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BESCHOUWING 

Bestuurbaarheid van sociale zel~erheid 
Door Arie den Broeder 

A I verscheidene jaren vindt een in
tensieve discussie plaats over de 
besturing en beheersing van de 

sociale zekerheid. Belangrijke aanleidin
gen zijn de voortdurend stijgende kosten 
van de uitkeringen en voorzieningen, dus 
de verhoging van de collectieve lastendruk, 
en de voortdurend groeiende omvang van 
het gebruik van een aantal regelingen, dus 
de volumeontwikkeling. 

Op 9 mei organiseerde de 
SWB een conferentie over 

sociale zekerheid. 

tekenen zich in de bijdragen van verschil
lende herkomst enkele congruente lijnen 
af. Deze gaan in de richting van: 
1. behouden van de kernfunctie van de so
ciale zekerheid, te weten het bieden van 
voldoende bestaanszekerheid, tenminste 
op minimumniveau; 

Tijdens die bijeenkomst 
leverde Arie den Broeder 

Als veroorzakers van deze problemen wor
den beurtelings of soms gelijktijdig de 
cliënten van de sociale zekerheid, de werk
gevers, de uitvoeringsorganisatie, de toe
zichthoudende organen en de 'sociale part
ners' aangewezen. 
De zwakte van de analyses wordt soms ge
maskeerd door de kracht van de conclusie, 
het gebrek aan visie door generalisaties. 
Bij het ontwikkelen van beleid zal men 

commentaar op de verschil
lende herzieningen van en 

commentaren op het 
huidige stelsel, die de ronde 
doen. Zijn kritiek, maar ook 

bewondering, ging in het 
bijzonder uit naar de 

SWB-nota sociale zekerheid. (1) 

2. versterken van de pogingen tot behoud 
van of spoedige terugkeer naar een onaf
hankelijke positie, in het algemeen door 
middel van arbeidsparticipatie; 
3. vereenvoudiging van de regelgeving; 
4. vergroting van de overzichtelijkheid en 
doelmatigheid van de uitvoeringsorganisa
tie. 
Sommigen voegen hier nog een punt aan 
toe, namelijk: 
5. individualisering van de positie van per
sonen in termen van rechten, plichten en 
voorwaarden ongeacht hun primaire leef
vorm. echter een helder inzicht in de aard, om-

vang en achtergronden van als problemen ervaren gedragspatro
nen, organisatiestructuren, bestuurlijke processen of maatschappe
lijke veranderingen moeten hebben. Pas dan kan men zich een oor
deel aanmeten over oorzaken en schuld en zich een gefundeerde 
mening vormen over mogelijke en wenselijke beleidsalternatieven. 

Politieke partijen en sommige maatschappelijke organisaties kun
nen die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Wie zichzelf re
specteert op het politieke vlak of in het maatschappelijk midden
veld wijdt een rapport aan de bedoelde problemen van besturing en 
beheersing en lanceert een reeks aanbevelingen. D66 kon dus niet 
achterblijven. Kort geleden brachten de PvdA (Commissie Wolfson; 
'Niemand aan de Kant') en het CDA (Commissie Kolnaar: 'Sociale 
zekerheid en sociale verantwoordelijkheid') elk een rapport uit. 
Ook de FNV heeft een interessante bijdrage geleverd en Groen 
Links en de VVD hebben een stuk in voorbereiding. 
Opmerkelijk is dat al deze bijdragen uit de politieke en semi-poli
tieke sfeer verschijnen, ondanks het feit dat de regering een aantal 
ingrijpende voorstellen over wetswijzigingen, in overleg met het 
parlement en maatschappelijke organisaties, heeft voorbereid. Ik 
doel hier in het bijzonder op de voorstellen voor het terugdringen 
van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de her
ziening van de uitvoeringsorganisatie. Uit de genoemde rapporten 
blijkt dat de verschillende groeperingen verder willen gaan dan de 
regering en soms ook een andere richting wensen in te slaan om 
fundamentele problemen op te lossen. 
Mgezien van een aantal conservatieve of reactionaire denkbeelden, 

Arie de Broeder, socioloog, is adviseur voor sociaal en cultureel beleid 
en onaflwnkelijk lid van de Sociole Verzekeringsraad. 
(1) De SWB-nota 'Rapportage omtrent sociale zekerheid' is voortgeko
men uit de projectgroep sociole zekerheûl van het wetellschappelijk 
bureau en zal bümenkort worden gepubliceerd. 

Naar mijn mening biedt de discussienota van de SWB, mocht ze tot 
uitgangspunten voor beleid worden verheven, zeer geschikte ge
dachten. Zij komen mijns inziens tegemoet aan wat ik zie als de 
drie hoofddoelen van de sociale politiek: sociale gerechtigheid, so
ciale integratie en sociale stabiliteit. 
In deze nota wordt niet alleen gekeken naar de kostenkant van de 
sociale zekerheid, maar tevens en vooral naar mogelijkheden voor 
mensen, om ondanks maatschappelijke bedreigingen of persoonlij
ke belemmeringen, volwaardig en gelijkwaardig aan de samenle
ving deel te nemen. 
Graag wil ik bij de nota enkele opmerkingen maken. 

Uitkering of werk 

Terecht legt de nota veel nadruk op de noodzaak van een ruimere 
arbeidsparticipatie. Zowel onder de werklozen als onder de arbeids
ongeschikten vindt men een harde kern van mensen die onder de 
druk van de werkloosheid en het streven naar produktiviteits
verhoging hun baan hebben verloren en zeer moeilijk dan wel niet 
tot het arbeidsproces kunnen terugkeren. Zolang de werkgelegen
heidssituatie niet verbetert, blijven de herintredingskansen voor 
deze mensen gering. 
De vooruitzichten voor de werkgelegenheid zijn niet rooskleurig, 
vermeldt de SWB-nota. Dezelfde nota wil echter meer werklozen 
en arbeidsongeschikten laten terugkeren, de toetreding van vrou
wen bevorderen, de vervroegde uittreding van ouderen belemme
ren en de kunstmatige afvloeiing naar de ziekengeld- en arbeidson
geschiktheidsverzekering tegengaan. Deze wensen zijn volkomen 
gerechtvaardigd uit een oogpunt van gelijke kansen op de arbeids
markt en in het arbeidsproces, maar leiden in eerste instantie 
slechts tot vergroting van het arbeidsaanbod. Hoe denkt men de 
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arbeidsvraag te vergroten? In de SWB-nota wordt niet gepleit voor 
een drastische verkorting van de dagelijkse of wekelijkse arbeids
tijd, waardoor het aantal banen zou kunnen toenemen en boven
dien meer mannen tijd aan zorgtaken in gezin en huishouding zou
den kunnen besteden. 
In de SWB-nota wordt wel gepleit voor voortzetting van de loonma
tiging, evenals stroomlijning en integratie van de arbeidsvoorzie
ningsactiviteiten. Het instrument van loonmatiging heeft zijn 
waarde de afgelopen jaren bewezen en kan een bijdrage blijven le
veren. 
Met de nota neem ik echter stelling tegen pogingen tot verlaging 
van het minimumloon. Het is zeer twijfelachtig of dit het verwach
te effect op de werkgelegenheid zal hebben, tenzij de verlaging zeer 
aanzienlijk zou zijn. Maar dan komt de ethische vraag op - en dus 
de politiek vraag- of men mensen aan de onderkant van het loonge
bouw op die manier en in die mate voor hun eigen werkgelegenheid 
moet laten betalen. Het antwoord moet luiden: nee want zo'n maat
regel is volstrekt onrechtvaardig en beledigend. Er is meer reden 
voor inspanningen om de in de jaren tachtig opgelopen achterstand 
van het minimumloon ongedaan te maken.Maar er zijn ook andere 
economische factoren die bepalend zijn voor voldoende groei van de 
vraag naar arbeid. De integratie van arbeidsvoorzieningsinstru
menten is zeker dringend nodig voor een betere dienstverlening 
aan werkzoekenden, maar blijven in hun effect beperkt tot de om
vang en samenstelling van het aanbod op de arbeidsmarkt. 
Helaas is in ons land een weinig effectief werkgelegenheids- en ar
beidsvoorzieningenbeleid gevoerd, hoewel de groei van de werk
loosheid reeds in 1973 begon. Geld dat aan uitkeringen is besteed, 
had aan arbeidsmarktmaatregelen moeten worden uitgegeven, in
gepast in een doelgericht economisch structuurbeleid. In plaats van 
mensen met een handicap uit te sluiten, hadden krachtige maatre
gelen voor verbetering van de arbeidsomstandigheden, inclusief de 
wederzijdse afstemming van werkers en functies, genoegen moeten 
worden. Scholingsmaatregelen hadden de discrepantie tussen 

De sociale zekerheid als 
burcht (GAK-gebouw) 

vraag en aanbod op de ar
beidsmarkt moeten verminde
ren. Er is bijzonder slordig om
gesprongen met het menselijk 
potentieel. 

De ideeën die door de SWB
projectgroep geopperd worden 
over betere afstemming en sa
menwerking tussen uitke
ringsorganen, arbeidsbureaus, 
arbeidsinspectie en bedrijfsge
zondheidsdiensten moeten 
verder worden geconcreti
seerd, opdat een einde komt 
aan de onvolledigheid en de 
discoördinatie bij de dienstver
lening aan werkende mensen 
en mensen zonder werk. Uit
keringsorganen en arbeidsbu

reaus hebben in het algemeen gesproken weinig overleg en samen
werking vertoond. Pas de laatste jaren komt daar enige verbete
ringin. 
De bedrijfsgezondheidszorg en de medische diensten van de sociale 
verzekering werken vaak langs elkaar heen, terwijl de relaties met 
de curatieve gezondheidszorg niet intensief zijn te noemen. De be
drijfsgezondheidszorg bereikt trouwens niet meer dan 40 % van 
alle werknemers. Het moge duidelijk zijn dat op organisatorisch 
vlak nog veel valt te verbeteren als men tot beheersing van het vo
lume wil komen en daardoor tot bezuinigingen, alvorens men in de 
uitkeringen zou moeten snijden. 

De sociale zekerheidsregelingen 

De stelselherziening van 1987 heeft niet tot vermindering van com
plexiteit geleid, maar integendeel meer detaillering gebracht. De 
opstellers van de SWB-nota dringen daarom aan op globalisering 
en uniformering van regels. Dat zal niet eenvoudig zijn, gezien de 
verscheidenheid van situaties waarin mensen verkeren. Met name 
bij de werknemersverzekeringen wordt bij het vaststellen van pre
mies, uitkeringsduur of -hoogte, vrijlating van inkomsten enzo
voort gelet op een aantal specifieke kenmerken van het beroep, de 
bedrijfstak, de beloningsvormen enzovoort. De voorgenomen wijzi
gingen in de Ziektewet en de WAO leiden ook weer tot differentia
ties en daarmede ook tot ondoorzichtigheid en moeilijke uitvoer
baarheid. Ik ben het er niettemin mee eens dat de noodzaak van 
vereenvoudiging zich opdringt. 
Daarbij wil ik niet vergeten dat ook de Algemene Bijstandswet 
(ABW) een gecompliceerde regeling is, omdat juist die wet naar 
haar aard met tal van bijzondere situaties van persoon en leefvorm 
rekening houdt. In dit verband moet nog worden opgemerkt, dat de 
ABW niet de enige sociale zekerheidswet is die de garantie van een 
minimumbestaansniveau beoogt te bieden. Dat doen ook de IOAW, 
de IOAZ, de TW, de AOW en de AWW, elk op een iets andere ma-
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nier. Het is duidelijk dat in de SWB-nota consequent gekozen 
wordt voor individualisering van rechten en plichten in de sociale 
zekerheid en de inkomstenbelasting. Zij noemt afschaffing van de 
overheveling van de basisaftrek en compensatie hiervoor door las
tenverlichting, kinderopvang en verhoging van de kinderbijslag. 
Ook noemt zij vermindering van voordelen als gratis meeverzekerd 
zijn voor het ziekenfonds en de pensioenvoorzieningen. 

De vraag waarop ik me nu wil concentreren is welke elementen in 
het stelsel voor concrete wijziging in aanmerking moeten komen? 
Naar mijn mening zou gekozen kunnen worden voor een nog lange
re uitkeringsduur van de WW, eventueel tot 65 jaar, onder de con
ditie van een effectief reïntegratiebeleid samen met de arbeidsbu
reaus en de scholingscentra. In deze opzet hebben de IOAZ en de 
IOAW geen functie meer, terwijl de ABW geen werkloosheidsrege
ling meer behoeft te zijn. De ZW, de WAO en de AAW zouden kun
nen worden samengevoegd tot één nieuwe regeling voor arbeidson
geschikten, zodat mede hierdoor vanaf de eerste dag van ziekte of 
ongeval doorlopend vanuit één proces , regeling of instantie aan
dacht aan iedere cliënt kan worden geschonken. 
In het kader van de individualisering zou voor ieder een individu
eel minimumloon of een individuele uitkering moeten gelden. Dat 
zou ook in de ABW moeten worden geregeld, tenminste voor de zo
genaamde 1990-generatie. De zelfstandige rechten en plichten had
den niet slechts voor degenen die in 1990 of daarna 18 jaar wer
den/worden , maar voor degenen die in dat jaar of daarna 40 jaar 
werden/worden. Het proces van verzelfstandiging gaat nu wel erg 
lang duren. De ABW krijgt hierdoor een ander karakter, omdat 
geen rekening meer wordt gehouden met het inkomen van een 
eventuele partner. Zij zou moeten worden vervangen door een alge
mene inkomensgarantiewet, die voor mensen van 50 jaar en ouder 
geen vermogenstoets zou bevatten. Voorts zou de Algemene 
Weduwen en Wezenwet moeten worden afgeschaft, zijnde een re
geling die de afhankelijkheid van een vrouw van haar man zelfs tot 
na zijn dood bevestigt. De in voorbereiding zijnde Algemene 
Nabestaandenwet (ANW) is dus een halfslachtige verandering. 
Evenals voor andere groeperingen kan zonodig de algemene inko
mensgarantieregeling toepassing krijgen. 

Hoewel menigeen heil verwacht van de reductie van het stelsel van 
sociale zekerheid tot een ministelsel, ziet de SWB-projectgroep blij
kens haar nota daarin weinig mogelijkheden voor vitalisering van 
het stelsel. Zij is niet onder de indruk van de argumenten ten gun
ste van een dergelijk stelsel, maar vreest onverzekerbare risico's, 
selectie door verzekeraars, manipulatie van vakbonden en werkge
versorganisaties met aanvullende regelingen en andere nadelige 
gevolgen. 
Mijn bezwaren zijn dat het vacuüm boven het minimumniveau zal 
worden opgevuld door een veelheid en veelsoortigheid van regelin
gen en instanties; dat de verschillende verzekeringen onderling 
moeilijk zullen aansluiten bij verandering van werk, werktijd of in
komen; dat er verhoging in plaats van verlaging van kosten voor 
werknemers en werkgevers zal optreden. 
Evenals de Tweede Kamerfractie van D66 gaat men in de SWB
nota niet over tot verlaging van de uitkeringen of beperking van de 
uitkeringsduur in de WAO, zoals de regering van plan is. Zij legt 
de nadruk op het voeren van een volumebeleid, waaraan het tot nu 
toe heeft ontbroken. Zij vindt het onjuist de rekening van dit ont
breken neer te leggen bij degenen die werkelijk niet in staat zijn 

om arbeid te verrichten. De kabinetten Lubbers hebben overigens 
een traditie opgebouwd van afwentelen van de gevolgen vaD. falend 
beleid op de afhankelijken in de samenleving. Een van de kenmer
ken van neo-conservatief beleid is trouwens, dat de schuld voor 
maatschappelijke tegenslagen wordt toegeschreven aan degenen 
die hiervan het slachtoffer zijn; werklozen en zieken schieten te
kort in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun eigen po
sitie. Intussen maakt het beleid de mensen steeds afhankelijker in 
plaats van instrumenten in te bouwen voor vergroting van zelfred
zaamheid of herstel dankzij adequate hulp. 
Bij vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel wil de pro
jectgroep in elk geval voor iedereen tenminste een bescherming op 
minimumniveau garanderen. Daarbij past mijns inziens een kin
derbijslag die de additionele kosten van kinderen op minimumni
veau dekt. De bedragen zullen daardoor bij kleine gezinnen belang
rijk hoger worden, terwijl de progressie naar gezinsgrootte sterk af
neemt. Bij gezinnen boven minimumniveau is de kinderbijslag in 
feite niet kostendekkend. Zonder de bepleite verhoging komen ge
zinnen op minimumniveau tekort. 

De uitvoeringsorganisatie 

In de nota spreekt de projectgroep zich duidelijk uit voor een ande
re uitvoeringsorganisatie. Zij wil op regionaal en lokaal niveau tot 
een duidelijke bundeling van activiteiten komen, die zowel de so
ciale zekerheid (bedrijfsverenigingen, Sociale Verzekeringsbank, 
Gemeenschappelijke Medische Dienst) als de gemeentelijke sociale 
diensten, de sociale werkvoorziening en de arbeidsvoorzieningsor
ganisatie omvat. De burgers moeten voor al deze activiteiten bij 
één loket terecht kunnen. 
Hoewel dit systeem in de nota niet verder is uitgewerkt, zou ik dit 
pleidooi voor het ene adres voor informatie, eerste opvang, verwij
zing naar gespecialiseerde personen of instanties en dergelijke wil
len onderstrepen. Dit alles kan echter niet uitmonden in een sa
menvoeging van alle mogelijke organisaties, waarmee men wel
eens te maken zou kunnen krijgen. Sommige zaken kunnen beter 
door informatieuitwisseling, overleg en samenwerking tot stand 
worden gebracht. Zelf heb ik in mijn dissertatie (2) van 1986 voor
stellen ontwikkeld voor een regionale uitvoering van de sociale ver
zekeringen. De Bedrijfsverenigingen zouden kunnen verdwijnen 
(zeker bij globalisering van de wetgeving) en de uitvoering zou in 
handen worden gelegd van regionale uitvoeringsorganen. Deze or
ganen zouden alle sociale verzekeringen onder hun hoede hebben. 
Cliënten zouden daar terecht kunnen voor alle vormen van dienst
verlening binnen het kader van de sociale verzekeringen. Een
voudige informatie zouden zij trouwens ook op lokaal niveau, dus 
dicht bij huis, kunnen krijgen bij een lokaal consulentschap. 
Deze regionale organen voor de uitvoering van de sociale verzeke
ringen zouden kunnen overleggen en samenwerken met de regio
nale besturen voor de arbeidsvoorziening en de daaronder ressorte
rende arbeidsbureaus en scholingscentra. Op die manier kan de 
reïntegratie van werklozen en arbeidsongeschikten beter ter hand 
worden genomen. Vanzelfsprekend zou de uitvoeringsorganisatie 
van de sociale verzekeringen dezelfde regionale verdeling moeten 
krijgen als de arbeidsvoorzieningsorganisatie heeft. 

(2) lu april 1986 promoveerde Arie deu Broeder op eeu proefschrift 
over 'De bestuurbaarheid Vlm de sociale zekerheul', aau de KutllOUeke 
Universiteit Brabant, toelt "og KatJlOlieke l{ogescllOol Tüburg geheten. 
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In mijn conceptie zouden de regionale uitvoeringsorganen landelijk 
overkoepeld kunnen worden door een Raad van Bestuur, die een 
aantal taken zou kunnen verrichten die beter centraal kunnen ge
beuren en bovendien voor enige coördinatie en ondersteuning zou 
kunnen zorgen. Dit landelijk orgaan zou voorts kunnen fungeren 
als gesprekspartner van het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoor
ziening en de rijksoverheid. 
De projectgroep van de SWB wil ook een duidelijke scheiding van 
verantwoordelijkheden tussen de overheid, de uitvoeringsorganen 
en de toezichthoudende instelling. De overheid maakt de wetge
ving, de sociale partners besturen de uitvoeringsorganen en een 
onafhankelijke instantie houdt toezicht. Die instantie mag de on
langs ingestelde Toezichtkamer van de Sociale Verzekeringsraad 
zijn. 
Zelf heb ik ook voor een soortgelijk model van scheiding van ver
antwoordelijkheden gepleit. Nu ik een aantal jaren lid ben van de 
Sociale Verzekeringsraad, ervaar ik de Toezichtkamer van de SVR, 
die in meerderheid uit onafhankelijke leden en verder uit werkne
mers- en werkgeversrepresentanten is samengesteld, als een ge
schikt alternatief. Het voordeel is dat nu ook van de inzichten van 
de werkgevers en werknemers kan worden geprofiteerd, die de pro
blemen van de cliënten van de sociale zekerheid en de bedrijven 
van nabij kennen. 
Binnenkort zal de regering bij de Tweede Kamer een voorstel in
dienen voor een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekeringen. 
Zeker is dat het wetsvoorstel in een of andere vorm de onafhanke
lijkheid van het toezicht behelst, maar vermoedelijk niet een over
gang naar een overwegend regionale uitvoeringsorganisatie. Er 
zijn echter diverse politieke partijen die wel in deze richting den
ken, terwijl zelfs de vakbeweging bezig is zich op die variant te be
raden. Ik geef D66 in overweging de keuze voor een regionale uit
voering te maken, opdat met één orgaan per regio kan worden vol
staan . 
Mocht de wetgever net als in het voorontwerp van wet, de bedrijfs
verenigingen handhaven en het veranderingsproces aan de sociale 
partners overlaten, dan bhjft een verbrokkeld geheel met verschil
lende zwakke plekken bestaan. 

Tot besluit 

Er is veel verwantschap tussen de SWB-nota en de inmiddels ge
publiceerde nota's van andere politieke partijen over sociale zeker
heid. Dit vergroot de kans op het behouden van de goede elemen
ten in ons stelsel van sociale zekerheid en het vernieuwen van in
middels minder bruikbaar geworden elementen. Met name kan 
met anderen worden gewerkt aan een gezonde combinatie van be
staanszekerheid door werk, bij voorkeur, en bestaanszekerheid 
door uitkeringen, als het nodig is . • 
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