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SOCIALE ZEKERHEID BIJ DE TIJD 

Het door-

Overtuigen is een belang
rijk doel van het politieke 
handwerk; de overdrijving 
is een belangrijk middel tot 
overtuigen. Dit gegeven 
voorziet de politiek van een 

geschoten 
geloof van een 
late bekeerling 

pende WIJZigmgen in het 
stelsel. Nadat medio 1991 
de verbouw van de sociale 
verzekeringen verknoopt is 
met de leiderschapsvraag 
en zelfs het naakte overle

inherente neiging door te 
schieten in een eenmaal 
gekozen richting, de nuan
ce uit het oog te verliezen 
en te laat te reageren op sig
nalen dat de grenzen van 
een opvatting zijn bereikt. 

FRANS LEIJNSE 
ven van de partij wordt het 
leerstuk van de noodzake
lijk stelselherziening onlos
makelijk onderdeel van de 
vernieuwde katechismus. 
In deze lijn is het verklaar-
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Bij een meerpartijenstelsel 
als het onze is dat geen probleem: de noodzaak van 
compromis- en coalitiepolitiek zorgt er wel voor 
dat het midden wordt gehouden. In het overheids
beleid domineert aldus de middenweg over de uit
schieters. Voor de afzonderlijke politieke partijen 
geldt dit echter niet altijd. Als de checks and balances 

van een levende verenigingsdemocratie ontbreken 
zal de neiging tot doorschieten toenemen. 

De worsteling van de PvdA met het stelsel van 
sociale zekerheid lijkt een aardige illustratie te zijn 
van dit mechanisme. Toen de houdbaarheid van het 
stelsel begin jaren tachtig serieus onder druk kwam 
te staan en de eerste politieke initiatieven tot een 
verbouwing werden genomen reageerde de partij 
overwegend defensief. Na de mislukte poging de 
Ziektewet te wijzigen (Den Uyl/Dales, I 98 I) 
werd de opstelling van de PvdA in oppositie jaren
lang gekenmerkt door een afwijzing van iedere 
betekenende verandering in de bestaande regelin
gen. Zelfs nadat het oplopen van de werkloosheid 
tot recordhoogten de financierbaarheidsvraag 
onvermijdelijk had gemaakt, bleef de overheersen
de politieke lijn overwegend defensief. De PvdA 
kon mede daardoor geen rol van betekenis spelen in 
het debat over de stelselherziening van I 9 8 7. 

Na de koerswijziging van 1988/89 zien wij een 
gelijksoortig proces zich ontrollen, maar nu in 
tegengestelde richting. Als regeringspartij wordt 
de PvdA langzamerhand de kampioen van ingrij -

baar dat de PvdA niet 
alleen de afschaffing van de 

Ziektewet en een tweede forse decollectivisering 
van de w A o met vuur verdedigt, maar daarnaast 
opnieuw een fundamentele herziening van het stel
sel agendeert. Late bekeringen zorgen nu eenmaal 
voor vurige gelovigen. 

In dit licht lijkt het niet overbodig bij de voor
ligende nota Sociale zekerheid bij de tijd de vraag te 
stellen of zij eigenlijk wel nodig is. Is het stelsel na 
wat er de afgelopen jaren aan verbouwd is werke
lijk ongeschikt om ook in de 2 1 e eeuw houdbaar en 
betaalbaar te zijn, klein onderhoud daargelaten? En 
zou de PvdA er misschien politiek niet verstandig 
aan doen zich die vraag te stellen? Laten we eens 
twee belangrijke aanleidingen tot de nota nader 
bezien, te weten de veranderde gezinssamenstel
ling en de toenemende flexibilisering van het 
arbeidscontract. 

Kostwinnersbeginsel als probleem? 

Vast onderdeel van de heersende common sense is dat 
het sociale stelsel achterhaald is omdat het geba
seerd zou zijn op het modelgezin van vader/kost
winner, moeder/huisvrouw en twee kinderen. 
Ook in de nota wordt dit als argument genoemd 
voor een verdere herzieniRg van het stelsel in de 
richting van zelfstandige, geïndividualiseerde uitke
ringsrechten. Dit klinkt heel plausibel, maar is het 
ook waar? 

Van de sociale zekerheidsregelingen kennen 
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met name de werknemersverzekeringen van ouds
her een geïndividualiseerd uitkeringsrecht. De uit
kering is gerelateerd aan het laatstverdiende loon 
en draagkracht is nu eenmaal geen factor die bij de 
loonbepaling een rol speelt. In de volksverzekerin
gen is daarbij de individualisering ook ver voortge
schreden. Met de splitsing van de AOW-uitkering in 
1985 is het overgrote deel van de uitkeringen hier 
op individuele basis gebracht. Alleen via de 
Toeslagenwet wordt in een aanvulling voorzien 
daar waar sprake is van een ontoereikende uitkering 
als gevolg van kostwinnerschap. Als enige niet
geïndividualiseerde uitkering blijft over de Bij
stand. Iedereen is het er echter over eens, en zo 
wordt het ook verwoord in de nota, dat in deze 
vangnet-voorziening draagkracht ten principale 
centraal behoort te staan. Geïndividualiseerde bij-
tand is een contradictio in terminis. 

Al met al blijft er dus weinig over van de stelling 
dat het sociale zekerheidsstelsel gebaseerd is op een 
achterhaald kostwinnersbeginsel. Het kostwinners
begrip speelt feitelijk nog slechts een zeer margina
le rol in de sociale zekerheid; en die rol is deels ook 
nog onvermijdelijk. Een verdere verzelfstandiging 
van uitkeringsrechten kan redelijkerwijs alleen nog 
geëffectueerd worden in het vervolg van een zelf
standig inkomen uit arbeid, dat i in een verlenging 
van de ww. In dat kader pleit de PvdA al geruime 
tijd voor een velenging van de (individuele mini
mum-) vervolguitkering in de ww. Zeer terecht, 
maar geen revolutionaire stelselherziening. 

Flexibiliserina? 

Naar algemene opvatting heeft er de afgelopen 
jaren een enorme flexibilisering van de arbeids
markt plaatsgevonden. Arbeidsorganisaties hebben 
zowel hun interne flexibiliteit vergroot, door meer 
afwisselende arbeidstijdpatronen van hun personeel 
te vragen, als hun externe flexibiliteit, door meer 
personeel op tijdelijke- en afroepcontracten te 
nemen. Het intense publieke debat over flexi
bilisering illustreert het belang en de ingrijpendheid 
van deze ontwikkeling. 

Nu is het in de wetenschap een bekend adagium 
dat opvattingen die door meer dan twee personen 
worden gehuldigd, alleen al op die grond dienen te 
worden gewantrouwd. Zo ook hier. In de kabinets
notitie 'Werken aan Zekerheid' wordt er op gewe
zen dat 'het aandeel flexibele werknemers in het 
afgelopen decennium licht gestegen is: van 8 pro
cent in 1987 tot 1 o procent in 1995'. Niet erg 

indrukwekkend dus. Bovendien wijst de notitie 
erop dat 'onderzoek van de os A aangeeft dat het 
aandeel flexibele werknemers weliswaar fluctuaties 
vertoont maar over de laatste tien jaar per saldo 
nauwelijk is gestegen'. De gedachte dat flexi
bilisering een omvangrijk nieuw verschijnsel op de 
arbeidsmarkt is vindt dus geen grond in de feiten. 

Maar ook als dit wel het geval zou zijn blijft de 
vraag of het sociale verzekeringsstelsel hierop niet 
reeds voldoende is afgesteld. Die discussie gaat 
vooral over de toegang tot de ww, Ziektewet en 
w AO. Inderdaad kunnen in bepaalde gevallen refer
te-eisen en dagloonbepalingen (meer in het bijzon
der week- en maandloonbepalingen) ongunstig uit
pakken voor werknemers die geen geregeld 
arbeidspatroon hebben. Dat zijn overigens lang niet 
alle flexibele werkers, maar dit terzijde. Onverlet 
deze ongunstige situaties is het zeker niet zo dat de 
huidige referte- en andere eisen per definitie uit
gaan van een regelmatig voltijds arbeidspatroon. 
Verre van dat, men kwalificeert bijvoorbeeld reeds 
voor een ww-uitkering als men gedurende enkele 
jaren per jaar over 52 dagen loon heeft ontvangen. 
Bovendien tellen jaren waarin men voor kleine kin
deren zorgt mee bij de opbouw van de arbeidsver
ledeneis. Het kabinet merkt dan ook in de notitie 
op dat het 'geen indicatie heeft dat de toegang tot 
de w w te nauw is voor flex-werkers'. Reparati~s in 
dit hoofdstuk blijven voorlopig beperkt tot een 
onderzoek naar de vraag of in de Ziektewet niet op 
een maandverzekering moet worden overgegaan in 
plaats van de huidige weekverzekering. Interessant, 
maar wederom geen revolutionaire ingreep. 

Sparen en opbouwen 

Het zou de nota 'Sociale Zekerheid bij de tijd' geen 
recht doen als wij suggereerden dat zij uitsluitend 
op de inderdaad twijfelachtige noodzaak tot aanpas
sing vanwege individualisering en flexibilisering is 
gebaseerd. Een minstens zo belangrijke plaats 
wordt ingenomen door de vraag of de behoefte aan 
weerkerende scholing en zorgverlof het nodig 
maakt meer spaar- en opbouwelementen op te 
nemen in het sociale zekerheidssysteem. Hier lijkt 
de nota wel aan te sluiten bij een reële en groeiende 
maatschappelijke behoefte. Onmiskenbaar zal de 
vraag naar verlof voor scholing de komende jaren 
een toenemend beslag op de loonsom leggen. Zo 
ook zal de combinatie van betaald werk met zorgta
ken in gezin of familie de verlofuehoefte bij bepaal
de groepen werknemers doen toenemen. Al gerui-
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me tijd wordt nagedacht over systemen waarin 
werknemers rechten op betaald verlof kunnen 
opbouwen door over een langere periode loon te 
reserveren. 

In de voorliggende nota wordt gesuggereerd 
deze opbouwsystemen te integreren in de sociale 
zekerheid. De vraag is of dit kan. De sociale zeker
heid is immers primair bedoeld voor de afdekking 
van. onvoorzienbare inkomensderving. Alleen in 
het geval van de ouderdomsvoorziening is het risico 
voorzienbaar, maar de inkomensderving niettemin 
onvermijdbaar. Bovendien is hier sprake van een 
generiek risico: de ouderdom treft ons allen voor
zover we tijd van leven hebben. 

Deze overwegingen gelden niet ten aanzien van 
het inkomensdervingsrisico bij scholing of combi
natie van werk met zorgtaken. In beide gevallen is 
er sprake van 'risico's' waarvan het feitelijk optre
den in hoge mate door de betrokken werknemer 
zelf wordt bepaald. Dan is een reserverings- of 
spaarregeling op individuele of collectieve basis het 
aangewezen instrument. Met sociale zekerheid 
heeft dit weinig uitstaande. 

Zou men niettemin tot een koppeling aan bij 
voorbeeld de ww willen komen, dan doen zich las
tige vragen voor rond de rnaral hazard. Stel dat een 
werknemer rechten heeft opgebouwd voor twee 
jaar uitkering. Hij besluit een jaar daarvan op te 
nemen als inkomen tijdens een scholingsverlof. Na 
dit jaar gaat hij weer aan het werk, maar wordt 
korte tijd later ontslagen. Zijn ww-recht is dan nog 
maar een jaar, waarna de gemeenschap via de 
Bijstand mag opdraaien voor de consequenties van 
een keuze die door de werknemer is gemaakt. Is dit 
rechtvaardig of niet? Mijn gevoel is dat een recht op 
tegemoetkoming in loonderving buiten schuld zich 
zeer slecht laat combineren met een recht op tege
moetkoming in loonderving bij verlof voor zelfge
kozen doeleinden, hoezeer deze ook maatschappe
Lijk gewaardeerd worden. Is het niet verstandiger 
de noodzakelijk voorzieningen voor scholings- en 
zorgverlof via de arbeidsvoorwaardelijke lijn, 
ondersteund door wetgeving, te regelen en hier
mee niet het sociale zekerheidssysteem te belasten? 

Middensroepen 
Nu wordt uit de inleiding van de nota 'Sociale 
zekerheid bij de tijd' duidelijk dat de introductie 
van spaar- en opbouwregelingen mede een politie
ke achtergrond heeft. Het wordt gepresenteerd als 
een middel om de middengroepen een zichtbaarder 

financieel belang bij het sociale zekerheidsstelsel te 
geven: een bewijs dat het stelsel er niet alleen voor 
de armen is. Dit is een bijzonder sympathiek doel, 
en Goodin wordt dan ook terecht met instemming 
geciteerd : 'A service that is reserved for the poor is 
a poor service'. Beter kan het verweer tegen een 
ministelsel niet worden samengevat. 

De wijze waarop dit doel in de nota wordt 
geïnstrumenteerd roept echter ideologische vragen 
op. (Hoewel dit soort vragen sinds de Den Uyl
lezing van de partijleider een beetje uit de mode 
zijn mag een enkele verstokte ketter er misschien 
toch nog één opwerpen?) Wat bindt immers de 
middengroepen aan de sociale zekerheid? Begrijp ik 
de nota goed dan zoekt men het vooral in herkenba
re opbrengsten voor de afgedragen premies. De 
premie wordt beschouwd als een inleg, die door 
rente op rente na verloop van tijd een kapitaal 
vormt. Naar keuze kan dit kapitaal in de vorm van 
een loonvervangende uitkering worden opgeno
men wanneer men besluit verlof te nemen voor 
scholing of zorgtaken, of dienen als risicodekking 
bij ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. 

In de sociale zekerheid noemt men een dergelij
ke verhouding tussen inleg en opbrengst doorgaans 
'equivalentie'. Dit beginsel moet in enige mate in 
het stelsel gehonoreerd worden om grote onrecht
vaardigheden te voorkomen. Er tegenover staat 
echter een ander beginsel, dat van de 'solidariteit'. 
Dit principe betkent dat sommige mensen minder 
opbrengst uit het stelsel krijgen dan zij aan premies 
inleggen, om de simpele reden dat andere mensen 
door risico's buiten hun schuld meer moeten opne
men dan zij hebben afgedragen. Zo bieden bijvoor
beeld de werknemersverzekeringen de midden
groepen tegen een gelijke procentuele premie een 
even grote dekking als de lagere inkomens ( equiva
lentie), maar halen dezelfde middengroepen per 
saldo aanmerkelijk minder uitkering uit de regelin
gen dan zij aan premie bijdragen omdat de werk
loosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico's de la
gere inkomens vaker treffen (solidariteit). Als men 
dit subtiele evenwicht van equivalentie en solidari
teit doorbreekt wordt de verzekering voor de mid
dengroepen goedkoper, terwijl aan de andere kant 
de lagere inkomens door steeds stijgende premies 
uit het systeem gedreven worden (risicoselectie). 
Die weg zijn we in Nederland met de ziektekosten
verzekering, de Ziektewet en de w A o al een eind
weegs gegaan. Wellicht is daarbij een grens bereikt. 

De nota. volgend lijkt de PvdA hier in een merk-
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waardige ideologische paradox beland te zijn. Als 
partij van de solidariteit tracht zij de middengroe
pen meer te binden aan de sociale zekerheid door 
daarin equivalentie een prominentere plaats te 
geven en dientengevolge solidariteit verder terug te 
dringen. Als deze operatie zou worden ingezet en 
slaagt moet dus gevreesd worden dat de patiënt is 
overleden. De nota lijkt uit te gaan van de pragma
tische vaststelling dat ook de PvdA een zekere tol 
zal moeten betalen aan de opmars van de calcule
rende burger. Als we de middengroepen niet dui
delijk maken wat het 'schuift', voor hen persoonlijk 
en wel liefst op zeer korte termijn, zal hun steun 
voor het sociale zekerheidsstelsel verder afkalveri 
(en, maar dat terzijde, hun steun voor de PvdA). 
Nu is het leerstuk van de c~lculerende burger 
inmiddels enigszins omstreden geraakt. In de theo
rie van het economisch handelen hebben nu ook 
morele, normatieve en affectieve motieven een 
plaats gekregen naast de rationele nutsafwegïng. De 
mens is geen pure homo economicus, hij zal zich 
ook waar de eigen portemonnee in het geding is 
niet altijd afkerig tonen van morele overwegingen . 
Het is de taak van politieke en maatschappelijke 
instituties om die morele motieven aan te reiken en 
mensen te overtuigen. 

Dat er aan dat overtuigen een groeiende behoef
te bestaat laten de Sociaal-Culturele Verkenningen 
van jaar tot jaar zien. In dit periodieke onderzoek 
wordt al enige tijd een groeiend draagvlak voor de 
sociale zekerheid geregistreerd. Een ruime meer
derheid van de Nederlanders vindt dat het stelsel in 
stand moet worden gehouden, en de uitkeringen 
moeten worden verhoogd, zelfs wanneer men 
daarvoor zelf een hogere premie zal moeten beta
len. Deze opvattingen blijken niet in kracht af te 
nemen naarmate het inkomen stijgt, en ook niet 
minder voor te komen onder werkenden dan onder 
uitkeringsgerechtigden. Zonder zulke cijfers te ver
absoluteren is de constatering onvermijdelijk dat 
het draagvlak voor solidaire sociale zekerheid 
onverminderd groot en groeiende is. 

Het is niet goed begrijpelijk ~ larom een partij 
als de PvdA dit gegeven negeert en zich de grootste 
moeite zou moeten getroosten om het stelsel beter 
op de calculerende burger toe te snijden. Als het op 
de solidariteit aankomt lijkt de Nederlandse burger 
niet veel minder uitgesproken dan veertigjaar gele
den. Aan de burger mankeert dus weinig, waar het 
aan schort is dat de partij die aan dit morele motief 
zou moeten appeleren om er solidaire sociale 

zekerheidspolitiek mee te bedrijven, kennelijk met 
heel andere dingen bezig is. 

Doorgeschoten 

De nota 'Sociale zekerheid bij de tijd' wil een aantal 
punten signaleren waarop het huidige sociale zeker
heidsstelsel moet worden aangepast aan belangrijke 
maatschappelijk ontwikkelingen met het oog op de 
toekomstige houdbaarheid. De kabinetsnotitie 
Werken aan Zekerheid heeft in feite hetzelfde doel. 
Niettemin lezen deze stukken zeer verschillend. In 
de partijnota worden steeds vergezichten geopend 
op wezenlijk nieuwe elementen in het stelsel en 
ingrijpende aanpassingen, maar ontbreekt zelfs de 
geringste concreetheid als het om voorstellen gaat. 
In de kabinetsnotitie wordt eveneens veel retori
sche aandacht besteed aan de toekomstige houd
baarheid, maar zijn de voorstellen daarentegen van 
een ontnuchterende concreetheid en bescheiden
heid. Met 'Werken aan Zekerheid' lijkt de politie
ke behandeling van de sociale zekerheid het stadium 
van omvattende nieuwe concepten en revolutionai
re ingrepen achter zich te laten en weer terug te 
keren naar het piecemeal engineering van de kleine 
verbouwingen. Na de stelselherzieningen van 
1987, 1992/93 en 1995/96 magditgeen verbazing 
wekken. De sociale zekerheidsquote laat inmiddels 
een forse daling zien, ondanks de vergrijzing, en de 
verhouding actieven/inactieven bevindt zich ver 
onder de in het Regeeraccoord afgesproken waar
den. De regering kan zich dus permitteren rust te 
scheppen aan het front van de sociale zekerheid en 
de noodzakelijke aanpassingen in geleidelijkheid te 
voltrekken. 

De partij daarentegen lijkt soms nog bezig ant
woorden te vinden op de discussies van 1 9 8 8 en 
1991 en te willen bewijzen dat zij de oude fout van 
een te defensieve opstelling nooit meer zal maken. 
Elke bezinning op de sociale zekerheid schijnt daar
om te moeten beginnen met rituele bezweringen 
over de achterhaaldbeid van het stelsel en de nood
zaak tot grootscheepse vernieuwing. Iedere keer 
weer moet kennelijk het bewijs geleverd worden 
dat de PvdA nu werkelijk het licht heeft gezien. Het 
is niet geheel duidelijk welke partij-interne wind
molens hiermee nu nog bestreden worden, en ook 
de buitenwacht lijkt niet bijster geïnteresseerd in 
onze bezweringen. Dat de PvdA er bij middengroe
pen noch lager betaalden één stem mee zal winnen 
is echter wel zeker. 




