
PERSPECTIEF 

Aanpak, geen afbraak 
van de sociale zel~erheid 

Doo r B e rt Bakker 

D
e gebeurtenissen rond Ziek
tewet en WAO in de zomer 
van 1991 hebben het debat 

over sociale zekerheid in een stroom
versnelling gebracht. Van alle kan
ten wordt de noodklok geluid. Het 
stelsel van voorzieningen en verzeke
ringen zou te duur zijn, te complex 
en te veel gebruikt. Wellicht is het 
niet houdbaar in het licht van de ver
grijzing. De uitvoering zou geheel on-

D e problematiek van de 
sociale zekerheid is complex. 

gangspunten waaraan D66 oplossin
gen dient te toetsen. Ten slotte zal een 
aanzet worden gegeven voor die oplos
singen, in tien punten. Niet als eind
punt, maar als start voor de discussie. 

Daarom hier een inven
tarisatie van de 
vraagstukken. 

Ontwikloolillgen in de sociale zeker
heid Het trefwoord is ook voor 

D66 arbeidsparticipatie. 
• De arbeidspartici()atie 

afhankelijk moeten worden van 
werkgevers en werknemers. Misschien moeten zelfs alle 
bovenminimale uitkeringen vervallen, of verschoven naar 
de zorg van de sociale partners, terwijl de overheid nog 
slechts een minimumbescherming garandeert (mini-stel
sel). 
Inmiddels heeft de commissie-Wolfson in de PvdA haar 
nota over vernieuwing van de sociale zekerheid gepresen
teerd en zal het PvdA-congres zich daarover eind maart 
uitspreken. Verlegen als deze partij is met de uitkomsten 
van de "WAO-zomer" probeert zij het initiatief in de ge
dachtenvorming over sociale zekerheid terug te winnen. 
Niet met opzienbarende nieuwe gedachten, wel met een te
rugkeer van het sociaal karakter. Op zijn beurt zal de 
CDA-partijraad eind mei uitspraken doen op basis van een 
resolutie, op te stellen door de commissie-Kolnaar. 
Ook in D66 is een project gestart in het kader van het we
tenschappelijk bureau. Hoe moet D66 haar positie bepalen 
in de discussie ? Bestaat er ook voor D66 aanleiding zich 
grondig te bezinnen op de toekomst van de verzorgings
staat ? Zonder twijfel. Maar betekent dat ook een ingrij
pende revisering van de door D66 tot nu toe ingenomen 
standpunten en dat moet worden 'gebroken' met het verle
den (zoals dat immers in de PvdA in sterke mate ervaren 
is) ? Ik denk het niet, maar we zullen zien. 
Hieronder allereerst een inventarisatie van de problemen. 
Daaruit zal blijken dat een gedurfde en stimulerende aan
pak nodig is, maar de afbraak van de sociale zekerheid 
niet. Sommige problemen zijn inherent aan het stelsel van 
sociale zekerheid, zoals de ingewikkelde regelgeving. 
Andere vraagstukken vinden hun oorzaak geheel of ten 
dele buiten dit stelsel en moeten dan ook allereerst daar 
worden aangepakt - te denken valt aan de lage participatie 
op de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt ingegaan op de uit-

Bert Bakker is hoofd Bestuurszaken en VoorlichtiJ'If bij de Socinal
Economische Raad en lid van de redactie. Hij heeft dit artikel op 
persoolllijke titel geschreveIl. 

Centraal probleem voor onze sociale 
zekerheid is de lage arbeidsparticipatie. Ondanks de snelle 
groei van het aantal banen in de tweede helft van de jaren 
tachtig werken er in Nederland te weinig mensen en zijn 
er, mutatis mutandis, te veel afhankelijk van een uitkering 
ofvan een verdienende partner. Dat maakt het economisch 
draagvlak smaller dan nodig. Het cijfer 86 (op elke 100 
werkenden 86 uitkeringsgerechtigden) is welbekend(1), 
maar op langere termijn dreigt dat cijfer de 100 te over
schrijden door de sterke vergrijzing van de bevolking in de 
eerste decennia van de 21e eeuw. Wie zal dan de AOW be
talen? 
De hoge inactiviteit geldt niet alleen onze economie als zo
danig, maar is ook in Europees perspectief een immens 
probleem. Te weinig werkenden moeten het levensonder
houd opbrengen voor te veel niet-werkenden. Deze over
drachtsuitgaven leiden tot hoge belastingen en hoge socia
le zekerheidspremies. Deze maken de arbeidskosten hoog 
en de aantrekkelijkheid van de Nederlandse arbeidsmarkt 
geringer. Hoe we de problem~n in de sociale zekerheid ook 
oplossen -via lagere uitkeringen, strengere sancties, een 
basisinkomen of een ministelsel-, wezenlijk is dat de ver
houding tussen werkenden en niet-werkenden aanzienlijk 
moet verbeteren. In dat perspectief is al het andere lap
werk. 
De hoge inactiviteit kent meerdere dimensies: a. Allereerst 
zijn er (te) veel mensen ziek of arbeidsongeschikt. Bijna 
een miljoen mensen doen een beroep op een uitkering voor 
arbeidsongeschiktheid. Nog eens ruim negen procent van 
alle werkenden (een half miljoen mensen per dag) ligt of zit 
ziek thuis. De discussie daarover heeft in 1991 uitvoerig 
plaatsgehad en laat ik in dit stadium dan ook liggen: de 
Tweede Kamerfractie van D66 heeft een verdedigbare en 
nog immer actuele bijdrage geleverd aan die discussie. 

(1) Natuurlijk is Iliet aUeen het aantal mensen, dat afllallkelijk is 
van een uitkeriJ.g van belar'lf, maar ook de gemiddelde hoogte van 
die uitkering. Een betere vergelijkiJ.gsbasis zou daarom het produkt 
van volume en prijs van de socinle zekerheid zijn. 

------------~--------------------- 10 -----------------------------------
IDEE - FEBRUARI '92 



in-
~en 

os
ld
e. 

"-

lle 
le 
en 
jn 
ng 
eh 
00 
0, 
Ir
de 
Ie
I 

10-

!lS 
Ir
Ir
a
og 
t 

,k 
~n 

:r-

ik 
p-

st 
a 
~r 

n 
it 
tg 
Ie 
n 
~ . 

De ongenaakbaarheid van het GAK 

b. Ten tweede is de werkloosheid nog onaanvaardbaar 
hoog. De groei van de werkgelegenheid in de laatste zes, 
zeven jaar heeft het ontstaan van een harde kern van lang
durig werklozen niet kunnen voorkomen. Thans stagneert 
ook de banengroei, waardoor de werkloosheid na jaren van 
trage daling nu zelfs weer dreigt op te lopen. 
c. Nederland kent traditioneel een lage participatie van 
(gehuwde) vrouwen. Lange tijd stond het buiten kijf dat 
gehuwde vrouwen, zeker met kinderen op komst, het ar
beidsproces verlieten en ook nu is het nog moeilijk om be
taald werk en zorg voor anderen te combineren. Hoewel 
discriminerende regels formeel zijn afgeschaft, leeft de cul
tuur voort. Maar niet alleen dat. De sociale zekerheids- èn 
de fiscale wetgeving kennen nog tal van belemmerende re
gels voor partners (lees: vrouwen) om aan de slag te gaan. 
Regels die alleenverdieners, met de financiële zorg voor an
deren in een huishouding, extra faciliteiten en bescher
ming bieden, maar die voor degene die wil toetreden op de 
arbeidsmarkt een extra drempel opleveren. Deze regels 
zijn verouderd, maar hun afschaffing strandt nog in verzet 
van CDA en PvdA. Afschaffing van deze faciliteiten zou de 
keuzevrijheid van mensen aantasten, of de minima extra 
geld kosten. Verderop zal het drogkarakter van deze rede
nen blijken. 
d. In de vierde plaats vormt de toenemende immigratie (in
clusief flankerende effecten als gezinshereniging, geboorte 
van tweede en derde generaties enzovoorts) een toenemend 
probleem op de arbeidsmarkt. Veelal blijken allochtone 
Nederlanders niet in staat een permanente plaats op de 
arbeidsmarkt te verwerven. 
e. Een vijfde en laatste dimensie is de opkomst van de ver
vroegde uittreding (VUT). Zo'n zeventig procent van alle 
zestig-plussers in ons land maakt daarvan gebruik. 
Begonnen als werkloosheidsinstrument heeft de VUT zich 

in tien jaar ontplooid tot een breed 
gebruikte vervroegde pensionering. 
Dat mes snijdt aan twee kanten. Niet 
alleen moeten de werkenden de, dik
wijls royale, VUT-uitkering voor de 
Vutters opbrengen (voor de VUT zijn 
immers vroeger nimmer premies op
gebracht en gereserveerd), ook moe
ten we de bijdrage aan de nationale 
welvaart van de Vutters missen. 
Aldus vergroten we kunstmatig de 
'demografische druk' op de economie. 

• Het ingewikkelde stelsel 

De lange en gefragmenteerde ontwik
keling van ons stelsel van sociale ze
kerheid maakt dat van een stelsel in 
de gewone, systematische zin van het 
woord, geen sprake is. Wat we aan
treffen is een wirwar van regels en 
wetten, waarin velen de weg niet 
meer kennen (en de calculerende 
burger de weg soms wat al te goed 
vinden kan). De stelselherziening van 

1986 heeft aan de complexiteit van het stelsel geen goed 
gedaan. Onder invloed van strakke, budgettaire randvoor
waarden is getracht recht te doen aan zo veel mogelijk 
(deel-)belangen, zonder dat de middelen daarvoor beschik
baar waren. Opnieuw werd de oplossing van opdoemende 
problemen tijdens de behande,~ing van de diverse wetsvoor
stellen gezocht en gevonden in detaillering in plaats van 
globalisering van de regels. 
In dit bestek voorbijgaand aan een grondige analyse van 
de complexiteit, valt in ieder geval te constateren dat er 
van alles te veel is: te veel wetten, te veel regels, te veel 
uitvoerders en instanties, te veel uitkeringen, te veel bere
keningsgrondslagen, vrijlatingsregelingen, specificaties en 
verbijzonderingen. Een toekomstig stelsel zal dan ook aan 
één wezenlijke voorwaarde moeten voldoen: het moet een
voudig zijn. Iedere regel, elke nuance heeft zijn eigen, 
volstrekt legitieme geschiedenis en achtergrond. Maar de 
optelsom daarvan maakt het stelsel onwerkbaar. Het zal 
onontkoombaar blijken om niet langer voor iedere oorzaak 
(van inactiviteit) een eigen uitkeringsregime te ontwikke
len, maar te komen tot een eenvoudig stelsel dat ten min
ste een bescherming op minimumniveau biedt voor allen, 
en een uitgebreidere dekking voor sommigen. 

• De uitvoering 

Zie ik het goed, dan doen zich in de uitvoering twee actuele 
vraagstukken voor. In de eerste plaats betreft dat de rol 
van de sociale partners, die de uitvoering van de werkne
mersverzekeringen en de AAW beheersen. Het politiek 
wantrouwen dat de laatste tijd tegenover dat systeem is 
gegroeid, is gebaseerd op twee peilers. De eerste is het ver
wijt dat werkgevers en werknemers in een monsterver
bond lange tijd een aanzienlijk oneigenlijk gebruik van de 
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WAO hebben toegelaten of zelfs gestimuleerd. Leidde een 
reorganisatie ergens tot af te vloeien werknemers dan was 
voor de vakbonden (en de werknemers) de WAO een aan
lokkelijk alternatief voor de WW. Werkgevers vermeden zo 
de hoge kosten van een sociaal plan. Bovendien is mede 
onder invloed van die houding een uitvoeringscultuur ge
groeid die veel te weinig gericht was (en is) op reïntegratie 
van de werkloze of arbeidsongeschikte uitkeringsgerechtig
de. 
De tweede peiler betreft het feit dat werkgevers en werk
nemers samen de gehele uitvoering in handen hebben: 
zowel de feitelijke gevalsbehandeling, als het toezicht, de 
regulering en de controle. In het toporgaan voor deze sec
tor, de Sociale Verzekeringsraad, hebben werkgevers en 
werknemers samen een tweederde meerderheid. 
De zorg van de politiek is ten dele terecht. De feiten rond 
de WAO zijn onmiskenbaar zodanig ernstig, dat een ver
wijt naar sociale partners en ingrijpende politieke besluit
vorming op hun plaats zijn. Onafhankelijk toezicht op de 
uitvoering van de sociale zekerheid is nastrevenswaardig, 
al was het maar omdat toezicht en uitvoering nimmer in 
één hand thuishoren. Maar terwijl de politiek vanuit haar 
verantwoordelijkheid dus eisen mag stellen aan een goede, 
zorgvuldige en het algemeen belang dienende uitvoering 
van de sociale verzekeringen, mag dit niet worden verward 
met het overnemen van de boedel. Feit is dat het (afgezien 
van de AAW) gaat om werknemersverzekeringen, die door 
werknemers en werkgevers zelf worden betaald. Een stevi
ge en wellicht ook doorslaggevende invloed van sociale 
partners op de uitvoering -mits deze voldoet aan kwali
teitseisen die in het verleden te weinig zijn gesteld- is dan 
ook alleszins verdedigbaar. Maar dan moeten sociale part
ners evenzeer erkennen dat zij niet alleen zichzelf, maar 
ook het algemeen belang dienen en daarom niet in splen
did isolation de uitvoering van de sociale zekerheid kunnen 
regelen. 
Het tweede, actuele vraagstuk betreft de afstemming van 
de uitvoering (en de regels) van de sociale zekerheid op de 
belendende percelen: de door de gemeenten uitgevoerde 
Algemene Bijstandswet en de regionale arbeidsvoorzie
ning. Iedere uitkeringsgerechtigde, werkloos, ziek of ar
beidsongeschikt, krijgt met verschillende instanties te 
maken. De belangen en doelstellingen van die instanties 
zijn verschillend. Hun benaderingen zijn te weinig op el
kaar afgestemd. Een nieuwe uitvoeringsorganisatie zal 
daarom de mens centraal moeten stellen. Niet de wet, of 
het bestuursniveau, of een bestuurstheorie (tripartise
ring), maar de uitkeringsgerechtigde. Die heeft enerzijds 
een uitkering, maar is anderzijds in staat om, geheel of ge
deeltelijk, door eigen arbeid in zijn levensonderhoud te 
voorzien, al zijn daarvoor soms aanpassingen van persoon 
(scholing) of arbeidsplaats voor nodig. Zo goed als het com
plex van rechten en plichten in de sociale zekerheid de 
mens, met zijn eigen noden, wensen, keuzen èn mogelijk
heden centraal moet stellen, zo goed geldt dat ook voor de 
uitvoering. Daarbij zijn uitvoering van de sociale zekerheid 
(door de sociale partners in bedrijfsverenigingen en door de 
gemeenten) en arbeidsvoorziening (door overheid en socia
le partners in de regio gezamenlijk) twee kanten van een-

zelfde medaille. 

• De verantwoordelijkheden van de overheid 

Ook de discussie over een 'mini-stelsel' van sociale zeker
heid heeft meerdere aspecten. Er is de vraag naar de gren
zen van de verantwoordelijkheid van de overheid. De socia
le zekerheid is in Nederland vrijwel geheel een zaak, die in 
wetgeving is vastgelegd, soms voor werknemers (werkne
mersverzekeringen), soms voor alle ingezetenen (volksver
zekeringen en voorzieningen). Dat betekent dat voor ieder
een dezelfde regels gelden en dat maar zeer beperkt aan
passing aan de eigen omstandigheden (bedrijfstak) moge
lijk is. Wat daarnaast volstrekt ontbreekt is eigen keuze
vrijheid. Zelfs op het zogeheten 'bovenwettelijk' traject zijn 
het de organisaties van werkgevers en werknemers die de 
keuzes maken, of het nu gaat om aanvullingen op de 
Ziektewet of om de pensioenen. 
De andere kant van de vraag naar de verantwoordelijkheid 
van de staat is dan ook de verantwoordelijkheid van de so
ciale partners. Veelal gaat de discussie over de vraag of de 
sociale zekerheid, voorzover deze uitgaat boven een voor
ziening op minimumniveau, door Of de overheid (wetge
ving), Of de sociale partners (andere collectieve verzeke
ringsvormen) geregeld moet worden. Ook nu zijn veel bo
venwettelijke uitkeringen (waaronder het pensioenstelsel) 
geheel door de sociale partners in, algemeen verbindend 
verklaarde, cao's geregeld. Er is dus geen reden om de zorg 
voor andere, thans nog wettelijk geregelde uitkeringen, 
niet geheel of gedeeltelijk aan de sociale partners over te 
dragen. 
Daaraan gaat echter nog een andere vraag vooraf: of en in 
welke gevallen het ook mogelijk is om het regelen van hun 
bestaanszekerheid aan eigen keuzen en verantwoordelijk
heden van mensen over te laten. Collectieve verzekeringen 
betekenen behalve collectieve veiligheid en bescherming 
immers ook collectieve dwang en dus een beknotting van 
de eigen, individuele keuzevrijheid. In het verleden is deze 
vraag steeds expliciet of impliciet beantwoord ten gunste 
van collectieve verzekeringen. Maar de tijden waarin de 
sociale verzekeringswetten tot stand kwamen waren an
ders. De collectieve sector was minder overbelast. 
Bovendien is sindsdien de eigen bestedingsruimte enorm 
toegenomen, evenals de vaardigheid van mensen om hun 
eigen beslissingen, ook op dit terrein, te nemen. Daarnaast 
is, laatstelijk in de WAO-discussie, pijnlijk duidelijk gewor
den dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden van de col
lectieve sector om in alle denkbare gevallen een adequaat 
antwoord te geven en dit bovendien te doen op een be
heersbare en blijvend betaalbare manier. 

Er lijken geen belemmeringen te bestaan om de zorg voor 
de eigen bestaanszekerheid ten dele aan de individu zelf 
over te laten. Met name hogere inkomensgroepen lijken 
heel wel in staat om hun (hogere) inkomen zelf adequaat te 
verzekeren. Maar er moeten wel wat kanttekeningen wor
den gemaakt, die de zaak zo compliceren dat de conclusie 
over een terugtrekkende overheid nog bepaald geen uitge
maakte zaak is. 

-----------------------------------12 -----------------------------------
IDEE - FEBRUARI '92 

J 

I 

, 
t 
I 
J 

g 
t 
s 
~ 

r 
~ 

{: 

g 
n 
d 
v 
r 



er
en
~a

l in 
!le
er
er
m
ge
~e

ijn 
.de 
'de 

,o
de 
)r-

te-

10-

;)1) 

ld 
rg 
1n, 
te 

\in 
m 
k-
~n 

19 
m 
ze 
te 
Ie 
n
lt. 
m 
m 
st 
!r

Il
~t 
B-

~e 
r
ie 
e-

Bedacht moet worden dat niet alle risico's individueel ver
zekerbaar zijn. Zo zijn er zijn geen particuliere verzeke
raars die het risico van werkloosheid willen verzekeren 
tegen aanvaardbare premies. Zij zouden zich daarmee im
mers afhankelijk maken van (voor hen) onbeïnvloedbare 
omstandigheden als de internationale conjunctuur of mis
management in een bedrijf. Andere risico's, als ziekte of ar
beidsongeschiktheid zijn wel individueel toe te rekenen en 
dus te verzekeren. 
Maar: daarbij doet zich het probleem voor dat 'slechte risi
co's' niet, of alleen tegen zeer hoge premies, verzekerbaar 
zullen blijken te zijn. Particuliere verzekeraars doen aan 
risico-selectie, en zij moeten dat ook doen volgens de aard 
van hun werkzaamheden. De samenleving kan niet accep
teren dat mensen niet verzekerd zouden kunnen worden 
op grond van individuele kenmerken. 
Waar dat toe leidt is nu al te zien aan kleine zelfstandigen, 
voor wie de minimumvoorziening AAW wel geldt, maar 
niet de WAO. Voor het bovenminimale traject dienen zij 
zelf te zorgen, maar de premies daarvoor zijn zo hoog, dat 
het merendeel van de kleine zelfstandigen van verzekering 
afziet. 
Bovendien is het niet voor niets dat de risico's van ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (naast de hier min
der relevante risico's van ouderdom en overlijden) sociaal, 
dus collectief en zonder winstoogmerk, verzekerd zijn. Het 
is de enige manier om gezamenlijk de lasten te dragen, ook 
voor niet actuarieel berekenbare risico's als werkloosheid, 
en ook voor sterk over de bevolking en sectoren wisselende 
risico's als ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Ten dele gelden de bezwaren voor een mini-stelsel zowel 
wanneer de verzekering van risico's geheel of gedeeltelijk 
aan de burger zelf wordt overgelaten, als wanneer dit een 
taak voor de sociale partners zou zijn. Aanvullend past 
echter nog een opmerking over de sociale partners als mo
gelijk verantwoordelijke voor bovenminimale verzekerin
gen. In beginsel zijn zij heel wel in staat om de bovenmini
male sociale zekerheid zelf te regelen (zie de pensioenen). 
Dat heeft als voordeel dat de betaler zelf bepaalt, en dat 
een onzorgvuldige ingreep in de uitkeringen, zoals die van 
vorige zomer, tot de onmogelijkheden behoort. Toch zijn er 
twee bedenkingen. 
Het is niet zeker dat sociale partners zelf kostenbewust 
met de sociale zekerheid omgaan. Zullen zij, in bepaalde 
gevallen, de uitkeringen niet willen verhogen en de lasten 
afwentelen op de premies? Zijn zij niet evenals de overheid 
geneigd tot een pacificerende bureaucratie? Zijn zij er niet 
bij gebaat om oneigenlijk gebruik van uitkeringen toe te 
staan of zelfs te stimuleren, indien dit sociale onrust voor
komt? De geschiedenis van de WAO stemt wat dat betreft 
niet optimistisch. 
Natuurlijk, wanneer de sociale zekerheid aan de sociale 
partners zou worden overgelaten behoeft dit de overheid 
geen zorg te wekken; zij betalen immers ook zelf ? Toch 
maken ook geprivatiseerde kosten van sociale zekerheid 
deel uit van de arbeidskosten, en bepalen zij dus mede de 
werkgelegenheid, de belastingopbrengsten en de concur
rentiekracht van onze economie. Bovendien is allerminst 

zeker dat een door de organisaties van werkgevers en 
werknemers georganiseerd stelsel van bovenminimale uit
keringen wèl een stimulans zal inhouden om te participe
ren op de arbeidsmarkt. Van zo'n stelsel kan nog altijd een 
ontmoedigend effect uitgaan op de participatie. Dat leidt 
tot de conclusie dat de overheid een verantwoordelijkheid 
blijft houden, ook als zij niet zelf meer verantwoordelijk wil 
zijn voor de precieze inhoud van het stelsel. Kan de conclu
sie zijn dat medeverantwoordelijkheid een goede zaak is, 
maar dat een alleenvertoningsrecht voor sociale partners, 
ook voor bovenminimale uitkeringen, (te) riskant zou zijn? 
Tweede bedenking. In (delen van de) vakbeweging wordt 
bepleit om bepaalde, bij cao geregelde, rechten uitsluitend 
toe te kennen aan de leden van een vakbond. Hoewel dit 
een interessant licht werpt op de vakbondspleidooien dat 
de algemeen verbindendverklaring van cao's kost wat kost 
in stand moet blijven, is een dergelijke voorkeursbehande
ling toch volstrekt ongewenst. Organisatie-vrijheid, een 
groot goed, wordt zo tot organisatiedwang, met gedwongen 
winkelnering. 

• Onbedoelde effecten van sociale zekerheid 

Vaak wordt betoogd dat de sociale zekerheid, en de orga
nen die de uitvoering ervan verzorgen, mensen eerder sti
muleren om van een uitkering te blijven leven, dan om 
(weer) aan het werk te gaan. Het stelsel zou niet aanmoe
digend, maar ontmoedigend werken. Eén van de oorzaken 
hiervan zou gelegen zijn in de hoogte van de minimumuit
keringen. Deze is immers maar weinig lager dan het netto
minimumloon of de laagste cao-lonen ('voor die paar tien
tjes meer ga ik niet werken'). Ook de uitvoeringsbureau
cratie zou er eerder op gericht zijn mensen tot patiënt of 
(hun) cliënt te maken, dan om ze weer voor zichzelf te 
laten zorgen. Tot slot wordt gewezen op de aanwezige frau
de. Hoewel niemand weet in welke mate, wordt in een aan
tal gevallen een uitkering genoten door mensen, die al op 
andere wijze in hun levensonderhoud voorzien ('ik heb er 
toch recht op?' of)k heb er toch voor betaald' of zelfs 'ze 
dwingen me wel er bij te verdienen want van een uitkering 
kan ik niet leven'). 
Verscherping van (de toepassing van) sancties is zonder 
twijfel in een aantal gevallen noodzakelijk. Maar bedacht 
moet worden dat het effect van scherpere sancties pas 
meetbaar is bij voldoende ruimte op de arbeidsmarkt. Dat 
brengt de uitvoerder, en de politicus, in een lastig dilem
ma. Enerzijds moeten zij ervoor waken dat uitkeringsgel
den niet ten onrechte terecht komen bij mensen, die toch al 
niet van plan waren om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, of die dat toch al, op andere wijze, doen. 
Anderzijds is de politicus niet in staat, zeker niet alleen, 
om voldoende arbeidsplaatsen te garanderen. Op wie moe
ten de sancties dan worden toegepast, en wie hebben daar
bij prioriteit? 
Een andere mogelijkheid om misbruik en oneigenlijk ge
bruik van sociale zekerheid tegen te gaan, is de verlaging 
van uitkeringen. Een doorslaggevend bezwaar is hier ui
teraard dat dit de goeden onder de kwaden laat lijden. Een 
verhoging van het netto-inkomen van werkenden, zonder 
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_ dat deze doorwerkt in het netto-inkomen van niet-werken
den, lijkt een sympathiekere methode. Door verhoging van 
de fiscale arbeidstoeslag op de basis aftrek voor werkenden 
blijft er voor de werkende meer over. 

• De sociale zekerheid als ondcrdeel van de coUectieve lastcn 

Zowel in Europees perspectief als vanuit nationale overwe
gingen is de omvang van onze overdrachtsuitgaven groot. 
Vanuit Europa gedacht leidt de goede sociale zekerheid tot 
hoge bruto-loonkosten, ook als rekening wordt gehouden 
met de bescheiden bruto-loonontwikkeling sinds 1982. Dat 
vermindert de concurrentiekracht van de Nederlandse eco
nomie. 
Louter nationale overwegingen zijn er legio. De hoge ge
middelde en marginale 'wig' (het verschil tussen bruto- en 
netto-inkomen) kunnen leiden tot verstoringen op de ar
beidsmarkt. Macro bezien hebben de hoge overdrachtsuit
gaven een hoge collectieve lastendruk en -uitgavenquote 
tot gevolg. De stijgende uitgaven voor sociale zekerheid lei
den ertoe dat andere taken van de collectieve sector wor
den verdrongen; men kan een gulden maar één keer uitge
ven. In de overheidsuitgaven bestaat echter behoefte aan 
nieuwe prioriteiten, nieuw beleid, bijvoorbeeld ten gunste 
van het milieu. 
Door de reeds genoemde vergrijzing van de bevolking 
dreigt de sociale zekerheid haar marktaandeel nog uit te 
breiden. Niet alleen omdat er meer AOW'ers bijkomen, ook 
omdat de gemiddelde werknemer gemiddeld ouder is en 
dus eerder een beroep zal doen op ziektewet, WAO of ge
zondheidszorg. Zelfs voor degenen binnen D66, die de hui
dige zorg over de hoogte van de collectieve uitgaven niet 
delen, moet een toekomstig perspectief van een nationaal 
inkomen dat voor een stijgend deel nodig is voor de sociale 
uitkeringen en voor een ander, eveneens stijgend deel voor 
de rente- en aflossingslasten van de overheid, niet aantrek
kelijk zijn. Er is dus reden om het aandeel van de over
drachtsuitgaven in ons nationaal inkomen niet verder te 
laten stijgen of, liever nog, terug te dringen 

Intermezzo: D66 en sociale zekerheid 

Een pragmatische, maar daarnaast door zowel sociale als 
liberale beginselen geïnspireerde partij als D66, behoort 
erop toe te zien dat de sociale zekerheid een rechtvaardig 
en effectief instrument is om te voorzien in het levenson
derhoud van degenen die dat (tijdelijk) niet kunnen. Een 
dergelijke partij behoort er óók op toe te zien dat sociale ze
kerheid de mensen niet zwakker maakt dan ze zijn, of af
hankelijker (van staat of echtgenoot) dan nodig. Probeer ik 
een aantal uitgangspunten in trefwoorden te vangen (meer 
is in dit artikel niet mogelijk), dan zijn dat de volgende: 

rechtvaardigheid (toereikende uitkeringen voor de 
juiste groepen) 
doelmatigheid en doeltreffendheid (sobere uitvoe
ring, eenvoudige wetgeving, efficiënte uitvoer
ders) 
bevordering van (individuele) zelfstandigheid 
(geen zorg-afhankelijkheid van de overheid of van 

een partner) 
solidariteit waar nodig, eigen verantwoordelijk
heid waar mogelijk activerend, gericht op het 
terugbrengen van mensen in het arbeidspro
ces . 

De toekomst van de sociale zekerheid in tien punten 

Hierboven is hier en daar al in contouren geschetst hoe een 
oplossing van knelpunten en vraagstukken er op korte of 
langere termijn voor D66 uit kan zien. Het is niet zinvol 
dit in alle breedte te herhalen. Daarom hieronder 10 hoofd
punten voor de discussie. 

1. Verhoging van de arbeidsparticipatie is op korte 
en langere termijn de beste remedie tegen onbetaalbaar
heid of onhoudbaarheid van de sociale zekerheid. Daarvoor 
zijn gedurfdere maatregelen nodig dan waarvoor tot dus
ver een draagvlak bestond. Het lijkt uitgesloten dat een 
hogere participatie van groepen, die thans in aanzienlijke 
mate op uitkeringen zijn aangewezen, zoals arbeidsonge
schikten en langdurig werklozen (waaronder veel allochto
nen), zonder overheidsbeleid in toereikende mate en op 
korte termijn tot stand komt. Te lang heeft de overheid af
gezien van (wettelijke) maatregelen om dit te bevorderen. 
Toepassing van de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers, 
een frontaal volumebeleid van overheid en sociale part
ners, en het opstellen van een wet voor minderheden naar 
analogie van de Canadese Employment Equity Act worden 
urgent. Daarnaast moeten de voorwaarden worden gescha
pen voor toename van de werkgelegenheid en voor nieuwe 
vormen van herverdeling van werk. Alle formele belemme
ringen voor verlenging van de bedrijfstijd moeten daartoe 
rigoreus worden afgeschaft, inclusief de Winkelsluitings
wet. De overheid moet het goede voorbeeld geven en haar 
dienstverlening en haar bedrijfstijden uitbreiden. 

2. Om de arbeidsparticipatie verder te verhogen en 
de arbeidskosten te verlagen moet de (voltijds)VUT worden 
afgeschaft. Wie met 'VUT' wil, moet zelf hebben gespaard 
via de pensioenregeling. In de plaats van de VUT kan flexi
bele pensionering treden, die dan echter een individuele, 
vrije afweging dient te vormen, geen semi-automatisme. 
En wie eerder met pensioen gaat, krijgt een bescheidener 
pensioenuitkering (vice versa). 

3. Voor de ruim twee miljoen (gehuwde) vrouwen die 
niet werken moeten alle drempels om toe te treden op de 
arbeidsmarkt verdwijnen. Wie ervoor kiest niet op de ar
beidsmarkt te participeren, neme ook zelf de financiële 
consequenties daarvan. De extra faciliteiten voor alleen- . 
verdieners dienen in een aantal tranches (te denken valt 
aan vier of vijfjaarlijkse stappen) te verdwijnen. Dit wordt 
gecompenseerd voor gezinnen met jonge kinderen (bene
den de basisschoolleeftijd) en wel zodanig dat voor lagere
en middeninkomens (met een belastbaar inkomen in de 
eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting) een en 

~--------------------------------14----------------------------------
IDEE - FEBRUARI '92 



jk

let 
~o-

en 
of 
'ol 
'd-

te 
,r
or 
.8-

m 
ce 
e
o
lp 
f-
n. 
~, 
t-
6-
.n 
~-
re 

ie 
3-
lr 

n 
n 
cl 
1-

~ . 
!r 

e 
'El 

e 
t-

t 
:t 
!-

El 
I 

i1 

ander inkomensneutraal uitpakt. De resterende opbrengst 
van de afschaffing van de overheveling van de basisaftrek 
wordt gebruikt om de loon- en inkomstenbelasting, of an
dere inkomensheffingen te verlagen.(2) 

4. Ook in de sociale zekerheid vindt individualise
ring plaats. Uitgangspunt is dat een ieder in het eigen le
vensonderhoud voorziet, ongeacht de leefvorm. Een uitzon
dering is ook hier mogelijk voor gezinnen met jonge kinde
ren, en op minimumniveau. Daarbij wordt de Algemene 
Bijstandswet teruggebracht tot zijn eigenlijke functie. De 
WW moet voor een langere periode individuele bestaansze
kerheid bieden. 

5. Er is geen reden om uitkeringspercentages in het 
algemeen te verlagen of de duur van WAO-uitkeringen te 
bekorten. Wel is het, gezien de kortere verzekeringsduur, 
gerechtvaardigd om de hoogte van WAO-uitkeringen af
hankelijk te stellen van de leeftijd, zodat in het bijzonder 
voor jongeren de WAO geen blijvend alternatief is voor be
taald werk. Dat kan echter uitsluitend voor nieuwe geval
len en in beperkte mate; de door de regering gekozen vorm 
kent een veel te langzame opbouw van WAO-rechten, 
waardoor de wao geen volwaardige voorziening meer zou 
zijn en onvoldoende bestaanszekerheid biedt. 
Te bezien valt verder of, met name in de WAO, individuele 
keuzevrijheid op het bovenminimale traject voor brede 
groepen te verwezenlijken is. 
Voorts worden alle uitkeringen toegekend op tijdelijke 
basis; een jaar voor werkloosheids- en bijstandsuitkerin
gen, drie jaar bij arbeidsongeschiktheid. Na deze periode is 
het voortzetten van de uitkering geen automatisme. 

6. De AOW blijft wat hij is: een voldoende minimum
inkomensvoorziening voor ouderen. De AOW wordt niet 
verrekend met pensioeninkomsten om de eigen verant
woordelijkheid voor de financiële toekomst niet te ontmoe
digen. De aanvullende pensioenen zelf blijven een zaak 
van de sociale partners, maar de randvoorwaarden worden 
verscherpt. Gelijke behandeling van alle werkenden en 
van vroegere deelnemers aan een pensioenfonds moet nu 
op korte termijn worden gerealiseerd. 

7. In het licht van de voorspellingen op langere ter
mijn en om een bijdrage te leveren aan een geleidelijke te
rugdringing van de sociale zekerheid in het totaal van de 
collectieve uitgaven en ten opzichte van het nationaal inko
men, is het noodzakelijk om gedurende een reeks van jaren 
de sociale uitkeringen met een lager percentage te verho
gen dan het percentage van de gemiddelde loonontwikke
ling. Met andere woorden: de (netto-)uitkeringen kunnen 

(2) llet deels omzetten van de basisaftrek van niet-werkende partners in 
een compenserend bedrag voor gezumen nUlt jonge kinderen heeft als 
gevolg dat de collectieve lastendntk stijgt; een belastu.guitgave 
wordt vervangen door een feitelijke uitgave. Aan deze (statistische) 
verandering van de cld wordt hier voorbijgegaan. Overigens zouden 
de benodigde middelen voor een belangrijk deel ook elders in de 
kinderbijslag te vÜlden zijn, Ü1dien de progressie naar kÜldertal ÜI 

de kÏI.derbijslagbedragen wordt afgeschaft. De leeftijdaf1lankelijk
hew moet daarbij wel worden gehandhaafd. 

hopelijk waardevast, maar niet welvaartsvast zijn. 

8. De uitvoering van de sociale zekerheid wordt een 
taak van (landelijke en lokale) overheid en de sociale part
ners samen. Niet langer wordt onderscheid gemaakt tus
sen de soorten verzekering. Arbeidsvoorziening en de uit
voering van de sociale zekerheid worden in regionale of 
lokale organen ondergebracht. De uitkeringsgerechtigde 
mag nog slechts met één loket te maken hebben. Voor hem 
of haar betekent dit dat alle vragen en acties op hetzelfde 
loket gericht zijn, terwijl anderzijds één organisatie de uit
keringsgerechtigde aanspreekt op alle aspecten van zijn 
rechten en plichten. De nieuwe uitvoeringsorganisatie 
wordt aangevuld met een onafhankelijk, toezichthoudend 
orgaan met een regionale vertegenwoordiging, en met be
voegdheden voor de Algemene Rekenkamer. 

9. Behalve één uitvoering komt er één voorziening 
op minimumniveau, zonder onderscheid naar werknemers, 
zelfstandigen of anderszins ingezetenen. Alleen het verze
kerd risico en de werkloosheidsduur kunnen een differen
tiërend element zijn voor de uiteindelijke uitkering. 
Berekeningsgrondslagen, premiegrondslagen en uitvoe
ringsregels (controles, registratie en uitkeringsvoorwaar
den) worden geuniformeerd waar maar enigszins mogelijk. 

10. Een deel van de sociale zekerheidsfondsen (waar
onder de besparing op de uitvoeringskosten) mag worden 
aangewend voor een activerend arbeidsmarktbeleid. Op tij
delijke basis is daarbij veel, zo niet alles mogelijk. 
Uitkeringsgerechtigden mogen scholing en ervaring in de 
praktijk opdoen. Bedrijven mogen tijdelijk boventallige 
plaatsen laten mee-financieren door de sociale zekerheid. 
Achterstallige projecten van gemeenten en andere non-pro
fitorganisaties mogen door uitkeringsgerechtigden worden 
ingehaald. Scholing met een uitkering wordt op alle ni
veaus mogelijk .• 
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