteit 
en toenemende mate van keuzevrijheid. De eerste pijler biedt een 
generieke minimumdekking met maximale solidariteit. Finan
ciering geschiedt op omslagbasis. In de tweede pijler gaat het om 
spaarvormen die op cao-niveau kunnen worden georganiseerd, 
maar met individuele rekeningen. De individuele besparingen 
kunnen worden gebruikt bij werkloosheid of arbeidsongeschikt
heid, zorgverlof, onderwijs en scholing en pensioen. Volledig indi
viduele spaar- en verzekeringsvormen zitten in de derde pijler. 
Daar is de solidariteit geheel afwezig. 

Met name de geïntegreerde spaarvoorzieningen in de tweede pij
ler zijn van belang. Door de verschillende voorzieningen, inclusief 
de pensioenvoorziening, meer aan elkaar te koppelen, ontstaan 
meer keuzemogelijkheden, met daaraan verbonden een grotere 
mate van eigen verantwoordelijkheid. Daarbij werken de prikkels 
in beginsel in de richting van een hogere arbeidsparticipatie en 
latere pensionering. Het langdurig interen op het individuele 
spaartegoed (wegens bijvoorbeeld langdurige werkloosheid of ver
lof) drukt immers het toekomstige inkomen, met name het pen
sioen. Om het tegoed aan te vullen zal men na een periode van 
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inactiviteit weer aan de slag moeten, respectievelijk tot op hogere 
leeftijd moeten doorwerken. Het pensioen kan in een dergelijk sys
teem zowel in hoogte als ingangsdatum sterker variëren dan nu. 
Vervroegd uittreden heeft grotere inkomensconsequenties. 
Inzet van de spaarfondsen voor onderwijs en scholing maakt meer 

vraagsturing in het onderwijs, en daarmee betere aansluiting op 
de arbeidsmarkt mogelijk. 

Een dergelijk model kent ook diverse problemen en laat nog vele 
vragen onbeantwoord, zoals: wat moet de verhouding tussen de 
verschillende pijlers zijn? En moeten degenen die aan het eind van 
de carrière een negatief spaarsaldo hebben, terugvallen op de 
overheid (bijstand)? Dit kan leiden tot ongewenst gedrag. 
Vanzelfsprekend zal de activerende werking per saldo voldoende 
groot moeten zijn. Veel zal afhangen van eventuele nadere keuzes 
en vormgeving, zoals een verplichte inleg, de keuze van gebruiks
mogelijkheden van de spaarfondsen en de criteria die daarvoor 
gelden, en de mate van collectiviteit en solidariteit. Hoe dan ook, 
de benadering biedt wellicht mogelijkheden om te komen tot meer 
geïntegreerde sociale arrangementen die beter dan het huidige 
stelsel afgestemd zijn op een gevarieerde levensloop en blijvende 
aandacht voor het op peil houden van verdiencapaciteit. 

Vergrijzing 

De vergrijzing heeft aanzienlijke financiële (en andere) conse
quenties en schept een houdbaarheidsprobleem. Maar het pro
bleem is beheersbaar met een evenwichtige mix van maat
regelen. Daartoe behoren modernisering van de uittredings
regelingen (conform het gangbare verzekeringsprincipe van 
actuariële neutraliteit) en een verdere verhoging van de 
arbeidsdeelname. Daarbij past onder andere het afschaffen 
van de sollicitatievrijstelling voor werklozen ouder dan 57.5 
jaar. Bovendien is meer solidariteit nodig van het kapitaal
krachtige deel van de oudere generatie met de jongere gene
ratie. Via bijvoorbeeld fiscalisering van de AOW-premie kun
nen de lasten van de AOW breder worden gespreid. Ten aan
zien van de pensioenen kan gedacht worden aan invoering 
van een middelloonstelsel met een voorwaardelijke in
dexering, maar met een lagere franchise. Voor wat betreft 
het begratingsbeleid bepleiten wij een flinke vermindering 
van de overheidsschuld (maar niet noodzakelijkerwijs naar 
0), en dus structurele begrotingsoverschotten van tenminste 
1% van het BBP. Daarnaast versterken investeringen in de 
sociaal-economische structuur en de dynamiek van de ken
niseconomie het draagvlak voor de stijgende vergrijzings
kosten. 

I ntemationalisering 

De bedreigingen die van de internationalisering en de 
Europese integratie uitgaan op de nationale stelsels van 
sociale zekerheid lijken in de praktijk niet van groot 
gewicht. Een modern en activerend stelsel vormt bovendien 
ook een "asset" in de beleidsconcurrentie met andere landen. 
Verregaande Europese inmenging op het terrein van de 
sociale zekerheid is ook in de toekomst niet wenselijk. Wel is 
het nuttig dat de lidstaten hun beleid verder afstemmen op 
een aantal punten, waaronder de pensioenfinanciering. Er 
zou ook een meer gemeenschappelijke strategie kunnen ko-
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men op terreinen als armoedebestrijding en de afstemming van de 
sociale stelsels op afwisselende arbeids-, zorg- en scholingspatro
nen. Aldus kan de sociale dimensie van de Europese integrati 
worden versterkt. 

Tot slot 

In twintig jaar tijd is de Nederlandse sociale zekerheid in de ogen 
van veel buitenlandse waarnemers uitgegroeid van een lelij 
eendje dat te dik is tot een prachtige slanke zwaan. Het pensioen
stelsellijkt goed op orde, het aantal werklozen is laag en de kos
ten van sociale uitkeringen zijn beheersbaar. Het zou onterecht 
zijn de buitenlandse lof als 'naïef' opzij te schuiven, maar wie goed! 
kijkt weet dat die prachtige zwaan op z'n minst een aantal schoon
heidfoutjes heeft. De WAO is het voor de hand liggend voorbeeld, 
maar er is natuurlijk meer. Bovendien staat de tijd niet stil. De 
omgeving verandert, mensen passen zich aan en nieuwe ideeën 
worden geboren. Wil de Nederlandse sociale zekerheid haar 
'schoonheid' behouden dan zijn aanpassingen nodig. Op korte ter
mijn kleine aanpassingen binnen de bestaande situatie, zoals de 
door ons voorgestelde maatregelen voor activering. En op iets lan
gere termijn wellicht grotere aanpassingen zoals de drietrapsra
ket voor sociale verzekeringen, analoog aan het pensioenstelseL I 
ieder geval menen wij dat voor de mate waarin en de manier 
waarop mensen zich willen beschermen tegen sociale risico's, het 
volgende sociaal-liberaal adagium een prima richtsnoer is: zelf 
kiezen waar het kan, solidair zijn waar dat moet. + 

Bliifk de tijd stil..taan, of blijft de koopkracht op peü? 
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