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ten bij door de gekozen vraagstel
ling aanwezige implicatie: ex
treem-rechts moet van het toneel 
verdwijnen, onzichtbaar worden, 
monddood worden gemaakt. 

En verdomd, welke suggestie 
krijgt direct de aandacht? Jawel, 
het aanpakken van de zendtijd (en 
subsidie). Op een studiedag naar 
aanleiding van het verschijnen 
van het onderzoeksverslag in 
november 1995 wees Dijkstal op 
de waarde van deze suggestie, en 
nog geen jaar later, op 29 juni 
1996, kopte de Volkskrant: 
'Partijen bij racisme op tv-tijd 
gekort'. Een meerderheid van de 
Tweede Kamer steunde het voor
stel van Dijkstal om partijen die 
zich schuldig maken aan discrimi
natie en het aanzetten tot rassen
haat te korten op hun zendtijd en 
subsidie. o 66 'er De Graaf wilde 
zelfs nog wat verder gaan: in de 

De brede 
verzorgingsstaat 

Willem van de Zandschulp bespreekt: 

Henk Krijnen (red.), Het zekere voor het 

onzekere. De noodzaak van een collectiifstel

sel van bovenminimale uitkerinaen . 

Amsterdam: Wetenschappelijk Bureau 

Groen Links, 1995 

De yedachte, dat ons stelsel van 
sociale zekerheid zou kunnen worá.m 
teruyyebracht tot een stelsel van 
basis-(minimum)voorzieninyen met 
aanvul/inyen op yrond van persoon
lijke situatie en initiatieven, zal 
onverbiddelijk ten koste yaan van de 
maatschappelijk minst weerbaren. 
Privatiseriny van bestaande collectie-
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afgepakte zendtijd zou aan de kij
kers moeten worden uitgelegd 
waarom de partij zendtijd was 
ontnomen. Nee, die cynicus 
heeft het maar makkelijk. Van de 
genomen maatregelen kan im
mers , misschien wel met De staat 
paraat? als kroongetuige, toch 
niet echt beweerd worden dat het 
krachtige wapens tegen extreem
rechtse uitingen (kunnen) zijn; 
zelfs van het aanpakken van de 
subsidie van dergelijke partijen 
mag niet al te veel worden ver
wacht. 

Wat dan? Misschien moeteven 
een stapje terug worden gedaan 
en moet het nemen van maatre
gelen tegen extreem-rechts voor
lopig ondergeschikt worden 
gemaakt aan het denken over de 
uiteindelijk fundamentele vraag: 
moet Nederland een weerbare 
democratie (a la Duitsland - maar 

ve voorzieninyen betekent niet ruim 

baan voor solidariteit, maar een 
voorzieninyenniveau naar economi

sche prestatie en macht. 

Dit is een citaat van Joop den Uyl. 
Ik schrijfhet over uit de inleiding 
'Het zekere voor het onzekere' 
van de gelijknamige artikelen
bundel van het Wetenschappelijk 
Bureau Groen Links . 

Het citaat zou als motto voor 
de bundel kunnen dienen. De 
ondertitel 'De noodzaak van een 
collectief stelsel van bovenmini
male uitkeringen' staat niet alleen 
voor wettelijke loongerelateerde 
werknemersverzekeringen, maar 
voor een brede verzorgingsstaat 
die ook de middengroep~n aan 

was daar ook niet iets met concre
te uitingen van extreem-rechts?) 
worden of niet? Van het ant
woord op deze vraag, die door 
Van Donselaar in feite onmisken
baar beantwoord wordt in de 
richting van een weerbare demo
cratie, zal afhangen welke moge
lijkheden in de bestrijding van 
extreem-rechts wenselijk zijn, en 
op welke manier van die moge
lijkheden gebruik zou moeten 
worden gemaakt. Het lijkt me 
raadzaam eerst te denken en dan 
pas te doen, ook waar het gaat om 
het aanpakken van een verschijn
sel als rechts-extremisme en 
racisme. 

JOOP VAN HOLSTEYN 

is als universitair docent verbonden 
aan de vakyroep Politieke Weten
schappen van de Rijksuniversiteit te 
Leiden 

zich weet te binden. 
De impuls om deze bundel 

samen te stellen was van tweërlei 
aard: verontrusting over sluipen
de en openlijke tendensen in de 
richting van een ministelsel en 
over het gebrek aan een zelfbe
wuste verdediging van een brede 
verzorgingsstaat door links. De 
redactie verzamelde twaalf uit
eenlopende bijdragen. Eind
redacteur Henk Krijnen voorzag 
deze van een inleiding en een con
cluderende nabeschouwing. 

De kern van de bundel is een
over meer artikelen gespreid -
uitvoerig sociaal-politiek plei
dooi voor een breed, collectief 
stelsel van sociale zekerheid dat 
steunt op een coalitie van lagere 
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en middeninkomensgroepen. De 
bundel bevat ook bijdragen over 
de ziekenfondsverzekering en 
aanvullende pensioenen. Daar 
spelen vergelijkbare debatten 
over afslanking, decollectivise
ring en privatisering als bij het 
sociaal zekerheidsstelsel in enge
re zin. 

Pieter HiJhorst gaat het meest 
expliciet in op de organisatie van 
de financiële solidariteit. Hij ziet 
drie methoden: het 'versluieren' 
van de kosten, het institutioneel 
mengen van eigen belang en alt
ruïsme en tenslotte een 'paterna
listisch altruïsme'. 

In de werknemersverzekerin
gen is duidelijk sprake van een 
equivalentie van premiebetaling 
en (eventuele) uitkeringshoogte. 
De kans dat het verzekerd risico 
intreedt verschilt echter naar 
inkomen, beroep en gezondheid. 
Naar risicokans gemeten betalen 
sommigen teveel en anderen te 
weinig premie. Verticale (inko
mens-) en horizontale (risico
)solidariteit gaan samen in een 
stelsel dat eigenbelang en altruïs
me verbindt en een maatschappe
lijk draagvlak heeft tot ver in de 
middengroepen. 

Wie eigenbelang en altruïsme 
niet institutioneel vermengt, rest 
slechts een beroep op 'paternalis
tisch altruïsme' om financiële 
solidariteit met de sociale minima 
te organiseren. Dat is een kwets
bare methode. In de vs, waar 
overheidsbemoeienis met boven
minimale uitkeringen zeer gering 
is, weten middengroepen zich 
minder gecommitteerd aan de 
verzorgingsstaat en staat de bij
stand onder zeer zware druk. Ik 
onderschrijfHilhorsts 'paradoxa-
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Ie conclusie' dat voor het handha
ven van een behoorlijk sociaal 
mm1mum ook bovenminimale 
uitkeringen noodzakelijk zijn. 

Een brede verzorainasstaat 
Enkele auteurs dragen ook eco
nomische argumenten aan voor 
een brede verzorgingsstaat. In 
macro-economisch opzicht is er 
sprake van een stabiliserend 
effect. Op meso- en microniveau 
draagt een loongerelateerd stelsel 
bij aan redelijke arbeidsverhou
dingen. Het maakt een langere 
termijnoriëntatie van werkne
mers mogelijk wat gunstig is voor 
arbeidsmobiliteit en arbeidspro
ductiviteit. Een bovenminimaal 
stelsel vergemakkelijkt zelfs pijn
lijke reorganisatie- en sanerings
processen van bedrijven. 

Ik vind dit allemaal valide argu
menten. De conclusie van de 
eindredacteur dat er sprake is van 
een 'positieve correlatie' tussen 
een brede verzorgingsstaat en 
economische prestaties vind ik te 
snel getrokken. Bij kennisneming . 
van internationale vergelijkingen 
tussen 'bredere' en 'smallere' 
verzorgingsstaten stuit men op 
minnen en plussen. De brede ver
zorgingsstaat kan zich in de inter
nationale concurrentiestrijd glo
baal redelijk meten aan landen 
met minimale collectieve arran
gementen, is mijn conclusie. 

Dat neemt niet weg dat de 
Nederlandse variant van de ver
zorgingsstaat juist na haar voorlo
pige voltooiing (zegge: 1976, 
invoering AA w) fors in de proble
men kwam. Die Nederlandse 
variant werd gekenmerkt door 
afwezigheid van actief arbeids-

marktbeleid, een makkelijk toe
gankelijk (w A o) en betrekkelijk 
royaal uitkeringsstelsel en een 
uitvoeringsorganisatie met wei
nig checks and balances. Juist bij 
deze combinatie is er iets misge
gaan. Voor sanerende bedrijven 
en voor uitkeringsgerechtigden 
fungeerde de uitkering te makke
lijk als afkoopsom voor het recht 
op arbeid. De werkgelegenheids
doelstelling en de sociale zeker
heidsdoelstelling begonnen el
kaar in de weg te zitten. Een aan
passingsprogramma was noodza
kelijk. Voor de overheid belooft 
dan verlaging van uitkeringen een 
makkelijker en sneller resultaat 
dan de moeilijke weg van actief 
arbeidsmarktbeleid en een nau
were verbinding van arbeidsbe
stel en sociaal zekerheidsbestel. 
In die volgorde is dus, mèt schade 
en schande, het probleem aange
pakt. De eerste les is daarom dat 
arbeidsmarktbeleid en sociaal 
zekerheidsbeleid veel directer 
met elkaar verbonden moeten 
worden. 

Alle auteurs van deze bundel 
erkennen impliciet of expliciet 
een band tussen arbeid en sociale 
zekerheid . Voor een publicatie 
met een Groen Linkslabel is dat 
opmerkelijk. Een grote stroming 
binnen de samenstellende delen 
van Groen Links was (is?) gepor
teerd voor loskoppeling van 
arbeid en inkomen. De auteurs 
gaan overigens wel zeer divers 
om met de relatie tussen arbeid 
en sociale zekerheid. Hoewel er 
niet steeds expliciet een scherp 
onderscheid gemaakt wordt, 
staan er twee visies tegenover 
elkaar. 
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Vrijzinnia verous klassiek 
In de eerste visie (verwoord door 
Michaël Krätzke, Leontine 
Bijlevcid en Kees Vendrik) wordt 
er vrijmoedig omgesprongen met 
het klassieke karakter van de 
sociale verzekeringen. Dat om
schrijft de verzekerde risico's zo 
dat de verzekerde zelf geen 
invloed kan uitoefenen op het 
ontstaan van het risico. In de vrij 
zinnige benadering is er plaats 
voor individuele keuze-elemen
ten binnen het wettelijk collectief 
stelsel, bv in de w w tussen hoog/ 
kortdurend of laag/langdurend 
uitkeringsrecht of voor een afge
bakende marge voor 'vrijwillige 
werkloosheid' in de vorm van 
scholings-of zorgver lof. Ook kan 
het stelsel gebruikt worden als 
laboratorium voor nieuwe vor
men van zelfstandige arbeid (de 
sociale zekerheid als 'facilitair 
bedrijf', Kees Vendrik) of als 
breekijzer voor arbeidstijdver
korting en een andere arbeidsver
deling M/ v(Leontine Bijleveld). 

In de tweede visie (verwoord 
door Hilhorst, Pennings en 
Krijn en) wordt vastgehouden aan 
de klassieke uitgangspunten van 
de sociale verzekering. Deze 
stroming benadrukt de band tus
sen premie en uitkering en pleit 
juist voor een versterking van de 
verzekeringsgedachte, mede om
dat de verzekeringsgedachte diep 
verankerd is. Ik zou die benade
ring zelfs nog iets willen aan
scherpen: Sociale zekerheid is 
primair een afgeleide van en een 
aanvulling op het arbeidsbestel. 

Sociale verzekeringen volgen 
de ontwikkelingen op de arbeids
markt, maar anticiperen niet op 
een andere, meer ideaal geachte 
arbeidsverdeling. 
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Individuele keuzemogelijkheden 
binnen het publieke en collectie
ve stelsel lijken op het eerste 
gezicht de legitimiteit van het 
stelsel te vergroten (individuali
sering!). HiJhorst stelt dat bij 
nader inzien de solidariteit tussen 
d 'goede' en 'slechte' risico's 
ondermijnd wordt. Ik voeg er dit 
aan toe. W erkloosheids- en 
arbeidsongeschiktheidsrisico zijn 
zowel onvoorspelbaar als onge
lijk verdeeld (variërend naar 
opleiding, beroep, sector en 
gezondheidstoestand). Het 'ou
derdomsrisico' is meer gelijkma
tig gespreid en zeer lang voor
zienbaar. In de aanvullende col
lectieve pensioenregelingen zijn, 
met behoud van solidariteit 
(doorsnee premies), wel indivi
duele keuze modules in te bou-
wen. 

Flexarbeid 
Veel auteurs worstelen met de 
vraag hoe de sociale zekerheid 
moet reageren op veranderende 
arbeidspatronen en arbeidsver
deling (flexarbeid; loopbaan
onderbreking). Voor veel flexar
beiders is het huidig stelsel van 
werknemersverzekeringen asym
metrisch. Zij betalen wel naar 
evenredigheid premie, maar kun
nen veelal niet voldoen aan de 
toetredingseisen van de uitke
ring, bv aan de (opgeschroefde) 
gewerkte weken- en jareneis van 
de w w. Pennings en Krijnen 
waarschuwen terecht voor de 
'makkelijke' oplossing, waarbij 
een drempelloze w w opdraait 
voor het leeglooprisico van de 
werkgever. 

Een kernprobleem ligt bij de 
zwakke arbeidsrechtelijke positie 
van flexarbeid. Daar moet pri-

mair een oplossing gezocht wor
den. Aanvullende suggesties zijn 
verlaging van de referte-eisen van 
de w wen de vorming van sector
ale arbeidspools. Ze verlichten 
het probleem wel, maar bieden 
geen sluitende oplossing. Recent 
heeft de F N v een ander voorstel 
gelanceerd. Naast de bestaande 
ww komt er een aparte opbouw
ww voor flexwerkers. Elke 
gewerkte week levert een spaar
punt op, die bij onvrijwillige 
werkloosheid te verzilveren is. 
De premie voor deze opbouw
wwwordt (gedifferentieerd) op
gebracht door branches en bedrij
ven die van flexarbeid gebruik 
maken. In beginsel lijkt mij dat 
een begaanbare weg, al zal de uit
werking nog wel enige hoofdbre
kens vergen. 

Een tweede probleem dat om 
politieke interventie vraagt, is de 
behoefte aan scholingsverlof en 
zorgverlof (opvoedings-, calami
teiten- en mantelzorgverlof). 
Pennings merkt op dat hier gaat 
om behoeften met een enigszins 
subjectief karakter. De klassieke 
werknemersverzekeringen (met 
objectiveerbare, door verzeker
de niet te beïnvloeden risico's) 
zijn daarom minder geschikt om 
in deze behoeften te voorzien. 
Wel dienen deze verzekeringen 
de mogelijkheid te bieden om tij
dens de verlofperiode de verze
kering ongestoord voort te zetten 
en eventueel kunnen verlofperio
des meetellen voor de opbouw 
van ww-rechten. 

Tegelijkertijd gaat het om 
behoeften met een duidelijke 
maatschappelijke dimensie die 
steun vanuit de collectiviteit 
behoeft. Pennings pleit voor een 
mengvorm van verzekeren en 
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sparen, maar werkt dat niet uit. 
De F N v is geporteerd voor een 
wettelijke basisuitkering op mini
mumniveau, die eventueel bij 
CAO of via individuele vormen 
van . 'tijdsparen' aangevuld kan 
worden. Leontine Bijleveld 
vraagt de aandacht voor de Bel
gische aanpak, waarbij de verlof
ganger een terugkeerrecht heeft 
en verder recht op een (lage) uit
kering als hij/ zij tijdens verlof 
vervangen wordt door een werk
loze of herintreedster. Ik vind het 
allemaal serieuze suggesties . 

Ik heb hiervoor al laten mer
ken dat de tweede visie (verstevi
ging van de verzekeringsgedach
te) mij meer aanspreekt dan de 
eerste visie, die meer ontvanke
lijk is voor nieuwe behoeften en 
het stelsel van sociale verzekerin
gen hanteert als laboratorium 
voor een andere, meer ideaal 
geachte arbeidsverdeling. Ik heb 
hiervoor twee, onderling samen
hangende argumenten. 

De vrijmoedige en opgerekte 
aanwending van de sociale verze
kering leidt al snel tot overvra
ging. Niet alles wat er fout gaat in 
het arbeidsbestel kan zonder 
meer in de sociale verzekeringen 
gerepareerd worden. De primai
re strijd om de inrichting van het 
arbeidsbestel moet binnen dat 
bestel gevoerd worden. En de 
modieus-linkse variant (individu
ele keuze mogelijkheden binnen 
het collectieve stelsel) onder
scheidt zich te weinig van de 
modieus-rechtse privatiserings 
variant, waarbij ieder voor zich 
naar behoefte of voorkeur (in de 
praktijk: naar maatschappelijke 
machtspositie) zijn eigen verze
keringspakket samenstelt. 
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Mijn tweede argument is ont
leend aan de inherente kenmer
ken van sociale verzekeringen: 
het stelsel moet zekerheid op lan
gere termijn bieden. Een besten
dig stelsel kan slechts op enige 
afstand reageren op nieuwe maat
schappelijke ontwikkelingen om 
zijn elementaire functie, het bie
den van zekerheid op langere ter
mijn, goed te kunnen vervullen. 
Niets heeft het rechtsgevoel van 
de burgers de laatste jaren meer 
geschokt dan abrupte wijzigingen 
in de 'polisvoorwaarden' van 
'brandende' en 'smeulende' hui
zen. Het lijkt er nu soms op dat 
het kenmerkend onderscheid tus
sen particuliere en sociale verze
keringen ligt in de mate waarin 
het 'contract' wordt nagekomen. 
Kenmerk en meerwaarde van 
verplichte sociale verzekeringen 
liggen echter bij het niet-selectie
ve karakter en in het grote solida
riteitsgehalte. Ik onderschrijf 
de mening van eindredacteur 
Krijnen dat de verzekeringsge
dachte versterking behoeft en de 
wetgever het verzekeringskarak
ter meer moet respecteren. 

Een bestendig stelsel moet ook 
bestand zijn tegen economische 
golfbewegingen. Dat is een 
gigantische opgave bij een gelibe
raliseerde en zich internationali 
serende economie. Een onder
deel van een meer conjuntuur
bestendig stelsel is een actief 
arbeidsmarktbeleid dat niet 
alleen aan de aanbodkant, maar 
ook aan de vraagzijde invloed uit
oefent. Een traditioneel zwakke 
kant van de Nederlandse verzor
gingsstaat is juist de afwezigheid 
daarvan. Harry van den Berg 
wijdt hieraan zijn bijdrage aan 

deze bw1del. Hij constateert 'dat 
een actief arbeidsmarktbeleid in 
Nederland nog in de kinder
schoenen staat'. 

Economische verbeterins 

Ik schrijf deze boekbespreking in 
augustus '96, ongeveer een jaar 
na de samenstelling van deze bun
del. 

Inmiddels zijn de Haagse 
financieel -economische en socia
le kengetallen opvallend snel ver
beterd en is de koppeling van uit
keringen aan de loonindex ge
ruisloos hersteld. Ad Melkert 
heeft deze zomer met enige trots 
zijn internationale concurrentie
toets 'De Nederlandse verzor
gingsstaat in internationaal en 
economisch perspectief' gepre
senteerd en Frank de Grave heeft 
zojuist het ministelsel afgezworen. 

De Nederlandse aanpak (las
tenverlichting en loonmatiging) 
heeft wel vruchten afgeworpen. 
Voor die lastenverlichting is een 
hoge prijs betaald en de sociale 
zekerheid heeft daar meer dan 
evenredig aan bijgedragen. Elke 
sociale zekerheidswet is op de 
schop genomen, de meeste zelfs 
meermalen, en in geforceerd 
tempo. Het was een proces van 
trial and (teveel) error. Het af
breukrisico, gemeten aan rechts
statelijke normen als een 
betrouwbare overheid, consis
tentie en uitvoerbaarheid van 
wetgeving, is groot gebleken. De 
sociaal-democratie zal hiervoor 
nog lang een prijs betalen (Ruud 
Vreeman noemt de sociale zeker
heid, zowel carebusiness als 
achilleshiel van de PvdA, s 6{)), 

juli/aug.'96). 
Het ziet er nu naar uit dat de 
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Nederlandse verzorgingsstaat in 
economisch opzicht minder 
kwetsbaar is geworden. De roep 
om een ministelsel en privatise
ring van sociale verzekeringen is 
even de wind uit de zeilen geno
men. Een jaar na publicatie klinkt 
de toonzetting van de Groen 
Linksbundel al enigszins geda
teerd en alarmistisch . Ik heb ech
ter nog niet het rotsvaste vertrou
wen dat de Nederlandse verzor
gingsstaat nu voldoende robuust 
is om nieuwe economische tegen-
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slagen goed te doorstaan . Wij 
zullen de (tijdelijke?) luwte moe
ten benutten om het stelsel iets 
meer up-to-date, maar vooral 
meer crisisbestendig te maken 
(Een hernieuwde discussie over 
de vraag of bij de premievaststel
ling een anticyclisch element kan 
worden aangebracht, vind ik 
wenselijk . Bij dalende werkloos
heid blijft de ww-premie op een 
(te) hoog niveau vastgesteld. Met 
de aldus gecreëerde reserve hoeft 
de premie niet abrupt omhoog bij 

later oplopende werkloosheid) . 
De bundel 'Het zekere voor 

het onzekere' biedt ruime argu
menten voor een culturele en 
sociaal-politieke verdediging van 
het concept van een brede ver
zorgingsstaat. Voor gedesoriën
teerde sociaaldemocraten is het 
een nuttige boek. 

WILLEM VAN DE 

ZANDSCHULP 

Lid van de Eerste Kamer voor de PvdA 
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