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Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen in het kader van het 
stelsel van sociale zekerheid in de Tweede Kamer heeft mevrouw Groenman 
gevraagd naar mogelijkheden van een computerprogramma ten behoeve 
van voorlichting inzake het nieuwe stelsel. Ik heb in mijn antwoord 
toegezegd de mogelijkheden van een dergelijk project te onderzoeken. 
Inmiddels is dit onderzoek afgerond. Tijdens de mondelinge behandeling 
van het wijzigingsvoorstel 19 606 op 14 oktober j l . heb ik toegezegd de 
Tweede Kamer een nota betreffende dit onderzoek te doen toekomen. 

Mevrouw Gelderblom heeft tijdens de behandeling van de wetsvoor-
stellen in de Eerste Kamer eveneens hiernaar gevraagd. 

De nota gaat hierbij. 
Als onderdeel van het onderzoek heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden 

met een aantal softwarebureaus en een universitaire instelling. Er is geen 
overleg gevoerd met het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 
Wel is gesproken met vertegenwoordigers van het softwarebureau dat 
het programma studiefinanciering heeft voorbereid. Dit als antwoord op 
een vraag van mevrouw Groenman tijdens de mondelinge behandeling 
van genoemd wijzigingsvoorstel. 

Uitgangspunt bij het onderzoek was dat ontwikkeling van een compu-
terprogramma alleen zinvol is, indien het een bepaalde toegevoegde 
waarde heeft ten opzichte van bestaande en recent in gang gezette 
voorlichtingsprojecten. Toegevoegde waarde wordt alleen dan gerealiseerd 
wanneer aan cliënten in betekenende mate meer volledige informatie met 
behulp van een computer kan worden verschaft. Uit het onderzoek en 
nader overleg met instellingen is gebleken, dat dit gezien de huidige 
technische mogelijkheden niet haalbaar is. Dat hangt vooral samen met 
verschillende subjectieve beoordelingsmomenten. 

Met betrekking tot een voorlichtingsproject op het terrein van het 
nieuwe stelsel doen zich de volgende problemen voor: 

- de uitkomst van de ontwikkeling van het programma alsmede het nut 
voor de potentiële cliënten zijn onzeker; 

- het stelsel is te omvangrijk om als geheel in een technisch hanteerbare 
vorm te worden samengevat; 
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- de te ontwikkelen programmatuur gaat voorbij de grens van hetgeen 
nu technisch mogelijk is; 

- de ontwikkeling van het programma is een groeiproces, waarbij zeker 
voor de korte termijn weinig toegevoegde waarde is te verwachten; 

- gebruikersvriendelijkheid (dat wil zeggen dat het programma 
toegankelijk is voor potentiële cliënten zelf) is thans zeker niet te realiseren, 
gegeven het uitgangspunt dat informatie alleen zinvol is als deze in hoge 
mate betrouwbaar en compleet is. 

Derhalve acht ik een dergelijk voorlichtingsproject ten behoeve van het 
nieuwe stelsel technisch zeer moeilijk, financieel onverantwoord en ten 
aanzien van de behoefte ontoereikend. 

Wel ben ik van mening dat op het onderhavige terrein interessante 
ontwikkelingen gaande zijn. Derhalve wil ik onderzoeken in hoeverre op 
deelterreinen van het stelsel als bijvoorbeeld «hoogte en duur», «arbeids-
verleden» en «partnerbegrip» programmatuur kan worden ontwikkeld die 
onder meer kan worden toegepast ten behoeve van voorlichting. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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VOORLICHTING AAN CLIËNTEN VIA COMPUTERS 

1. Inleiding 

Tijdens de discussie over het nieuwe stelsel van sociale zekerheid in de 
Tweede Kamer heeft mw. Groenman gevraagd in hoeverre het mogelijk is 
cliënten met behulp van een computer informatie te verschaffen over de 
uitkeringspositie. 

Hierop is geantwoord dat de mogelijkheid van een dergelijk voorlich-
tingssysteem zou worden bezien. Deze nota is de uitkomst van dit 
onderzoek. 

Bij de beslissing of het mogelijk of gewenst is een computerprogramma 
te ontwikkelen waarmee cliënten informatie over uitkeringsrechten kan 
worden gegeven, dient allereerst te worden overwogen wat het doel is 
dat met een dergelijk voorlichtingsinstrument moet worden bereikt. 
Daarbij komen vragen aan de orde als hoe gedetailleerd de verschafte 
informatie moet zijn en op welke wijze elementen dienen te worden 
meegenomen die een duidelijk beoordelingsmoment kennen (bijvoorbeeld 
verwijtbaarheid van werkloosheid; leefvorm). Tevens speelt daarbij de 
vraag hoe dit instrument zich verhoudt tot andere voorlichtingsinstrumen-
ten, ondermeer in termen van effectiviteit en kosten. 

Indien het voorlichtingsinstrument zinvol is moet worden overwogen 
via welke tussenpersonen het programma kan worden verspreid; hebben 
deze de noodzakelijke apparatuur beschikbaar; is het programma zo 
gebruikersvriendelijk te maken dat het voor uitkeringsgerechtigden zelf 
toegankelijk is, of is dat niet noodzakelijk? Daarnaast is van belang wie 
het programma ontwikkelt (overheid; uitvoeringsorganen; vrije markt) en 
in samenhang daarmee: wie is verantwoordelijk voor de verstrekte 
informatie. Hiermee hangt samen de status van de informatie («gewekt» 
vertrouwen; kunnen aan de informatie rechten worden ontleend). 

Omdat de overwegingen ten aanzien van bovenstaande punten 
samenhangen met de probleemstelling, wordt allereerst ingegaan op de 
probleemstelling die aan de hand van de vraag van mw. Groenman wordt 
geformuleerd (par. 2). Vervolgens komt in par. 3 het doel van het 
instrument aan de orde. Hierna wordt geschetst op welke wijze kosten-
baten analyse van het project kan plaatsvinden (par. 4). Dit geschiedt 
mede aan de hand van ervaring die is opgedaan bij verwante projecten 
(zie ook bijlage 2). Par. 5 gaat in op vragen met betrekking tot tussenper-
sonen en instanties die e.e.a. zouden moeten realiseren. Par. 6 ten slotte 
bevat de conclusie. 

2. Probleemstelling 

In bijlage 1 is de vraag van mw. Groenman alsmede het antwoord 
daarop weergegeven. De intentie die uit de vraag van mw. Groenman 
spreekt is cliënten met behulp van computers zodanige informatie te 
verschaffen, dat deze weten welke consequenties veranderingen in 
bijvoorbeeld arbeidsparticipatie en samenlevingsvorm op de uitkeringspo-
sitie hebben. Hiermee wordt toegankelijkheid en inzichtelijkheid van de 
verschillende sociale zekerheidswetten voor de (potentiële) cliënten 
vergroot. De probleemstelling kan dan als volgt luiden: 

Is het mogelijk om nieuwe technieken dienstbaar te maken aan 
(potentiële) cliënten, zodanig dat deze - zelf of met behulp van een 
tussenpersoon - zijn of haar uitkeringsrechten zo precies mogelijk kan 
bepalen. Als cliënt wordt hier beschouwd iedereen die informatie vraagt; 
in het algemeen zullen dit (potentiële) uitkeringsgerechtigden zijn. Met 
uitkeringsrechten wordt zowel op hoogte als duur gedoeld, waarbij 
rekening wordt gehouden met de Toeslagenwet, mate van werkloosheid 
(arbeidsurenverlies), etc. Het voorlichtingsproject moet in principe het 
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gehele stelsel omvatten eventueel exclusief Algemene Kinderbijslagwet 
(AKW), Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene Weduwe- en 
Wezenwet (AAW). 

Ten behoeve van deze notitie wordt de probleemstelling als volgt 
toegespitst: 

- kan elke willekeurige cliënt met behulp van programmatuur zelf, dan 
wel eventueel via tussenpersonen exacte kwantitatieve en kwalitatieve 
informatie worden gegeven over de uitkeringspositie; 

- indien dit niet mogelijk is, welke mogelijkheden bestaan dan wel: 
• kan bij een meer beperkte opzet een deel van de cliënten dan wel: 

exacte informatie worden voorzien, en om welk deel van de cliënten gaat 
het; 

• kunnen bij een meer beperkte opzet alle cliënten van minder exacte, 
op de persoon toegesneden, informatie worden voorzien en in welke 
mate is deze informatie globaal; 

• is hetgeen resteert aan informatie voldoende aanleiding om in 
aanvulling op lopende projecten een computerproject aan te vangen; 

- indien de baten gering zijn en de kosten ten opzichte van die baten 
hoog zijn, is dan een koppeling aan te brengen met een ander project, dat 
ondersteunend is voor het voorlichtingsproject, maar dat gelijktijdig baten 
genereert voor het beleidsvoorbereidend niveau. 

Deze probleemstelling laat zich op eenvoudige wijze grafisch illustreren. 
Bij deze grafische illustratie gaat het om het effect van voorlichting per 
handeling (balie, voorlichting van 1 cliënt, drukken van info-folders, 
maken van een computerprogramma) en wordt op de x-as weergegeven 
het percentage cliënten dat informatie over de uitkeringspositie ontvangt. 
Op de y-as staat de informatie in percentage van volledigheid: 

Figuur 1. Informatiewaarde 

0% E 100% 
100% B 

percentage 
informatie 

N% 

y-as 

0% 
0% x-as 100% 

percentage 
cliënten 

In principe wordt bij het computerproject gestreefd naar volledige 
informatie voor alle cliënten: punt A in de figuur. 

In punt C worden alle cliënten bereikt, maar is de informatie marginaal 
(televisie-spot). In punt B is de informatie nagenoeg volledig, maar 
slechts voor 1 cliënt (bij de balie). Punt D ligt er tussen in. Het is informa-
tiever dan C, maar bereikt minder cliënten. Punten op de lijn BC represen-
teren als abstracties de bestaande informatievoorziening, waarbij zowel 
aan de balie als via meer globale programma's voorlichting wordt 
verstrekt. In dezelfde figuur kan het bereik van het computerproject 
worden weergegeven. Het is waarschijnlijk dat minder dan 100% van de 

100% 
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cliënten wordt bereikt indien voor de bereikte cliënten nagenoeg volledige 
informatie wordt verschaft. (In de figuur punt E.) Indien daarentegen 
vrijwel alle cliënten nagenoeg moeten worden bereikt is het aannemelijk 
dat de informatiewaarde voor de individuele cliënt afneemt (punt F in de 
grafiek). Het computerproject wordt dan weergegeven door de curve EF, 
waarbij elke cliënt ergens op de curve kan worden gesitueerd. 

Ten slotte is in de figuur de stippellijn «N%» weergegeven. Deze lijn zou 
kunnen representeren de maximale informatiewaarde die het computer-
project zou moeten kunnen opleveren voor de cliënt waarvan het recht 
het meest eenvoudig is vast te stellen. 

Als nu wordt teruggegaan naar de probleemstelling maakt de grafiek 
het volgende duidelijk: indien de lijn EF niet substantieel ten Noord-Oosten 
(richting A; naar rechts èn omhoog) ligt van de lijn BC, is het computer-
project als voorlichtingsproject niet zinvol. Bij een hoger liggende lijn N%, 
wordt het project meer zinvol, naarmate EF meer naar A gaat. 

De centrale vraag in het kader van de probleemstelling is de positie van 
de curve EF ten opzichte van punt A en ten opzichte van de curve BC. 
Voorts zijn de kosten van belang bij de positie van de curve EF. Een 
richting A liggende curve is niet alleen duurder, maar ervaring met 
computerprogrammatuur leert, dat ook een verschuiving van de curve 
steeds duurder wordt naarmate de curve naar punt A verschuift: indien 
het vastleggen van 90% van de mogelijke situaties bedrag x kost, zal de 
volgende 10% eveneens een bedrag x vergen. Punt A wordt dan in de 
praktijk nooit gerealiseerd. 

Het is niet uitgesloten dat de curve EF slechts tegen aanzienlijke kosten 
ten opzichte van BC substantieel richting punt A kan worden verplaatst. 

In het hiernavolgende zal worden gepoogd de curve EF te localiseren. 
Dit geschiedt aan de hand van voorbeelden van programma's die elders 
met andere probleemstellingen zijn ontwikkeld. Alvorens de curve te 
localiseren wordt het doel van het instrument voorlichtingsprogrammatuur 
behandeld. 

3. Doel van het instrument voorlichtingsprogrammatuur 

Het nieuwe stelsel van sociale zekerheid verschilt in tal van opzichten 
van het huidige stelsel. Dit betekent dat een zorgvuldige voorlichtings-
campagne noodzakelijk is om zowel de huidige uitkeringsgerechtigden te 
informeren over overgangsregelingen als mede in zijn algemeenheid 
informatie te geven over de voorgestelde wijzigingen. 

Inmiddels is een voorlichtingscampagne in voorbereiding die de 
volgende hoofdelementen zal omvatten: 

- een campagne via de massa-media met advertenties en tv-spots. Het 
doel hiervan is belangstelling te wekken voor de op handen zijnde 
wijzigingen (informatiegids, info-telefoon); 

- een zeer breed verspreide brochure, met informatie van een zodanig 
niveau, dat men weet of er in de uitkeringssituatie iets gaat veranderen 
en weet waar men voor nadere informatie terecht kan; 

- informatie in de vorm van een info-telefoon en contact met de 
behandelende instantie. De info-telefoon behandelt algemene vragen, die 
zonder kennis van het dossier te beantwoorden zijn; 

- brief van uitvoeringsorganen aan alle uitkeringsgerechtigden. 
Tenzij iemand zelf in contact met de uitvoerende instantie treedt betreft 

de informatie globale, voor iedere cliënt bedoelde, informatie. In de figuur 
representeren ze een punt op de curve BC. 

De vraag is wat een computerprogramma toe kan voegen aan de reeds 
geplande voorlichtingsactiviteiten. De bedoeling van zo'n voorlichtingsin-
strument zou moeten zijn om aan (potentiële) uitkeringsgerechtigden 
inzicht te geven in de eigen uitkeringsrechten en wijzigingen die kunnen 
optreden als gevolg van bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld in de 
sfeer van gedeeltelijke werkhervatting, aanvaarden van arbeid door de 
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partner, etc). De op deze wijze verstrekte informatie zal meer precieze 
informatie moeten bieden dan bijvoorbeeld de uitgebreide huis-aan-huis 
brochure die wordt voorbereid (de curve EF moet ten opzichte van BC 
richting A liggen). Een computerprogramma zou mogelijk aan een 
dergelijke behoefte kunnen beantwoorden, waarbij moet worden bedacht 
dat (de ontwikkeling van) programmatuur veel duurder is dan de voorlich-
tingsactiviteiten die hiervoor zijn genoemd. 

Uitdrukkelijk moet in het oog worden gehouden dat het ten behoeve 
van de uitkeringsgerechtigde te ontwikkelen programma een voorlichtings-
doel dient. Om deze reden is het de vraag of de programmatuur een 
benadering van het uitkeringsrecht moet geven of een meer exacte 
bepaling. Dat laatste is een taak van de uitvoeringsorganen, waarbij 
onder andere allerlei beoordelingsmomenten een rol spelen (zoals 
verwijtbaarheid van werkloosheid, leefvorm, etc). Over de mate van 
nauwkeurigheid waarmee het uitkeringsrecht minimaal moet worden 
benaderd (de positie van punt F in de figuur), alsmede het aantal cliënten 
dat minimaal volledig van informatie moet worden voorzien (de positie 
van E in de figuur), kan nog een nadere afweging plaatsvinden. Deze 
afweging moet plaatsvinden aan de hand van verschillende factoren 
(kosten, werkbaarheid in de praktijk, potentiële problemen in verband met 
gewekte verwachtingen). Hierbij zou vast kunnen worden gesteld op welk 
niveau de lijn «N%» in de figuur moet liggen. 

4. Een aanzet van kosten-baten analyse 

In bijlage 2 is een aantal voorbeelden beschreven van verwante 
projecten. Uit de voorbeelden kan worden geconcludeerd dat positie A 
(zie figuur 1) niet haalbaar is: voorlichting aan de hand van een computer 
zal niet elke willekeurige cliënt van exacte en volledige informatie kunnen 
voorzien. Deze conclusie volgt zowel uit het voorbeeld «studiefinanciering» 
als uit het Juricas project. Studiefinanciering biedt 80% van de cliënten 
globale informatie, terwijl Juricas weliswaar op het gedemonstreerde 
terrein (voorlopige hechtenis) volledige informatie benadert, maar een 
wet met minder onderdelen beschrijft dan de sociale zekerheidswetten en 
bovendien voor gebruikers een verregaande graad van deskundigheid 
vereist. In de grafische weergave van figuur 1 zou Juricas voor de 
specifieke groep van gebruikers positie A benaderen, en zal studiefinan-
ciering op de curve EF liggen. 

Het is nu de vraag op welke positie in de figuur, gegeven de genoemde 
voorbeelden, het computerproject kan worden gevonden. Dit wordt 
beredeneerd vanuit het volgende analystische en onvolledige beslisschema 
van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW): 
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Bij dit onvolledige beslisschema past een kanttekening. 
Sommige onderdelen zijn met elkaar verweven. Dit geldt met name 

voor de «subjectieve elementen». Uit oogpunt van overzichtelijkheid is in 
de figuur volgtijdelijkheid verondersteld. 

Ten aanzien van dit schema kunnen de volgende veronderstellingen 
worden gemaakt: 

a. Elk der delen van het beslisschema biedt evenveel informatie aan de 
cliënt. Als het recht kan worden bepaald, representeert dit 20% van de 
informatie. Indien zowel recht als duur worden bepaald, wordt 40% van 
de totale informatie geboden. 

b. Het recht kan voor de meeste cliënten eenvoudig worden vastgesteld. 
Voor een klein aantal cliënten is dit minder eenvoudig vanwege bijvoorbeeld 
een onregelmatig arbeidspatroon of een combinatie van zelfstandig werk 
en werk in loondienst. 

Verondersteld wordt dat 90% van de cliënten deze informatie via 
programmatuur kan krijgen. 

c. Bij de vaststelling van de duur kan de bepaling van het arbeidsverleden 
in een aantal gevallen minder eenvoudig zijn. Voor een klein aantal 
cliënten zal vaststelling via programmatuur nauwelijks mogelijk zijn. Het 
percentage dat kan worden bereikt wordt gelijk aan 90% verondersteld. 

d. Het vaststellen van de hoogte via programmatuur zal voor een deel 
van de cliënten moeilijk zijn vanwege vooral problemen in verband met de 
vaststelling van het dagloon. Verondersteld wordt een bereik van 80%. 
Hiermee is dan geeneens rekening gehouden met het vóórkomen van 
combinaties van loon en uitkering. 

e. Bij de Toeslagenwet geldt als additioneel probleem de huishoudens-
samenstelling en de inkomenstoets. Een percentage van 70% zou dan 
kunnen worden verondersteld. 

f. De subjectieve elementen kunnen slechts in een beperkt aantal 
gevallen via programmatuur worden bepaald en dan alleen als jurispru-
dentie wordt opgeslagen. Voor dit percentage is 50% in eerste instantie 
de minst onredelijke prik. 

De veronderstellingen leiden tot de volgende cijferopstelling: 

Informatie Cumulatieve Aantal Aantal cliënten 
informatie cliënten met totale infor-

matie 

1. recht 20% 20% 90% 90% 
I I . du u r 20% 40% 90% 8 1 % 
I I I . hoogte 20% 60% 80% 65% 
IV. toeslagenwet 20% 80% 70% 45% 
V. subjectieve element 20% 100% 50% 23% 

In figuur 2 afgezet leiden de veronderstellingen tot de volgende curve 
EF: 

Figuur 2. Globale invulling informatiewaarde 
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Onder de gehanteerde veronderstellingen ontvangt slechts 23% van de 
cliënten 100% van de informatie, terwijl 100% van de cliënten minimaal 
20% van de informatie ontvangt. Deze getallen zeggen echter niets als de 
bestaande voorlichting niet in de figuur wordt afgezet. Immers, zonder dit 
gegeven is geen inzicht mogelijk in de toegevoegde waarde van het 
computerproject. De situering van de curve van bestaande voorlichting is 
echter nauwelijks mogelijk, omdat informatiewaarde zich moeilijk in een 
percentage laat uitdrukken en omdat niet is vast te stellen hoeveel 
personen wordt bereikt, (hoeveel personen bekijken het postbus 51 
programma?). Ten einde wel een idee te kunnen vormen over de plaats 
van de curve van bestaande informatie (curve BC) is het volgende 
verondersteld: 

- aan de balie wordt aan 1 persoon 100% van de informatie gegeven 
(punt B); 

- campagne via massamedia bereikt 90% van de cliënten met 5% 
informatie (M in figuur); 

- een brochure bereikt 70% van de cliënten met 30% informatie (N in 
figuur); 

- de infotelefoon bereikt 10% van de cliënten met 70% informatie (0 in 
figuur). 

Bij de in figuur 2 resulterende curven moet nog een extra kanttekening 
worden gemaakt. Een belangrijke onderliggende veronderstelling is 
namelijk dat cliënten die informatie vragen een doorsnede vormen van de 
categorie uitkeringsaanvragers. Dit is wellicht niet het geval. Indien juist 
de moeilijke gevallen informatie vragen, zou de curve EF in onbekende 
mate naar een ongunstiger positie kunnen verschuiven (naar de oorsprong 
in de figuur, oftewel naar links en beneden). 

De conclusie uit het voorgaande is dat onder de gehanteerde veronder-
stellingen het computerproject waarschijnlijk wel informatie toevoegt aan 
de bestaande voorlichting. De mate waarin dit gebeurt is evenwel 
onzeker, temeer daar bij voorbaat niet bekend is welke uitkeringsaanvragers 
naar informatie gaan vragen. Derhalve lijkt een computerproject uitsluitend 
in het kader van voorlichting minder verstandig. 

Het bovenstaande is voorgelegd aan de instanties die een demonstratie 
hebben gegeven (Erasmus Universiteit (Juricas), en softwarebureaus als 
COVAM, VOLMAC (studiefinanciering)). Voorts is het voorgelegd aan 
CAP-Gemini en G&D-software. De consultatie was bedoeld om meer 
informatie te krijgen over de situering van de curve EF, en over de 
haalbaarheid van het project. Deze consultatie-ronde heeft de volgende 
informatie opgeleverd: 

- In dit stadium is het nauwelijks mogelijk om de curve EF in figuur 2 
beter te situeren. Wel werd uitgesloten geacht om 100% van de cliënten 
van 100% informatie te voorzien. Een maximale informatiewaarde van 
80% is als mogelijkheid genoemd. 

- De vraag naar en daarmee de afzet van een computerprogramma is 
in dit stadium nauwelijks in te schatten. 

- Geen organisatie bleek de consequenties van een voorlichtingsproject 
te kunnen en willen overzien. Voor een beslissing is van belang, dat de 
verschillende organisaties alleen met volledige garantie van de rijksoverheid 
deel zouden willen nemen aan een voorlichtingsproject. Derhalve kan 
particulier initiatief worden uitgesloten. Niet alleen de ontwikkeling is zeer 
duur, maar ook het onderhoud zou een aanzienlijk bedrag vergen. 

- Geconstateerd werd dat een dergelijk complex en kostbaar project 
niet lonend zou zijn voor alleen een voorlichtingsdoel. 

- Ontwikkeling van een voorlichtingsprogramma is alleen mogelijk met 
behulp van wetstechnische kennis van de sociale zekerheidswetten zoals 
aanwezig bij het departement. 

- Een programma zal bij toenemende informatiewaarde steeds minder 
gebruiksvriendelijk zijn. Bij informatiewaarde op niveau van bijvoorbeeld 
Juricas is zelfbediening uitgesloten. 
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- De te ontwikkelen programmatuur gaat voorbij de grens van hetgeen 
nu technisch mogelijk is. 

- De programmatuur moet zo mogelijk bij laagdrempelige organisaties 
worden opgesteld. 

- Een project zal belangrijke toevoegingen moeten geven aan bestaande 
voorlichtingsactiviteiten (zie figuur 2). Een dergelijk programma zal 
gedurende een periode moeten rijpen, tegelijkertijd met een programma 
ten behoeve van beleidsvoorbereiding. Eventueel kan in aanvulling daarop 
op langere termijn een meer eenvoudig programma worden ontwikkeld. 

5. Tussenpersonen en instanties 

Tussenpersonen 
Bij de ontwikkeling van een voorlichtingsprogramma moet een keuze 

worden gemaakt tussen programma's die door cliënten zelf dan wel door 
tussenpersonen tot leven worden gewekt. 

Hoewel beide oplossingen in principe mogelijk zijn, mag niet worden 
verwacht dat de cliënt voldoende kennis heeft om een programma zelf te 
kunnen bedienen, tenzij de programmatuur zeer eenvoudig is. 

Indien eenvoud mogelijk zou zijn, zou dit tot gevolg hebben dat bij 
gelijke kosten de curve EF verschuift in de richting van BC, omdat een 
onevenredige aandacht aan gebruikersvriendelijkheid zou moeten worden 
besteed. De positie van de curve wordt waarschijnlijk verbeterd indien het 
kennisniveau van de gebruiker hoger is. Derhalve verdient het de voorkeur 
tussenpersonen in te schakelen bij het hanteren van de programmatuur. 
Bij tussenpersonen kan dan worden gedacht aan MAI, sociale raadslieden, 
wetswinkels etc. 

Wie ontwikkelt het programma 

Uitvoeringsorganen 
Informatie die zeer exact is en op elke willekeurige persoon is toege-

sneden, wordt door de uitvoeringsorganen gegeven. Via persoonlijk 
contact en aanvraagformulieren, alsmede controle op bijvoorbeeld de 
mate van verwijtbaarheid en werkloosheid wordt volledige informatie 
voor 1 cliënt bereikt (punt B in figuur 1). De essentie in de vraag van mw. 
Groenman is dat cliënten eventueel met behulp van tussenpersonen zelf 
deze informatie kunnen genereren met behulp van een computerprogram-
ma. Op zich zouden uitvoeringsorganen de programmatuur kunnen 
ontwikkelen en deze geautomatiseerde diensten kunnen aanbieden. Het 
nadeel hiervan is dat deze informatie op dezelfde plaats wordt verstrekt 
als de informatie die van een contact-ambtenaar wordt verkregen. Dit 
geldt ook, maar in mindere mate, indien alleen de ontwikkeling door de 
uitvoeringsorganen plaatsvindt. Een volgend probleem bij de ontwikkeling 
door uitvoeringsorganen is, dat deze niet de uniformiteit bevorderen die 
bij voorlichting gewenst is. 

Rijksoverheid 
Uit overweging van uniformiteit zou kunnen worden overwogen om de 

rijksoverheid een belangrijke rol te laten spelen bij de ontwikkeling en 
verspreiding van programmatuur. 

In samenhang met het voorgaande is tevens de vraag van belang wie 
verantwoordelijk moet worden geacht voor de middels het programma 
aan de cliënt verstrekte informatie over diens uitkeringsrechten. 

Daarbij speelt met name ook de kwestie van het «gewekt vertrouwen»: 
welke rechten kan de uitkeringsgerechtigde ontlenen aan de middels het 
programma verschafte informatie, c.q. welke rechten denkt de gerechtigde 
er naar eigen inschatting aan te kunnen ontlenen. Voor het beantwoorden 
van deze vraag lijkt een drietal zaken relevant: de wijze van presentatie 
van het programma; de exactheid van de verstrekte informatie; en de 
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tussenpersonen via welke de cliënt een beroep op het programma kan 
doen'. Ten slotte is van belang dat de rijksoverheid de uitvoeringsorganen 
passeert indien een programma geheel door de rijksoverheid wordt 
ontwikkeld. 

Particulier initiatief 

Het is a priori niet ondenkbaar dat het particulier initiatief de ontwikkeling 
van een voorlichtingsprogramma geheel in eigen hand neemt. Voorbeeld 
hiervan is de belastingalmanak. Een duidelijk verschil met de belastingal-
manak is hiervan huishoudens en niet instanties consument zijn. Derhalve 
zal de afzet van een belastingalmanak groter zijn dan een geautomatiseerde 
«sociale zekerheidsalmanak». In dat opzicht lijkt een sociale zekerheidsal-
manak in commercieel opzicht eerder op geautomatiseerde uitgaven van 
bijvoorbeeld Kluwer, Samsom en Vermande. 

Conclusie 

Zowel ontwikkeling door de rijksoverheid als door uitvoeringsorganen 
kent een aantal problemen. Bovendien is het wat de rijksoverheid aangaat 
de vraag of een dergelijk taak eigen is aan de rijksoverheid temeer daar er 
een tendens bestaat van een terugtredende overheid. Derhalve kan 
worden geconcludeerd dat ontwikkeling van voorlichtingsprogrammatuur 
elders (door een onderzoeksbureau of automatiseringsbureau) zou 
moeten plaatsvinden. De rol van de rijksoverheid zou hierbij, indien het 
om uitsluitend een voorlichtingsprogramma gaat, kunnen bestaan uit het 
aangeven van randvoorwaarden waaraan de programmatuur moet 
voldoen, alsmede om het creëren van mogelijkheden voor dergelijk 
programmatuur. Gedacht zou kunnen worden aan bijvoorbeeld startsubsi-
dies, alsmede aan het leveren van knowhow. De eindverantwoordelijk-
heid zou mede met het oog op gewekt vertrouwen en veronderstelde 
rechten geheel moeten liggen op het terrein van de producent en 
leverancier. Een volgend argument dat hiervoor pleit is dat de organisatie 
van bijwerken van programma's en gegevens moeilijk door het ministerie 
kan worden verwezenlijkt. 

6. Conclusie 

1 In dit verband is het volgende van belang. 
In een brief van een belastinginspecteur 
omtrent zijn zienswijze, merkt de belastingin 
specteur expliciet op dat aan de brief geen 
rechten konden worden ontleend. In een 
procedure die de belastingplichtige daarop 
heeft aangespannen, oordeelde de beroeps 
rechter daar anders over en was van oordeel 
dat wel degelijk rechten werden ontleend 
aan de betreffende brief. 

Het voorgaande geeft aan dat met betrekking tot een computervoor-
lichtingsproject terughoudendheid is geboden. Immers de toegevoegde 
waarde van het project valt in dit stadium nauwelijks aan te geven, 
waarmee deze kwestieus blijft tot een moment waarop een «point of 
no-return» allang is gepasseerd. Dit blijkt uit de kosten-baten analyse, die 
slechts zeer tentatief kan worden ingevuld. Voorts blijkt dit uit de consul-
tatie-ronde waaruit zonder meer grote terughoudendheid kan worden 
geconcludeerd Hieraan moet nog worden toegevoegd dat in principe 
sprake is van een programma dat het gehele stelsel omvat, terwijl met 
een project van dergelijke omvang nog nergens ervaring is opgedaan. 

Echter, de demonstraties (zie ook bijlage 2), alsmede de consultatieronde 
geven aan dat op dit moment interessante ontwikkelingen gaande zijn. 
Vooral de ontwikkeling in het kader van Juricas is interessant. 

Voor deze ontwikkeling moeten de ogen niet worden gesloten. Een 
project zoals Juricas zal in de toekomst zeker een belangrijke rol kunnen 
spelen bij beleidsvoorbereiding. Uit een dergelijk beleidsvoorbereidings-
programma zou een voorlichtingsprogramma kunnen worden gedestilleerd. 
Op deze wijze kan een kostenspreiding tot stand komen. De financiële 
haalbaarheid van een voorlichtingsproject wordt daarmee groter. Deze 
werkwijze komt overeen met de werkwijze op het terrein van studiefi-
nanciering (VOLMAC). Het is nu nog te vroeg om het aspect beleidsvoor-
bereiding van een computerproject in de sfeer van Juricas uitvoerig te 
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beschrijven. Immers er is slechts een demonstratie gegeven van een 
programma «voorlopige hechtenis», terwijl van departementale zijde 
commentaar is gegeven op het in ontwikkeling zijnde programma 
«ontslagrecht». Dergelijke programma's maken het mogelijk om op 
gesystematiseerde wijze door beslissingen van een wet te gaan. 

Het is zeker niet ondenkbaar dat vergelijkbare programma's voor 
onderdelen van de sociale zekerheidswetten kunnen worden geproduceerd. 
Als voorbeeld zou kunnen worden gedacht aan een programma, «hoogte 
en duur», «partnerbegrip» en «arbeidsverledeneis». Deze zouden bij 
beleidsvoorbereiding behulpzaam kunnen zijn, omdat daarmee al snel na 
1 januari 1986 jurisprudentie op systematische wijze kan worden bijgehou-
den. 

Als aanzet zou de ontwikkeling zich dan ook moeten richten op het 
gestructureerd vastleggen van casussen en jurisprudentie, alsmede op de 
produktie van programmatuur waarmee op eenvoudige wijze wetswijzi-
gingen kunnen worden doorgerekend voor de vastgelegde casussen. Als 
dergelijke programma's zijn ontwikkeld, kan dat op langere termijn 
wellicht de basis vormen voor een beperkt voorlichtingsprogramma. 

Tegelijkertijd kan aan de hand van ervaringen met betrekking tot het 
studiefinancieringsproject worden onderzocht in hoeverre dergelijke 
voorlichtingsprogramma's aan een vraag voldoen. 
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BIJLAGE 1 De discussie in de Tweede Kamer over voorlichting 

De vraag van Mw. Groenman luidt als volgt (zie Handelingen Tweede 
Kamer, 22 april 1986): 

«Ik heb gesproken over de rechten van mensen die niet weten waaraan 
zij toe zijn. Als je uitkeringspercentage omlaag gaat, kun je dat nog in de 
krant lezen. Ik heb gesproken over de situatie die zich voordoet als het 
woon-, werk- of leefgedrag van mensen verandert. Die mensen weten 
absoluut niet waaraan zij toe zijn. Ik heb opgemerkt, dat moet worden 
bekeken wat er gedaan kan worden met computer- en informatietechnieken 
om het systeem toegankelijk te maken voor gebruikers zelf. Dat betekent 
niet dat in de computer alle gegevens op naam moeten zitten, maar het 
betekent wel dat het systeem en de gegevens ervan in een computer 
moeten zitten, zodanig dat mensen zelf hun gegevens, zoals brutoinkomen, 
persoonlijke omstandigheden, huursubsidie, eenmalige uitkering en 
dergelijke, kunnen intikken en vragen kunnen stellen. Bij de belastingen 
kan men ook via een homecomputer aan de hand van vragen bekijken wat 
er gebeurt in de eigen situatie. In vind dat mensen het recht hebben van 
tevoren te overzien hoe de overheid zal reageren als zijzelf hun woon-, 
leef- of werksituatie veranderen.» 

Hierop is het volgende geantwoord (zie Handelingen Tweede Kamer, 
28 april 1986): 

«Ik vind de gedachte van mevrouw Groenman zonder meer interessant. 
Alle consequenties zijn op dit moment uiteraard niet te overzien. Ik neem 
aan, dat het mevrouw Groenman erom gaat, dat iedere uitkeringsgerech-
tigde toegang heeft tot een computer om zijn of haar uitkering te kunnen 
narekenen of laten narekenen of om te kunnen uitrekenen wat er met de 
uitkering zal gebeuren als hij of zij of de partner inkomen gaat verwerven. 
Zo'n computer zou bijvoorbeeld kunnen staan bij rechts- en wetswinkels, 
bij arbeidsbureaus, bij MAIC's, bij sociale raadslieden en bij andere 
hulpverleners.» 
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BIJLAGE 2 Aanverwante projecten 

Een voorlichtingsprogramma bevindt zich op het grensvlak van bruto-
netto programmatuur en juridische expert-systemen. Een expert-systeem 
kan als volgt worden omschreven: Op basis van door programmatuur 
geboden selectie-criteria loopt een gebruiker een (op de wet gebaseerde) 
logische checklist af, waarmee een aantal mogelijkheden wordt geëlimi-
neerd. Uiteindelijk wordt door middel van deze procedure een beslissing 
met betrekking tot de casus bereikt. Hiertoe wordt in eerste instantie een 
probleem uiteengerafeld in opeenvolgende beslispunten (het beslissche-
ma). 

Van simulatie en expert-systemen is een aantal voorbeelden: 
- studiefinanciering; 
- Juricas; 
- bruto-netto programma's bij micro-simulatiemodellen; 
- expert-systeem COVAM; 

- Studiefinanciering 
Ten behoeve van de Directie Studiefinanciering van het Ministerie van 

O & W is ontwikkeld een programma waarmee aanvragers de hoogte van 
studietoelagen kunnen bepalen. Dit programma is door VOLMAC ontwor-
pen en is een afgeleide van het door VOLMAC ontwikkelde geautomati-
seerde uitvoeringssysteem voor het nieuwe stelsel van studiefinanciering. 

Het programma geeft antwoord op de hoogte van de toelage bij een 
door de gebruiker ingebrachte hoogte van het inkomen van de ouders. 
Aan het programma kunnen geen rechten worden ontleend inkomenspo-
sities van de ouders. 

Kanttekening hierbij is dat de studiefinanciering veel eenvoudiger is 
dan het stelsel van sociale zekerheid. Bij de sociale zekerheid gaat het om 
zeven wetten, met tal van uitvoeringsbesluiten en verschillende uitvoe-
ringsinstanties met zekere autonomie. Bovendien kan een cliënt op basis 
van verscheidene wetten tegelijkertijd een uitkeringsrecht doen gelden. 
Ten slotte zal het studiefinancieringsprogramma pas in de loop van de 
tweede helft '86 en de eerste helft '87 worden geïntroduceerd. 

- Juricas 
De juridische faculteit van de EUR ontwikkelt programma's op het 

terrein van voorlopige hechtenis (gereed), ontslagrecht (in testfase) en de 
(oude) werkloosheidswet (in voorbereidingsfase). Het programma 
voorlopige hechtenis is gepresenteerd aan medewerkers van het DG. Dit 
programma komt in oktober op de markt (uitgeverij Vermande). Eind 
augustus is het programma ontslagrecht besproken. Basis van deze 
programmatuur is een schema, dat de wet volledig uiteenrafelt in 
beslispunten (beslisschema). De ontwikkeling van met name dit schema, 
dat een (stapsgewijze) ontrafeling inhoudt van het proces rond toekenning 
en hoogte van een uitkering, is zeer tijdrovend. 

Bij het programma «voorlopige hechtenis» gaat het om een systeem 
dat bijvoorbeeld een advocaat behulpzaam kan zijn bij de vraag in 
hoeverre voorlopige hechtenis gerechtvaardigd is. Het systeem is een 
combinatie van een check-list en een expertsysteem waarin opgenomen 
de relevante wetsartikelen, jurisprudentie en literatuur. Het geheel kan als 
indrukwekkend worden geklassificeerd. 

Een kanttekening bij het project is het feit dat het bij voorlopige 
hechtenis gaat om twee wetsartikelen. De sociale zekerheid is veel 
uitgebreider. Een tweede kanttekening is dat de programmatuur is 
bedoeld voor juristen. Een informatieprogramma moet daarentegen in 
principe uitgaan van het volledig ontbreken van kennis van de gebruiker, 
hetgeen uiteraard geheel andere eisen aan de programmatuur stelt. 
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- Micro-simulatie bruto-netto trajecten 
Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt sedert een aantal jaren 

een micro-simulatiemodel toegepast, onder meer in de sfeer van bruto-
netto trajecten en berekeningen van effecten van overheidsmaatregelen 
op persoons- of huishoudensniveau. De modellen zijn geschreven voor 
steekproeven en zijn in principe toepasbaar op elk willekeurig individu 
binnen zo'n steekproef. Onderdelen van dit model kunnen overeenkomen 
met een voorlichtingsprogramma. Kanttekening is uiteraard dat de 
programmatuur nauwelijks de gebruikersvriendelijkheid kent, die bij 
voorlichting wel gewenst is. Dit neemt niet weg, dat op voor gebruikers 
onzichtbare onderdelen kennis uit deze sfeer kan worden gebruikt. 

- COVAM 
De coöperatieve vereniging COVAM ontwikkelt programma's vooral op 

het terrein van de agrarische sector. COVAM is zowel actief in de sfeer 
van technische automatisering als (bedrijfs)economische automatisering. 
Bij dit laatste kan onder meer worden gedacht aan salarissystemen 
waarin uiteraard sociale premies en belastingwetgeving is opgenomen. 
De behoefte aan de bouw van expert-systemen is in eerste instantie 
voortgekomen uit de opgedane ervaringen met deze salaris-systemen. 

Het inbrengen van wetswijzigingen en het realiseren van speciale 
wensen zou zoveel mogelijk door salaris-administrateurs zelf gedaan 
moeten kunnen worden. Dit is onmogelijk in de 3de generatie software 
(COBOL), tenzij een salaris-administrateur het procedureel programmeren 
beheerst. Om deze reden heeft COVAM besloten een systeem te ontwik-
kelen met de volgende eigenschappen: 

1) het systeem kan regels, voor het manipuleren van gegevens, 
verwerken, terwijl tenminste de manipulaties (operaties), benodigd voor 
het berekenen van salarissen, beschikbaar moeten zijn; 

2) het systeem kan regels automatisch, waar nodig, met elkaar in 
verband brengen; 

3) het systeem kan gegevens, beschikbaar in een data base, automatisch 
ophalen; 

4) het systeem kan uitleg geven over de redenering die is gevolgd bij 
het beantwoorden van een gestelde vraag; 

5) indien informatie ontbreekt, kan het systeem aan de gebruiker 
nadere gegevens vragen; 

6) er kan zowel direct met een gebruiker worden gecommuniceerd als 
in «bulk»-opdrachten worden gewerkt. 

Dergelijke systemen zijn qua systematiek in principe bruikbaar op het 
terrein van de sociale uitkeringen. Tijdens de discussie na de demonstratie 
door COVAM bleek dat voor een voorlichtingsprogramma met name in de 
sfeer van subjectieve elementen (zie par. 4.2) en de eindigheid van 
indelingen in categorieën nader onderzoek nodig zal zijn (zie ook COVAM, 
Quakes (Empty Expert System Shell) en COVAM, Automatisering bij 
voorlichting van sociale uitkeringen). 
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