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Delen of verdelen
Een pleidooi voor nieuwe hoofdlijnen
Door Jos Janssen

H

et decembernummer van Idee
Hoever staan de voorsteUen samenleving wezenlijk ruimte te scheppen
(nr. 6, 1993) bevat vier artikelen,
voor deze mensen om deel te nemen aan
in het verkiezingsprogramma arbeidsmarkt en maatschappij." Mijn stelonafhankelijk van elkaar geling in deze bijdrage is dat die ruimte prischreven, die gaan over toekomst van ons
af van wat nodig is als
mair alleen kan worden geschapen door
sociaal-economische bestel. In het eerste
we iets willen kunnen
tot (her)verdelen van werkgelegenheid
artikel geeft, Bert Bakker, voorzitter van
doen aan de
de programmacommissie van D66, zijn viover te gaan.
sie op enkele belangrijke aspecten ervan.
sociaal-economische
A. Kolnaar, vice-voorzitter van de proIk zal mijn stelling uitwerken aan de
problematiek? Een reactie
grammacommissie van het CDA plaatst
hand van een aantal thema's die ook in
het artikel van Bert Bakker worden beenige kritische kanttekeningen bij de soop Bert Bakker.
ciaal-economische paragraaf in het D66
handeld. Op specifieke punten zal ik de
verkiezingsprogramma. Het derde artikel
andere artikelen erbij betrekken.
is van Kees Schuyt. Deze geeft een brede
analyse van de toestand van de huidige verzorgingsstaat en pleit
Arbeidsduurverkorting
voor een minder 'lankmoedig' systeem. En tenslotte stelt Hans
Stenfert Kroese het idee van een produktieheffing aan de orde:
Het eerste thema is de arbeidsduurverkorting (ADV). Zwakkere
hij pleit voor een verschuiving van de heffingsgrondslag van argroepen krijgen meer kans op de arbeidsmarkt als er voor hen
ruimte wordt geschapen door arbeidsduurverkorting. Bakker
beid naar produktie. Door alle vier artikelen loopt als rode draad
evenwel mikt primair op banengroei in het algemeen. "Dat er
de noodzaak meer werkgelegenheid te creëren. Dat zal dan ook
de rode draad zijn in deze bijdrage. Maar het vertrekpunt is wegeen werk voor iedereen zou zijn, is een notie die tijdens elke recessie opkomt, maar die geen hout snijdt." Daarbij verwijst hij
zenlijk anders.
Ik begin bij een constatering van Bakker aan het slot van zijn
naar de groei van het aantal banen tussen 1984 en 1992 van
artikel dat "'de onderkant van de samenleving' wel eens het cenbijna 1 miljoen. Hier valt wel wat op af te dingen. In diezelfde periode is de omvang van de bevolking met 700.000 mensen gestetrale onderwerp van de jaren negentig kon worden". Ik meen dat
gen. De banengroei is dan ook voor een deel toe te schrijven aan
het dat al is. Bovendien gaat het niet om een 'onderkant'. Deze
de vergroting van de afzetmarkt door demografische factoren.
negatieve metafoor verwijst naar een brede, gelede laag en een
Bovendien wordt het aantal uren dat men jaarlijks in een baan
enorme hoeveelheid van elkaar verdringende groepen mensen
werkt, het arbeidsjaar, steeds kleiner. Denk maar aan de ADV in
zonder werk, die alleen maar minder en minder perspectief krijde jaren tachtig.
gen op deelname aan arbeid én maatschappij. Tegenover hen
Daarom is het correcter te kijken naar het totaal aantal gewerkte
staat een actieve en produktieve groep mensen met een goed inuren per jaar per hoofd van de bevolking. Dat cijfer daalt al dekomen, een ruim consumptiepatroon, die de voorzieningen van
cennia lang. Vanaf 1972 is de daling jaarlijks gemiddeld 0,4 % (1).
onze moderne samenleving maximaal kunnen uitbaten. De kloof
tussen deze beide groepen wordt steeds wijder. Geleidelijk aan
Concentreren we ons op werknemers dan is de daling nog veel
scherper. Tussen 1960 en 1980 is het arbeidsjaar in Nederland,
voltrekt zich voor onze ogen de scheiding van culturen in de sarekening houdend met vakanties, feestdagen en ziekteverzuim
menleving.
Deze tweedeling is mijn vertrekpunt. En het is van het grootste
van 2177 uur teruggelopen naar 1656 uur (2). Deze terugval kent
belang om daarin een kentering aan te brengen. Bakker formuvelerlei oorzaken: technologische ontwikkelingen, demografische
ontwikkelingen en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Opleert het bescheiden: "We staan voor de zware, maar niet ondoenvallend is echter dat de laatste jaren de daling van de omvang
lijke opgave, om de sociale ladder feitelijk open te stellen voor de
van een voltijdsbaan nauwelijks gelijke tred houdt met de daling
'nieuwe onderkant' die voor een groot deel uit migranten bestaat
en die te maken heeft met een cumulatie van negatieve factoren."
(1) Broll: De Gelderlonder 24-1-94, volgells eell berekellillg
Iets verderop formuleert hij het krachtiger: "Het gaat erom in de
prof. dr. P. von Schilfgoorde
(2) Bron: dr. T. Huppes in 'So ber Ui/.zicht',
ideeën von D66-economen gebulldeld (1984)
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van de gemiddelde aantal gewerkte uren per hoofd van de bevolking. Daarom is het logisch gevolg een tweedeling van de samenleving: de werkgelegenheid wordt niet meer evenredig verdeeld
maar concentreert zich bij bepaalde groepen burgers, terwijl andere groepen burgers geheel uit het arbeidsproces worden gestoten.
Die werkloosheid valt, mijns inziens, niet met conjuncturele oplevingen van de economie en de bijbehorende banengroei weg te
werken. We staan voor een heel wat fundamentelere keuze: Er
wordt met alle middelen getracht de daling van arbeidsvolume
per inwoner weer (zoveel mogelijk) over elke inwoner gelijkelijk
te verdelen, of we kiezen ervoor de minder produktieve krachten
werkloos te laten worden om maximaal gebruik te maken van de
produktieve krachten. Dit laatste 'delingsscenario' is de weg die
we tot nu toe stilzwijgend gevolgd blijken te hebben. Ik pleit
ervoor de koers te wijzigen richting het eerste scenario: het verdelingsscenario.
Bakker kiest voor banengroei, waarbij ADV beperkt blijft tot
"daar waar het kan, op maat en decentraal" of "daar waar het een
instrument is om bedrijven te saneren" (denk bijvoorbeeld aan
Fokker). Deeltijdwerk dient verder gestimuleerd te worden. Bovendien meent Bakker dat "daar waar geen onmiddellijke saneringen aan de orde zijn, misschien wel harder moet worden
gewerkt voor hetzelfde geld". De effecten van ADV zullen in sommige gevallen dan moet worden teruggedraaid, om het draagvlak
(meer produktie) van de sociale zekerheid te versterken.

Deze opvatting is misschien begrijpelijk als geconstateerd wordt
dat "potentiële produktie of dienstverlening blijft liggen, omdat
we zo gewend zijn aan onze vrije dagen of acht uur". Toch acht ik
zo'n ontwikkeling principieel onjuist. Het vergroot de verschillen
tussen de werkenden (nog langere werktijden) en de werklozen
(nog minder kans op werk). Mijn stelling is dat bedrijfstijdverlenging in welke vorm dan ook niet met arbeidsduurverlenging van
individuele werknemers mag worden gecombineerd. Bedrijfstijdverlenging mag dan een must zijn, maar de extra produktieve bedrijfstijd zal door andere dan de zittende werknemers moeten
worden opgevuld. Om de kosten per eenheid produkt gelijk te
houden zullen werknemers wellicht een deel van hun inkomen
(en/of arbeidstijd) moeten inleveren. Als geen sprake is van voldoende arbeidsaanbod, geschikt om de extra produktietijd in te
vullen, dan zal het een gezamenlijke taak van overheid en werkgevers zijn om voor de noodzakelijke doorstroming te zorgen.
Daarvoor dienen individuele trajecten (het zogenaamde maatwerk) te worden aangeboden aan werklozen zowel als aan werknemers werkzaam in andere sectoren. Het is van cruciaal belang
dat ook aan werknemers omscholingstrajecten worden aangeboden. Want alleen door over de hele linie mensen te laten doorschuiven naar hogergeschoolde banen, kan aan de onderkant de
ruimte vrij komen voor de laaggeschoolde banen.

Basisinkomen
Ik ben het met Bakker eens dat een volwaardige deelname in de
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maatschappij verloopt via betaalde arbeid. Het gaat inderdaad
om méér dan alleen inkomen. Arbeid legt tevens de basis voor sociale contacten, zij voorziet een sociale status en dientengevolge
in een algemene maatschappelijke deelname. Dat is de reden dat
een arbeidsloos basisinkomen niet is gewenst. Maar daarmee is
de hele idee van een basisinkomen nog niet van tafel! Hier zou ik
willen pleiten voor een basisinkomen, gekoppeld aan arbeidsrecht
en arbeidsplicht. Dit noem ik dan ook een 'contractueel' basisinkomen. Een contractueel basisinkomen is een basisinkomen voor
het leven gegarandeerd, waar tegenover staat dat men X aantal
uren van zijn leven werkt. Het individu heeft het recht die uren
bij de samenleving (c.q. de economie voor betaalde arbeid) op te
eisen. Maar omgekeerd heeft ook de samenleving het recht deze
uren van een burger te vragen en zonodig te verplichten (hoewel
dit laatste naar mijn inschatting een erg theoretische optie is:
mensen willen graag werken!).
De schoonheid van het idee is gelegen in de eenvoud ervan. De
uitvoering is evenwel complex. Gevraagd wordt om een permanente herverdeling van de beschikbare hoeveelheid werk. Als die
hoeveelheid werkgelegenheid in omvang toeneemt, zal ook X
automatisch in omvang toenemen. En als er minder werkgelegenheid is (bijvoorbeeld door een conjunctuurdaling), zal ook de factor X automatisch afnemen.
Een contractueel basisinkomen betekent overigens niet dat we
zouden moeten berusten in het feit dat er onvoldoende betaalde
arbeid is. Integendeel, ik meen dat verdeling van werk, mits goed
ondersteund door bijvoorbeeld een contractueel basisinkomen en
een produktieheffing, nog steeds tot een grote banengroei zal leiden. Ik kom daarop aan het eind van mijn bijdrage terug.
Het contractuele basisinkomen, roept als uitwerking van het verdelingsscenario diverse praktische, maar ook ideologische, bezwaren op. Het grootste ideologische bezwaar vormt de aantasting
van de individuele vrijheid. Mag een overheid, via dit instrument,
zich in deze mate met arbeidsverdeling bemoeien? Mag je iemand
formeel verplichten om een x aantal arbeidsuren in het leven te
werken? Veroorzaakt dit instrument niet een verdergaande vervreemding en disciplinering van het individu tegenover de arbeid?
Deze ideologische bezwaren zullen waarschijnlijk altijd discutabel blijven. Ik meen echter dat de individuele vrijheid van de burger niet wordt aangetast, maar er juist door wordt vergroot. Om
voldoende flexibiliteit te garanderen zal het bovendien noodzakelijk zijn om de arbeidstijd van de individuele burger 'verhandelbaar' te maken. De burger krijgt dan een heel nieuwe ruimte om
te kiezen, waar, wanneer en voor hoelang een arbeidsrelatie
wordt aangegaan. Op dit moment blijft die vrijheid veelal schijn.
Ik verwacht dan ook dat dit de arbeidsvoldoening zal verhogen.
Burgers zullen er mondiger, bewuster en creatiever door worden
en de leefbaarheid van de samenleving wordt er dus door vergroot. Maar misschien is nog wel belangrijk dat het een zeer effectief overheidsinstrument zal blijken om de tweedeling in een
klasse van werkenden en een klasse van werklozen te voorkomen. Het gemeenschapsgevoel wordt hierdoor versterkt, want de
arbeidsmarkt en de economie worden op een nieuw rechtvaardigheidsbeginsel georganiseerd.
Maar een contractueel basisinkomen blijft voorlopig hypothetisch. De politiek kiest voor een basisinkomen, noch voor verdeling van arbeid: zij kiest voor banengroei, door economische groei.

En dat is ook weer niet zo heel verwonderlijk. Door te kiezen voor
de (hypothetische) groei van de werkgelegenheid (in de toekomst),
worden moeilijke keuzes ten aanzien van het delen of verdelen
van de arbeid ontlopen. Ik meen nu juist dat werkgelegenheidsgroei door economische stimulering om meerdere redenen een illusie is. Daarover gaat het hiernavolgende.

Globalisering
De tendens van schaalvergroting, van de nationale economie
naar een wereldeconomie, zal voor Nederland grote gevolgen hebben. Bakleer erkent dat er gevaren verscholen liggen in deze globalisering. Maar er zijn ook kansen. De Nederlandse strategie
ten aanzien van deze globalisering lijkt helder: "als we niet de
goedkoopste zijn, laten we dan de beste zijn". Daarmee onderstreept Bakker de noodzaak van grote investeringen in de kennisintensieve technologie om Nederland te kunnen laten concurreren op de wereldmarkt en zo onze verdiencapaciteit in stand te
houden. En ik ben het met hem eens. Maar de 'onderkant van de
samenleving' zal hiervan maar weinig vruchten hebben te plukken. Nadere prioriteit wordt immers gelegd bij hooggeschoold
werk, hoog produktief, kapitaalintensief en kwalitatief hoogstaand. In dat kader blijft het inpassen van laaggeschoolde werkgelegenheid van marginale betekenis. En dat betekent dat de sociale dynamiek er niet veel groter van wordt. Integendeel, het is
de kloof tussen actieven en inactieven die zal groeien.
Ten tweede betwijfel ik ernstig of deze strategie werkelijk tot groei
van de werkgelegenheid zal leiden. Globalisering van de economie,
o.a. het vrijmaken van handelsbarrières, roept de vraag op hoe
onze handelsbalans zich daaronder zal ontwildcelen. We hebben
jarenlang veel meer geëxporteerd dan geïmporteerd, en daarmee
op z'n zachtst gezegd ook werkloosheid geëxporteerd (of werkgelegenheid geïmporteerd). Dat is nu eenmaal eigen aan de concurrentieverhoudingen van een vrije wereldmarkt. Arbeid (werkgelegenheid) is daarbij slechts één van de produktiemiddelen, die door
ondernemers maximaal wordt benut. Maar zo wordt werkgelegenheid de speelbal van een zich ontwikkelende wereldeconomie.
Wat zijn onze kansen in dit mondiale spel? Zullen we de 'geëxporteerde' werkloosheid niet terug krijgen (meer import, minder
export)? Ik hoop, samen met Bakker, dat 'de derde wereldlanden
de globalisering zullen oppakken om uit het moeras van armoede
en werkloosheid te komen'. Dit zal bij ons werkgelegenheid kosten, maar dat valt nog te beschouwen als een vorm van mondiale
solidariteit. En het kan, zo meent Bakker, ook ruimschoots gecompenseerd worden door met onze strategie te mikken op nieuwe hoogwaardige produkten en produktieprocessen voor nieuwe
afzetmarkten.
Dit tweesporenbeleid is helder en tegelijkertijd bijzonder onzeker.
Als het met het eerste iets te voortvarend gaat, kunnen we in
Nederland in een negatieve spiraal van groeiende werkloosheid
terecht komen, die nooit meer op het andere spoor kan worden
omgebogen. Bovendien is het perspectief op werkgelegenheidsgroei uit hoofde van het tweede spoor op zichzelf al onzeker. Het
gaat hier immers om kennisintenstieve produkten met een steeds
hogere arbeidsproduktiviteit. Hoe groot moet de afzetmarkt en
het marktaandeel wel niet worden, willen we voldoende verdienen aan globalisering om de nationale verzorgingsstaat in stand
te houden? En is 'de koek groot genoeg' om àlle westerse landen
erin te laten delen?
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Mijn stelling is dat het vertrouwen op de globalisering van de economie geen enkele zekerheid verschaft op meer werkgelegenheid.
Mijn verwachting, en het is niet meer dan een verwachting, is dat
de concurrentiestrijd tussen staten zal verhevigen, de arbeidsproduktiviteit verder wordt opgedreven en de omvang van de werkgelegenheid per saldo zal dalen. De kloof tussen het produktieve
en het improduktieve deel van de samenleving zal er dus alleen
maar door worden vergroot. 'Globalisering' verwijst daarom naar
de noodzaak van aandacht voor wat ik het verdelingsscenario heb
genoemd.

Regelgeving
Als vierde thema behandelt Bakker de regelgeving. In de laatste
decennia is een "opeenstapeling van regelingen en wetten voor
alle eventualiteiten en details" ontstaan. "Ondernemers geven te
veel tijd en geld uit om te voldoen aan de voorschriften die ermee
verbonden zijn. Daar moet de bezem door: er moet ook nog gewerkt worden!"
Eens, maar de vraag is, hoe pak je dat aan? Hoe kom je tot een
vermindering van regelgeving? Mijn stelling is dat daarbij een
nieuwe blauwdruk voor de samenleving onmisbaar is. Maar van
blauwdrukken lijkt de huidige politiek niets te willen weten. Die
worden kennelijk als maatschappelijk en politiek onhaalbaar beschouwd, maar Bakkers suggesties, "een moratorium op nieuw
beleid" en "oud voor nieuw (beleid)" falen ook! Nieuw beleid ten
aanzien van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, zoals
bijvoorbeeld het migratieprobleem is evenwel onvermijdelijk. En
bij 'oud voor nieuw' wordt teveel uitgegaan van de verworvenheden van de oude regelgeving. Daardoor krijgt over het algemeen
ook de nieuwe regelgeving weer een even hoge 'regeldichtheid'.
Een voorbeeld daarvan is de herziening van de algemene bijstandswet (ABW). Het VNG en Wallage kwamen tot een akkoord
gemeenten meer beleidsvrijheid te geven bij de uitvoering van de
ABW. Voortaan ontvangen alleenstaanden als norm 50% van het
minimumloon, een alleenstaande ouder 70 % en een gezin 100 %
van het minimum loon. De gemeentes krijgen de mogelijkheid om
op basis van eigen criteria alleenstaanden en alleenstaande ouders een toeslag van maximaal 20 % te geven. De discussie rondom de herziening van de ABW lijkt echter weer steeds meer vrijheid 'weg te regelen'. Echte alleenstaanden, dat wil zeggen,
mensen die alleen wonen, dienen volgens de Tweede Kamer, (verplicht) de maximale toeslag te ontvangen. Bovendien verandert
er niets aan de onuitvoerbare, privacy-gevoelige toetsingen van financiële status en leefvorm van de uitkeringsgerechtigde. Sterker nog, de gemeentes wordt een versterkte rol toebedacht in de
handhaving van deze toetsing. De herziening van de ABW is een
grote operatie als je kijkt naar de herschikking van financiële
geldstromen. Maar het wordt een steeds kleinere operatie als het
gaat om vermindering van regels. De nieuwe ABW gaat naar zijn
inhoudelijke uitwerking meer en meer lijken op de oude. Uiteindelijk schijnen alleen nog maar financiële motieven een rol te spelen bij de decentralisatie, getuige de decentralisatie-korting van
380 miljoen.
Voor een daadwerkelijke deregulering is het noodzakelijk dat de
politiek aangeeft welke blauwdruk zij bij de herziening van de
ABW hanteert. Neem bijvoorbeeld als volgende mogelijkheid het
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contractueel basisinkomen. In dat licht zouden volstrekt andere
randvoorwaarden aan de herziening van de ABW moeten worden
meegegeven. De eerste is een individualisering van de uitkering.
De 880,- die een alleenstaande als norm ontvangt (50 % van het
minimumloon) dient te worden beschouwd als een basisuitkering
(vooruitlopend op een basisinkomen). Dat inkomen dient voor 100%
door het rijk te worden betaald. Nu betalen gemeenten nog 10 %
van de uitkering. Partnertoets, voordeurdelerskortingen, toetsen
op een gezamenlijke huishouding en de verhaalplicht kunnen
worden afgeschaft. En iedere individuele uitkeringsgerechtigde
ontvangt hetzelfde normbedrag, ongeacht of men samenwoont,
gehuwd is, op kamers woont, met de buren regelmatig eet of
slaapt, of een telefoon, krant of gasrekening deelt.
Het gemeentelijk toeslagenbeleid zou moeten worden gebruikt in
het kader van de arbeidsmarkttoeleiding. Het kan dienen als
'premietoebedeling' bij een individuele trajectbegeleiding, of andere inspanningen om aan het werk te komen, zoals de deelname
aan scholingstrajecten, sollicitatieclubs, omscholing, doorstroming,
kwaliteitsverbetering, motivatiepremies etc. etc. Eén ding blijft
daarbij van wezenlijk belang: de arbeidsvoorziening zal ook over
instrumenten moeten beschikken om bestaand werk te kunnen
herverdelen. Is dat niet zo, dan blijft uitstroombeleid een lege
huls en verandert de uitstroompremie in een inkomenstoeslag.
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Een heel andere 'blauwdruk' wordt opgepakt door de bijdrage van
Stenfert Kroese, twee nummers van Idee geleden, met de gedachte van een produktieheffmg. Ook hier staat een fundamentele
zaak ter discussie. Door de invloed van technologische ontwikkeling is de relatieve betekenis van de factor arbeid in het produktieproces steeds verder afgenomen(3). Des te vreemder oogt
het dat bij deze voortgaande kapitaalintensivering ons sociaal zekerheidsstelsel nog steeds bijna geheel (premies, loon- en inkomstenbelasting) op de factor arbeid berust. Dat moet wel tot onoverkomelijke werkloosheidsproblemen leiden. Bovendien maakt
werkloosheid de factor arbeid nog duurder en dat zal de kapitaalintensivering nog verder doen toenemen.
Er is maar één structurele oplossing: de last van de sociale zekerheid moet op àlle produktiemiddelen rusten. En daarmee zijn we
bij het idee van een produktieheffing.
Stenfert Kroese stelt in zijn bijdrage voor om het premiestelsel
door een produktieheffing te vervangen. Dat is een eerste stap in
de goede richting. Uiteindelijk zal ook de loon- en inkomstenbelasting daarin in zijn geheel moeten worden meegenomen. De belangrijkste doelstelling van de grondslagverschuiving is om arbeid als sociale activiteit zoveel mogelijk vrij te maken van regelgeving. Met name de regelzucht gekoppeld aan het inkomen uit
arbeid dient te worden afgeschaft. En dat kan door de produktie
als geheel (waarin alle produktiemiddelen, arbeid, kapitaal en
grondstoffen (milieu) zijn vertegenwoordigd) als grondslag te
nemen, de WIG af te schaffen door de bruto-lonen te verlagen
naar de netto-lonen en de belastingdruk via de produktieheffing
volledig bij werkgevers te leggen. Door als overheid een strikt arbeidsverdelingsbeleid te hanteren, zullen 'automatisch' de inkomens worden verdeeld. Arbeidsverdelingsbeleid is dan ook het
best denkbare inkomens(verdelings)beleid.
Het belangrijkste argument van Stenfert Kroese om te pleiten
voor een produktieheffing is het feit dat uit berekeningen aan zijn
model blijkt dat het 250.000 extra arbeidsplaatsen oplevert. Ik
ben niet erg onder indruk van dit cijfer. Modellen zijn gewillig en
het is zeer de vraag of een model ook maar bij benadering kan
aangeven wat de effecten zijn van dit soort grote veranderingen.
Het probleem van grondslagverschuiving is dat (in tegenstelling
tot lastenverlichting) de last van heffing en belasting ergens anders terecht komt. Is het niet op arbeid, dan is het wel op kapitaal of grondstoffen (milieu). De vraag is of de bestaande economie dat kan verkroppen, die immers 'aangepast' is aan lage lasten op kapitaal en milieu. Wat is de spankracht van de bestaande
economie? Hoe snel kunnen nieuwe economische activiteiten ingesteld raken op de veranderende lastendruk?

(van sociale zekerheid tot gezondheid, van sociale woningbouw
tot welzijn, van jeugdhulpverlening tot gehandicapten) zullen
worden ingekrompen. Goed beschouwd gaat het hier om een gigantische maatschappelijke herschikkingsoperatie, waarbij banen uit de te omvangrijke zorg-sector, die door de overheid wordt
gefinancierd, worden verwijderd en nieuwe banen worden gecreëerd in de produktieve marktsector, mogelijk gemaakt door
met name verlaging van premies en belastingen, die daarmee
enerzijds de bestaande (afgebouwde) zorgsystemen weer kunnen
dragen en anderzijds tot meer werkgelegenheid leiden, en dus
ook de aanspraken op de zorgsystemen verminderen. De risico's
van deze operatie zijn groot, tè groot!
Op dit punt zou ik dan ook Schuyts analyse uit hetzelfde nummer
van Idee erbij willen betrekken: hij gaat uitvoerig in op de toestand van de verzorgingsstaat en stelt dat onze verzorgingsstaat
te lankmoedig is geworden. Hij pleit voor ontzorging: terug naar
de oorspronkelijke bedoelingen van de verzorgingsstaat. We
moeten naar een streng en sober systeem, waarin met name de
entree (instroom) moet worden aangepakt. Verdere generieke volumekorting moeten achterwege blijven. Hij erkent dat "een
kritische beoordeling van echte en onechte, van eigenlijke oneigenlijke gevallen een uitvoerige administratie en veel uitvoeringskosten met zich meebrengt". Toch is dat beter dan het laten
voortduren van het huidige lankmoedige systeem. "Dat zou leiden
tot een voortgaande demoralisering van de samenleving, een
voortgaande calculatie van aanspraken op overheidsvoorzieningen, een voortgaande illegale verruiming van inkomsten."
Het strenge systeem, zo erkent hij, brengt de eigenlijk crisis aan
het licht: veel mensen zullen in plaats van als zorgbehoevend nu
als werkeloos moeten worden geregistreerd. "Onder de crisis van
de verzorgingsstaat zit een crisis van de werkgelegenheid en de
plaats van arbeid in de moderne samenleving" zo stelt Schuyt
vast.
Hij gaat hier niet verder op in en dat is jammer. Want of je nu
kiest voor het lankmoedige of het strenge systeem, als er onvoldoende werkgelegenheid ontstaat, verliest elke herstructurering
van de verzorgingsstaat zijn geloofwaardigheid. Daarom moet je
beginnen bij een actief werkgelegenheidsbeleid (en dat is meer
dan lastenverlichting alleen!). Het is de pilaar waar elke herstructurering van de verzorgingsstaat op zou moeten rusten.

Een onvermijdelijk thema van deze tijd is de collectieve lastendruk. De overheidsuitgaven zijn te hoog. Hoe kun je die verlagen?
Balansverkorting verlaagt uitgaven èn inkomsten maar verandert structureel niets aan de situatie. Dus toch maar weer bezuinigen? "De nieuwe kabinetsperiode zal dan ook moeten beginnen
met een massieve inzet om de (som van) collectieve lasten en het
tekort substantieel te verlagen", aldus Bakker. Het valt te verwachten, aangezien de markt moet worden ontzien vanwege haar
functie als economisch trekpaard, dat opnieuw de zorg-sectoren

Nog een ander ernstig gevaar gaat in de herstructurering van de
verzorgingsstaat schuil, wanneer deze niet geënt is op een reële
toetreding op de arbeidsmarkt. Terwijl we hopen dat de selectieve
verlaging van de verzorgingsarrangementen de marktsector uit
het slop trekt, gebeurt iets heel anders: de overheidstaak die zorg
heet, wordt feitelijk vervangen door een andere taak, namelijk
'veiligheid en bescherming'. Mijn stelling is dat al deze maatregelen onze samenleving geleidelijk doet afglijden naar een 'oorlogsdemocratie'(4). De strijd om het bestaan wordt harder en harder
en de armoede zal stijgen. De criminaliteit, de fraude, en de
normvervaging zal dan nog meer toenemen. De vraag om bescherming en repressie stijgt. En de politiek lijkt geneigd, gezien
de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen, die behoefte
opnieuw te collectiveren. Dit betekent dat informatiesystemen
worden gekoppeld, regels worden aangescherpt, de handhaving

(3) Zw

(4) De Iem. is ajkomsligvall IIJ.À. 1I0flalld;1I NRC-H. d.d. 8-1-94
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wordt aangescherpt en de fraude feller wordt bestreden. Hoewel
de roep hierom te begrijpen valt, dit lijkt toch wel erg op het
spannen van het paard achter de wagen. Het is met politie net
als met autowegen. Meer autowegen leiden tot meer auto's. Meer
politie en beschermingsfunctionarissen leiden tot meer beschermings- en dus contrölebehoeftes!
Ook hier wreekt zich het gebrek aan visie. Fraude, normvervaging en criminaliteit zijn maatschappelijke verschijnselen. Het
zijn even zovele tekens ervan dat de samenleving door de verkeerde regels wordt gestuurd. En in plaats van dat we de regels
bedenken die 'fraude-ongevoelig' zijn, versterken we de handhaving van bestaande regels. Het ergste is wel dat het net lijkt
alsof fraudebestrijding ook nog geld oplevert. Ook in het D66 verkiezingsprogramma wordt fraudebestrijding als 'opbrengstpost' genoemd in het financiële kader. Het is echter de vraag of dit opweegt tegen de maatschappelijk kosten die verbonden zijn aan
een verdere verharding van samenleving, waarin zorgbehoevende
burgers worden gemarginaliseerd en gecriminaliseerd vanwege
beschermingsbehoeften die worden gecollectiveerd.

De politieke marges
De laatste twee thema's die Bakker behandelt, sociale zekerheid
en koopkracht, laten de politieke marges zijn waarbinnen besluitvorming plaats vindt. Centraal staat opnieuw de werkgelegenheid. "De tendens dat de verhouding tussen actieven en nietactieven steeds ongunstiger wordt, moet worden gekeerd." Maar
concrete werkgelegenheidsplannen zijn er niet. De overheid kan
hier nou eenmaal eigenlijk betrekkelijk weinig aan doen. Wel
kunnen de 'randvoor waarden' worden verbeterd, zoals de éénloket-gedachte, die "effectiever de uitkeringsgerechtigde naar de
arbeidsmarkt terugbrengt"; of "een herziening van de verantwoordelijkheidsverdeling met betrekking tot de sociale zekerheid
om werkgevers en werknemers te prikkelen verantwoord met uitkeringen om te gaan". Andere onderwerpen zijn de koppeling
tussen de ontwikkeling van de lonen en de uitkeringen en het minimumloon dat D66 onaangetast wil laten. Kolnaar van het CDA
wil D66 in zijn bijdrage tot meer duidelijkheid prikkelen. Moet
het minimumloon niet dalen om het lage lonen segment effectief
te benutten? Wij D66 een nieuwe wet op de koppeling met meer
criteria? Is verlaging van het toptariefvan de inkomstenbelasting
wel consistent met meer inkomensafhankelijke regelingen ?
Wordt door D66 dadelijk de WAO discussie heropend?
Hoe prikkelend deze vragen ook zijn voor de politicus, de burger
zal er nauwelijks meer door worden geraakt. Voor de gemiddelde
burger voeren de politici een schier technocratische discussie. Is
het verwonderlijk dat mensen niet meer weten waar ze op moeten ste=en? De politiek is een mêlee geworden van technocratisch en ambtelijk jargon. Politici zelf zijn aan het verambtelijken en ambtenaren aan het politiseren. Politici en ambtenaren
zitten gevangen in het web van regelgeving dat ze samen gecreëerd hebben. En de complexiteit van de regelgeving houdt het
politieke speelveld immer beperkt. Men concentreert zich op
details, opdat de totaliteit uit beeld blijft.
Om de burger weer betrokken te maken bij de politiek zullen politici moeten ophouden te schaven aan het oppervlak van de verzorgingsstaat. Ze dienen zich eerst eens te bezinnen op de grondbeginselen van onze samenleving. Zou het niet kunnen zijn dat
D66 momenteel zo populair is omdat dit de enige partij is die al-

thans nog een enkele poging doet om 'ideële grondbeginselen',
zoals terug te vinden valt in de staatsrechtelijke hervormingsvoorstellen, bespreekbaar te maken?(5).

Tot slot
Er zullen ongetwijfeld bezwaren zijn aan te voeren tegen mijn
verdelingsscenario. Eén van de meest fundamentele bezwaren zal
zijn dan dat verdeling van werk helemaal niets oplost. Er ontstaat geen nieuwe werkgelegenheid en dat betekent dat de collectieve lastendruk en het financieringstekort, in het meest
gunstige geval, gelijk zullen blijven.
Ik bestrijd die opvatting in de verwachting dat het verdelingsscenario nieuwe werkgelegenheid zal opleveren. Er bestaan, voor
zover ik weet, geen modellen die in staat zijn deze verwachting in
kwantitatieve zin uit te drukken. Het gaat hier dan ook om een
persoonlijke inschatting die evenwel gebaseerd op twee pijlers.
De eerste is de synergetische werking die uitgaat van een
blauwdruk van de samenleving. Als alle inspanningen 'gericht'
zijn op bepaald te bereiken doel, dan versterken de veranderingsmaatregelen elkaar in plaats van dat ze elkaar tegenwerken. De
herstructurering van de verzorgingsstaat en andere dereguleringsmaatregelen worden door zo'n eindbeeld gestuurd. Dat doeleinde wordt overigens nog niet compleet gedekt door de concentratie op een permanente herverdeling van werk, een contractueel basisinkomen en een produktieheffing. Het onderwijsstelsel, de gezondheidszorg en het economisch beleid zijn
minstens zo belangrijke functies in dit geheel.
Maar de meest belangrijkste pijler is toch de nieuwe visie op de
rol van arbeid in de samenleving. Twee hoofdbeginselen daarvan
zijn dat we: a) de arbeid dienen vrij te maken van de regelzucht
die rust op het inkomen uit arbeid. Daarvoor in plaats krijgt de
overheid een versterkte rol bij de verdéling van arbeid. Het tweede hoofdpunt hangt nauw samen met het eerste: we moeten
streven naar één rueuwe, dynamische en flexibele arbeidsmarkt.
Regelgeving moet zodanig geherstructureerd worden dat zwart
en wit werk niet meer kunnen bestaan, omdat er geen specifieke
heffingen of belastingen op arbeid meer bestaan. Ook zal het
schot tussen onbetaald vrijwilligerswerk en betaald werk moeten
worden geslecht: bij een basisinkomen voor iedereen zal het betrekkelijk eenvoudig worden vrijwilligerswerk om te zetten in
laag-betaald werk. Zelfs huishoudelijk werk zal dan als werk erkenning kunnen krijgen.
Een deregulering van de arbeidsmarkt op basis van deze twee beginselen zal uiteindelijk veel nieuwe (kleinschalige) activiteiten
doen ontstaan die weer bron zijn voor nieuwe, structurele, werkgelegenheid. Alleen langs deze weg valt een structurele banengroei te realiseren. Waarbij de overheid, ook in de toekomst, via
een permanent arbeidsverdelingsbeleid eindelijk ervoor zal kunnen zorgen dat de rueuwe werkgelegenheid zo goed mogelijk over
iedereen zal worden verdeeld .•

(S) l1el ZOII goed ~'IIIIIIell Zijll dat de sI.aatklJndige l,ervonll;IIgell eell
voowaarde zijll om. de hl/idige politiek' weer IIiPl/1V itleolisme te gevPII.
Omdal de Iweede kamer ell I,et kabinet op dil. momellt zo sterA' met p/Jw"r
zijll vers/rellgeld, k'nll elllllng de poliliek' .ich llie/ 'nl/e ver vcm de bes/uurlijke ell IIIl/{/Iscl/{/ppelij~'e re"liteil ' begevell. Eell ideële bescl/OI/willg op de
samelileving wordt dlls politiek olllllogelijk gema"~·I.•
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