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Bij brief van 9 juni 1982 heb ik u toegezonden een notitie «Herziening van 
het stelsel van sociale zekerheid» (17475, 1 en 2). Een nadere uitwerking is 
u toegezonden bij brief van 28 juli 1982 (17475, 3). Over die notitie heb ik 
op 1 juli 1982 en 25 augustus 1982 mondeling overleg gevoerd met de 
vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (17 475, 4 en 5). 

In het verlengde van dat overleg heeft het kabinet heden een gerichte 
adviesaanvrage over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid 
gezonden aan de Sociaal-Economische Raad en de Emancipatieraad. 

Bijgaand zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello, een 
afschrift van die adviesaanvrage. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L de Graaf 
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ADVIESAANVRAGE AAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD EN DE 
EMANCIPATIERAAD 

HOOFDSTUK 1. INLEIDING 

1.1. Redengeving stelselherziening 

Het huidige stelsel van sociale zekerheid is aan herziening toe. Het is in 
onvoldoende mate afgestemd op zich wijzigende maatschappelijke opvat-
tingen en economische omstandigheden. De omvang en het structurele 
karakter van de niet-activiteit op dit moment, en naar het zich laat aanzien 
ook in de toekomst, dwingen tot aanpassing van het stelsel. Dit geldt met 
name voor de uitkeringsrechten van werklozen en van arbeidsongeschikten. 

De maatschappelijke opvattingen over de rol van man en vrouw in 
samenleving en gezin veranderen. Dit komt ondermeer tot uiting in de 
wens betaalde en onbetaalde arbeid anders te verdelen. Mede daardoor 
kan een grotere mate van (financiële) onafhankelijkheid van levenspartners 
ten opzichte van elkaar worden bereikt. Een groot deel van ons stelsel van 
sociale zekerheid is in onvoldoende mate op deze maatschappelijke 
veranderingen afgestemd. Herbezinning en aanpassing is daarom noodza-
kelijk. 

Het kabinetsbeleid, gericht op herstel van de economie, vereist voorts 
het terugdringen van de omvang van de collectieve uitgaven. De sociale 
zekerheid maakt daar een groot deel van uit. De noodzaak tot bijstelling is 
klemmender vanwege een toenemend arbeidsaanbod en een afnemende 
werkgelegenheid. Zeker op korte termijn is een structurele verbetering niet 
in zicht. Dit alles leidt onafwendbaar tot ingrijpende aanpassingen. Dat 
vergt een duidelijke totaalvisie op uitgangspunten, inhoud en structuur van 
de sociale zekerheid in de toekomst. De op korte termijn te treffen maatre-
gelen moeten tegen die achtergrond worden geplaatst en beoordeeld. 
Alleen dan kan verantwoorde toetsing en invulling plaatsvinden. Deze 
adviesaanvrage wil daartoe een bijdrage leveren. 

1.2. Voorgeschiedenis 

De behoefte aan een dergelijk toetsingskader wordt ook in het parlement 
al langer gevoeld. Als een eerste aanzet om te komen tot zo'n breed kader 
kunnen worden beschouwd de ambtelijke heroverwegingsrapporten, voor 
zover die betrekking hadden op het zogenaamde tweetrajectensysteem 
(gedrukt stuk Tweede Kamer 1980-1981, nr. 16625), een uitkeringssysteem 
dat overigens in grote trekken ook is terug te vinden in de nadere taakop-
dracht aan de ambtelijke projectgroep integratie werkloosheidsregelingen 
zoals die aan u is toegezonden bij de adviesaanvrage d.d. 28 augustus 1980 
over dat onderwerp. 

Bij de behandeling van de begroting van het Departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid voor 1982 zegde de toenmalige staatssecretaris 
mevrouw Dales desgevraagd toe, dat zij de Tweede Kamer reeds in de 
oriënterende fase zou betrekken bij de voortgaande discussie over de 
uitgangspunten voor stelselherziening. Overeenkomstig die toezegging is 
op 9 juni 1982 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 
het interim-kabinet-Van Agt de nog door mevrouw Dales voorbereide 
gespreksnotitie «Herziening van het stelsel van sociale zekerheid» (gedrukt 
stuk Tweede Kamer 17 475) aan de Tweede Kamer toegezonden. Op 9 juni 
1982 is deze gespreksnotitie ter kennisneming eveneens toegezonden aan 
de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Emancipatieraad (ER). De SER 
heeft op 2 september 1982 doen weten het op dat moment niet opportuun 
te achten tot een eerste reactie te komen. 

Deze gespreksnotitie had, zoals in een oriënterende fase past, een 
vragend karakter. De vragen hadden in hoofdzaak betrekking op een vijftal 
onderwerpen, te weten op het verdelingsvraagstuk; op de betekenis van 
het onderscheid tussen loondervingsfunctie en minimumbehoeftefunctie; 
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op het relatieve gewicht van equivalentie en solidariteit; op de verhouding 
tussen individualisering van uitkeringsrechten enerzijds, en het rekening 
houden met de behoefte/draagkracht van de leefeenheid waartoe de 
uitkeringsgerechtigde behoort anderzijds; en tenslotte op de vormgeving 
van het stelsel, waarbij als alternatief voor het eerder genoemde tweetra-
jectensysteem werd gepresenteerd een zogenaamd vangnetsysteem. Op al 
deze onderwerpen zal hierna nog worden teruggekomen, zij het dat de in 
de notitie opgenomen uitvoerige beschouwingen ter zake in deze advies-
aanvrage niet zullen worden herhaald. 

In de genoemde notitie werd de vraagstelling beperkt tot de inkomens-
vervangende sociale zekerheidsregelingen ofwel - negatief geformuleerd -
zij had geen betrekking op inkomensaanvullende regelingen zoals de 
kinderbijslagwetgeving en ook niet op kostenvergoedingsregelingen als de 
Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) en op voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke 
reïntegratie zoals geregeld in onder meer de Algemene Arbeidsongeschikt-
heidswet (AAW), de Wet Werkloosheidsvoorziening (artikel 36 WWV) en 
de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze beperking was voornamelijk 
om praktische redenen aangebracht. Keuzes ten aanzien van de uitgangs-
punten voor inkomensvervangende regelingen zullen in een aantal gevallen 
wel, maar op cruciale punten ook niet van toepassing zijn op de andere 
soorten van sociale zekerheidsregelingen. Een behandeling van alle 
soorten regelingen in een notitie zou daarom verwarrend hebben kunnen 
werken. Een andere beperking was, dat de notitie in hoofdzaak betrekking 
had op de uitkeringskant van de bedoelde regelingen, slechts zelden op de 
f inancieringskant en vrijwel in het geheel niet op uitvoeringsorganisatorische 
vraagstukken. Voor deze benadering was gekozen vanuit de gedachte, dat 
de inkomensvervangende regelingen primair uitkeringsregelingen zijn. 
Allereerst zal moeten worden gekozen voor een bepaalde uitkeringssyste-
matiek. Eventuele nadere keuzes ten aanzien van financiering en uitvoe-
ringsorganisatie zullen moeten worden afgestemd op eerder gemaakte 
keuzes ten aanzien van de hoofdzaak. 

Het feit, dat de discussie over stelselherziening in belangrijke mate 
binnen de bedoelde grenzen is gebleven, ontslaat ons uiteraard niet van de 
plicht om bij de ontwikkeling over en weer rekening te houden met wat op 
andere terreinen van de sociale zekerheidswetgeving geschiedt, en met de 
wenselijkheid van een bij de uitkeringsregelingen passende en logische 
financieringsmethodiek en organisatiestructuur. Ook de coördinatie met 
ontwikkelingen op andere aan de sociale zekerheid rakende beleidsterreinen 
(bij voorbeeld het belastingbeleid) zal de nodige aandacht moeten blijven 
krijgen. 

1.3. Plaatsbepaling van deze adviesaanvrage 

Deze adviesaanvrage gaat voornamelijk daar verder, waar de notitie 
«Herziening van het stelsel van sociale zekerheid» ophield. Dat is met name 
mogelijk door u te verzoeken de in die notitie gegeven beschrijving van de 
huidige situatie en van denkbare uitgangspunten voor een herzien stelsel 
als een geïntegreerd onderdeel van deze adviesaanvrage te beschouwen 
(bijlage I). Waar het de structuur van het stelsel betreft zijn de gedachten 
uit de gespreksnotitie tijdens de parlementaire discussie nog schriftelijk 
aangevuld. Deze aanvulling is als bijlage II bij deze notitie gevoegd. Aldus 
benaderd, vraagt deze adviesaanvrage om, tegen de achtergrond van meer 
algemene inzichten ten aanzien van de uitgangspunten van het stelsel van 
sociale zekerheid, zoals de gespreksnotitie die beschrijft, te adviseren over 
een hierna nader te omschrijven concrete uitwerking van een uitkerings-
systeem bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid, alsmede van de 
wijze waarop de bijstand op dat systeem zou kunnen aansluiten. De 
regelingen die voorzien in uitkeringen bij overlijden (in hoofdzaak de 
Algemene Weduwen- en Wezenwet, de AWW) en bij ouderdom (in hoofdzaak 
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de Algemene Ouderdomswet, de AOW) blijven in deze adviesaanvrage 
buiten beschouwing. De AWW, die niet, zoals de regelingen bij werkloosheid 
en bij arbeidsongeschiktheid, voorziet in uitkeringen bij feitelijke loonder-
ving, doch loonderving veronderstelt, zal overigens wel mede in het licht 
van de in deze adviesaanvrage te ontwikkelen gedachten opnieuw moeten 
worden bezien. Wat betreft de AOW zij erop gewezen dat over de inrichting 
van die wet aan u op 17 juli 1981 een adviesaanvrage werd toegezonden, 
waarin met name aan de orde is de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Die adviesaanvrage blijft dus onveranderd van belang. Anders 
ligt dat ten aanzien van de adviesaanvrage d.d. 28 augustus 1980 betreffende 
de integratie van werkloosheidsregelingen. Het uitkeringssysteem bij 
werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid, zoals dat hierna nader zal 
worden omschreven, komt in de visie van het kabinet in de plaats van het 
systeem, zoals dat in de nadere taakopdracht aan de ambtelijke projectgroep 
integratie werkloosheidsregelingen was neergelegd. De betreffende 
adviesaanvrage d.d. 28 augustus 1980 wordt daarom ingetrokken. Zij moet 
worden geacht in deze adviesaanvrage te zijn opgenomen, aangepast aan 
ter zake nieuw ontwikkelde inzichten. Dat betekent uiteraard niet dat de 
adviezen over dit onderwerp, uitgebracht door een aantal adviesinstanties, 
en het werk dat door de SER ter voorbereiding van de advisering is 
verricht, voor niets zouden zijn geweest. Integendeel! Die adviezen en dat 
voorbereidende werk hebben in de eerste plaats invloed gehad op de 
inhoud van deze adviesaanvrage. Bovendien zullen door adviesinstanties 
ontwikkelde gedachten omtrent concrete vraagstukken van inhoud en 
vormgeving van het stelsel, die in het kader van de integratie van werk-
loosheidsregelingen een centrale rol speelden, bij de thans gevraagde 
adviezen van groot belang blijven. 

Het kabinet acht een toespitsing van de voorliggende adviesaanvrage op 
de uitkeringsregelingen bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid 
verantwoord, omdat de meest relevante keuzes ten aanzien van uitgangs-
punten en vormgeving van het stelsel van sociale zekerheid in het bijzonder 
juist voor die regelingen belangrijke praktische gevolgen kunnen hebben. 

Omdat in deze adviesaanvrage concrete keuzes ten aanzien van de 
uitkeringssystematiek worden geformuleerd, is het thans - anders dan in 
de gespreksnotitie, waarin die primaire keuzes nog niet worden gemaakt -
mogelijk om wat nader in te gaan op de bij die primaire keuzes passende 
financieringsmethodiek en (in mindere mate) de uitvoeringsstructuur. 

1.4. Verdere opbouw van de adviesaanvrage 

Deze adviesaanvrage is verder als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft 
een schets van de huidige economische problematiek. De stelselherziening 
dient zich tegen die achtergrond te voltrekken. Dit leidt onontkoombaar tot 
een zodanige invulling ervan, dat gelijktijdig een bijdrage wordt geleverd 
aan de voor deze kabinetsperiode overeengekomen bezuinigingen in het 
kader van de sociale zekerheid. 

Daarna zal eerst nog eens summier in herinnering worden gebracht, 
welke uitgangspunten voor het toekomstige stelsel van grote betekenis zijn 
(hoofdstuk 3); in hoofdzaak zij daarvoor echter verwezen naar de gespreks-
notitie (bijlagen I en II). 

De hoofdstukken 4 t/m 7 beschrijven naar hoofdlijnen de structuur en de 
inhoud van een stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en bij 
arbeidsongeschiktheid, zoals het kabinet meent dat dit stelsel er - langs de 
weg van gefaseerde aanpassing van de bestaande regelingen - op afzienbare 
termijn uit zou moeten gaan zien. Daarbij wordt betrokken de wijze waarop 
de bijstand op dat stelsel zou aansluiten. 

Wat betreft de structuur van het stelsel gaat de voorkeur van het kabinet 
uit naar wat eerder werd aangeduid als het vangnetsysteem. Een duidelijker 
benaming voor dit systeem is een systeem van loondervingsregelingen 
met vangnet. Kenmerkend voor zo'n systeem is het duidelijke onderscheid 
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tussen regelingen op grond van de loondervingsfunctie en op grond van 
de minimumbehoeftefunctie. Hoofdstuk 4 licht die keuze toe. 

Daarna komen de inhoudelijke karakteristieken van het toekomstig stelsel 
aan de orde, onderscheiden naar regelingen op grond van de loondervings-
functie (hoofdstuk 5) en regelingen op grond van de minimumbehoefte-
functie (hoofdstuk 6). Het kabinet meent dat voorshands - met name als 
het gaat om de uitkeringsregelingen bij werkloosheid - een, in de tijd 
gezien, vloeiende overgang tussen regelingen op grond van de loonder-
vingsfunctie en de minimumbehoeftefunctie gewenst is. Daartoe stelt het 
kabinet voor een «tussenfase» in te voeren met individuele uitkeringen op 
minimumniveau. Gedurende die tussenfase gelden de criteria van de 
loondervingsfunctie en het niveau van de minimumbehoeftefunctie 
(hoofdstuk 7). 

Ruimte voor nadere discussie en studie acht het kabinet noodzakelijk 
over de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Deze adviesaanvrage geeft 
daartoe een aanzet. Het kabinet doet echter voor de korte termijn geen 
concrete voorstellen om de uitkeringsduur van de huidige arbeidsongeschikt-
heidsregelingen AAW en WAO te wijzigen, althans voor zover het de 
medische component betreft. 

Na de inhoudelijke beschrijving van het toekomstig stelsel komt aan de 
orde de vraag, of het - uitgaande van een invulling van het stelsel overeen-
komstig de voorkeur van het kabinet - aanbeveling verdient te komen tot 
één loondervingsregeling (hoofdstuk 8). 

De financiële consequenties van de voorstellen komen aan de orde in 
hoofdstuk 9. 

Hoofdstuk 10 vat de inhoudelijke en financiële beschrijving van de 
karakteristieken van het stelsel, zoals dat er naar het oordeel van het 
kabinet uit zou moeten gaan zien, samen en formuleert de adviesaanvrage. 
Onderscheiden wordt daarbij tussen het stelsel op langere termijn en 
concrete voorstellen in het kader van de stelselherziening, die het kabinet 
in de periode 1984-1986 beoogt gefaseerd te realiseren. 

Het kabinet wijst er overigens op dat u op 3 mei 1983 een afzonderlijke 
adviesaanvrage is toegezonden over de doorwerking van arbeidsduurver-
korting naar onder meer de sociale zekerheid. Op daarmee verband 
houdende vraagstukken gaat deze adviesaanvrage derhalve niet in. 

De voorstellen die in deze adviesaanvrage worden geformuleerd zijn 
ingrijpend van aard. Realisatie zal niet van vandaag op morgen kunnen 
plaatsvinden. Waar voorstellen tot wijziging van het huidige stelsel worden 
gedaan, wordt steeds zo veel mogelijk aangegeven, met welke stappen en 
op welke termijn het kabinet meent tot realisatie te kunnen komen. Gelet 
op de redengeving voor stelselherziening moeten die stappen wel met 
voortvarendheid worden gezet en ingrijpend van aard zijn. De noodzaak 
van afstemming op het structurele karakter van niet-activiteit en op 
emancipatoire ontwikkelingen, en daarmee verband houdende internatio-
nale verplichtingen, en ook de ombuigingsnoodzaak maken een snelle 
voortgang nodig. 

HOOFDSTUK 2. ECONOMISCH KADER EN OMBUIGINGSKADER 

2.1. Economische situatie en beleidsuitgangspunten 

De economische problematiek waarvoor ons land zich momenteel ziet 
geplaatst, wordt gekenmerkt door een sterke vertraging van het groeitempo 
van onze economie welke vertraging sedert 1977 niet onbelangrijk groter is 
dan internationaal kan worden waargenomen. Als gevolg hiervan heeft de 
omvang van de huidige niet-activiteit een structureel karakter gekregen wat 
gelet op de verwachte toeneming van de beroepsbevolking niet snel zal 
veranderen. Een belangrijke oorzaak van de economische problemen 
waarmee wij worden geconfronteerd, is gelegen in de onevenwichtige 
bestedingsontwikkeling ten nadele van de investeringen. Dit heeft sterk 
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negatieve gevolgen gehad voor de produktiecapaciteit en daarmee voor 
het groeivermogen van onze economie. Aan deze structurele ontwikkeling 
ligt een uitholling van de winst- en eigen vermogenspositie van de bedrijven 
ten grondslag. De winstpositie en vermogensstructuur van bedrijven zijn 
steeds sterker onder druk komen te staan doordat gedurende een lange 
reeks van jaren de stijging van de reële arbeidskosten de - voor ruilvoet-
mutaties gecorrigeerde - produktiviteitsruimte aanzienlijk heeft overtroffen. 
Deze ten opzichte van de produktiviteitsruimte te hoge reële arbeidskosten-
stijging is in belangrijke mate mede veroorzaakt door de afwenteling van 
door de overheid opgelegde collectieve lasten. De explosieve ontwikkeling 
van de collectieve sector gedurende een lange reeks van jaren is dus in 
belangrijke mate de oorzaak van deze enorme economische problemen. 
Uitgedrukt in het nationale inkomen nam het aandeel van de collectieve 
uitgaven in de periode 1973-1982 met ruim 18%-punten toe, tot een niveau 
van 2/3 van het nationale inkomen. 

Deze stijging van het aandeel van de collectieve uitgaven in het nationale 
inkomen was vrijwel geheel gelocaliseerd bij de overdrachten aan gezinnen. 
Bezien in samenhang met de collectieve ontvangsten blijkt deze expansie 
van de collectieve sector vooral ten laste van de sector bedrijven te zijn 
gekomen. Er is momenteel dan ook sprake van een duidelijk scheefgetrokken 
verhouding van de collectieve sector en de marktsector waarvan de 
marktsector de nadelige gevolgen ondervindt. Een ingrijpende sanering 
van de collectieve sector is in deze visie een onontbeerlijke voorwaarde 
voor een duurzaam herstel van de marktsector. Een dergelijke sanering kan 
niet volstaan met een matiging van de bruto lonen in de marktsector 
zonder qua inhoud en omvang adequate autonome ombuigingen op de 
collectieve uitgaven inclusief de inkomensoverdrachten, waarbij overigens 
wordt erkend dat naarmate de loonmatiging krachtiger is, de omvang van 
de noodzakelijke ombuigingen kan verminderen. In het regeerakkoord is de 
ombuigingstaakstelling in het kader van de sociale zekerheid dan ook 
afhankelijk gesteld van de mate waarin een autonome loonmatiging kan 
worden gerealiseerd. 

Bezien tegen deze in het voorgaande geschetste algemene achtergrond 
is een herbezinning op de uitgangspunten en doelstellingen van het in het 
verleden opgebouwde stelsel van sociale zekerheid noodzakelijk. In dit 
verband kan worden gewezen op het feit dat het sociale zekerheidsstelsel is 
opgebouwd in een tijd dat de economische groei hoog was. De uit de jaren 
zestig daterende werkloosheids" en arbeidsongeschiktheidsregelingen 
verschaften dan ook een solide waarborg tegen het risico van inkomens-
derving zonder dat dit aanleiding gaf tot financieringsproblemen. Met de 
vertraging van de economische groei en het ten gevolge daarvan toene-
mende beroep op de sociale uitkeringen is de financiering van ons stelsel 
van sociale zekerheid echter beduidend problematischer geworden. Het 
kabinet is er dan ook van overtuigd dat met het oog op de veiligstelling van 
de sociale uitkeringsrechten in de toekomst een herziening van het stelsel 
onontkoombaar is geworden. Alleen dan zal door de bijdrage die deze 
maatregelen zullen leveren aan het zo noodzakelijke economische herstel 
de financiering van de sociale zekerheidsuitgaven mogelijk blijven. Enerzijds 
door het hiermee gepaard gaande verminderde beroep op de werkloosheids-
en arbeidsongeschiktheidsregelingen, anderzijds doordat het financiële 
draagvlak voor de sociale zekerheid wordt verbreed. Met name op de wat 
langere termijn zullen de ombuigingen die via een herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel worden gerealiseerd, een gunstige uitwerking 
hebben op de investeringen van bedrijven en daarmee op de groeivoet van 
produktie en werkgelegenheid in de marktsector. 

2.2. De ombuigingstaakstelling 

De aanpak van de geschetste economische problematiek vraagt om een 
beleid, waarin ook ombuigingen onvermijdelijk zijn. In het regeerakkoord 
zijn op dat punt concrete taakstellingen opgenomen. Voor de sociale 
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zekerheid geldt voor de periode 1984-1986 bij een jaarlijkse loonmatiging 
van 2% een taakstelling van f 6 mld. Wordt die loonmatiging niet bereikt, 
dan kunnen de noodzakelijke ombuigingen oplopen tot f 10,5 mld. 

Een mogelijke invulling van de taakstelling uit het regeerakkoord van f 6 
mld. zou er als volgt uit kunnen zien: 

— stelselherziening sociale zekerheid (inclusief de 
herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen) 2,5 a 3 mld. 
— Ziektewet (exclusief doorwerking naar ambtenaren) 1 a 1,5 mld . 
— bestrijding misbruik en fraude 0,5 mld. 
— overige — nader in te vullen — specifieke 
maatregelen 0 a 0,5 mld. 
— globale nominale aanpassingen 1 a 1,5 mld. 

Totaal 6 mld. 

De herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen - in het rapport 
van Werkgroep A als ombuigingsmogelijkheid afzonderlijk genoemd - ziet 
het kabinet als een belangrijk onderdeel van de stelselherziening. Beide 
zullen in deze adviesaanvrage dan ook als een geheel worden behandeld. 
Weliswaar moet het mogelijk worden geacht via die stelselwijziging een 
structurele ombuiging te realiseren van rond de f 5 mld., de noodzaak van 
overgangsregelingen beperkt de mogelijkheden in de periode 1984-1986, 
zoals deze adviesaanvrage zal illustreren, in de benadering van het kabinet 
tot circa f 3 mld. Overigens kan de omvang van de door middel van 
stelselherziening te realiseren ombuigingen de komende jaren bijstelling 
behoeven op grond van de feitelijke financieel-economische ontwikkeling 
en het daarop af te stemmen beleid. De uiteindelijke vormgeving en 
fasering van de stelselherziening zijn daarvan mede afhankelijk. 

De herziening van de Ziektewet (ZW) ziet het kabinet duidelijk in samen-
hang met de stelselherziening. Waar deze adviesaanvrage spreekt over een 
nieuw stelsel van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, 
wordt de ZW daarin geacht begrepen te zijn. Uitgangspunten en structurele 
uitwerking gelden mede voor de ZW. Daar echter, waar wordt aangegeven 
in hoeverre de in deze adviesaanvrage geformuleerde voorstellen tot 
ombuigingen leiden, wordt de ZW buiten beschouwing gelaten. Enerzijds 
omdat de SER daarover in 1982 reeds heeft geadviseerd, anderzijds 
vanwege de specifieke aspecten die de verhouding tussen de ZW en het 
huidige stelsel kenmerken. Het regeerakkoord behelst, zoals gezegd, onder 
meer een opnieuw bezien van mogelijke maatregelen in de ZW. Dat 
gebeurt echter in een afzonderlijk kader. Het op een noemer brengen van 
de ZW met het huidige stelsel van sociale zekerheid vormt een voorwaarde 
om de ZW in het structurele veranderingsproces van het stelsel als geheel 
te kunnen meenemen. 

Ten aanzien van maatregelen ter bestrijding van misbruik en fraude en 
overige specifieke maatregelen zal u zo nodig afzonderlijk om advies 
worden gevraagd, zo gauw het kabinet tot een nadere invulling is gekomen. 

De globale nominale aanpassingen zullen in die zin stellig mede in uw 
advisering moeten worden betrokken, dat zij als sluitpost onmisbaar zijn 
binnen de taakstelling van f 6 mld. Blijft loonmatiging achterwege dan zal 
die sluitpost bovendien aanzienlijk hoger moeten zijn ten einde de dan 
relevante ombuigingstaakstelling van f 10,5 mld. te halen. Waar het 
regeerakkoord spreekt van globale nominale aanpassingen kan dat zowel 
betrekking hebben op bovenminima als op minima. De stelselherziening 
die in deze adviesaanvrage wordt uitgewerkt, zal blijken zeer diep nominaal 
en globaal (uitkeringspercentages) in te grijpen in de bovenminima. 
Additionele globale nominale aanpassingen zullen derhalve goeddeels tot 
een verlaging van de sociale minima moeten leiden. Het kabinet wijst 
daarop reeds hier, omdat naar de mate waarin ombuigingsmogelijkheden 
bij de bovenminima in het kader van de stelselherziening worden afgewezen, 
de verlaging van de minima bij handhaving van de ombuigingstaakstelling 
des te ingrijpender zal moeten zijn. 
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Zou de in bovenstaande tabel genoemde 1 tot 1,5 mld. vertaald worden 
in een globale nominale aanpassing van de sociale minima, dan zou dat al 
gauw een verlaging van circa 5% betekenen. Daarbij is er rekening mee 
gehouden dat bij de uitwerking nuanceringen, bij voorbeeld ten aanzien 
van de echte minima, mogelijk moeten zijn. Een substantiële verlaging van 
de sociale minima acht het kabinet onontkoombaar. De doorwerking van 
de arbeidsduurverkorting naar de sociale zekerheid, waarover u afzonderlijk 
advies is gevraagd, kan daarbij een rol spelen. 

Een verlaging van de minima is overigens niet uitsluitend nodig om de 
ombuigingstaakstelling te realiseren, maar ook om het ineendrukkende 
effect aan de onderkant van de uitkeringsschaal als gevolg van de in deze 
adviesaanvrage uitgewerkte stelselherziening voor de bovenminima 
enigszins te mitigeren. De uitwerking van een verlaging van sociale minima 
wordt hier niet gegeven. Het in deze adviesaanvrage te schetsen stelsel 
behoeft echter in zijn opbouw niet veranderd te worden, wanneer lagere 
sociale minima zouden gelden. Bovendien verzet het sluitpostkarakter van 
de globale nominale aanpassingen zich tegen een concrete uitwerking en 
invulling op dit moment. Aan lagere sociale minima valt echter - hoe 
pijnlijk ook - noch uit een oogpunt van ombuigingen, noch gelet op de 
verhoudingen aan de onderkant van de uitkeringsschaal te ontkomen. 

HOOFDSTUK 3. UITGANGSPUNTEN VAN HET STELSEL VAN INKOMENS-
VERVANGENDE REGELINGEN 

Zoals eerder gezegd, wordt in deze adviesaanvrage met een korte 
aanduiding van de belangrijkste uitgangspunten volstaan; voor uitvoeriger 
beschouwingen zij verwezen naar de bijlagen I en II. De aanduiding hier 
dient vooral als referentiepunt bij de toetsing van het in deze adviesaanvrage 
te beschrijven stelsel van werkloosheids" en arbeidsongeschiktheidsregelin-
gen. 

Het gaat bij de uitgangspunten van het stelsel van inkomensvervangende 
regelingen kort samengevat om een viertal paren van begrippen, die 
telkens in zekere zin eikaars tegenpool zijn. Dat zijn: 

a. collectief en privaat; 
b. loondervingsfunctie en minimumbehoeftefunctie; 
c. equivalentie en solidariteit; 
d. individualisering en rekening houden met behoefte/draagkracht. 

Het onder a bedoelde begrippenpaar betreft niet de sociale zekerheid 
intern, maar de grens die getrokken moet worden tussen wat in het kader 
van de sociale zekerheid moet worden geregeld en wat daarbuiten blijft. 
Dat de overheid een taak heeft ten aanzien van de sociale zekerheid is een 
uitgemaakte zaak. De vraag hoe ver de bemoeienis van de overheid moet 
gaan, eist echter steeds opnieuw aandacht. Daarbij dient het juiste evenwicht 
te worden gezocht tussen de overheidszorg en de eigen verantwoordelijkheid 
van individuen en maatschappelijke groeperingen. Het huidige streven 
naar privatisering legt op die eigen verantwoordelijkheid opnieuw de 
nadruk. In meer economische termen gaat het om de verdeling van het 
nationale inkomen en de nationale bestedingen over de collectieve en de 
private sector. Tussen deze twee sectoren in ligt het terrein van de semi-
collectieve regelingen, gebaseerd op afspraken tussen werknemers- en 
werkgeversorganisaties of ook beroepsgenoten. Die semi-collectieve 
regelingen zijn meer collectief naarmate individuen en bedrijven minder 
vrije beslissingsruimte hebben, meer privaat naarmate die beslissingsvrij-
heid groter is. De onder b, c en d bedoelde begrippenparen betreffen 
uitgangspunten voor de sociale zekerheid zelf. Tussen deze drie bestaat 
een onderling verband. Waar de loondervingsfunctie werkt, is veelal sprake 
van equivalentie en van een belangrijke mate van individualisering. Waar 
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de minimumbehoeftefunctie werkt, is solidariteit het leidend beginsel en 
wordt er meer rekening gehouden met draagkrachtverschillen. Het gaat om 
twee tritsen van uitgangspunten. De verklaring voor deze tweedeling is 
gelegen in een verschil in rechtsgrond voor de loondervingsfunctie en de 
minimumbehoeftefunctie. De verantwoordelijkheid voor het gedurende 
zekere tijd opvangen van de gevolgen van loonderving ligt in eerste 
instantie bij de sociale partners. Daarbij gaat het primair om arbeidsvoor-
waarden. Voor uitkeringsregelingen met een dergelijke achtergrond is de 
verzekeringsvorm en dus equivalentie - evenredigheid tussen premiehoogte 
en uitkeringshoogte - het meest aangewezen. Van solidariteit is in deze 
sociale zekerheidsregelingen over het algemeen slechts sprake in die zin, 
dat aan die regelingen inherent is een verplichte risicoverevening op zeker 
niveau binnen een bepaalde groep (bij voorbeeld alle werknemers; de 
bedrijfstak). Daarnaast kennen de huidige loondervingsregelingen via de 
minimumdagloonregelen ook een zekere mate van solidariteit tussen 
hogere en lagere inkomensgroepen (verticale solidariteit). In paragraaf 
5.1.2 wordt hierop nader ingegaan. Omdat deze equivalente regelingen in 
het verlengde liggen van arbeid, arbeidsinkomen en arbeidsvoorwaarden 
vloeit daar tot op zekere hoogte individualisering van de uitkeringsrechten 
uit voort. De grondslag voor de premieheffing, het loon, is eveneens strikt 
individueel. 

Waar de minimumbehoeftefunctie werkt, gaat het naast de solidariteit in 
eigen kring om de verantwoordelijkheid van de gemeenschap als geheel. 
Die moet ervoor zorgen, dat haar leden worden gevrijwaard tegen gebrek, 
op voorwaarde dat zij zelf het redelijke doen om zich die vrijwaring te 
verschaffen. Solidariteit is daarom bij de minimumbehoeftefunctie een 
logisch uitgangspunt. De taak van vrijwaring tegen gebrek eist aandacht 
voor behoefte- en draagkrachtverschillen. 

De geschetste tweedeling is een grove karakterisering van de twee 
verschillende typen van inkomensvervangende regelingen. Het gaat nooit 
om de keuze voor het een wel en het ander niet, maar steeds om meer van 
het een en minder van het ander. 

Het begrippenpaar individualisering en rekening houden met behoefte/ 
draagkracht vraagt hier enige nadere aandacht. Bij de concrete uitwerking 
van een nieuw stelsel zijn immers met name deze uitgangspunten sterk in 
discussie. Individualisering houdt in dat iedere volwassene in beginsel 
voor zich zelf een voldoende inkomen dient te verwerven, ongeacht de 
leefeenheid waartoe men behoort. Bij onverhoopt vervallen of ontbreken 
van inkomen uit arbeid moet de sociale zekerheid op basis van de loonder-
vingsfunctie c.q. de minimumbehoeftefunctie betrokkene voldoende 
vervangend inkomen bieden om voor zich zelf te kunnen blijven zorgen. 
Een dergelijke individuele benadering houdt geen rekening met behoefte-
en draagkrachtbepalende elementen, zoals de besparende werking van een 
gezamenlijke huishouding en de feitelijke (financiële) zorg voor een partner 
en/of kinderen. Met name als gevolg van dit laatste element kan een strikt 
individuele uitkering te kort schieten. De noodzaak tot financiële zorg voor 
een partner zal niet hoeven op te treden wanneer volledige participatie van 
man en vrouw in het arbeidsproces feitelijk mogelijk en maatschappelijk 
geaccepteerd is. Het is nog niet zover. Voordat mannen en vrouwen ook 
feitelijk in gelijke mate toegang hebben tot de arbeidsmarkt zullen strikt 
individuele uitkeringsrechten in de sociale zekerheid niet volledig kunnen 
worden doorgezet. De sociale zekerheid heeft vanuit de minimumbehoefte-
functie ook de plicht de financiële zorg voor anderen in de leefeenheid te 
garanderen. Het moet daarbij gaan om een feitelijk bestaande financiële 
zorg. Bij de beoordeling van het wel of niet aanwezig zijn daarvan dient dus 
het inkomen van andere leden van de leefeenheid te worden betrokken. 
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HOOFDSTUK 4. VORMGEVING VAN HET STELSEL 

4.1. Stelselkeuze 

In de discussie over de vertaling van uitgangspunten naar een toekomstige 
uitkeringsstructuur zijn twee hoofdalternatieven onderscheiden, te weten: 

- een tweetrajectensysteem, en 
- een systeem van loondervingsregelingen met vangnet. 

Een tweetrajectensysteem onderscheidt een onderbouw tot aan het 
sociaal minimumniveau en een bovenbouw. De onderbouw dekt zowel 
vanuit de minimumbehoeftefunctie als vanuit de loondervingsfunctie 
risico's tot aan het minimumloon. De minimumbehoeftefunctie vraagt 
binnen de onderbouw om een differentiatie van de uitkering naar gezinssi-
tuatie en gezinsinkomen (vast individueel deel en een naar gezinssituatie 
en gezinsinkomen gedifferentieerde toeslag). Naast de onderbouw is er in 
geval van loonderving een bovenbouw (boven het minimumloon). 

Een systeem van loondervingsregelingen met vangnet brengt binnen het 
uitkeringssysteem een scherper onderscheid aan tussen de loondervings-
functie en de minimumbehoeftefunctie. De loondervingsfunctie heeft een 
strikt individueel karakter en staat primair. Pas wanneer vanuit de loonder-
vingsfunctie 

- geen uitkeringsrechten bestaan, 
- de uitkeringsduur is verstreken, of 
- het uitkeringsniveau getoetst aan een naar gezinssituatie gedifferenti-

eerd sociaal minimum onvoldoende is wordt vanuit de minimumbehoefte-
functie een vervangende en/of aanvullende uitkering gegeven. 

De financiële uitkomsten voor individuele uitkeringsgerechtigden kunnen 
in beide systemen gelijk zijn. De op de hierna volgende bladzijde opgenomen 
en toegelichte schema's illustreren dat. Zij brengen de werking van beide 
uitkeringssystemen in de tijd in beeld. De tabellen 1 en 2, opgenomen in 
Bijlage III, illustreren ook nog eens in guldens, dat het feitelijk uitkeringsni-
veau voor verschillende categorieën van uitkeringsgerechtigden in beide 
systemen overeen kan komen. 
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niveau 
2. Systeem van loondervingsregelingen met vangnet 

De totale uitkering wordt verkregen door de gearceerde gedeelten bij 
elkaar te tellen. Aansluitend bij het op korte termijn voor de uitkeringsrege-
lingen bij werkloosheid beoogde regime wordt voor beide systemen 
uitgegaan van uitkeringen op grond van de loondervingsfunctie van 
beperkte duur. Daarbinnen wordt de loongerelateerde uitkering geleidelijk 
afgebouwd tot het sociaal minimum voor een allleenstaande (70). Daarop 
kan een «tussenfase» aansluiten, op te vatten als een verlengde, individuele 
uitkering op minimumniveau. Gezinstoeslagen vullen vanuit de minimum-
behoeftefunctie zo nodig de loondervingsuitkering en de uitkering tijdens 
de «tussenfase» aan tot het sociaal minimum voor gezinnen (100). Na de 
«tussenfase» treedt de bijstand zo nodig op als laatste vangnet. 

Opmerking verdient reeds hier, dat daarbij - evenals in de al eerder 
genoemde heroverwegingsrapporten - voor het tweetrajectensysteem 
wordt uitgegaan van de in die rapporten als «echte minima-varianten» 
omschreven varianten 7 t/m 12, waarbij het recht op toeslag zowel op 
gezinssituatie als op gezinsinkomen wordt getoetst. 

4.2. Gedeelde verantwoordelijkheid 

De voornaamste overweging van het kabinet bij zijn keuze voor het 
systeem van loondervingsregelingen met vangnet is, dat in dat systeem 
beter dan in een tweetrajectensysteem de beide functies van inkomensver-
vangende regelingen worden onderscheiden. Het kabinet is mede tot deze 
keuze gekomen op grond van maatschappelijke reacties, onder meer van 
sociale partners en vanuit de emancipatiebeweging. Duidelijk komt in het 
systeem van loondervingsregelingen met vangnet tot uitdrukking dat voor 
diegenen, die aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, de loondervings-
functie voorop staat. Deze functie moet - als verlengstuk van arbeid, 
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arbeidsinkomsten en arbeidsvoorwaarden - primair tot de verantwoorde-
lijkheid van de sociale partners worden gerekend. De verantwoordelijkheid 
van de gemeenschap als geheel om een ieder te vrijwaren tegen gebrek, 
mits hij zelf het redelijke doet zich die vrijwaring te verschaffen, komt 
primair tot uitdrukking in de minimumbehoeftefunctie. Deze verantwoorde-
lijkheid draagt de overheid uiteindelijk ten aanzien van alle burgers, doch 
zij komt eerst tot werking zodra uit eigen inkomsten en uit uitkeringen op 
grond van de loondervingsfunctie in onvoldoende mate kan worden 
voorzien in het bestaan van de uitkeringsgerechtigde zelf en van degenen, 
die financieel van hem afhankelijk zijn. Bij de Algemene Bijstandswet wordt 
dit aangeduid als het complementariteitsbeginsel. Met andere woorden: in 
een systeem van loondervingsregelingen met vangnet komt het principe 
van de gedeelde verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid van 
overheid en sociale partners het duidelijkst tot uitdrukking. 

Dit betekent overigens niet, dat het om strikt gescheiden verantwoorde-
lijkheden zou kunnen gaan. Ook binnen de minimumbehoeftefunctie 
kunnen er vanuit de gedachte van solidariteit in eigen kring taken en 
verantwoordelijkheden liggen voor sociale partners. 

Evenzeer heeft de overheid een taak en verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de loondervingsfunctie op zich genomen. Dat heeft ertoe geleid, dat (in 
grote delen van) het bedrijfsleven gemaakte afspraken over sociale zekerheid 
door middel van een wettelijk kader een verplicht karakter hebben gekregen. 
Aldus werd ook voor werknemers in zwakkere bedrijven een aanvaardbaar 
niveau van sociale zekerheid ook vanuit de loondervingsfunctie wettelijk 
vastgelegd en werd voorkomen dat de sociale zekerheid uit concurrentie-
overwegingen onaanvaardbare schade op zou kunnen lopen. Daarnaast 
vond een verbreding plaats naar niet-werknemers op basis van feitelijke of 
veronderstelde inkomensderving, zij het op minimumniveau. De neerslag 
daarvan is te vinden in de volksverzekeringen AOW, AWW en AAW. 
Slechts de laatstgenoemde, de AAW , is in deze adviesaanvrage mede aan 
de orde. 

Het in wetgeving geformaliseerde deel van de loondervingsfunctie heeft 
aldus het karakter gekregen van een vaste, verplichte basis, hetzij op 
minimumniveau, hetzij bovenminimaal. Voor zover deze adviesaanvrage 
de loondervingsfunctie behandelt, gaat het om de visie van het kabinet op 
de groepen waarvoor en de mate waarin (niveau, duur) onder verantwoor-
delijkheid van de overheid in de toekomst formalisering nodig blijft, 
rekening houdend met de drieledige redengeving voor stelselherziening. 

Een van die redenen, de noodzaak tot ombuigen, indiceert een beperking 
van in wetgeving geformaliseerde verplichtingen. Bij de loondervingsfunctie 
leidt een dergelijke beperking echter ten dele niet tot een vermindering van 
verplichtingen, maar tot privatisering ervan. Er vindt voor dat deel een 
verschuiving van de verantwoordelijkheid plaats van de overheid naar de 
sociale partners. Dat doet zich met name daar voor, waar sociale partners 
in of op basis van arbeidsovereenkomsten formele verplichtingen vanuit de 
loondervingsfunctie zijn overeengekomen, die ruimer zijn dan de wettelijke 
verplichtingen. Complicerend is vooral, dat de uit arbeidsovereenkomsten 
voortvloeiende verplichtingen veelal niet het karakter hebben van aanvul-
lingen op de wettelijk verplichte sociale zekerheid, maar dat de wettelijk 
verplichte sociale zekerheid is ingepast binnen de primair geldende totale 
verplichting voortvloeiende uit arbeidsovereenkomsten. 

De vraag is nu, welke consequenties moeten worden verbonden aan het 
feit dat een beperking van in wetgeving geformaliseerde onderdelen van 
de loondervingsfunctie ten dele tot een verschuiving van verplichtingen 
naar sociale partners kan leiden. Meer toegespitst: moet een dreigende 
verschuiving leiden tot het achterwege laten van maatregelen? 

Bij de beantwoording van die vraag is onder meer van belang, dat niet 
voor alle door de loondervingsfunctie gedekte risico's een dergelijke 
verschuiving van verplichtingen in gelijke mate plaatsvindt. Uit arbeidso-
vereenkomsten voortvloeiende verplichtingen gelden in sterkere mate voor 
het risico van arbeidsongeschiktheid (en het niet binnen deze adviesaanvrage 
vallende risico van ouderdom), dan voor het risico van werkloosheid. 
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Bovendien lopen binnen het bedrijfsleven de uit arbeidsovereenkomsten 
voortvloeiende verplichtingen in niveau en duur nogal uiteen. Niet alle 
bedrijven en bedrijfstakken worden derhalve in gelijke mate geraakt door 
een beperking van wettelijke verplichtingen. Inhoudelijke keuzes t.a.v. een 
nieuw stelsel zullen echter een generaal karakter moeten hebben. De 
gehele loondervingsfunctie zal vanuit consistente uitgangspunten moeten 
worden benaderd. Een verschil in uitgangspunten tussen de verschillende 
risico's c.q. tussen bedrijven of bedrijfstakken op grond van de feitelijke 
bestaande situatie op het moment van wijziging lijkt - anders dan bij wijze 
van overgangsregeling in de feitelijke uitwerking - met een fundamentele 
stelselherziening niette rijmen. 

Tevens dient bedacht te worden, dat een verschuiving van verplichtingen 
van de collectieve naar de semi-collectieve of private sfeer in ieder geval 
het karakter van de verplichtingen wijzigt: een semi-collectieve verplichting 
is in beginsel onderhandelbaar. Wanneer er voldoende ruimte is voor 
onderhandelingen en er een redelijk evenwicht in onderhandelingspositie 
bestaat, kan een verschuiving van verplichtingen uiteindelijk leiden tot een 
beperking van het totaal van verplichtingen. Het is derhalve niet zo dat een 
verschuiving van verplichtingen per saldo slechts kan leiden tot een 
handhaving van de bestaande situatie. Een verschuiving vergroot in eerste 
instantie de instrumentele flexibiliteit en brengt daardoor de gewenste 
eindsituatie - een vermindering van het totaal van verplichtingen - dichterbij. 
Om die instrumentele flexibiliteit te vergroten wordt de weg van privatisering 
gehanteerd, die spoort met het kabinetsbeleid in ruimere zin. 

Van doorslaggevend belang acht het kabinet echter, dat ombuigingen in 
de sociale zekerheid goeddeels onmogelijk zouden worden, als geen 
maatregelen zouden worden getroffen op die terreinen, waar compense-
rende verschuivingen naar de semi-collectieve sector dreigen. Voor de 
risico's ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouderdom spelen, naast de 
wettelijk verplichte ZW, WAO en AOW, semi-collectieve regelingen voort-
vloeiend uit arbeidsovereenkomsten (en pensioenafspraken) een domine-
rende rol. Zouden wettelijke regelingen in die sferen worden ontzien, dan 
zouden ombuigingen binnen de inkomensvervangende regelingen nog 
slechts mogelijk zijn bij de werkloosheidsregelingen (WW, WWV) en bij op 
de minimumbehoeftefunctie gebaseerde regelingen (ABW, minimumdag-
loonregelen, toeslagen AAW). Dit nu acht het kabinet zowel gelet op de 
ombuigingstaakstelling als vanuit een sociaal rechtvaardige verdeling van 
ombuigingen niet verantwoord. De op de loondervingsfunctie gebaseerde 
werkloosheidsregelingen zijn reeds beperkter van aard dan de arbeidson-
geschiktheidsregelingen, de op de minimumbehoeftefunctie gebaseerde 
regelingen fungeren als vangnet voor de echte minima. Slechts daar 
ombuigen is ondenkbaar. Regelingen in geval van ziekte en arbeids-
ongeschiktheid (en van ouderdom - maar die vallen buiten deze adviesaan-
vrage-) kunnen niet buiten beschouwing blijven. 

Zowel de primaire verantwoordelijkheid van sociale partners voor de 
loondervingsfunctie, als het meer algemene streven naar privatisering 
moeten als richtinggevend voor de stelselherziening voor zover het de 
loondervingsfunctie betreft worden aanvaard. Dat wil echter niet zeggen 
dat aan noch door de overheid noch door sociale partners gewenste 
consequenties op het moment van wijziging voorbij mag worden gegaan. 
Een zorgvuldig overleg van overheid met sociale partners en tussen sociale 
partners onderling zal - met behoud van de gekozen uitgangspunten - t o t 
een oplossing moeten leiden. In dit overleg zal wel ieder de eigen verant-
woordelijkheid moeten nemen. Sociale partners moeten het totaal van uit 
de loondervingsfunctie te aanvaarden verplichtingen, gelet op de eigen 
primaire verantwoordelijkheid daarvoor, in onderlinge onderhandelingen 
opnieuw afbakenen. Expliciet of impliciet die hernieuwde afbakening 
toeschuiven naar de overheid is een ontkenning van die verantwoordelijk-
heid. De overheid dient de uitkomsten van die onderhandelingen in 
beginsel te aanvaarden. Wel mag van de overheid worden verwacht dat 
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waar de impuls tot de noodzaak van een nieuwe afbakening van haar 
uitgaat, zij op verzoek van sociale partners behulpzaam is om de condities 
voor een zorgvuldig onderhandelingsproces te scheppen. Daarnaast draagt 
de overheid uiteraard ten aanzien van de door sociale partners overeenge-
komen loondervingsregelingen eenzelfde verantwoordelijkheid als ten 
aanzien van de ontwikkeling van lonen en arbeidsvoorwaarden in het 
algemeen geldt. Slechts voor zover die ontwikkeling conflicteert met de 
uiteindelijke verantwoordelijkheid van de overheid voor het functioneren 
van de nationale economie (verdeling nationale middelen, afwentelingsver-
schijnselen) kan er uiteindelijk reden tot bemoeienis zijn. Die verantwoor-
delijkheid leidt echter allereerst tot overreding en overleg, ingrijpen is een 
- in de visie van het kabinet te vermijden - allerlaatste middel. 

De aan het bedrijfsleven door de overheid opgelegde lasten als gevolg 
van wettelijke verplichtingen vanuit de loondervingsfunctie zullen bij 
realisatie van de in deze adviesaanvrage te formuleren voorstellen worden 
beperkt. Dit leidt tot een beperking van arbeidskosten, voor zover althans 
compensaties in de bovenwettelijke sfeer achterwege blijven. De verant-
woordelijkheid voor lasten als gevolg van niet door de overheid opgelegde 
verplichtingen ligt in de visie van het kabinet uiteindelijk bij sociale partners. 
Voor (de ontwikkeling van) arbeidskosten, die niet voortvloeien uit door de 
wettelijke sociale zekerheid opgelegde verplichtingen, zal de overheid dan 
ook geen directe verantwoordelijkheid nemen. 

HOOFDSTUK 5. DE LOONDERVINGSFUNCTIE BINNEN DE WETTELIJK 
VERPLICHTE SOCIALE ZEKERHEID 

5.1. Algemeen 

5.1.1. Indeling hoofdstuk 

Bij de invulling van de loondervingsfunctie binnen de wettelijk verplichte 
sociale zekerheid zijn keuzes nodig ten aanzien van de personenkring 
(paragraaf 5.2), het niveau van de uitkering (paragraaf 5.3) en de duur van 
de uitkering (paragraaf 5.4). Alvorens op die keuzes in te gaan worden twee 
meer algemene aspecten behandeld. Allereerst wordt ingegaan op de wijze 
waarop binnen de loondervingsregelingen equivalentie en individualisering 
nog duidelijker gestalte kunnen krijgen (paragraaf 5.1.2). Vervolgens wordt 
aandacht geschonken aan de verhouding tussen de uitkeringsrechten 
binnen de loondervingsfunctie voor de risico's werkloosheid en arbeids-
ongeschiktheid (paragraaf 5.1.3). 

5.1.2. Equivalentie en individualisering 

In hoofdstuk 3 van deze adviesaanvrage is er al op gewezen dat thans 
daar waar de loondervingsfunctie werkt over het algemeen sprake is van 
equivalentie en van individuele uitkeringsrechten. Dit is een uitvloeisel van 
het feit, dat de loondervingsfunctie primair moet worden beschouwd als 
een onderdeel van arbeidsvoorwaardenbeleid en dus primair behoort tot 
de verantwoordelijkheid van sociale partners. Op de hierboven geformu-
leerde hoofdregel bestaan thans enkele uitzonderingen. Wat betreft de 
werkloosheidsregelingen WW en WWV en de arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen AAW/WAO moeten in dit verband worden genoemd de minimum-
dagloonregelen en de toeslagen tot 85% resp. 100% binnen de AAW. Deze 
brengen een element van (verticale) solidariteit in, en bovendien een 
niet-individueel element, doordat bij de toepassing van die regelen rekening 
moet worden gehouden met het wel of niet belast zijn van de uitkeringsge-
rechtigde met de financiële zorg voor anderen binnen de leefeenheid. Wat 
betreft de WWV, die uit de algemene middelen wordt gefinancierd en dus 
niet in termen van equivalentie kan worden beoordeeld, moet als niet 
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individueel element ook worden genoemd de regeling van artikel 13, eerste 
lid, letter I. Ingevolge deze regeling heeft de gehuwde vrouw geen recht op 
WWV-uitkering indien zij niet als kostwinster wordt aangemerkt noch 
duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leeft. Het kabinet is van 
oordeel, dat de nadruk, die binnen de loondervingsfunctie .hans reeds ligt 
op equivalentie en individualisering van uitkeringsrechten, ir een toekomstig 
stelsel van sociale zekerheid gehandhaafd dient te blijven er scherper 
omlijnd moet worden. Daartoe stelt het zich onder meer voor om de 
afzonderlijke minimumdagloonregelen en de toeslagen tot 85% resp. 100% 
van de AAW te vervangen door een gezinstoeslagenregeling met een 
generale werkingssfeer. Voor nadere beschouwingen over een dergelijke 
regeling zij hier verwezen naar paragraaf 6.2. Het kabinet is voorts voorne-
mens om, mede ter voldoening aan de door een EG-richtlijn gegeven 
opdracht om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale 
zekerheid te realiseren, de eerder genoemde kostwinnersregeling uit de 
WWV te elimineren. Gelet op de formele bepalingen van die richtlijn zal 
een maatregel als hier bedoeld voor 1985 zijn beslag moeten krijgen. 
Verwezen zij overigens naar paragraaf 9.4. 

Aldus kan worden bereikt, dat op het beginsel van strikt individuele 
uitkeringsrechten in het kader van de loondervingsregelingen geen 
uitzonderingen meer voorkomen. Ook de equivalentie krijgt nog meer 
nadruk. Toch zouden ook in de toekomst in de loondervingsregelingen 
bepaalde elementen van solidariteit tussen hogere en lagere inkomensgroe-
pen een rol kunnen spelen. Voor nadere beschouwingen op dit punt zij met 
name verwezen naar de paragrafen 5.3.2 en 5.3.3. over de glijdende schaal 
en over een individueel minimum bij deeltijdwerk in de loondervingsrege-
lingen. 

5.1.3. Uitkeringsrechten bii werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid 

Bij vergelijking van de huidige uitkeringsregelingen bij loonderving 
wegens werkloosheid en wegens arbeidsongeschiktheid, valt direct het 
verschil in uitkeringsrechten in het oog. 

De werkloze ontvangt over het algemeen een half jaar 80% van zijn 
laatstverdiende loon (WW) en vervolgens 2 jaar 75% daarvan (WWV). 
Daarna is hij aangewezen op bijstand, d.w.z. een uitkering op sociaal 
minimumniveau, waarbij het recht op en de hoogte van die minimumuitke-
ring bovendien afhankelijk zijn van de aanwezigheid van andere bestaans-
middelen (inclusief vermogen) in de leefeenheid waartoe de uitkeringsge-
rechtigde behoort. De werkloze, ouder dan 57V2 jaar, heeft recht op ten 
hoogste 7 jaar WWV-uitkering. 

De werknemer die arbeidsongeschikt wordt, kan tot hij 65 jaar wordt, 
aanspraak maken op een uitkering van 80% van zijn laatstverdiende loon. 
De eerste jaren van arbeidsongeschiktheid ligt de bescherming tegen 
loonderving als gevolg van semi-collectieve regelingen in veel gevallen op 
een nog hoger niveau. 

Van belang is voorts dat volgens de bepalingen van de huidige arbeids-
ongeschiktheidswetten onder diegenen, die een arbeidsongeschiktheidsuit-
kering ontvangen, ook personen zijn die deels arbeidsongeschikt en deels 
werkloos zijn. In die gevallen is de arbeidsongeschiktheidsuitkering dus 
samengesteld uit een werkloosheidscomponent en uit wat kan worden 
aangeduid als een medische component. 

Voor zover de laatste jaren de verschillen in uitkeringsrechten tussen 
werklozen en arbeidsongeschikten in de maatschappelijke en politieke 
discussie over de sociale zekerheid aan de orde werden gesteld, betrof dat 
vrijwel altijd in het bijzonder de verschillen tussen de uitkeringsrechten van 
gezonde werklozen en de werkloosheidscomponent in de uitkering van 
degenen die tevens deels arbeidsongeschikt zijn. In het kader van de 
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fundamentele bezinning op het stelsel van sociale zekerheid, waarvan deze 
adviesaanvrage een uitvloeisel is, kan aan deze kwestie, die over het 
algemeen wordt aangeduid als de verdisconteringsproblematiek, niet 
voorbij worden gegaan. Door de SER is aan deze problematiek reeds 
uitvoerig aandacht besteed in zijn advies van 12 februari 1982 inzake 
vermijdbaar verzuim wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

De vraag die beantwoording behoeft, is, of arbeidsongeschikten voor het 
deel dat zij als werkloos zijn aan te merken enerzijds en werklozen anderzijds, 
in een zodanig verschillende positie verkeren dat het bestaande, grote 
verschil in uitkeringsrechten daardoor wordt gerechtvaardigd. Het kabinet 
is van oordeel, dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. De 
maatschappelijke positie van deze groepen is, zeker in de huidige en de 
toekomstige arbeidsmarktsituatie, in hoge mate vergelijkbaar. Met name 
bij langdurige werkloosheid geldt voor beide groepen dat hun kansen op 
herintreding in het arbeidsproces problematisch zijn. Juist echter bij 
langdurige inactiviteit zijn de verschillen in uitkeringsrechten het grootst. 
Tegengeworpen wordt vaak dat de herintredingskansen voor de bedoelde 
groepen weliswaar vergelijkbaar, doch ook in de huidige arbeidsmarktsitu-
atie niet geheel gelijk zijn. Bij de vervulling van vacatures zullen gezonde 
werklozen doorgaans de voorkeur krijgen. Bij een verbetering van de 
arbeidsmarktsituatie zullen bovendien de kansen van werkloze werknemers 
die meer of minder gehandicapt zijn, nog verder achterblijven bij die van 
gezonde werklozen. Deze benadering van de problematiek is op zich zeker 
niet onjuist. Het kabinet is echter van mening dat het gesignaleerde 
verschil in arbeidsmarktpositie niet behoeft te leiden tot zulke grote 
verschillen in uitkeringsrechten. Veeleer moet er in dat kader worden 
gedacht aan maatregelen die - overeenkomstig de primaire doelstelling 
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen - de kansen van beide groepen 
tot herintreding in het arbeidsproces dichter bij elkaar brengen, zoals een 
intensieve begeleiding, de AAW-voorzieningen tot behoud, herstel of ter 
bevordering van de arbeidsgeschiktheid en de maatregelen tot verbetering 
van de arbeidsmarktpositie van gehandicapte werknemers, zoals beoogd 
met de voorstellen, neergelegd in het ontwerp van de Wet arbeid gehandi-
capte werknemers (gedrukt stuk Tweede Kamer 17 384). 

Het kabinet is van oordeel, dat er alle aanleiding is maatregelen te treffen 
die ertoe leiden dat de hierboven onderscheiden groepen van werklozen 
wat betreft hun uitkeringsrechten in een gelijke positie komen te verkeren. 
Dat kan worden bereikt door afschaffing van de verdisconteringsbepalingen 
(art. 12, tweede lid, letter a, AAW, art. 21, tweede lid, letter a, WAO). 
Daarnaast is het - om te voorkomen dat via het arbeidsongeschiktheidscri-
terium (art. 18, eerste lid, WAO en art. 5, eerste lid, AAW) toch arbeids-
marktfactoren de mate van arbeidsongeschiktheid mede blijven bepalen 
- nodig een regeling te treffen die bewerkstelligt, dat bij de bepaling van 
die mate van arbeidsongeschiktheid geen rol kan spelen de vraag of voor 
betrokkene passende arbeid ook feitelijk beschikbaar is. Het wel of niet 
beschikbaar zijn van arbeid zal dan voor het deel dat een arbeidsongeschikte 
als werkloos is aan te merken - zoals ook voor elke andere werkloze - tot 
uitdrukking komen in de tijd, gedurende welke hij een werkloosheidsuitkering 
ontvangt. Voor het tijdstip en de wijze waarop bovenstaande beleidsvoor-
nemens zouden moeten worden gerealiseerd zij verwezen naar met name 
paragraaf 5.4.2. 

Een ander met het voorgaande verband houdend vraagstuk, dat in deze 
adviesaanvrage evenmin buiten beschouwing mag blijven, betreft de 
rechtvaardiging voor het verschil in uitkeringsrechten op grond van 
medische arbeidsongeschiktheid enerzijds en werkloosheid (de thans in 
arbeidsongeschiktheidsregelingen verdisconteerde werkloosheid daaronder 
begrepen) anderzijds. Deze vraag heeft tot heden in de maatschappelijke 
en politieke discussie veel minder aandacht gekregen dan de verdisconte-
ringsproblematiek. Gesteld kan worden, dat een concrete aanleiding voor 
een bezinning hierop lange tijd heeft ontbroken, omdat in het verleden in 
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verreweg de meeste gevallen werkloosheid slechts van korte duur was, 
zodat de gevolgen van het na 2V2 jaar aangewezen raken op de bijstand in 
de praktijk slechts incidenteel werden ervaren. Dat ligt nu anders. Wie 
werkloos wordt, heeft er ernstig rekening mee te houden, dat die werkloos-
heid lang kan gaan duren. De recentelijk sterk toegenomen aandacht voor 
de middelentoets in de Algemene Bijstandswet (met name de problematiek 
van het interen op het vermogen, belegd in de eigen woning) is van deze 
ontwikkeling een gevolg. 

De hierboven geformuleerde vraagstelling moet naar het oordeel van het 
kabinet primair worden bezien vanuit de feitelijke constatering, dat de 
- vanuit de optiek van de loondervingsfunctie relevante - gevolgen van 
werkloosheid en medische arbeidsongeschiktheid gelijk zijn, namelijk 
verlies van arbeidsinkomen. Die inkomensschade treedt voor werklozen en 
arbeidsongeschikten in gelijke mate op. De vraag is dan of op andere 
gronden een verschil in uitkeringsrechten is te rechtvaardigen. 

Veelal wordt dan gewezen op de extra belasting in materiële of immateriële 
zin, die ziekte of gebrek op zich zelf genomen reeds betekent. Het bestaan 
van een dergelijke extra belasting kan en wil het kabinet niet ontkennen. 
Wat betreft het gewicht daarvan lijken enkele kanttekeningen op hun 
plaats. Waar het gaat om de eventuele extra belasting in materiële zin 
- anders dan wegens verlies van arbeidsinkomsten - wordt de arbeidson-
geschikte tegemoetgekomen door middel van voorzieningen zowel in de 
sfeer van de gezondheidszorg als binnen de arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen. Die laatste richten zich niet uitsluitend op het zo veel mogelijk 
beperken van de fysieke gevolgen van een handicap, maar trachten ook het 
verschil in leefomstandigheden ten opzichte van niet-arbeidsongeschikten 
door financiële tegemoetkomingen zo klein mogelijk te doen zijn (denk o.a. 
aan vervoersvoorzieningen). De belasting in immateriële zin van ziekte of 
gebrek verschilt naar haar aard zonder twijfel van die van werkloosheid. De 
vraag is of dat ook voor de intensiteit van die belasting geldt. De psychische 
en sociale gevolgen van arbeidsongeschiktheid en langdurige werkloosheid 
lopen veelal niet aantoonbaar uiteen. Voor beide categorieën is het 
perspectief op herintreding in het arbeidsproces en op hernieuwde eigen 
inkomensverwerving gering. De maatschappelijke acceptatie daarvan is ten 
opzichte van arbeidsongeschikten wellicht zelfs groter dan ten opzichte van 
werklozen. Daar hangt een verschil in maatschappelijke drukten nadele 
van werklozen mee samen. Daar staat tegenover dat het genoemde 
perspectief voor werklozen nog altijd groter is dan voor arbeidsongeschikten. 
Gaat men er op bovengenoemde gronden van uit, dat er sprake is van een 
verschil in immateriële belasting dan is aan de orde de vraag, of deze 
behoort te worden vertaald in een verschil in uitkeringsrechten. 

Bij de bespreking van de verdisconteringsproblematiek werd geconsta-
teerd, dat het - hoe dan ook niet te ontkennen - verschil in arbeidsmarkt-
positie tussen gezonde werklozen en gedeeltelijk werkloze arbeidsongeschik-
ten geen reden voor een verschil in uitkeringsrechten vanuit de loonder-
vingsfunctie vormt. Gewezen werd op andere instrumenten in de sfeer van 
voorzieningen en begeleiding die dat verschil zoveel mogelijk dienen te 
overbruggen. Evenzeer zou er aanleiding zijn een eventueel verschil in 
materiële en immateriële belasting van werklozen en medisch arbeidson-
geschikten (ook aan te duiden als een verschil in leefsituatie of sociale 
positie) niet primair te vertalen in een verschil in uitkeringsrechten. Ook 
daar zou allereerst aan instrumenten in de sfeer van voorzieningen en 
begeleiding kunnen worden gedacht. Dat maakt het ook mogelijk gerichter 
tegemoet te komen aan de in intensiteit wellicht niet, maar in karakter wel 
uiteenlopende immateriële belasting. Niet voor niets zijn er niet alleen 
voorzieningen voor arbeidsongeschikten, maar ook voor werklozen (art. 36 
WWV en mogelijkheden tot vrijwilligerswerk). Deze laatste komen bij het 
groeiende aantal werklozen steeds sterker in de aandacht. 

Bovenstaande beschouwingen leiden het kabinet tot de conclusie dat er, 
geredeneerd vanuit de doelstelling van de loondervingsregelingen, goede 
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argumenten zijn om te streven naar minder sterk uiteenlopende uitkerings-
regimes voor werklozen en voor (medisch) arbeidsongeschikten. Het 
kabinet is zich er echter van bewust, dat die gedachte nog onvoldoende in 
de maatschappelijke en politieke discussie wordt beleefd en is doordacht. 
Een uitwerking van die gedachte, voor zover die neer zou komen op een 
beperking van de uitkeringsrechten voor medisch arbeidsongeschikten zou 
dan ook op belangrijke psycho-sociale (en praktische) bezwaren stuiten. 
Het kabinet is dan ook - zoals in paragraaf 1.4 al is gesteld - niet voornemens 
op korte termijn aan die gedachte onverkort en zonder nadere discussie en 
afweging uitwerking te geven. Een genuanceerde benadering, waarin met 
deze praktische en psycho-sociale bezwaren terdege rekening wordt 
gehouden, is geboden. In de paragrafen 5.3 en volgende wordt op de 
daaraan te verbinden conclusies nader ingegaan. Daarbij komt eerst aan de 
orde het niveau van de loondervingsuitkeringen bij werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid (paragraaf 5.3) en daarna die voor de duur daarvan 
(paragraaf 5.4). 

Meer in het algemeen moet in dit verband nog worden opgemerkt dat, 
naarmate de uitkeringsregimes bij werkloosheid en bij (medische) arbeids-
ongeschiktheid meer naar elkaar toe worden gebogen, het verschijnsel af 
zou nemen van wat door de SER in zijn advies over vermijdbaar verzuim 
wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid is aangeduid als de «competitie 
tussen de regelingen bij arbeidsongeschiktheid en bij werkloosheid», een 
verschijnsel waarop de SER nog terug zou komen in zijn advies over de 
integratie van de werkloosheidsregelingen. 

Ten slotte moet er hier op gewezen worden, dat ook een voortdurende 
ongelijke financiële behandeling van werklozen en (medisch) arbeidsonge-
schikten in de door de bestaande regelingen voorgeschreven mate, 
maatschappelijke en psycho-sociale bezwaren kan gaan oproepen. Die 
bezwaren kunnen worden opgeroepen door de omstandigheid d a t - bij 
grote aantallen werklozen en arbeidsongeschikten - de betrokken niet-ac-
tieven in hun dagelijks leven steeds vaker worden geconfronteerd met 
grote onderlinge verschillen in inkomenspositie. 

5.2. Personenkring 

5.2.1. Overheidspersoneel 

Gezien de redenen voor de herziening van het sociale zekerheidsstelsel 
meent het kabinet dat de positie van het overheidspersoneel in dat stelsel 
niet onbesproken kan blijven. Zoals uit deze adviesaanvrage blijkt, is het 
noodzakelijk de aanspraken op sociale zekerheid van werknemers in het 
particuliere bedrijfsleven niet onbelangrijk te beperken. De rechten op 
sociale zekerheid van het overheidspersoneel kunnen dan niet buiten 
beschouwing blijven. Zoals bekend zijn de volksverzekeringen ook op het 
overheidspersoneel van toepassing, zij het dat voor de verhouding tussen 
de AAW en de ABP-wet een bijzondere constructie is gemaakt. De werkne-
mersverzekeringen zijn niet op het overheidspersoneel van toepassing, 
omdat een eigen stelsel van regelingen geldt. Het kabinet vindt in de 
noodzaak van een herbezinning op het sociale zekerheidsstelsel aanleiding 
tot het opnieuw bezien van de positie van het overheidspersoneel binnen 
dat stelsel. Bij deze heroverweging meent het kabinet, dat er, gezien de 
maatschappelijke ontwikkeling ten aanzien van de verhouding tussen de 
overheid als werkgeefster en haar personeel en gelet op de positie van het 
overheidspersoneel in het totale arbeidsbestel, geen aanleiding behoeft te 
bestaan voor een bijzondere positie van dit personeel op het sociale 
zekerheidsterrein. Dit uitgangspunt brengt met zich dat het overheidsperso-
neel in beginsel onder het algemene stelsel van sociale zekerheid zou 
kunnen vallen, hetgeen onder meer zou betekenen, dat het overheidsperso-
neel ter zake van loonderving door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid 
in het algemeen dan dezelfde aanspraken, zowel wettelijk als bovenwettelijk, 
zou hebben als de werknemers in de particuliere bedrijven. 
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Dit zou op verschillende wijzen kunnen worden verwezenlijkt. Zo zou 
enerzijds zonder meer hetzelfde stelsel van regelingen kunnen gelden voor 
particuliere werknemers en voor ambtenaren. Anderzijds zou de eigen 
regelgeving voor ambtenaren zelfstandig kunnen blijven bestaan, met 
afstemming op het totaal aan aanspraken in de particuliere sector. Tussen 
deze vormen in is een modaliteit denkbaar, waarbij formeel hetzelfde 
stelsel voor particuliere werknemers en ambtenaren geldt, doch de eigen 
regelgeving en aanspraken voor ambtenaren in stand blijven. In dit 
verband zijn mede van betekenis de vastlegging van bovenwettelijke 
aanspraken, de rechtspositionele gevolgen, de premie- en bijdrageheffing, 
de wijze van financiering en de risicoverevening tussen de particuliere en 
de overheidssector. 

Welke benadering ook wordt gekozen, voorop staat dat de totale materiële 
aanspraken voor het overheidspersoneel een weergave dienen te vormen 
van hetgeen zowel wettelijk als bovenwettelijk in de particuliere sector 
geldt. Daarvan uitgaande neigt het kabinet naar een benadering waarin de 
ambtenaren formeel behoren tot de kring van verzekerden waarmee tevens 
de wenselijke risicoverevening bereikt wordt. Daarbij behoeft de structuur 
van de regelgeving voor het overheidspersoneel geen wijziging te onder-
gaan, waardoor problemen op rechtspositioneel gebied zoveel mogelijk 
kunnen worden voorkomen. Omdat de algemene stelselwijziging vanwege 
het ingrijpende karakter niet anders dan fasegewijze kan worden ingevoerd, 
zal zulks dienovereenkomstig voor het stelsel voor het overheidspersoneel 
moeten gelden. 

Bij een nieuwe vormgeving van het stelsel voor overheidspersoneel 
moet worden voorkomen dat er op het punt van de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen een verslechtering ontstaat. 

De aanspraken op sociale zekerheid van het overheidspersoneel maken 
onderdeel uit van het geheel van de arbeidsvoorwaarden van het over-
heidspersoneel. Het kabinet stelt zich voor om de hiervoor geschetste 
gedachtengang te bespreken met de overige publiekrechtelijke lichamen 
zowel als met de centrales van overheidspersoneel en de belangenvereni-
gingen van militairen. Deze adviesaanvrage is gericht op de herziening van 
het collectieve, wettelijk deel van de sociale zekerheid. De uiteindelijke 
positie van het overheidspersoneel in het kader van de sociale zekerheid 
zal mede worden bepaald door de modaliteiten van het bovenwettelijk 
traject, die ter discussie zullen staan in het overleg tussen de overheid als 
werkgever enerzijds met de centrales van overheidspersoneel en de 
belangenverenigingen van militairen anderzijds. In deze verschilt de positie 
niet van die van het bedrijfsleven, zoals die in hoofdstuk 4 is geschetst. 

5.2.2. Zelfstandigen 

In het kader van deze paragraaf moet ook worden besproken de positie 
van zelfstandigen binnen de loondervingsregelingen voor arbeids-
ongeschiktheid en werkloosheid. 

Voor wat betreft het risico van kortdurende arbeidsongeschiktheid is de 
positie van zelfstandigen een andere dan die van werknemers. Veelal blijkt 
het immers mogelijk door tijdelijke, onbetaalde vervanging of door hulp 
het bedrijf of beroep voort te zetten en daarmee een handhaving van het 
inkomen veilig te stellen. Als inkomenstrekker gezien verschilt in dat 
opzicht de positie van een zelfstandige en van een werknemer. Anders ligt 
dat met kosten van betaalde vervanging. Zowel een werkgever die voor 
een zieke werknemer een vervanger nodig heeft, als een zelfstandige die 
voor zich zelf betaalde vervanging moet nemen, wordt dan voor dezelfde 
kosten geplaatst. De vraag is echter of dat risico voor zelfstandigen via de 
sociale zekerheid moet worden gedekt. 

Voor het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid zijn de maatschap-
pelijke consequenties voor zelfstandigen vaak zodanig, dat zij voor een 
grote categorie van zelfstandigen evenmin te dragen zijn als voor werkne-
mers. Dat risico is sedert 1976 voor zelfstandigen gedekt in de AAW. Het 
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niveau van de risicodekking is echter beperkt tot het sociaal minimum. De 
organisaties van zelfstandigen hebben vanwege de premieconsequenties 
overigens nimmer een hoger dekkingsniveau bepleit. 

Ten aanzien van het risico van werkloosheid voor zelfstandigen tenslotte 
rijst de vraag of er aanleiding is om voor deze groep uitkeringsrechten te 
regelen binnen de loondervingsregeling. Binnen de WW en de WWV 
hebben zelfstandigen thans geen recht op uitkering. Wel geldt voor 
zelfstandigen in de meeste sectoren van het midden- en kleinbedrijf (met 
uitzondering van de sectoren landbouw en visserij) een uitkeringsregeling 
uit hoofde van bedrijfsbeëindigingshulp (uit de algemene middelen 
gefinancierd) die gelijkenis op diverse onderdelen vertoont met de WWV. 
Het kabinet is, zoals uit de verdere uitwerking van deze adviesaanvrage zal 
blijken, er voorstander van de WW en WWV om te vormen tot een geïnte-
greerde loondervingsregeling voor werkloosheid, te financieren op basis 
van equivalente premiebetaling. De werkloosheid van een zelfstandige 
heeft twee aspecten. Enerzijds werkt de zelfstandige voor eigen rekening 
en risico en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de sluiting van zijn 
bedrijf en zijn daaruit voortvloeiende toestand van werkloosheid. Vanuit dit 
aspect is zijn positie onvergelijkbaar met die van de werknemer. Anderzijds 
kan sprake zijn van ongewilde derving van arbeidsinkomen; dit brengt de 
werkloze zelfstandige in een gelijke positie als de onvrijwillig werkloze. Het 
lijkt, gelet op met name het laatste aspect, te overwegen om binnen het 
stelsel van loondervingsregelingen voor zelfstandigen een verplichte 
werkloosheidsregeling op minimumniveau tot stand te brengen die 
gepaard zou moeten gaan met een overeenkomstige premiebetaling door 
deze groep. Gaarne zou het kabinet uw oordeel over deze mogelijkheid 
vernemen. 

5.2.3. Bijzondere groepen 

In de discussie in de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid van de Tweede Kamer is in verband met de personenkringen die 
in de sociale zekerheidsregelingen een rol spelen, ook aandacht gevraagd 
voor de rechtspositie van huishoudelijk personeel en van thuiswerkers, 
alsmede - in het kader van de volksverzekeringen - de positie van de 
echtgenote van de buiten Nederland werkzame man. Het kabinet onder-
schrijft het belang van een nadere bezinning op die rechtspositie. Het is 
voornemens, daar aandacht aan te besteden; voor wat betreft de laatstge-
noemde categorie van personen zal dit gebeuren bij de aanpassing van de 
AOW aan de derde EG-richtlijn. Het kabinet is evenwel van mening, dat 
deze adviesaanvrage zo veel mogelijk tot hoofdlijnen beperkt dient te 
blijven. 

5.3. Het niveau van de loondervingsuitkeringen 

5.3.1. Maximumdagloon 

Het niveau van de loondervingsuitkeringen wordt aan de bovenkant 
begrensd door het maximumdagloon. Dat is in zoverre een zeer fundamen-
teel gegeven, dat het maximumdagloon de maximale reikwijdte bepaalt 
van de risicodekking, voor zover die in de wettelijke verplichte loonder-
vingsregelingen wordt geboden. In de gespreksnotitie wordt in dit verband 
onder meer opgemerkt, dat verlaging van dat maximum ertoe zou leiden 
dat een groter deel van het risico wordt geprivatiseerd. Immers, tegenover 
een verlaging van de collectief geregelde risicodekking blijft de mogelijkheid 
open om buiten de collectieve sfeer aanvullende verzekeringen af te 
sluiten. Voor de financiering daarvan kan het deel van de voorheen 
geheven premie worden aangewend, dat bij de verlaagde collectieve 
risicodekking niet meer verschuldigd is. Daarnaast is in de gespreksnotitie 
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gesteld, dat de indruk bestaat, dat de hogere inkomenscategorieën netto 
bijdragen aan de sociale zekerheid in die zin, dat zij als groep meer bijdragen 
aan de sociale zekerheid dan zij aan uitkeringen kosten. Dat zou betekenen, 
dat een verlaging van het maximum zou leiden tot een verzwaring van de 
premiedruk op het nog wel verzekerde loon. 

Inmiddels is deze veronderstelling getoetst en juist bevonden. Verlaging 
van het huidige maximumdagloon en het maximum premieplichtig loon 
per dag (op jaarbasis f 68120) tot 11/2 x modaal (op jaarbasis f 53 500) leidt 
- bij wijze van voorbeeld - bij handhaving van het huidige uitkeringsper-
centage van 80 tot een afname van de WAO/AAW-uitkeringen met 1,8% 
(op jaarbasis f 240 min.), terwijl het premieplichtig loon (voor franchise) 
met 3,5% daalt. De premie voor de WAO (voor franchise) zou dientengevolge 
met 0,3%-punten moeten stijgen. 

Bij bovenstaande cijfers moet overigens worden opgemerkt, dat geen 
inzicht bestaat in de mate, waarin als reactie op een verlaging van het 
maximumdagloon de vraag naar (individuele of semi-collectieve) aanvul-
lende dekking zal toenemen. Berekend zijn dus alleen de gevolgen voor de 
verplichte sociale zekerheid. Het kabinet zou graag uw oordeel over een 
verlaging van het maximumdagloon en het maximum premieplichtig loon 
per dag vernemen. 

5.3.2. Uniformering en verlaging uitkeringspercentages 

Het kabinet is van oordeel dat voor de loondervingsuitkeringen ook in de 
toekomst moet gelden, dat er een procentuele relatie is tussen het door de 
uitkeringsgerechtigde laatstelijk verdiende loon en de loonvervangende 
uitkering. Deze stellingname vloeit in feite voort uit het in paragraaf 5.1.2 
reeds geformuleerde uitgangspunt, dat de equivalentie in de loondervings-
regelingen moet worden gehandhaafd. 

Handhaving van een procentuele relatie tussen loon en uitkering betekent 
niet dat deze relatie ook in de toekomst gehandhaafd zou kunnen blijven op 
het huidige niveau van 80% in de WW, de ZW en de WAO of 75% in de 
WWV. Gelet met name op hetgeen in paragraaf 5.1.3 is betoogd ten 
aanzien van de uitkeringsrechten van werklozen en arbeidsongeschikten, 
doet zich in de eerste plaats de vraag voor, of het - door verschillende 
wettelijke uitkeringspercentages veroorzaakte - verschil in niveau tussen 
beide soorten loondervingsuitkeringen moet worden gehandhaafd. Het 
kabinet beantwoordt deze vraag ontkennend. Het is voorstander van 
uniformering van niveau van loondervingsuitkeringen, dat wil zeggen van 
de uitkeringspercentages. Ten aanzien van het andere aspect van de 
bestaande verschillen in uitkeringsrechten, te weten het aspect van de duur 
van de loondervingsuitkering, neemt het kabinet vooralsnog een meer 
genuanceerd standpunt in. In paragraaf 5.4 wordt hierop nader ingegaan. 

Het niveau waarop uniformering van de uitkeringspercentages dient 
plaats te vinden, wordt in hoofdzaak bepaald door inkomenspolitieke, 
arbeidsmarktpolitieke en algemeen economische factoren. Het kabinet is 
van oordeel, dat zowel inkomenspolitieke als arbeidsmarktpolitieke 
overwegingen dwingen tot de conclusie, dat er in ieder geval geen aanleiding 
is voor een hoger niveau dan de 80% die nu geldt voor de meeste wettelijke 
loondervingsuitkeringen. Benaderd vanuit inkomenspolitieke uitgangs-
punten en daarmee samenhangende mogelijkheden tot solidariteit tussen 
actieven en niet-actieven is in ieder geval een zekere afstand tussen het 
loon en de zuiver op de loondervingsfunctie gebaseerde uitkeringen 
gerechtvaardigd. Bovendien zou de allocatiefunctie van inkomensverschillen 
en daarmee ook de mobiliteit op de arbeidsmarkt anders te zeer onder druk 
komen te staan. Deze inkomenspolitieke en arbeidsmarktpolitieke overwe-
gingen op zich zelf leiden niet zonder meer tot de conclusie, dat voor lagere 
uitkeringspercentages dan thans moet worden gekozen. Dat doen wel de 
- in hoofdstuk 2 besproken - algemene economische overwegingen, die 
tot een beperking van de collectieve uitgaven nopen. Het kabinet is van 
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oordeel, dat met name in verband met de uiterst slechte economische 
situatie en de daarmee verbonden noodzaak om de omvang van de 
collectieve uitgaven te beperken, de uitkeringspercentages moeten worden 
verlaagd. Het denkt aan een verlaging - in enkele stappen - voor alle 
loondervingsuitkeringen. Voor alle duidelijkheid zij er hier nog eens op 
gewezen, dat het kabinet daarbij uitsluitend het oog heeft op de percentages, 
zoals die wettelijk zijn vastgelegd. Op de mogelijkheden voor individuele 
werknemers en voor het georganiseerd bedrijfsleven een bovenwettelijke 
voorziening te treffen, is hiervoor al ingegaan (hoofdstuk 4). 

Overigens meent het kabinet dat het uitkeringspercentage van loonder-
vingsregelingen vooralsnog niet lager mag liggen dan bruto 70, althans op 
het niveau van het minimumloon. Aldus wordt verzekerd, dat de loonder-
vingsuitkering van in ieder geval voltijdwerkers bij werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid niet daalt beneden het voor een alleenstaande 
relevante sociaal minimum (70% netto van het wettelijk minimumloon). 
Zou gekozen worden voor een lager uitkeringspercentage, dan zou in 
voorkomende gevallen een beroep moeten worden gedaan op aanvullende 
bijstand. Die weg wil het kabinet niet volgen. Tussen de keuze voor de 
genoemde ondergrens voor het uitkeringspercentage in de loondervingsre-
gelingen van 70 bruto en het niveau van het sociaal minimum voor een 
alleenstaande bestaat aldus een duidelijke relatie. Dat houdt ook in dat, 
indien een neerwaartse bijstelling van dat sociaal minimum zou worden 
overwogen, een overeenkomstige verlaging binnen de loondervingsrege-
lingen tot de mogelijkheden behoort. Op de positie van deeltijdwerkers 
wordt in paragraaf 5.3.4 nader ingegaan. 

Het kabinet is van oordeel, dat uit een oogpunt van ombuigingen een 
herzien uitkeringspercentage van 70 voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 
1984 de voorkeur verdient. Voor oude gevallen lijkt een verlaging met 5 
procentpunten in 1984 (WW, WWV, WAO) en een verdere verlaging 
opnieuw met 5 procentpunten in 1985 (WAO) onontkoombaar. Een veel 
langere overgangsperiode zou ook niet stroken met het streven naar 
toekenning van althans wat betreft het niveau zoveel mogelijk gelijke 
uitkeringen aan werklozen en arbeidsongeschikten. 

5.3.3. Glijdende schaal 

Gelet op de noodzaak de collectieve lasten zo veel als mogelijk te 
beperken, zou boven het minimumloon een lager uitkeringspercentage 
kunnen gelden dan 70. Ook bij lagere uitkeringspercentages zal de loonder-
vingsuitkering immers in de mate waarin het inkomen hoger was, boven 
het sociaal minimum voor een alleenstaande blijven. Invoering van een 
«glijdende schaal» (een lager uitkeringspercentage naarmate het inkomen 
hoger was) acht het kabinet daarom een verdedigbare optie. Het kabinet 
heeft daarbij mede overwogen dat het mogelijk moet worden geacht, 
naarmate het inkomen het minimum verder te boven gaat, meer nadruk te 
leggen op de persoonlijke verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid 
binnen het arbeidsvoorwaardenbeleid voor sociale partners. Daarbij past 
ook een individuele of semi-collectieve keuze om al dan niet bij te verzekeren 
boven het niveau van de verplichte sociale zekerheid. Daarnaast heeft het 
kabinet overwogen dat, voor zover binnen de loondervingsfunctie (met 
name ten aanzien van bovenminima) denkbare ombuigingen minder 
worden geëffectueerd, een verlaging van de uitkeringen op het minimum-
niveau - bij gegeven ombuigingstaakstelling - des te ingrijpender moet 
zijn. Het kabinet wil uit een oogpunt van solidariteit de last van de ombui-
gingen zo evenwichtig mogelijk over minima en bovenminima verdelen. 
Het acht een inkomensachteruitgang ten gevolge van loonderving gemak-
kelijker te dragen naarmate het inkomen hoger ligt. 

Wil men door invoering van een glijdende schaal daadwerkelijk bereiken, 
dat de verlaging van minimumuitkeringen in betekenende mate wordt 
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beperkt, dan moet het niveau, van waar af een geleidelijk lager uitkerings-
percentage geldt, zo laag mogelijk worden gekozen: gelet op het boven-
staande te beginnen direct boven het niveau van het wettelijk minimumloon. 
Bovendien moet dat lagere percentage zo worden gekozen, dat een 
aanzienlijke vermindering van uitkeringslasten kan worden verwacht. Het 
kabinet kiest daarom voor een geleidelijk dalend uitkeringspercentage, 
aflopend van 70 op het niveau van het wettelijk minimumloon tot ongeveer 
60 op het niveau van het maximumdagloon. Dit kan worden bereikt door 
van het gederfde loon, voor zover uitgaande boven het niveau van het 
wettelijk minimumloon, niet 70%, doch 50% te vergoeden. 

Voor de loondervingsregelingen vormt de equivalentiegedachte het 
uitgangspunt. Handhaving van dat uitgangspunt bij invoering van een 
glijdende schaal acht het kabinet gewenst. Dat houdt in, dat een glijdende 
schaal aan de prestatiekant met een glijdende schaal in de sfeer van de 
premieheffing gepaard dient te gaan. Daarmee wordt niet alleen de 
gedachte van equivalentie consequent doorgetrokken, maar kunnen tevens 
de aldus vrijvallende premies dienen als financieringsbron voor eventuele 
individuele of semi-collectieve keuzes voor bijverzekering. 

Het kabinet realiseert zich echter dat aan invoering van een glijdende 
schaal in de premieheffing vooralsnog niette onderschatten problemen 
kleven. In beginsel wenst het kabinet ten aanzien van het laten meewegen 
van uitvoeringstechnische aspecten bij structurele keuzes terughoudendheid 
te betrachten. Hoewel de uitvoeringstechnische aspecten in hoge mate 
bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke vormgeving van het stelsel, 
moeten de principiële keuzes in een zo groot mogelijke vrijheid worden 
gemaakt. Ten aanzien van een degressief premiestelsel - want daar komt 
een glijdende schaal in de premieheffing op neer - zijn de uitvoeringstech-
nische problemen echter van een zodanige aard, dat het voor een goede 
beoordeling van de problematiek nodig is deze hier te bespreken. 

Het huidige systeem van premieheffing voorde werknemersverzekeringen 
is ten opzichte van de werknemer onvolledig in vergelijking met de syste-
matiek van de heffing van loon- en inkomstenbelasting en de daarmee 
synchroon lopende premieheffing volksverzekeringen. Bij deze laatste 
systemen wordt op het loon premie en belasting ingehouden door de 
werkgever, die daarmee als doorgeefluik functioneert naar de belastingdienst 
en de desbetreffende sociale fondsen. Bij een niet proportioneel tarief zal 
de druk op iedere gulden inkomen variëren; voor een juiste heffing moet 
het jaarinkomen bekend zijn. Daar bij de inhouding van belasting en 
premies tijdens het jaar geen volledig inzicht bestaat in de inkomensvorming 
in het nog resterende gedeelte van het jaar, kan de totale inhouding 
achteraf gezien onjuist blijken. Ten behoeve van een definitieve afrekening 
achteraf kan dan aan de werknemer een aanslag worden opgelegd. 

Voor de werknemersverzekeringen voldoet de werkgever de volledige 
premie middels een stelsel van voorlopige en definitieve aanslagen. Het 
werknemersgedeelte van de premie houdt hij op het loon in. Er is in het 
huidige stelsel geen mogelijkheid de werknemer een aanslag op te leggen. 

Bij een proportionele premie kunnen onjuistheden, als gevolg van het 
achterwege laten van een definitieve afrekening achteraf, zich slechts 
voordoen rondom het maximumdagloon. Het relatief geringe belang van 
dergelijke effecten maakt een systeem waarin het de bedrijfsvereniging 
mogelijk is rechtstreeks met de werknemer af te rekenen, minder nodig. 
Door het oplopen van de franchise in de WAO-premie heeft deze premie in 
toenemende mate een progressief karakter gekregen; daar doen zich dan 
ook al problemen voor. Zo wordt bij voorbeeld bij werken in meerdere 
deeltijdbanen tegelijk een aantal malen de franchise toegepast, zodat geen 
WAO-premie wordt betaald of in ieder geval veel minder dan bij hetzelfde 
totale loon uit een dienstbetrekking. Een juiste premieheffing op jaarbasis 
zou moeten leiden tot bijbetaling door de werknemer achteraf, maar dat is 
thans wettelijk niet mogelijk. Een dergelijke bijbetaling zou het opleggen 
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van een aanslag aan de werknemer vereisen. Bij een degressief tarief voor 
alle werknemersverzekeringen via een glijdende schaal aan de premiekant 
zouden zich soortgelijke problemen in versterkte mate voordoen. Een 
fundamentele wijziging van het systeem van de premieheffing zou dan 
onontkoombaar worden. De sterk toenemende mogelijke omvang van de 
onjuistheden bij de inhouding nopen daartoe. Invoering van een dergelijk 
systeem van premieheffing is een ingewikkelde en ingrijpende zaak, 
waarvoor veel tijd nodig zou zijn. Bovendien zou de structuur van de 
financiering van de sociale zekerheid op die manier nog ingewikkelder 
worden, een ontwikkeling die in beginsel zou moeten worden vermeden. 

Graag verneemt het kabinet uw oordeel over de toepassing van een 
glijdende schaal aan de premiekant bij doorvoering van zo'n systeem aan 
de uitkeringskant. In uw oordeelsvorming zou betrokken kunnen worden 
het inkomenseffect voor verschillende inkomenscategorieën dat bij 
toepassing van een glijdende schaal aan de premiekant resulteert. In 
paragraaf 9.8 wordt daarop teruggekomen. Het bedrag aan ombuigingen 
dat met een glijdende schaal bij de uitkeringen gemoeid is, acht het 
kabinet, gezien de omvang daarvan, hoe dan ook onmisbaar. Zou doorvoe-
ring van een glijdende schaal - gelet op het uitgangspunt van equivalentie 
enerzijds en de problemen rond toepassing aan de premiekant anderzijds -
naar uw oordeel niet tot de mogelijkheden behoren, dan verneemt het 
kabinet graag uw oordeel in hoeverre een verlaging van het maximumdag-
loon (en het maximum premieplichtig dagloon) daarvoor een alternatief 
vormt (zie ook paragraaf 5.3.1). 

Denkbaar is invoering van een glijdende schaal in twee stappen. Een 
eerste stap die de 70% uitkering op minimumniveau geleidelijk doet 
aflopen tot circa 65% bij het maximumdagloon, en een jaar later een 
verdere versteiling die resulteert in een geleidelijke daling tot circa 60% op 
maximumniveau. Uit een oogpunt van doorzichtigheid lijkt het verstandig 
de eerste stap binnen de glijdende schaal op zijn vroegst te doen in het jaar 
dat in een concrete regeling ook voor oude gevallen het uitkeringspercentage 
van 70 wordt bereikt (voor de WWV 1984, voor de WW en de WAO 1985). 
Cumulatie met verlaging van uitkeringspercentages kan worden vermeden 
door de invoering van de glijdende schaal een jaar later te starten (voor de 
WWV 1985, voor de WW 1986; de tweede stap vindt voor de WW en de 
WAO dan eerst in 1987 plaats). 

5.3.4. Sociaal minimum bij deeltijdwerk 

In paragraaf 5.3.2 is gesteld, dat voor het loon tot het niveau van het 
wettelijk minimumloon een uitkeringspercentage van 70 betekent, dat 
voltijdwerkers een loondervingsuitkering ontvangen die tenminste gelijk is 
aan het voor alleenstaanden relevante sociaal minimum, dat thans in de 
sociale zekerheid steeds wordt gesteldop 70% van het (netto) minimumloon. 
Voor deeltijdwerkers, die (per uur) een loon verdienen gelijk aan het 
minimumloon (per uur) of daar niet veel boven, ligt dit anders. Zij ontvangen 
zonder nadere voorziening bij werkloosheid of bij arbeidsongeschiktheid 
een uitkering die beneden het niveau van het sociaal minimum voor een 
alleenstaande ligt. De hiermee verband houdende problematiek is uitvoerig 
aan de orde gesteld bij de behandeling in de Tweede Kamer in december 
1982 van het wetsontwerp inzake afschaffing van het minimumdagloon in 
de WAO en beperking van de werkingssfeer van de minimumdagloonbepa-
lingen in de WW en de WWV, dat 1 januari 1983 in werking is getreden 
(Stb. 1982, nr. 737). Het kabinet heeft tijdens die behandeling onder meer 
gesteld, dat een invoering van een afzonderlijk sociaal minimum voor 
deeltijdwerkers naar zijn oordeel niet paste in het kader van het betrokken 
wetsontwerp en ook dat de principiële en praktische consequenties op dat 
moment niet voldoende konden worden overzien. In deze adviesaanvrage 
mag aan deze problematiek echter niet voorbij worden gegaan. 
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Invoering van een afzonderlijk sociaal minimum voor deeltijdwerkers, 
overeenkomend met 70% van het netto minimumloon bij voltijdwerk, zou 
- ingepast in de loondervingsregelingen - een inbreuk betekenen op de in 
beginsel bij loonderving toe te passen equivalentie. Uitsluitend voor 
deeltijdwerkers zou dan binnen de loondervingsfunctie ook een element 
van de minimumbehoeftefunctie worden geïntroduceerd door een koppeling 
van de minimumuitkering aan het 70%-niveau. 

Het kabinet is van mening dat het waarborgen van het sociaal minimum 
dient te gebeuren in het kader van de regelingen die in de minimumbe-
hoeftefunctie voorzien. Vooruitlopend op deze nog te bespreken regelingen 
inzake gezinstoeslagen (paragraaf 6.2) en bijstand (paragraaf 6.3) en mede 
gezien de voorkeur van het kabinet om te komen tot een voortgezette 
individuele uitkering op minimumniveau (zie hoofdstuk 7) kan nu reeds 
worden gesteld dat hierdoor de sociale zekerheidsrechten niet alleen voor 
voltijdwerkers maar ook voor deeltijdwerkers naar niveau en duur voldoende 
zijn gewaarborgd. In het algemeen kan er immers van worden uitgaan dat 
bij deeltijdarbeid daaruit een (gezamenlijk) inkomen wordt verworven op 
tenminste het minimumniveau voor voltijdwerkers, dus het minimumloon. 
Bij partners binnen de leefeenheid is dit het minimale uitkeringsniveau 
waarbij in de minimumbehoeften kan worden voorzien. Het daaruit 
voortvloeiende uitkeringsrecht bij loonderving van de alleenverdiener of 
van tweeverdieners gezamenlijk is dan ten minste 70% van het minimum-
loon. Deze uitkering wordt zonodig aangevuld met een gezinstoe-
slag tot het volle minimumloon. Bij alleenstaanden, die in deeltijd tenminste 
het volle minimumloon verdienen, is de loondervingsuitkering eveneens 
gelijk of hoger dan het 70%-niveau waardoor in hun minimumbehoefte 
voorzien blijft. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de alleenstaande of 
beide partners voor betaalde deeltijdarbeid kiezen, waarvan het inkomen 
lager is dan het volle minimumloon omdat zij dit voor zich zelf voldoende 
achten. Bij verlies van deze arbeid blijft de loondervingsuitkering, voor 
gehuwde partners aangevuld met een gezinstoeslag, dan beneden het 
relevante sociaal minimum. In die gevallen is aanvullende bijstand mogelijk 
mits de alleenstaande, resp. een of beide partners bereid zijn tot een 
beschikbaarstelling voor voltijdarbeid. Handhaaft men echter een beschik-
baarstelling voor minder dan een volledige arbeidstijd dan wordt het 
bijstandsminimum naar evenredigheid aangepast, zodat uit dien hoofde 
geen recht ontstaat op aanvulling op de loondervingsuitkering. Indien men 
«het redelijke heeft gedaan (of wil doen) om zich zelf vrijwaring tegen 
gebrek te verschaffen» wordt derhalve in alle gevallen door de loonder-
vingsuitkering, door de mogelijkheid van een gezinstoeslag en zonodig 
door aanvullende bijstand volledig in de minimumbehoefte voorzien. Het 
kabinet ziet daarom vanuit de uitgangspunten van de sociale zekerheid 
geen gronden voor een afzonderlijk sociaal minimum voor deeltijdwerkers, 
noch binnen noch buiten de loondervingsregelingen. 

Nagegaan dient echter ook te worden of met name emancipatoire 
overwegingen in relatie tot het beleid, gericht op herverdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid, daartoe aanleiding zouden kunnen geven. Daartoe 
moet de vraag worden beantwoord of de financiële onafhankelijkheid van 
gehuwde vrouwen die in deeltijd gaan werken, voldoende is beschermd. 
Tevens gaat het hierbij om de vraag of éénverdieners en tweeverdieners in 
een leefeenheid in dezelfde mate zijn beschermd. 

Naar de mate waarin binnen een leefeenheid de betaalde arbeid is 
verdeeld, bestaat een gedeeltelijke financiële (on)afhankelijkheid van de 
partners. Indien de gehuwde vrouw in deeltijd werkt en de betaalde arbeid 
dus in het algemeen met de partner wordt gedeeld, is haar financiële 
onafhankelijkheid daardoor ook gedeeltelijk. Deze wordt bij verlies van 
arbeidsinkomen en toekenning van een loondervingsuitkering niet wezenlijk 
aangetast. Wel is er uiteraard een teruggang in bestedingsmogelijkheden 
van betrokkene. Die procentuele teruggang is echter niet groter dan voor 
een alleenstaande, voor een alleenverdiener of bij verlies van het arbeids-
inkomen door beide partners. Alleen bij voltijdwerk is de financiële 
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onafhankelijkheid van de partner binnen de leefeenheid - evenals voor een 
alleenstaande - in alle gevallen gewaarborgd. Bij deeltijdwerk is die keuze 
echter bewust niet gemaakt. Er kan in deze situatie dan ook geen sprake 
zijn van een zodanige bescherming van de financiële onafhankelijkheid, dat 
eenzelfde minimum als bij voltijdwerk wordt gewaarborgd. De mate van 
bescherming door een loondervingsuitkering als percentage van het 
arbeidsinkomen moet gelet op de ook maar gedeeltelijke financiële 
onafhankelijkheid naar niveau voldoende worden geacht. Naar duur wordt 
deze onafhankelijkheid ook beschermd door de (in hoofdstuk 7 uitgewerkte) 
voortzetting van de individuele uitkeringen op minimumniveau, waardoor 
deze niet te zeer in de tijd worden beperkt. 

Van belang acht het kabinet vanuit overwegingen van emancipatiebeleid 
ook de waarborg, dat de uitkering van tweeverdieners in dezelfde mate 
wordt beschermd als die van een alleenverdiener binnen de leefeenheid. 
Een alleenverdiener ontvangt een loondervingsuitkering van 70% bruto 
(althans op minimumniveau) en zonodig een gezinstoeslag als aanvulling 
tot 100% van het minimumloon. Voor tweeverdieners die beiden recht 
hebben op een loondervingsuitkering geldt hetzelfde. 

Indien bij tweeverdieners een van de partners het arbeidsinkomen 
verliest, bedraagt diens loondervingsuitkering tezamen met het resterende 
arbeidsinkomen van de andere partner zelfs altijd meer dan 70% van het 
aanvankelijke gezamenlijke inkomen uit arbeid, althans op minimumniveau. 
Zonodig kan ook dan aanspraak op een gezinstoeslag worden gemaakt. In 
een tweeverdienerssituatie ontstaat derhalve noch op minimumniveau noch 
daarboven bij verlies van arbeidsinkomen van een of beide partners een 
slechtere situatie dan bij de eenverdiener. 

Het kabinet acht de positie van deeltijdwerkers in vergelijking met 
voltijdwerkers en met alleenverdieners in een leefeenheid dan ook in 
dezelfde mate beschermd. Naar niveau door een procentuele loondervings-
uitkering met de mogelijkheid van gezinstoeslagen. Naar duur door de 
verkregen (gedeeltelijke) financiële onafhankelijkheid door middel van 
voortgezette individuele uitkering op minimumniveau nog enige tijd te 
beschermen. Op grond hiervan acht het kabinet een afzonderlijk individueel 
minimum voor deeltijdwerkers niet noodzakelijk. 

5.4. De duur van de loondervingsuitkeringen 

5.4.1. Algemeen 

In paragraaf 5.1.3 is reeds ingegaan op de bestaande verschillen in 
uitkeringsrechten van werklozen en arbeidsongeschikten, verschillen die 
tot uitdrukking komen in zowel het niveau als de duur van de loondervings-
uitkeringen. Zoals daar bleek, is het kabinet van oordeel, dat in ieder geval 
voor gezonde werklozen en voor werklozen die tevens deels arbeidsonge-
schikt zijn, althans waar het die werkloosheidscomponent betreft, gelijke 
uitkeringsregimes moeten gaan gelden. Voorts is er daar op gewezen, dat 
er ook goede argumenten zijn voor een verkleining van de verschillen in 
uitkeringsrechten bij werkloosheid en bij (medische) arbeidsongeschiktheid. 

In paragraaf 5.3.2 bleek dat het kabinet wat betreft het niveau van de 
loondervingsuitkeringen bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid 
kiest voor uniformering van de uitkeringspercentages. In deze paragraaf zal 
nader worden ingegaan op de vraag, of en hoe ook op het stuk van de duur 
van de loondervingsuitkeringen een grotere uniformiteit kan worden 
bereikt. 

Gaat men uit van de gedachte, dat de uitkeringsregimes voor werklozen 
en voor arbeidsongeschikten op den duur minder grote verschillen moeten 
vertonen, dan doet zich de vraag voor, hoe lang ter zake van elk van beide 
risico's loondervingsuitkering moet worden verleend. Redenerend vanuit 
de huidige situatie zijn daarbij twee uitersten denkbaar, te weten: 

- een uitkeringsregime dat ook bij werkloosheid voorziet in een aan het 
laatstverdiende loon gerelateerde uitkering totdat men 65 jaar wordt; of 
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- ook bij (medische) arbeidsongeschiktheid een uitkeringsregime, dat 
ertoe leidt dat slechts gedurende zekere, beperkte tijd een loondervingsuit-
kering wordt verstrekt, waarna betrokkene bij voortdurende arbeids-
ongeschiktheid aangewezen raakt op een uitkering, uitsluitend gebaseerd 
op de minimumbehoeftefunctie (bijstand). 

Realisatie van de eerstbedoelde mogelijkheid behoort reeds gezien de 
economische toestand van ons land niet tot de mogelijkheden. Ook 
afgezien van de financiële mogelijkheden verdient een dergelijke verlenging 
van de duur van de loongerelateerde uitkering bij werkloosheid geen 
aanbeveling, omdat zij zou leiden tot een naar het oordeel van het kabinet 
onaanvaardbare vergroting van het verschil in uitkeringsrechten tussen 
diegenen, die - hoe kort ook - als werknemer aan het arbeidsproces 
hebben deelgenomen en diegenen die daaraan, veelal buiten hun schuld, 
niet toekomen (bij voorbeeld vroeg gehandicapten, gescheiden vrouwen). 
Een te groot verschil in uitkeringsrechten tussen deze groepen zou, zeker 
als er, zoals in de huidige situatie en in elk geval in de overzienbare 
toekomst, sprake is van zeer grote aantallen werklozen en arbeidsonge-
schikten, maatschappelijk niette rechtvaardigen zijn. Naarmate de werk-
loosheid of arbeidsongeschiktheid langer voortduurt verliest immers de 
redengeving voor het verschil in uitkeringsrechten - het wel of niet als 
werknemer hebben gewerkt - aan overtuigingskracht. 

Vermindering van de verschillen tussen de uitkeringsregimes bij werk-
loosheid en bij arbeidsongeschiktheid zou dus moeten betekenen een 
beperking van de duur van de aan het verdiende loon gerelateerde uitkering 
bij arbeidsongeschiktheid. Daarmee is overigens niet gezegd, dat dan ook 
uitgekomen zou moeten worden op het hierboven als andere uiterste 
aangeduide uitkeringsregime, dat ertoe leidt, dat de arbeidsongeschikte na 
zekere tijd uitsluitend aangewezen raakt op een uitkering, gebaseerd op de 
minimumbehoeftefunctie. Een keuze voor een dergelijk regime zou een te 
rigoureuze breuk betekenen met wat in Nederland op het terrein van de 
inkomensbescherming van arbeidsongeschikten sedert jaar en dag gebrui-
kelijk is. Bovendien zou zo'n regime niet voor alle gevallen in overeenstem-
ming zijn met voor Nederland geldende verplichtingen van internationaal-
rechtelijke aard. 

Van belang zijn in dit verband met name de verdragen nrs. 102, 121 en 
128 van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Europese Code inzake 
sociale zekerheid, inclusief Protocol, voor zover betreffende de onderdelen 
invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten. Kort weergegeven 
vloeien uit de genoemde verdragen en de Code de volgende verplichtingen 
voort: 

a. bij totale arbeidsongeschiktheid wegens arbeidsongeval of beroeps-
ziekte moet aan een man met echtgenote en twee kinderen te zijnen laste 
een uitkering worden gegarandeerd van 60% van het in het verdrag nr. 121 
gedefinieerde standaardloon (voor Nederland kan worden uitgegaan van 
het wettelijk minimumloon); voor andere gezinsituaties gelden evenredig 
verlaagde normen; rekening houden met andere gezinsinkomsten is niet 
toegestaan; 

b. bij totale arbeidsongeschiktheid, anders dan wegens arbeidsongeval 
of beroepsziekte geldt ingevolge verdrag nr. 102, verdrag nr. 128 en de 
code voor een man met echtgenote en twee kinderen te zijnen laste een 
minimum van 50% van het standaardloon c.q. het minimumloon; voor 
andere gezinsituaties gelden evenredig verlaagde normen; de genoemde 
verdragen staan toe om rekening te houden met andere gezinsinkomsten, 
zelfs in die mate, dat, wanneer het (overige) gezinsinkomen tenminste het 
minimumloon bedraagt, de uitkering tot 0 mag worden gereduceerd; ook 
de Code staat rekening houden met andere gezinsinkomsten toe, zij het dat 
in ieder geval een «voorgeschreven uitkering» moet resteren; voor die 
resterende, individuele uitkering gelden geen normen; een minimaal 
bedrag van bij voorbeeld 15% van het minimumloon is denkbaar. (Eenzelfde 
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regeling en normering geldt overigens ten aanzien van het ziekengeld, zij 
het dat een dergelijke uitkering in duur kan worden beperkt tot 52 weken 
voor elk ziektegeval of tot 78 weken binnen een tijdvak van drie opeenvol-
gende jaren). 

De verdragen en de Code zien uitsluitend op de zogenoemde medische 
component. 

In een uitkeringsregime, dat ertoe leidt dat (medisch) arbeidsongeschikten 
na verloop van tijd aangewezen raken op een uitsluitend op de minimum-
behoeftefunctie gebaseerde uitkering, moet bij de bepaling van het recht 
op en de hoogte van laatstbedoelde uitkering worden uitgegaan van de 
feitelijke behoefte van de betrokkene. Een toetsing op de aanwezigheid van 
andere bestaansmiddelen in de leefeenheid, waartoe de betrokkene 
behoort, is daarbij onvermijdelijk (in paragraaf 6.1 wordt hierop nader 
ingegaan). In het licht van de hierboven beschreven, internationale ver-
plichtingen behoort een dergelijk systeem - althans bij arbeidsongeschikt-
heid als gevolg van arbeidsongeval of beroepsziekte - dus niet tot de 
mogelijkheden. 

Op grond van bovenstaande overwegingen kan worden vastgesteld, dat 
geen van beide hierboven als «uitersten» beschreven mogelijkheden tot 
gelijktrekking van de uitkeringsregimes reëel is. Dat betekent, dat gezocht 
dient te worden naar een tussenweg. Die tussenweg zou hier op neer 
kunnen komen, dat zowel bij werkloosheid als bij (medische) arbeids-
ongeschiktheid gedurende beperkte tijd een aan het verdiende loon 
gerelateerde uitkering wordt verstrekt en vervolgens een individuele 
uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande. 
Vertaald naar de huidige arbeidsongeschiktheidsregelingen komt dat erop 
neer, dat na een WAO-uitkering van beperkte duur uitsluitend nog AAW-
uitkering wordt verstrekt. Mogelijk ten overvloede: het gaat ook hier 
uitsluitend om de wettelijk geregelde uitkeringen; over de mogelijkheid 
van het privé of semi-collectief voorzien in een risicodekking van langere 
duur op een hoger niveau is in hoofdstuk 4 al uitvoerig gesproken. 

Het volgen van de hierboven beschreven tussenweg zou aanpassing van 
de bestaande regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid resp. werk-
loosheid naar twee kanten betekenen. In de eerste plaats zou het recht op 
het bovenminimale deel van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid in duur 
moeten worden beperkt. In de tweede plaats zou het recht op uitkering bij 
werkloosheid - op het niveau van het sociaal minimum voor een alleen-
staande - moeten worden verlengd in beginsel tot het tijdstip waarop de 
werkloze werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. In beginsel, omdat 
vooralsnog de middelen voor een dergelijke uitbreiding van uitkeringsrech-
ten ontbreken. Verwezen zij in dat verband onder meer naar paragraaf 9.4. 

In beide gevallen is sprake van diep ingrijpende wijzigingen in het 
bestaande stelsel, wijzigingen die niet van de ene dag op de andere kunnen 
worden gerealiseerd. Het kabinet constateert, dat deze tussenweg op 
langere termijn mogelijkheden biedt om te komen tot een verkleining van 
de verschillen in uitkeringsrechten tussen werklozen en arbeidsongeschikten. 
Het is zich er echter van bewust, dat nog veel fundamentele problemen 
moeten worden overwonnen, alvorens daaromtrent een keuze kan worden 
gemaakt. De in de ogen van het kabinet meest belangrijke daarvan worden 
hieronder aangeduid. 

In de eerste plaats moet men er op bedacht zijn, dat van een stelsel, dat 
na een betrekkelijk korte periode van werken weliswaar slechts gedurende 
korte tijd een aan het verdiende loon gerelateerde uitkering garandeert, 
doch vervolgens een niet aan het verdiende loon gerelateerde, individuele 
uitkering op minimumniveau van onbepaalde duur, een zekere aantrekkende 
werking uit zal gaan. Bezien zal moeten worden hoe kan worden voorkomen, 
dat men zich door een betrekkelijk kortdurende arbeidsinspanning kan 
verzekeren van een in beginsel in duur niet beperkt recht op een individuele 
uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande 
zonder toetsing op gezinsinkomsten en vermogen. 
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Daarnaast dient in het oog te worden gehouden het verschil in rechten 
tussen diegenen, die aan het arbeidsproces hebben deelgenomen, en 
diegenen, die daartoe (nog) niet in de gelegenheid zijn geweest. De vraag 
dient onder ogen te worden gezien, in hoeverre en onder welke voorwaarden 
ook personen zonder (recent) arbeidsverleden, die voor hun levensonder-
houd aangewezen zijn op betaalde arbeid, toegang moeten hebben tot de 
individuele uitkering op minimumniveau, met name bij werkloosheid. 

Voorts moet er, wat betreft de wijziging van de regelingen ter zake van 
(medische) arbeidsongeschiktheid op worden gewezen, dat hier toch 
vragen spelen, die niet spelen in verband met werkloosheid. Gedoeld 
wordt hier onder meer op de positie van zwaargehandicapten, wier kansen 
op betaalde arbeid ook bij een betere werkgelegenheidssituatie en bij een 
optimale begeleiding op nihil moeten worden gesteld. Voor het kabinet is 
een vraagpunt of de bijzondere - waar het betreft de mogelijkheden om 
zelf weer door arbeid in het levensonderhoud te voorzien uitzichtloze -
situatie waarin die groep gehandicapten verkeert, aanleiding zou kunnen 
en moeten zijn voor een financiële compensatie in de vorm van gunstiger 
uitkeringen of op andere wijze, met name in geval van hulpbehoevendheid. 

Een soortgelijke vraag doet zich voor in die gevallen waarin de arbeids-
ongeschiktheid gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. 
Beantwoording dient in die situatie plaats te vinden mede in het licht van 
de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever voor de financiële 
gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

Uitwerking van bovenstaande vraagpunten en gedachten ten aanzien 
van aantrekkende werking, personen zonder (recent) arbeidsverleden, 
zwaargehandicapten en arbeidsongeschiktheid als gevolg van arbeidson-
geval en beroepsziekte vraagt een ruimere tijd van studie en voorbereiding. 
Daarbij zou het kabinet uw advies op hoge prijs stellen. Gedurende die 
nadere studie en voorbereiding zal het kabinet niet overgaan tot een 
beperking in duur van de aan het loon gerelateerde uitkering bij arbeids-
ongeschiktheid, voor zover het gaat om de medische component daarvan. 

Voor een verlenging in duur van de individuele uitkering bij werkloosheid 
op het niveau van het sociaal minimum van een alleenstaande, moet 
- naast de bovengenoemde overwegingen - vooral de omvang van de 
voor een dergelijke ingreep beschikbare collectieve middelen als een 
beperkende factor worden gezien. Op grond van het thans bestaande 
inzicht in de omvang van de beschikbare middelen lijkt het mogelijk een 
eerste stap te zetten door invoering van een tussenfase. Daarbij moet 
echter het verlengde individuele uitkeringsrecht bij werkloosheid tot één 
jaar beperkt blijven. Langs die weg wordt althans in aanzet recht gedaan 
aan de intentie van het kabinet om de verschillen in uitkeringsrechten 
tussen werklozen en arbeidsongeschikten te verkleinen. In hoofdstuk 7 over 
de tussenfase wordt daarop nader ingegaan. 

5.4.2. Differentiatie in de duur van de loondervingsuitkering 

Zoals hierboven bleek, kiest het kabinet in beginsel voor een wettelijke 
regeling, die aan werklozen en arbeidsongeschikten gedurende beperkte 
tijd een aan het loon gerelateerde uitkering garandeert. Daarop volgt een 
niet in duur beperkte uitkering op sociaal minimumniveau. Wel kan tot 
realisatie hiervan eerst worden besloten, nadat onder meer nadere studie 
is verricht met betrekking tot de positie van zwaar-gehandicapten en de 
gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

Voor wat betreft de duur van de bedoelde aan het loon gerelateerde 
uitkering is - naast de in paragraaf 5.4.1 genoemde noodzaak de verschillen 
in uitkeringsrechten tussen ex-werknemers en anderen beperkt te houden 
- vooral bepalend de verantwoorde omvang van de voor deze uitkeringen 
beschikbare, collectieve middelen. Gelet op de in het regeerakkoord 
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vermelde ombuigingstaakstelling, de overige denkbare ombuigingsmoge-
lijkheden en de gedachten over privatisering, acht het kabinet in beginsel 
een langere uitkeringsduur dan rond de 2V2 jaar - de huidige uitkeringsduur 
voor werklozen ingevolge WW en WWV - niet mogelijk. 

Daarbij zij aangetekend, dat naar het oordeel van het kabinet niet voor 
iedere werkloze of arbeidsongeschikte dezelfde termijn voor het recht op 
een loongerelateerde uitkering behoeft te worden aangehouden. Veeleer 
denkt het kabinet in dit verband aan een systematiek ingevolge welke de 
maximale duur van de loongerelateerde uitkering in geval van werkloosheid 
of arbeidsongeschiktheid afhankelijk wordt gesteld van de duur van hei 
arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde. Deze voorkeur wordt 
ingegeven door overwegingen van tweeërlei aard. Deze houden in de 
eerste plaats verband met de wenselijke verhouding tussen uitkeringsrechten 
voor ex-werknemers en anderen. Eerder is gesteld, dat de reden voor een 
verschil in uitkeringsrechten - het wel of niet als werknemer hebben 
deelgenomen aan het arbeidsproces - aan overtuigingskracht verliest 
naarmate die deelname verder in het verleden ligt. Daartegenover staat 
echter naar het oordeel van het kabinet, dat die redengeving aan overtui-
gingskracht wint, naarmate het werknemerschap langer heeft geduurd. 
Overwogen is voorts, dat een met het arbeidsverleden toenemende duur 
van de loongerelateerde uitkering goed past in de wijze waarop het 
beginsel van gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en bedrijfsle-
ven in een herzien stelsel van sociale zekerheid naar het oordeel van het 
kabinet gestalte dient te krijgen. Een met het arbeidsverleden toenemende 
duur van de loongerelateerde uitkering past in die zin goed binnen de 
primaire verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, dat aldus die verant-
woordelijkheid langere tijd wordt benadrukt naarmate de uitkeringsgerech-
tigde langer aan het arbeidsproces heeft deelgenomen. 

In dit verband wordt nog opgemerkt, dat het kabinet in de nota inzake de 
Interimmaatregel pensioenbreuk van 9 juni 1982 (gedrukte stukken nr. 
17473, zitting 1981-1982) voor de oplossing van het pensioenvraagstuk, 
onder afwijzing van een stelsel gebaseerd op het levensjarenbeginsel, 
heeft gekozen voor een stelsel gebaseerd op het dienstjarenbeginsel. 

Ten einde het arbeidsverleden als werknemer te kunnen gebruiken als 
criterium bij de bepaling van de uitkeringsduur is het nodig daarvan 
gedurende de gehele actieve periode van de werknemer een registratie bij 
te houden. Bij deze registratie gaat het niet alleen om tijdvakken gedurende 
welke feitelijk is gewerkt door de werknemer, doch kan het ook gaan om 
tijdvakken van onderbreking van de arbeid, welke met tijdvakken van het 
verrichten van arbeid moeten worden gelijkgesteld. Hierbij verdient 
bijzondere aandacht de positie van degene, die wegens verzorging van 
(kleine) kinderen - in de huidige situatie veelal de gehuwde vrouw - de 
arbeid als werknemer heeft moeten onderbreken. Het kabinet is van 
mening dat bij een dergelijke onderbreking een genormeerde periode moet 
worden aangemerkt als een tot het arbeidsverleden behorende periode. 

Een sluitende registratie van het arbeidsverleden ontbreekt en is ook niet 
op eenvoudige wijze achteraf te construeren, omdat het ook gaat om in een 
ver verleden verrichte arbeid of onderbrekingen van die arbeid. Er zal toch 
een zekere controle op de juistheid van de door de werknemer verstrekte 
gegevens moeten kunnen worden uitgeoefend, hetgeen vrijwel zeker niet 
altijd mogelijk zal zijn. In verband met het feitelijk ontbreken van een 
registratie van arbeidsverledens moet - zeker aanvankelijk - worden 
overgeschakeld op een ander gegeven, dat bij benadering ten aanzien van 
de uitkeringsduur hetzelfde effect sorteert als met het arbeidsverleden als 
criterium zou worden bereikt. Het gegeven «leeftijd» kan als een dergelijk 
substituut voor het gegeven «arbeidsverleden» fungeren, zij het dat bij de 
nadere uitwerking bezien moet worden welke correcties eventueel moeten 
worden aangebracht. Hierbij ware o.a. te denken aan de soms grote 
verschillen in opleidingsperiodes met als gevolg daarvan een verschil in 
leeftijd van toetreding tot het arbeidsproces. Voorts zouden indien mogelijk 
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correcties nodig kunnen zijn wegens bepaalde onderbrekingen van de 
arbeid en voor perioden dat betrokkene als zelfstandige werkzaam was. Het 
kabinet is voornemens te onderzoeken onder welke voorwaarden en op 
welke termijn kan worden omgeschakeld van een koppeling aan leeftijd 
naar een koppeling aan arbeidsverleden. 

Ter bepaling van de gedachten is hieronder een schema opgenomen, 
waarin bij een aantal leeftijdsklassen de uitkeringsduur op grond van de 
loondervingsfunctie is vermeld en dat zich beweegt rond de uit de huidige 
werkloosheidsregelingen bekende maximale uitkeringsduur van 2V2 jaar: 

Leefti jd Duur 

< 23 jaar 54 jaar 
2 3 - 2 9 jaar 1 jaar 
3 0 - 3 4 jaar V/2 jaar 
3 5 - 3 9 jaar 2 jaar 
40—44 jaar 2% jaar 
45—49 jaar 3 jaar 
50—54 jaar 314 jaar 
55—59 jaar 4 jaar 
> 60 jaar 5 jaar 

Voor een goed begrip van dit schema is het nodig er hier nog eens op te 
wijzen dat in de visie van het kabinet de uitkeringsgerechtigden na deze in 
duur beperkte, gedifferentieerde termijnen van de loondervingsregelingen 
niet direct aangewezen zouden moeten raken op een uitsluitend op de 
minimumbehoeftefunctie gebaseerde uitkering met de daarbij behorende 
middelentoetsen. In hoofdstuk 7 wordt in dit verband voorgesteld om 
- met name voor werklozen - een «tussenfase» in te voeren met een 
individueel recht op een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum voor 
een alleenstaande gedurende een jaar. 

De invoering van dit schema - voorshands uitsluitend voor het risico van 
werkloosheid, de thans in arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verdisconteer-
de werkloosheid daaronder begrepen - vraagt afzonderlijke beslissingen 
ten aanzien van WW/WWV enerzijds en de werkloosheidscomponent van 
AAW/WAO anderzijds. 

Wat betreft WW/WWV is naar het oordeel van het kabinet invoering van 
het schema in 1985 inhoudelijk verdedigbaar en gemeten aan de ombui-
gingstaakstelling ook noodzakelijk. Hoewel met name voor jongere werkne-
mers de uitkeringsduur wordt bekort, meent het kabinet dat de als gevolg 
daarvan optredende veranderingen in uitkeringsrechten niet van dien aard 
zijn, dat het schema niet tevens voor oude gevallen zou kunnen gelden. 

Voor de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsregelin-
gen kan invoering van het schema in veel gevallen een belangrijke beperking 
van uitkeringsrechten betekenen. Het kabinet meent daarom, dat er 
aanleiding is om ten aanzien van de verdisconteringsregeling onderscheid 
te maken naar nieuwe en oude gevallen. Voor nieuwe gevallen kan het 
schema ook voor de werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheids-
regelingen in 1985 gaan werken. Voor oude gevallen moet worden overwo-
gen om de huidige verdisconteringsregeling en -praktijk nog enige tijd 
voort te zetten. Voor de daarvoor te kiezen termijn zou aansluiting kunnen 
worden gezocht bij de periode, gedurende welke betrokkene reeds een 
WAO/AAW-uitkering ontvangt. De gedachten van het kabinet gaan uit naar 
een regeling die verschilt voor diegenen die korter of langer dan 5 jaar 
uitkeringsgerechtigd zijn. Voor diegenen die op het moment waarop de 
verdisconteringsregeling voor nieuwe gevallen wordt afgeschaft, korter 
dan 5 jaar uitkeringsgerechtigd zijn, zou de oude regeling kunnen blijven 
gelden gedurende het dubbele van de in bovenstaand schema genoemde 
termijnen, met een maximum van 5 jaar. Voor diegenen die op dat moment 
reeds langer dan 5 jaar uitkeringsgerechtigd zijn, zou steeds een termijn 
van 5 jaar kunnen gelden. 
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5.4.3. Afbouw in de tijd 

Ten slotte moet in het kader van de bespreking van de regelingen op 
grond van de loondervingsfunctie aan de orde worden gesteld de vraag of 
het niveau van de loondervingsuitkering gedurende de looptijd van die 
uitkering - aanpassingen van het dagloon aan de algemene ontwikkeling 
van de lonen buiten beschouwing gelaten - gelijk moet blijven. 

Uitgaande van de in beginsel beperkte duur van de loondervingsuitkerin-
gen zou dat betekenen, dat uitkeringsgerechtigden in veel gevallen bij de 
overgang van de loondervingsuitkering naar een uitkering op minimumni-
veau eepmalig met een forse inkomensteruggang zouden worden gecon-
fronteerd. Het kabinet is van mening dat dit geen aanbeveling verdient. Het 
geeft de voorkeur aan een systeem, waarin het verschil tussen de aanvan-
kelijke uitkering en het sociaal minimum voor een alleenstaande (70% 
netto minimumloon) binnen de beperkte looptijd per half jaar met gelijke 
stappen wordt teruggebracht tot nul. Anders geformuleerd: bij een uitke-
ringsduur van x jaar gedifferentieerd overeenkomstig het schema van 
paragraaf 5.4.2, wordt de uitkering in geval van werkloosheid (inclusief de 
werkloosheidscomponent van WAO/AAW-uitkeringen) halfjaarlijks 
verlaagd met V2 x van het verschil tussen de aanvankelijke uitkering en het 
sociaal minimum voor een alleenstaande. Een belangrijk voordeel van een 
dergelijke systematiek is, dat aldus de door de omstandigheden noodzakelijk 
geworden neerwaartse bijstelling van het uitgavenpatroon van de betrok-
kene geleidelijk zal kunnen plaatsvinden. Een afbouwsysteem is nu reeds in 
ruwe vorm te herkennen in de regelingen ter zake van werkloosheid (WW 
80%, WWV 75%) en meer uitgewerkt in een aantal ambtelijke regelingen. 
Van belang is ook, dat een afbouw in de tijd aanzienlijk lagere kosten met 
zich meebrengt. Zou een dergelijke afbouw niet plaatsvinden, dan vormt 
een verdere verkorting van de gemiddelde duur daarvoor in feite het enige 
alternatief. Het kabinet zou de voorgestelde afbouw dan ook parallel met 
de differentiatie in duur van de loondervingsuitkering willen invoeren. 
Daarvoor is te meer aanleiding omdat die differentiatie vooralsnog uitslui-
tend de werkloosheidsregelingen (de werkloosheidscomponent in de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen daaronder begrepen) betreft. Zoals 
gezegd is een afbouwsysteem daar bij de huidige regelingen reeds in ruwe 
vorm te herkennen. 

HOOFDSTUK 6. DE MINIMUMBEHOEFTEFUNCTIE 

6.1. Algemeen 

Anders dan bij de loondervingsfunctie is bij de minimumbehoeftefunctie 
niet equivalentie, doch solidariteit het leidend beginsel. Dit is een logisch 
uitvloeisel van ds rechtsgrond voor de regelingen op grond van de mini-
mumbehoeftefunctie, dat is de zorgplicht van de gemeenschap als geheel. 
Uit die rechtsgrond volgt voorts, dat die regelingen - waar het betreft de 
kring van personen op wie zij van toepassing zijn — een ruimere werkingssfeer 
hebben dan de regelingen op grond van de loondervingsfunctie. De 
zorgplicht is niet beperkt tot bepaalde groepen; zij geldt ten aanzien van 
alle leden van de gemeenschap. 

Voor het niveau en voor de criteria voor het recht op uitkering op grond 
van de minimumbehoeftefunctie geldt, dat deze restrictiever zijn dan bij de 
loondervingsfunctie het geval is. Uit de zorgplicht vloeien geen uitkeringen 
voort met een hoger niveau dan tot het sociaal minimum. Bovendien volgt 
uit de complementariteit van die zorgplicht - de burger is immers in eerste 
instantie gehouden zelf het redelijke te doen om zich de nodige bestaans-
middelen te verschaffen - dat op uitkeringen op grond van de minimumbe-
hoeftefunctie alleen recht bestaat, indien daaraan ook feitelijk behoefte is. 
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De belangrijkste beslispunten ten aanzien van de voor de minimumbehoef-
tefunctie te kiezen modaliteiten liggen op het terrein van de meting of 
toetsing van voor de vervulling van die behoefte beschikbare middelen. 
Primair moet de vraag worden beantwoord, welke bestaansmiddelen bij 
die toetsing moeten worden betrokken. Op dat punt zijn - globaal - drie 
modaliteiten denkbaar, te weten: 

- toetsing op eigen inkomen uit of in verband met arbeid van de potentieel 
rechthebbende (toetsing op eigen inkomen); 

- toetsing ook op overig inkomen in het gezin (toetsing op gezinsinko-
men); 

- toetsing ook op vermogen (volledige middelentoets). 

De uitkeringen op grond van de loondervingsfunctie worden veelal op 
ander eigen inkomen uit of in verband met arbeid van de rechthebbende 
zelf getoetst (anti-cumulatieregelingen), een toetsing die bij het individuele 
karakter van deze uitkeringen past. Toetsing op gezinsinkomen is met een 
onverkorte keuze voor individualisering niet verenigbaar. 

Een eerste vraag betreft dan ook de verhouding tussen individualisering 
en de minimumbehoeftefunctie. Bij de minimumbehoeftefunctie past, naar 
het oordeel van het kabinet, een individualisering van uitkeringsrechten 
vooralsnog niet. Het heeft hieromtrent in hoofdzaak overwogen, dat gezien 
de huidige maatschappelijke werkelijkheid, met name op het stuk van de 
verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid binnen leefeenheden - in de 
volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan - de sociale zekerheid 
voor zover gebaseerd op de minimumbehoeftefunctie, niet alleen heeft te 
rekenen met de behoefte van de uitkeringsgerechtigde zelf, doch ook met 
de extra behoefte die bestaat in die gevallen, waarin een partner financieel 
ten laste komt. De logische keerzijde daarvan is naar de mening van het 
kabinet, dat een vorm van toetsing op het inkomen van beide partners 
moet plaatsvinden. Alleen dan kan worden bereikt, dat uitkeringen op 
grond van de minimumbehoeftefunctie uitsluitend worden verstrekt als die 
behoefte ook feitelijk aanwezig is. 

Een tweede vraag waarvoor het kabinet zich in dit verband ziet geplaatst, 
is of in alle gevallen een maximale zuiverheid in de werking van de mini-
mumbehoeftefunctie moet worden nagestreefd door middel van een 
volledige middelentoets, dat wil zeggen inclusief toetsing op vermogen. 
Het is van mening dat die vraag niet zonder meer bevestigend behoeft te 
worden beantwoord. De voorkeur van het kabinet gaat uit naar een 
systematiek die in beginsel voorziet in een in de tijd gezien toenemende 
scherpte van de toetsing. Dit kan worden bereikt door eerst na het einde 
van de loondervingsperiode de volledige middelentoets - dus met inbegrip 
van de toetsing op vermogen - in te zetten. Voor bij voorbeeld de werkloze 
werknemer met aanvankelijk een uitkering boven het minimum betekent 
dit, dat hij aanvankelijk slechts wordt geconfronteerd met een toets op 
eigen andere inkomsten. Zodra zijn loondervingsuitkering echter daalt 
beneden het niveau van het sociaal minimum voor een gezin, kan hij in 
aanmerking komen voor een gezinstoeslag. Daarbij vindt toetsing op het 
gezinsinkomen plaats. Eerst na het einde van de loondervingsfase en de 
- in hoofdstuk 7 te bespreken - tussenfase krijgt hij, bij voortdurende 
werkloosheid, te maken met een volledige middelentoets. 

Een derde principiële vraag die met de vorige overigens nauw verband 
houdt, is of bij toetsing van welke aard ook de bij die toetsing betrokken 
middelen steeds in hun geheel op de uitkering of de toeslag in mindering 
moeten worden gebracht. Het gaat hierbij om de werking van het vangnet. 
In het mondeling overleg met de vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer is er herhaaldelijk op gewezen, 
dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen, dat het vangnet werkt als 
een fuik, een net waar men niet meer uitkomt. Het kabinet onderschrijft die 
opvatting geheel. In paragraaf 6 over vrijlatingen wordt hierop nader 
ingegaan. 
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Ten slotte moet er in deze algemene opmerkingen met betrekking tot de 
minimumbehoeftefunctie op worden gewezen, dat juist in verband met die 
functie van groot belang is de vraag, of moet worden gestreefd naar gelijke 
rechten en plichten voor gehuwden en ongehuwd samenlevenden. Het 
kabinet beantwoordt die vraag in beginsel bevestigend. Een reden voor het 
in de bestaande, maar ook in de toekomstige sociale zekerheidswetgeving 
verbinden van verschillende rechtsgevolgen aan het wel of niet gehuwd 
zijn is niet gelegen in het verschil in behoefte en draagkracht dat daarmee 
in verband wordt gebracht. Dat verschil in behoefte en draagkracht vloeit 
immers niet voort uit de formalisering van een samenlevingsverband door 
het huwelijk, doch uit het samenleven zelf. Ongehuwd samenlevenden 
verkeren wat dat betreft niet in een andere positie dan gehuwden, zodat 
gelijke behandeling in de rede ligt. Het over de hele linie realiseren van 
gelijke behandeling van gehuwden en ongehuwd samenwonenden zal 
overigens geen eenvoudige zaak zijn. Uitgangspunt zou kunnen zijn het 
samenwonen op één adres en het voeren van een gemeenschappelijke 
huishouding, waarbij wordt afgezien van de beoordeling of er tussen de 
samenwonenden een (affectieve) relatie is. Voorkomen moet echter 
worden, dat men zich wel of niet als samenlevend kan presenteren, 
afhankelijk van de vraag of het gaat om daarmee verband houdende 
voordelen dan wel nadelen. Bezien zou kunnen worden in hoeverre een 
vorm van officiële vrijwillige registratie van samenlevingsverbanden hierbij 
een functie zou kunnen hebben. Daarbij moet wel worden bedacht, dat 
acceptatie van de rechtsgevolgen van vrijwillige registratie in beginsel ook 
moet betekenen acceptatie van de rechtsgevolgen van niet-registratie. Het 
gaat hierbij om een uiterst gecompliceerde problematiek, waarvan de 
oplossing voor een veel wijder gebied dan dat van de sociale zekerheid 
moet gelden. 

Van groot belang kunnen - ook voor de sociale zekerheid - de uitgangs-
punten zijn die zullen worden gekozen bij de uitvoering van het voornemen 
van het kabinet om in de sfeer van loon- en inkomstenbelasting per 1 
januari 1984 te komen tot een gelijke behandeling van gehuwden en 
ongehuwd samenwonenden. 

De Algemene Bijstandswet neemt ten aanzien van de uitkeringsrechten 
van ongehuwd samenwonenden thans een bijzondere positie in. Hoewel 
ook de ABW formeel onderscheid kent tussen gehuwde en ongehuwde 
partners, worden deze materieel gelijk behandeld. Voor ongehuwd samen-
wonenden, van wie de situatie niet fundamenteel verschilt van de gezinssi-
tuatie, wordt daartoe het begrip «economische eenheid» gehanteerd. De 
toepassing hiervan blijft tot nu toe beperkt tot man/vrouw relaties. Partners 
van hetzelfde geslacht worden derhalve nu materieel niet hetzelfde behan-
deld als gehuwden. Het is gewenst in het kader van de ABW tot een zoveel 
mogelijk gelijke behandeling te komen ten aanzien van de uitkeringssrechten 
bij samenwonenden, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar 
burgerlijke staat of geslacht. Aanpassing van de ABW in deze richting leidt 
tot een consequenter rekening houden met behoefte en draagkracht van de 
leefeenheid. 

6.2. Gezinstoeslagen 

6.2.1. De noodzaak gezinstoeslagen te verlenen 

De toekomstige loondervingsregelingen garanderen (zoals hierboven 
bleek) over het algemeen bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid 
gedurende bepaalde tijd een uitkering die tenminste gelijk is aan het 
sociaal minimum voor alleenstaanden, dat is volgens de huidige normen 
70% van het (netto) minimumloon. Die regelingen garanderen echter niet 
- noch bij de huidige uitkeringspercentages, noch bij de percentages die in 
de toekomst zullen moeten gelden - dat een ieder een uitkering ontvangt 
die tenminste gelijk is aan het sociaal minimum voor een leefeenheid, dat 
is volgens de huidige normen het (netto) minimumloon. 
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De maatschappij maakt thans ten aanzien van de arbeidsverdeling 
binnen leefeenheden een evolutie door. De meest voorkomende verdeling 
is echter ook nu nog, dat binnen de leefeenheid één van de partners 
betaalde arbeid verricht en de ander in hoofdzaak onbetaalde (huishoude-
lijke) arbeid. Dit feit noopt ertoe door middel van een regeling op basis van 
de minimumbehoeftefunctie te voorzien in een aanvullende garantie, een 
toeslag die voorkomt dat in het geval, waarin de ene partner financieel 
afhankelijk is van de andere, het gezinsinkomen beneden het relevante 
minimum zou dalen. Zo'n toeslag is overigens geen novum. De minimum-
dagloonregelen van WW, WWV en (thans nog) WAO voorzien hier in feite 
reeds in. Zo ook de AAW met zijn toeslagen tot 85% en 100% van het netto 
minimumloon. 

Een vraag die in dit kader beantwoording behoeft, is of de handhaving 
van een systeem van toeslagen voor ten laste komende personen strookt 
met tekst en strekking van de (derde) EG-richtlijn van 19 december 1978 
betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale 
zekerheid. Het kabinet is van mening - anders dan de Emancipatieraad in 
zijn advies van juli 1982 over de gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de sociale zekerheid - dat die vraag bevestigend kan worden 
beantwoord. Van belang is hierbij in de eerste plaats artikel 3, tweede lid 
van de richtlijn, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen twee soorten 
gezinstoeslagen (de richtlijn spreekt overigens van gezinsbijlagen). De 
richtlijn is wel van toepassing op gezinstoeslagen die worden toegekend 
uit hoofde van verhogingen van de prestaties als gevolg van ziekte, 
invaliditeit, ouderdom, arbeidsongevallen en beroepsziekten en/of werkloos-
heid, en niet op gezinstoeslagen die uit anderen hoofde worden verstrekt. 
Aangenomen mag worden dat de richtlijn in het laatste geval het oog heeft 
op uitkeringen die «meer het gezinsbeleid raken». Voor Nederland kan in 
dit verband worden gedacht aan de kinderbijslagen. Die vallen dus niet 
onder de richtlijn. Ten aanzien van de toeslagen waarover in deze paragraaf 
wordt gesproken, moet worden gesteld, dat de richtlijn daarop wel van 
toepassing is. Uit het feit, dat dergelijke toeslagenregelingen aan de 
richtlijn moeten worden getoetst, kan worden afgeleid, dat het bestaan op 
zich van dergelijke regelingen niet in strijd is met de richtlijn. Dat wordt 
eerst anders, als in die regelingen direct of indirect wordt gediscrimineerd 
op grond van geslacht. In de toeslagenregeling die het kabinet voor ogen 
staat, zal noch van directe, noch van indirecte discriminatie op grond van 
geslacht sprake zijn, omdat mannen en vrouwen onder dezelfde voorwaar-
den recht zullen hebben op dezelfde toeslagen. Hieraan doet naar het 
oordeel van het kabinet niet af, dat in de praktijk, zolang er geen sprake is 
van een wezenlijk andere verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid in 
gezinnen, mannen in meer gevallen een beroep op de toeslagenregeling 
zullen moeten doen dan vrouwen. Juist de huidige verdeling van die arbeid 
maakt een toeslagenregeling noodzakelijk. Het kan niet de strekking van de 
richtlijn zijn een dergelijke regeling te diskwalificeren. 

In de al meermalen genoemde gespreksnotitie stelselherziening is ook 
aan de orde gesteld de vraag of de gezinstoeslag moet worden toegekend 
aan degene die recht heeft op de uitkering, waarop toeslag wordt verleend, 
of aan degene die financieel ten laste komt. Het ligt naar de mening van het 
kabinet voor de hand om de gezinstoeslag uit te betalen aan de uitkerings-
gerechtigde, die voorafgaand aan zijn/haar niet-activiteit reeds een partner 
financieel ten laste had. De sociale zekerheid volgt daarmee de bestaande, 
mede maatschappelijk bepaalde verhouding binnen de betrokken leefeen-
heid. 

6.2.2. Een afzonderlijke regeling voor gezinstoeslagen 

In de hierboven opgenomen beschouwingen betreffende de loondervings-
functie is al gebleken, dat op solidariteit gebaseerde, niet-individuele 
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elementen als gezinstoeslagen naar het oordeel van het kabinet niet in de 
loondervingsregelingen zelf thuishoren. Een regeling los van de loonder-
vingsregelingen verdient de voorkeur. Er zijn dan nog twee mogelijkheden, 
te weten een afzonderlijke regeling betreffende gezinstoeslagen, of verwij-
zing van de betrokkenen naar de bijstand. Het kabinet kiest voor de eerste 
mogelijkheid. Daarvoor gelden de volgende overwegingen. 

Allereerst is van belang dat het hier specifiek gaat om toeslagen uitsluitend 
in verband met het financieel ten laste komen van anderen binnen de 
leefeenheid in situaties van loonderving. De Algemene Bijstandswet 
daarentegen heeft een veel algemenere strekking. Indien de Algemene 
Bijstandswet een eigen proces van verzelfstandiging van uitkeringsrechten 
doorrnaakt als summier aangeduid in paragraaf 6.3, past daarin niet een 
systeem van toeslagen. Juist ook om het specifieke beleidsinstrument van 
gezinstoeslagen op loondervingsregelingen adequaat te kunnen doen 
aansluiten aan toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen (arbeidsparti-
cipatie van de gehuwde vrouw) acht het kabinet het van belang die gezins-
toeslagen duidelijk te blijven onderscheiden van de Algemene Bijstandswet. 
De Emancipatieraad heeft zijn advies van juli 1982 over «Gelijke rechten 
voor mannen en vrouwen in de sociale zekerheid» voor een afzonderlijke 
regeling gepleit. De Emancipatieraad pleitte tevens voor tijdelijkheid van 
zo'n regeling. In paragraaf 6.2.4 wordt op die tijdelijkheid nader ingegaan. 

Een tweede argument voor een afzonderlijke regeling ziet het kabinet in 
de reeds geformuleerde voorkeur voor een in de tijd (dat wil zeggen na het 
verlies van arbeid en arbeidsinkomen) geleidelijk toenemende scherpte in 
de toetsingen op andere bestaansmiddelen. Gedurende de loondervingsfase 
- en de daarop aansluitende in hoofdstuk 7 te bespreken tussenfase - zou 
de toetsing op vermogen achterwege kunnen blijven. Dat zou ook moeten 
gelden voor gezinstoeslagen op loondervingsregelingen. Wel dient voor de 
gezinstoeslagen door hun aard - als regeling op basis van de minimumbe-
hoeftefunctie - toetsing op gezinsinkomen plaats te vinden. 

Zowel het specifieke karakter van de gezinstoeslagen mede in het licht 
van maatschappelijke ontwikkelingen, als het voorgestane verschil in 
toetsingscriteria rechtvaardigt een keuze voor een afzonderlijke regeling. 
Daar komt bij dat het voor de hand ligt om de uitvoering van de gezinstoe-
slagenregeling op te dragen aan de organen, die met de uitvoering van de 
uitkeringsregelingen wegens loonderving zijn belast. Er moet immers zo 
veel mogelijk worden voorkomen, dat de uitkeringsgerechtigde tegelijkertijd 
met meer dan één uitvoeringsorgaan te maken heeft. 

Wat betreft de inhoud van die regeling denkt het kabinet thans aan een 
regeling die voorziet in toeslagen op loondervingsuitkeringen bij werkloos-
heid en arbeidsongeschiktheid. Het is echter in beginsel mogelijk de 
werkingssfeer van deze regeling uit te breiden. Gedacht kan daarbij worden 
aan toeslagen op alle uitkeringen wegens (veronderstelde) loonderving 
(inclusief AOW, AWW) en ook - indien het wettelijk minimumloon in de 
toekomst wellicht meer het karakter zou krijgen van een individueel 
minimum - aan toeslagen op het loon. 

6.2.3. Het niveau van de toeslagen 

De toeslagen zullen zo hoog moeten zijn, dat zij het verschil tussen de 
loondervingsuitkering en het relevante sociaal minimum overbruggen. Van 
belang is in dit verband de vraag, of de toeslagen alleen worden verleend 
in verband met een financieel ten laste komende partner, of ook - bij het 
ontbreken van een partner - in verband met de zorg voor kinderen. 
Verhoogde uitkeringen voor alleenstaande ouders kennen wij thans in de 
minimumdagloonregelen, de toeslagen van de AAW, in de bijstandswet en 
ook in de AWW. De sociale zekerheidswetgeving kent thans de volgende 
normen (100 = minimumloon): 

alleenstaande 70 
alleenstaande met kinderen 1) 90 + kinderbijslag (ABW) 

WWV, AAW, AWW) 
2) 100 + kinderbijslag (WW, 

partners 100 
partners met kinderen 100 + kinderbijslag 
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Het is niet de bedoeling van het kabinet om - althans in deze adviesaan-
vrage - ook aan de orde te stellen de feitelijke juistheid van de verhouding 
tussen de norm van 70% van het netto-minimumloon voor een alleenstaande 
en 100% voor een leefeenheid, een verhouding die beoogt in te spelen op 
de besparende werking van het gezamenlijk voeren van een huishouding. 
In het kader van de niveaus van de toeslagen moet wel aan de orde 
worden gesteld de relatieve juistheid van de overige normen. Daarbij moet 
in de eerste plaats worden bedacht, dat kinderbijslag niet beoogt de kosten 
van het verzorgen en opvoeden van kinderen geheel te dekken. De kinder-
bijslag is niet meer dan een zekere tegemoetkoming in die kosten, zij het 
dat door de progressie van de kinderbijslag de (marginale) tegemoetkoming 
bij een toenemend aantal kinderen substantiëler wordt. Door het feit, dat 
de overblijvende kosten moeten worden gedragen door de ouders zelf 
komt hun eigen, ook financiële verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Dit 
roept de vraag op, of de verhouding tussen de normen voor partners met 
en zonder kinderen juist is. Het kabinet meent dat dit wel het geval is. Het is 
van oordeel, dat het ook op het niveau van het minimumloon voor ouders 
mogelijk is de eigen financiële verantwoordelijkheid voor kinderen te 
dragen, door voor bepaalde uitgaven die de partners zonder kinderen 
deden, andere, met de zorg voor de kinderen verband houdende uitgaven 
in de plaats te stellen (substitutie). Voor alleenstaanden geldt een norm van 
70% van het minimumloon. Voor eenoudergezinnen moet die norm hoger 
worden gesteld dan 70% in verband met de kosten die verbonden zijn aan 
het voeren van een meerpersoonshuishouding. Dit feit rechtvaardigt naar 
het oordeel van het kabinet een afzonderlijke norm voor alleenstaande 
ouders, die hoger is dan de norm voor alleenstaanden, doch niet gelijk aan 
de norm voor partners met kinderen. 

Bovenstaande beschouwingen leiden het kabinet tot de conclusie, dat 
ook de toekomstige, algemene toeslagenregeling zal moeten voorzien in 
toeslagen voor alleenstaande ouders. De huidige normen behoeven echter 
in zoverre aanpassing, dat deze toeslagen, gelet op de behoefteverhoudingen 
tussen de onderscheiden typen leefeenheden, niet zouden moeten aanvullen 
tot het niveau van het minimumloon. Veeleer ligt in de rede een aanvulling 
tot het niveau van de huidige bijstandsnorm voor alleenstaande ouders. 

In verband met de hoogte van de te verlenen toeslagen moet voorts 
worden beslist, of die toeslagen steeds moeten aanvullen tot het relevante 
sociaal minimum (100% c.q. 90% netto minimumloon), dan wel of het 
aanbeveling verdient hierin te nuanceren bij voorbeeld op de wijze, waarop 
dat thans geschiedt in de AAW (toeslag tot 85% of tot 100%). Op deze 
vraag wordt nader ingegaan in paragraaf 6.4 over vrijlatingen. 

6.2.4. Tijdelijkheid toeslagenregeling 

De vraag of de gezinstoeslagenregeling een tijdelijk karakter moet krijgen 
- zoals de Emancipatieraad in zijn advies van 28 juli 1982 bepleit - moet 
vooral beantwoord worden vanuit de doelstelling van de regeling. 

De doelstelling is in ieder geval om die leefeenheden, waar het inkomen 
in hoofdzaak door een van de partners wordt verdiend, in een situatie van 
verlies van arbeidsinkomen het relevante sociaal minimum te garanderen. 
Het maatschappelijke proces ontwikkelt zich de laatste jaren echter steeds 
meer in de richting van een grotere arbeidsdeelname van met name 
gehuwde vrouwen. In de regeringsverklaring heeft het kabinet bovendien 
als uitgangspunt gekozen om het beleid te blijven richten op herverdeling 
van arbeid, onder meer opdat vrouwen en mannen in gelijke mate aan het 
arbeidsproces kunnen deelnemen. Naar de mate waarin de geschetste 
maatschappelijke ontwikkeling doorzet en het op herverdeling van arbeid 
gerichte beleid slaagt, zal de noodzaak om door middel van gezinstoeslagen 
bij verlies van arbeidsinkomen een aanvulling te geven in verband met een 
financieel ten laste van de uitkeringsgerechtigde komende partner vanzelf 
afnemen. 
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De vraag is nu of dat in die mate gebeurt, dat gezinstoeslagen overbodig 
worden, dan wel dat de overheid normatief mag opleggen, dat beide 
partners in een leefeenheid de plicht hebben allereerst door middel van 
arbeid te trachten een voldoende inkomen te verwerven. Het kabinet meent 
dat een dergelijke plicht tot aanvaarding van betaalde arbeid niet opgelegd 
kan worden aan de huidige generatie van de potentiële beroepsbevolking. 
Te weinig zijn met name vrouwen tijdens hun opleiding en vanuit maat-
schappelijke opvattingen met die gedachte vertrouwd geraakt en erop 
voorbereid. Anders ligt dat met de generatie die vanaf een nader te 
bepalen aantal jaren na inwerkingtreding van de gezinstoeslagenwet tot de 
beroepsbevolking gaat behoren. Voor die generatie zou arbeidsparticipatie 
ook voor de gehuwde vrouw zozeer uitgangspunt kunnen zijn, dat een 
systeem van zelfstandige uitkeringsrechten meer voor de hand ligt dan 
gezinstoeslagen. Daar zou dan wel de plicht om allereerst uit arbeid een 
inkomen te verwerven tegenover moeten staan. Dit zou - gegeven de ook 
qua opleiding vereiste voorbereiding op het zelfstandig via arbeid verwerven 
van een inkomen - bij voorbeeld kunnen gelden voor de generatie die na 
1990 18 jaar wordt. 

Daarmee is een gezinstoeslagenwet echter nog niet volledig overbodig 
geworden. Met name moet de eventuele tijdelijkheid van een gezinstoesla-
genwet nog worden bezien in relatie tot de herverdeling van betaalde 
arbeid binnen een leefeenheid. Zou die arbeidsverdeling zover gaan, dat 
ieder van de partners de helft van de huidige volle arbeidstijd betaald werk 
verricht, dan kan het totale gezinsinkomen bij loonderving van een of beide 
partners dalen beneden het voor een leefeenheid geldende sociaal minimum. 
Dat geldt met name als beide partners een arbeidsinkomen hebben, 
gebaseerd op het minimumloon of even meer. Denkbaar zou zijn in die 
situaties door middel van een gezinstoeslagenwet ook voor de «nieuwe» 
generatie op de arbeidsmarkt een aanvulling tot dat sociaal minimum te 
blijven garanderen. Men kan zich overigens afvragen, of dat strookt met de 
gedachte dat voor die generatie een zodanige arbeidsparticipatie van 
mannen en vrouwen mag worden verondersteld, dat daarin aanleiding tot 
afschaffing van gezinstoeslagen kan worden gevonden. De vraag is met 
name of kan worden gerechtvaardigd, dat een in uren gemeten geringe 
participatie van partners in een leefeenheid binnen de sociale zekerheid op 
andere wijze - namelijk via gezinstoeslagen - bescherming krijgt dan die 
van een alleenstaande. Een alleenstaande die in deeltijd heeft gewerkt, kan 
zonodig ter aanvulling op een te lage loondervingsuitkering een beroep 
doen op de Algemene Bijstandswet. Daarbij kan als voorwaarde worden 
gesteld, dat eventueel ook arbeid van langere duur moet worden aanvaard. 
Voor alleenstaanden houdt dat op minimumniveau een arbeidsduur in van 
tenminste 70% van voltijdwerk (dat wil zeggen 28 uur). Denkbaar zou zijn 
aanvaarding van arbeid met tenminste die duur ook te vragen van ieder 
van de partners in een leefeenheid, als voorwaarde voor bijstandsverlening 
aan de leefeenheid. Zolang een dergelijke voorwaarde niet wordt gesteld 
is, bezien vanuit de herverdeling van arbeid binnen een leefeenheid, een 
gezinstoeslagenwet onmisbaar als blijvend instrument om het sociaal 
minimum voor een leefeenheid te garanderen. 

Het kabinet ziet daarnaast nog als probleem, dat voor de nieuwe generatie 
op de arbeidsmarkt de keuzevrijheid om - ondanks het ontbreken van de 
gezinstoeslag - toch een van de beide partners niet aan het arbeidsproces 
te laten deelnemen, uiteenloopt. Bij leefeenheden met een laag inkomen 
van de «kostwinnende» partner, kan die keuze ertoe leiden, dat het inkomen 
van de leefeenheid onder het relevante sociaal minimum zakt. Bij een hoog 
inkomen van de «kostwinnende» partner blijft het inkomen van de leefeen-
heid boven dat minimum. Het kabinet wijst er overigens op, dat de gevolgen 
van een keuze om (ten dele) niet te werken voor een alleenstaande met een 
laag, respectievelijk een hoog inkomen op dezelfde wijze uiteenloopt. Ook 
een alleenstaande komt eerder onder het relevante sociaal minimum, 
naarmate het inkomen per uur lager is of was. 
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Hierboven is bij de argumenten rond de tijdelijkheid van een gezinstoe-
slagenwet de verzorging van kinderen buiten beschouwing gelaten. Bij de 
overwegingen inzake de tijdelijkheid dient naar de mening van het kabinet 
echter ook het feit betrokken te worden dat de deelname van gehuwde 
vrouwen aan het arbeidsproces momenteel vaak beinvloed wordt door de 
noodzakelijke verzorging van kinderen. In de tot de SER en de Emancipatie-
raad in februari 1982 gerichte adviesaanvraag «Ouderschapsverlof» is 
gesteld dat de combineerbaarheid van met het ouderschap verband 
houdende taken en betaalde beroepstaken voor ouders van beide sexen 
mogelijk moet zijn. Het kabinet wil in zijn beschouwing over de aard van de 
tijdelijkheid van de gezinstoeslagenregeling de ook door de Emancipatieraad 
gesignaleerde mogelijkheid betrekken dat beide partners niet volledig voor 
het arbeidsproces beschikbaar zullen zijn wegens met het ouderschap 
verband houdende taken. Beiden zouden de mogelijkheid moeten hebben 
om in deeltijd te werken. Zoals hierboven bleek, zal een gezinstoeslagenwet 
uit overwegingen van arbeidsverdeling in een leefeenheid blijvend nodig 
zijn, zolang een minimale arbeidsduur van 28 uur voor ieder van de 
partners niet als voorwaarde voor bijstandsverlening wordt gesteld. Het 
stellen van die eis zal moeilijk zijn, als de arbeidsverdeling is bedoeld om 
de verzorging van kinderen mogelijk te maken. Een gezinstoeslagenwet 
zou blijvend een instrument kunnen zijn om in dergelijke situaties bij 
loonderving een aanvulling tot een gezinsminimum te garanderen. 

De mogelijkheden en onmogelijkheden afwegend meent het kabinet dat 
aan de gezinstoeslagenwet geen volledig tijdelijk karakter kan worden 
gegeven. Wel acht het kabinet het mogelijk de gezinstoeslagenwet na een 
zeker aantal jaren een ander karakter te geven. Na die aanloopperiode zou 
niet als vanzelfsprekend een beroep op gezinstoeslag voor een financieel 
afhankelijke partner meer kunnen worden gedaan. Voor mannen en 
vrouwen zou voor de nieuwe generatie op de arbeidsmarkt gelden, dat zij 
gehouden zijn allereerst te trachten zich uit arbeid een voldoende inkomen 
te verwerven. Ook na die aanloopperiode zal er echter voor een gezinstoe-
slagenwet een functie overblijven, met name wanneer de verzorging van 
kinderen tot een geringe beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt leidt. 
Daarnaast vooralsnog ook om in situaties van arbeidsdeling binnen een 
leefeenheid voldoende inkomen bij verlies van arbeid te kunnen garanderen. 

6.3. Bijstand 

De volgende beginselen zijn voor de Algemene Bijstandwet als minimum-
behoefteregeling van wezenlijk belang: 

- de bijstand is aanvullend op de eigen bestaansmiddelen en op andere 
aanspraken (complementariteitsbeginsel); 

- de bijstand wordt afgestemd op de noodzakelijke bestaanskosten, 
d.w.z. de minimumbehoefte van de persoon of van de leefeenheid, afhan-
kelijkvan de leefsituatie (behoeftebeginsel); 

- de bijstand aan gehuwden, resp. aan de ouder(s) met kinderen wordt 
aan de gezinseenheid toegekend en afgestemd op de gezamenlijke bestaans-
middelen en behoeften van de gezinsleden (gezinsbijstand); 

- de bijstand wordt afgestemd op het betoonde besef van verantwoor-
delijkheid voor de voorziening in het bestaan en aan de bijstand worden 
voorwaarden verbonden tot inschakeling in de arbeid tenzij medische, 
sociale of andere redenen zich daartegen verzetten (beginsel van eigen 
verantwoordelijkheid). 

Deze onderling samenhangende beginselen zijn te herleiden tot de 
eerder genoemde uitgangspunten voor sociale zekerheid in het algemeen 
en voor de minimumbehoeftefunctie daarbinnen. Er is sprake van collectieve 
zorg waar private mogelijkheden ontbreken (complementariteit). De 
afstemming van de bijstand op de minimumbehoeften naar gelang van de 
leefsituatie, op de eigen middelen en gezinsmiddelen en op de betoonde 
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eigen verantwoordelijkheid zijn wezenlijk voor de vervulling van de 
minimumbehoeftefunctie, waarbij rekening gehouden wordt met behoefte-
en draagkrachtverschillen. De solidariteit van de gemeenschap strekt zich 
uit tot waar de eigen mogelijkheden en middelen en de solidariteit in eigen 
kring niet toereikend zijn. 

De huidige uitgangspunten van de ABW sluiten derhalve aan op de 
hiervoor geformuleerde, toekomstige uitgangspunten bij de minimumbe-
hoeftefunctie in de sociale zekerheid. Af hankelijk van de wijze van uitwerking 
van deze uitgangspunten zullen de inhoudelijke verschillen met andere 
regelingen groter of kleiner zijn. Deze vergelijking is van belang omdat de 
bijstand in het totale stelsel voor sommige groepen een primaire functie 
vervult, Voor bepaalde gevallen ook als aanvulling op de loondervingsrege-
ling en gezinstoeslagen nodig kan zijn en in elk geval voor werklozen na de 
loondervingsfase (en de tussenfase, bedoeld in hoofdstuk 7) vooralsnog als 
laatste voorziening fungeert. 

Bij de bijstandsverlening aan partners is er een formeel verschil doordat 
bij echtparen de bijstand aan de gezinseenheid wordt toegekend op basis 
van de 100%-norm en bij ongehuwde partners (zonodig) aan beiden 
afzonderlijk op basis van de helft van de echtparennorm voor elk. De 
uitkering voor de bijstandsbehoevende ongehuwde partner wordt vastge-
steld op 50% van de echtparennorm verminderd met het meerdere 
inkomen van de andere partner boven diens «eigen norm» van 50%. De 
uitkomst is daardoor materieel hetzelfde als bij gezinsbijstand aan gehuw-
den. 

Het afstemmen van de bijstand op de leefeenheid houdt in dat er geen 
sprake is van «individualisering» van uitkeringsrechten. Bijstand op grond 
van de gezamenlijke behoefte en middelen kan echter wel in de vorm van 
een uitkering aan beide partners afzonderlijk worden toegekend. Deze 
splitsing van uitkeringsrechten wordt aangeduid met «verzelfstandiging». 
Bij splitsing van het uitkeringsniveau voor de leefeenheid van 100% kan 
ten behoeve van een gelijke behandeling worden uitgegaan van een 
bijstandsnorm van 50% voor beide partners, zoals dit voor ongehuwd 
samenwonenden in een economische eenheid nu reeds geldt. In feite 
wordt hierbij dezelfde weg gevolgd als in de eerdere adviesaanvrage over 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de AOW. Deze verzelf-
standiging betekent geen verhoging van de bijstand, maar alleen een 
verdeling daarvan over beide partners. Deze gedachte wordt hier slechts 
aangeduid, nadere uitwerking zal nodig zijn. 

6.4. Vrijlatingen 

In paragraaf 6.1 is er al op gewezen, dat ook naar het oordeel van het 
kabinet zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat het vangnet van de 
sociale zekerheid - als zodanig zullen de gezinstoeslagenregeling en de 
Algemene Bijstandswet functioneren - werkt als een fuik, een net waar 
men niet meer uitkomt. 

Vooropgesteld zij, dat om dit te voorkomen in de eerste plaats moet 
worden gestreefd naar een zo effectief mogelijk beleid gericht op reïntegratie 
in het arbeidsproces. De vormgeving van dat beleid valt buiten het bestek 
van deze adviesaanvrage. Wel moet juist hier worden vastgesteld, dat de 
uitkeringssystematiek aan de effectiviteit van zo'n beleid geen onnodig 
zware belemmeringen in de weg mag leggen. Dat zou, naar het oordeel 
van het kabinet, het geval zijn, indien toetsen zouden worden gehanteerd, 
die ertoe leiden, dat alle, naast de uitkering in aanmerking te nemen 
bestaansmiddelen in hun geheel op de gezinstoeslag of de bijstand in 
mindering worden gebracht. In dat geval zou er van de uitkeringssystematiek 
voor de uitkeringsgerechtigden en hun partners in de leefeenheid geen 
enkele financiële stimulans uitgaan om de eigen, primaire verantwoorde-
lijkheid voor de voorziening in het bestaan concrete invulling te geven. Een 
dergelijke rigide toetsing verdient daarom geen aanbeveling. Het andere 
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uiterste -algehele vrijlating van andere bestaansmiddelen - is fundamenteel 
in strijd met de toekenning van toeslagen en uitkeringen op grond van de 
minimumbehoeftefunctie. In uiterste consequentie zou een dergelijke 
systematiek neerkomen op invoering van een basisinkomen voor iedereen. 
Uit de inhoud van deze adviesaanvrage blijkt, dat dit niet de richting is die 
het kabinet in wil slaan. 

De bestaande regelingen op het punt van de vrijlating van andere 
bestaansmiddelen (vrijlating Algemene Bijstandswet, minimumdagloonre-
gelen en toeslagen AAW) liggen alle tussen de hierboven beschreven 
uitersten in. 

In het kader van de ABW is een en ander als volgt geregeld: vrijgelaten 
wordt 25% van de arbeidsinkomsten, met dien verstande dat voor eenou-
dergezinnen de eerste f 72,50 per maand volledig is vrijgesteld. Voor 
gezinnen geldt een maximaal vrijgesteld bedrag, dat overeenkomt met 
15% van het netto minimumloon. Voor alleenstaanden is de maximum 
vrijstelling 70% van die voor gezinnen. Ook van het eigen vermogen wordt 
een bepaald (maximum) bedrag in alle gevallen vrijgelaten, te weten thans 
f 15 200 voor gezinnen en f7600 voor alleenstaanden. Voor vermogen 
belegd in een eigen woning zal boven die bedragen met ingang van dit jaar 
een extra bedrag van f 15000 volledig worden vrijgelaten, plus de helft van 
het meerdere tot een maximum van f 75000 voor gezinnen en f 67400 voor 
alleenstaanden. 

In de regeling ter zake van het minimumdagloon in WW en WWV worden 
verdiensten uit of in verband met arbeid van de uitkeringsgerechtigde of 
diens echtgenoot vrijgelaten tot een bedrag van 25% van het minimumloon. 
Bij inkomsten in de leefeenheid, die dat niveau te boven gaan, vervalt de 
bescherming van het minimumdagloon. 

Een AAW-toeslag van 30% wordt verleend, indien inkomsten uit of in 
verband met arbeid van de uitkeringsgerechtigde of zijn/haar partner 
minder zijn dan 15% van het minimumloon. Liggen deze inkomsten tussen 
15% en 30% van het minimumloon, dan bedraagt de AAW-toeslag 15%. 
De toeslag vervalt geheel bij andere inkomsten van meer dan 30%. De 
feitelijke vrijlating ligt dus tussen 0% en 15% van het minimumloon. 

Het kabinet ziet geen aanleiding om in dit kader voorstellen te ontwikkelen 
tot bijstelling van de - eerst onlangs nog fundamenteel herziene - vrijla-
tingsregeling van de Algemene Bijstandswet. Uitgaande van een uitkerings-
percentage van 70 voor de loondervingsregeling (tot het niveau van het 
minimumloon), ligt naar het oordeel van het kabinet voor de gezinstoesla-
genregeling een systeem als thans is neergelegd in de AAW het meest 
voor de hand. Voor de toepassing van deze regeling is in beginsel slechts 
van belang of bepaalde grensbedragen al of niet worden overschreden. Zij 
is aldus eenvoudiger toepasbaar dan de regeling van de ABW, waar in 
beginsel elke meer of minder verdiende gulden de hoogte van de bijstand 
beïnvloedt. Deze - relatief eenvoudige - toepasbaarheid van een regeling 
conform de huidige AAW-criteria is van groot belang, omdat gezinstoeslagen 
ook aan de orde zullen kunnen zijn bij kortlopende uitkeringen. 

HOOFDSTUK 7. TUSSENFASE 

7.1. Inleiding 

Hiervoor is (in paragraaf 5.4.1) in grote trekken de richting beschreven, 
waarin naar het oordeel van het kabinet het stelsel van inkomensvervan-
gende regelingen bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid zou 
moeten worden ontwikkeld. Na een - van de duur van het arbeidsverleden 
afhankelijke - periode met een uitkering, berekend naar de grondslag van 
het laatstverdiende loon, volgt een individuele uitkering op het niveau van 
het sociaal minimum voor een alleenstaande. Het recht op die minimum-
uitkering loopt in beginsel door totdat de betrokkene 65 jaar wordt. 
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Geconstateerd is reeds, dat de bestaande regelingen in twee richtingen 
zouden moeten worden bijgesteld. Voor werklozen zou moeten worden 
voorzien in een in duur verlengde individuele uitkering op minimumniveau. 
De bestaande regelingen voor arbeidsongeschikten zouden moeten 
worden herzien in die zin, dat niet meer tot het 65ste jaar een aan het 
verdiende loon gerelateerde uitkering wordt verstrekt. De problemen, die 
op de weg naar de realisatie van een dergelijk stelsel moeten worden 
overwonnen, kunnen moeilijk worden overschat. 

Voorkomen moet worden dat van het nieuwe stelsel te zeer een aantrek-
kende werking uitgaat. De verschillen in uitkeringsrechten tussen degenen, 
die aan het arbeidsproces hebben deelgenomen en degenen die daaraan 
niet toekwamen moeten binnen aanvaardbare grenzen blijven. Wat betreft 
de uitbreiding van de bescherming bij loonderving wegens werkloosheid 
vormen de daarvoor beschikbare middelen een beperkende factor. Wat 
betreft de beschreven herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen 
moet rekening worden gehouden met zwaarwegende psycho-sociale en 
praktische bezwaren. Bovendien is nadere studie nodig ten aanzien van de 
positie van zwaargehandicapten en van diegenen, die arbeidsongeschikt 
zijn als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. 

Hieronder wordt nagegaan hoe, gegeven de onmogelijkheid om reeds nu 
te komen met pasklare oplossingen voor de hierboven aangeduide proble-
men, reeds op betrekkelijk korte termijn een of meer stappen kunnen 
worden gezet in de door het kabinet gewenste richting. 

7.2. Loonderving wegens langdurige werkloosheid: een tussenfase 

Er is er al op gewezen, dat de mogelijkheden om voor werklozen te 
komen tot een verlenging van het individuele uitkeringsrecht op minimum-
niveau, om financiële redenen beperkt zijn. De middelen ontbreken nu om 
over te gaan tot invoering van zo'n individueel recht voor een periode van 
langer dan een jaar. 

Deze periode van één jaar is in meer dan een opzicht een tussenfase. Het 
is in de eerste plaats een tussenfase op de weg naar het stelsel, zoals dat 
op langere termijn zou moeten worden. In de tweede plaats is deze periode 
een tussenfase, in die zin, dat aldus in de tijd een vloeiende overgang 
wordt bereikt tussen de regelingen op grond van de loondervingsfunctie en 
die op grond van de minimumbehoeftefunctie. 

Gedurende deze tussenfase met individuele uitkeringen op minimumni-
veau, waarnaast gezinstoeslagen mogelijk blijven, zouden de criteria van 
de loondervingsfunctie en het niveau van de minimumbehoeftefunctie 
moeten gelden. Het kabinet zet daarmee de lijn door van de eerder in deze 
adviesaanvrage geformuleerde gedachte, dat in de tijd gezien (dat wil 
zeggen na het verlies van arbeid en arbeidsinkomen) met betrekking tot het 
niveau en de criteria voor uitkering een geleidelijk restrictievere benadering 
wordt gekozen. 

Het kabinet acht het niet opportuun, dat op hetzelfde moment dat de 
loondervingsuitkering tot het minimumniveau voor een alleenstaande 
(70% netto minimumloon) is afgebouwd, de criteria voor het recht op 
uitkering worden gewijzigd, met name door toepassing van de volledige 
middelentoets op grond van de Algemene Bijstandswet. Voorkomen moet 
worden, dat mensen reeds snel na het verlies van het eigen arbeidsinkomen 
volledig financieel afhankelijk worden van hun eventuele partner en op hun 
vermogen (onder meer in de vorm van een eigen huis) moeten interen. In 
het maatschappelijk denken over sociale zekerheid komen beide aspecten 
steeds meer in discussie. Het kabinet wil daar op inspelen, zij het dat de 
tussenfase zonder toetsing op gezinsinkomen en vermogen vooralsnog uit 
financiële overwegingen tot één jaar beperkt moet blijven. 
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Dat betekent voor werklozen dat gemiddeld een jaar later dan thans het 
geval is, de toetsing op vermogen voor de individuele minimumuitkering in 
beeld komt. Het gaat hier echter om een gemiddelde, want de loondervings-
periode wordt voor jongere werklozen bekort. 

Zeker zo duidelijk liggen de argumenten om gedurende de tussenfase 
van een jaar de toetsing op gezinsinkomen voor de individuele minimum-
uitkering achterwege te laten. Het stelsel van sociale zekerheid zou vanuit 
emancipatoir gezichtspunt bezien in beginsel zo moeten zijn ingericht, dat 
financieel niet van elkaar afhankelijke partners in een leefeenheid ook bij 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid financieel onafhankelijk blijven. 
Zoals hiervoor bleek, voldoet het stelsel, voor zover gebaseerd op de 
loondervingsfunctie, aan deze norm. In het kader van de op de minimum-
behoeftefunctie gebaseerde bijstand ligt dat anders. Het recht op en de 
hoogte van de bijstand hangen af van alle binnen de leefeenheid voorhanden 
bestaansmiddelen. Als een van de partners over voldoende middelen van 
bestaan beschikt, bestaat geen recht op bijstand. De voorheen financieel 
onafhankelijke partner kan met andere woorden na het einde van de 
loondervingsfase voor zijn levensonderhoud aangewezen raken op het 
inkomen van de ander. 

Een dergelijke financiële afhankelijkheid wordt pas volledig vermeden 
door aan iedere uitkeringsgerechtigde een individueel recht toe te kennen 
op een niet in duur beperkte uitkering ter hoogte van het sociaal minimum 
voor een alleenstaande bij een volledige werkweek (en pro rato bij werken 
in deeltijd). Zoals eerder gesteld, is een dergelijke in duur onbeperkte 
loondervingsuitkering voor werklozen (mannen en vrouwen) vooralsnog 
niet haalbaar. 

Ook ten aanzien van financiële afhankelijkheid mag echter gelden, dat 
het als probleem maatschappelijk zwaarder moet wegen naarmate de band 
met eigen arbeid en arbeidsinkomen - en de daardoor verkregen financiële 
onafhankelijkheid - recenter is. Juist waar de loondervingsperiode in duur 
wordt beperkt, treedt een situatie van financiële afhankelijkheid sneller in. 
Die situatie doet zich bovendien het snelst voor bij jongere uitkeringsge-
rechtigden, terwijl bij die groep gedachten rond arbeidsverdeling binnen 
de leefeenheid en financiële onafhankelijkheid maatschappelijk de meeste 
weerklank vinden. 

Door invoering van een tussenfase van een jaar wordt het moment 
waarop financiële afhankelijkheid van de partner kan ontstaan, een jaar 
uitgesteld. Aan de betrokkene wordt dus meer tijd gegund om te zoeken 
naar mogelijkheden om het ontstaan van die afhankelijkheid te voorkomen. 
Nog belangrijker is in de ogen van het kabinet dat, door nu reeds te kiezen 
voor de invoering van een tussenfase, de mogelijkheid ontstaat om deze in 
de toekomst, als de financiële mogelijkheden dat toelaten, verder uit te 
breiden en aldus de ook vanuit emancipatoir gezichtspunt te prefereren 
uitkeringsstructuur steeds dichter te benaderen. Zowel inhoudelijk als 
financieel zou een ruimere participatie van gehuwde vrouwen op de 
arbeidsmarkt daar aanleiding toe kunnen vormen. 

7.3. Een minimumuitkering bij arbeidsongeschiktheid 

Hierboven is al opgemerkt, dat het kabinet, in verband met noodzakelijke 
nadere studie niet op korte termijn voorstellen zal doen om te komen tot 
een beperking van de duur van de aan het ioon gerelateerde uitkering bij 
(medische) arbeidsongeschiktheid. Er zal dus vooralsnog geen sprake zijn 
van een herziening van de arbeidsongeschiktheidsregelingen in die zin dat 
- vertaald naar de huidige regelingen - het recht op uitkering ingevolge de 
WAO in tijd wordt beperkt, met daarop volgend een niet in tijd beperkt 
recht op uitkering ingevolge de AAW. Een dergelijke structuur wordt echter 
op langere termijn wel door het kabinet beoogd. 

Voor (medisch) arbeidsongeschikten zou dat betekenen dat zij voor de 
duur van die arbeidsongeschiktheid tot ten hoogste het tijdstip, waarop zij 
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65 jaar worden, recht blijven houden op een individuele uitkering op het 
niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande, eventueel 
aangevuld met een gezinstoeslag. Die zekerheid zou in de visie van het 
kabinet ook blijven gelden voor vroeggehandicapten en ook voor zelfstan-
digen, deze laatsten voor zover zij voldoen aan de entree-eis. 

Uitgaande van de gedachte, dat het hier zou moeten gaan om individuele 
uitkeringsrechten, dient onder ogen te worden gezien dat de AAW thans 
- naast de bekende toeslagenregeling - nog een niet individueel element 
kent. Gedoeld wordt hier op de regeling van artikel 12a, AAW. Daarin wordt 
bepaald, dat indien beide echtgenoten recht hebben op een AAW-uilkering, 
het aan hen in totaal uit te betalen bedrag wordt beperkt tot het bedrag van 
een gehuwden-uitkering. Het kabinet is van oordeel, dat in een stelsel als 
op langere termijn wordt beoogd, een dergelijke anti-cumulatie uit een 
oogpunt van emancipatie niet past. Wel acht het kabinet het denkbaar, dat 
voor de AAW eenzelfde systeem zou worden toegepast als in de aan u 
gerichte adviesaanvrage ter zake van de AOW is bepleit. Het verneemt 
graag uw oordeel daarover. 

HOOFDSTUK 8. ÉÉN LOONDERVINGSREGELING? 

Zoals hiervoor werd toegelicht, heeft het kabinet voorkeur voor zoveel 
mogelijk gelijke uitkeringsregimes bij loonderving wegens werkloosheid en 
wegens arbeidsongeschiktheid, zij het dat de uitwerking daarvan, gezien de 
noodzaak voor nadere studie en voorbereiding, niet op korte termijn kan 
worden verwacht. Uitgaande van die voorkeur doet zich de vraag voor, of 
het aanbeveling verdient om te zijner tijd te komen tot één algemene 
loondervingsregeling ter zake van zowel werkloosheid als arbeidsongeschikt-
heid. 

Het is in dat verband van groot belang, dat men zich realiseert, dat de 
termen «arbeidsongeschiktheid» en «werkloosheid» in feite onvoldoende 
recht doen aan de diversiteit waarmee thans in de ZW, de WAO en de 
AAW, c.q. de WW en de WWV de gedekte risico's worden omschreven. 

Arbeidsongeschikt in de zin van de ZW is degene die door ziekte of 
gebrek niet in staat is zijn eigen arbeid te verrichten. Geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt in de zin van de WAO en de AAW is degene die door 
ziekte of gebrek niet in staat is met passende arbeid bij benadering hetzelfde 
te verdienen als voorheen. Beide wetten voorzien niet alleen in uitkering bij 
loonderving wegens arbeidsongeschiktheid, maar ook - via verdisconte-
ring - bij loonderving wegens werkloosheid, indien die werkloosheid door 
de arbeidsongeschiktheid wordt veroorzaakt. Ook in de wetten die meer 
specifiek betrekking hebben op loonderving wegens werkloosheid, zijn de 
omschrijvingen van het gedekte risico niet gelijk. De WW voorziet slechts 
bij onvrijwillige werkloosheid in een uitkering, de WWV ook bij niet-onvrij-
willige werkloosheid. 

De zin van een streven naar één algemene loondervingsregeling is naar 
het oordeel van het kabinet in belangrijke mate afhankelijk van de mogelijk-
heden die er zijn om de hierboven summier beschreven diversiteit in 
toelatingscriteria van de verschillende regelingen te beperken. Denkbaar is 
bij voorbeeld een regeling die voorziet in een vervangende uitkering bij 
loonderving wegens onvrijwillig verlies van arbeid, hetzij als gevolg van 
ziekte of gebrek, hetzij als gevolg van de situatie op de arbeidsmarkt. 

Alvorens tot een keuze voor of tegen een algemene loondervingsregeling 
kan worden besloten, dient nader onderzoek plaats te vinden naar de 
daaraan verbonden voor- en nadelen. Reeds nu kan echter worden vastge-
steld, dat het ook in een situatie waarin de oorzaak van niet-activiteit 
(ziekte/gebrek of arbeidsmarktomstandigheden) niet tot uiteenlopende 
financiële consequenties meer leidt, van groot belang blijft om zo scherp 
mogelijk aan te geven, in hoeverre de niet-activiteit gevolg is van ziekte of 
gebrek dan wel arbeidsmarktomstandigheden. Een helder inzicht daarin zal 
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immers zowel de uitkeringsgerechtigde als de begeleidende instantie beter 
in staat stellen gericht naar passende arbeidsmogelijkheden te zoeken. 

Het kabinet is, gelet op het bovenstaande, van mening dat het beter is 
om eerst afzonderlijk te onderzoeken, welke mogelijkheden er zijn voor 
uniformering van de toelatingscriteria van ZW, WAO en AAW (exclusief 
werkloosheidscomponent) en op welke wijze de toelatingscriteria van WW 
en WWV op één lijn kunnen worden gebracht. 

Wat betreft WW en WWV gaat het dan met name om de invloed van de 
onvrijwilligheid van de werkloosheid op de uitkeringsrechten. Bij de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen is met name van belang, wanneer en 
onder welke voorwaarden ook andere dan de eigen arbeid als passend 
mag worden beschouwd. 

Wat betreft WW en WWV - in het nieuwe stelsel de loondervingsfase bij 
werkloosheid - kan worden overwogen om steeds het criterium van 
onvrijwillige werkloosheid toe te passen. Een dergelijke ingreep kan ook 
worden beschouwd als een additionele ombuigingsmogelijkheid, die zou 
kunnen worden benut, indien de kosten van het elimineren van de kostwin-
nerstoets uit de WWV en de invoering van een tussenfase per saldo te 
hoog zouden blijken. Voor de tussenfase zou dan het huidige WWV-criterium 
kunnen gelden. Juist de invoering van de tussenfase maakt, dat toepassing 
van het criterium van onvrijwillige werkloosheid voor de gehele loonder-
vingsfase ook inhoudelijk vanuit de structurele stelselherziening verdedig-
baar is. Door die tussenfase worden - ook bij de beperkte mogelijkheden 
die er op dit moment zijn - de individuele uitkeringsrechten bij werkloosheid 
gemiddeld in duur verlengd. Bij de hierboven beschreven opbouw vindt 
echter een toespitsing van de criteria van dat individuele recht plaats, 
doordat voor de loondervingsfase striktere criteria gelden dan voor de 
tussenfase. 

Het kabinet is zonder aan het belang van bovenstaande vragen af te 
willen doen, van oordeel dat thans primair beslissingen moeten worden 
genomen ten aanzien van in de voorgaande omschreven wijzigingen op 
het terrein van de loondervingsregelingen. Structuurwijzigingen, zoals het 
samenvoegen van regelingen, zouden de komende jaren beperkt van aard 
moeten zijn. Het gaat er allereerst om de inhoud van het stelsel in overeen-
stemming te brengen met maatschappelijke wensen en economische 
mogelijkheden. Slechts daar waar een structuurwijziging voortvloeit uit 
inhoudelijke aanpassingen of na zo'n aanpassing voor de hand liggend 
wordt, verdient één en ander overweging. Integratie van de werkloosheids-
regelingen zou voor de hand liggen, wanneer de uitkeringscriteria voor 
beide regelingen synoniem worden. Die situatie doet zich voor, als per 1 
januari 1985 de kostwinnersbepalingen uit de WWV worden geëlimineerd 
en bovendien ook voor de WWV gekozen zou worden voor het criterium 
van onvrijwillige werkloosheid. Integratie zou leiden tot meer helderheid in 
financierings- en uitvoeringsverhoudingen. De loongerelateerde uitkeringen 
bij werkloosheid (WW en WWV) zouden geheel met premies kunnen 
worden gefinancieerd en onder verantwoordelijkheid van sociale partners 
kunnen worden uitgevoerd. 

HOOFDSTUK 9. FINANCIËLE EFFECTEN STELSELHERZIENING 

9.1. Inleiding 

Een volledige beoordeling van in de voorgaande hoofdstukken ontvouwde 
gedachten vraagt om een berekening van de financiële effecten die hierbij 
optreden. Met nadruk zij echter opgemerkt dat een niet onbelangrijk aantal 
van de in dit hoofdstuk vermelde uitkomsten slechts globale indicaties 
kunnen zijn van de financiële effecten van de voorgestelde maatregelen. 
Voor een aantal berekeningen was het in het geheel niet mogelijk te 
steunen op gegevens uit het verleden, omdat deze gegevens er eenvoudig-
weg niet zijn. Anderzijds bleek het niet mogelijk op korte termijn te beschikken 
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over een aantal - op zich wel in de administratie van de uitvoeringsorganen 
aanwezige - relevante gegevens ten behoeve van die cijfermatige exercities. 
Hier wreekt zich wederom de afwezigheid van een consistent en continu 
informatiesysteem met behulp waarvan gegevens zowel ten behoeve van 
de uitvoering als van de beleidsvoorbereiding snel kunnen worden gepro-
duceerd. 

Ter compensatie van het gebrek aan relevante informatie is een aantal 
veronderstellingen gehanteerd, waarvan de juistheid in niet onbelangrijke 
mate de waarde van de uitkomsten bepaalt. Onder meer het percentage 
uitkeringsgerechtigde werklozen dat uiteindelijk na de WWV nog een 
beroep doet op de RWW, is een cruciaal, ontbrekend gegeven. Intussen 
wordt naarstig gewerkt aan het alsnog beschikbaar krijgen van dergelijke 
gegevens. In een latere fase van uw adviserende arbeid zullen de uitkomsten 
vermeld in dit hoofdstuk derhalve mogelijk bijgesteld moeten worden. De 
hierna berekende financiële effecten vallen in de volgende onderdelen 
uiteen: 

9.2. Huidige situatie werknemersregelingen 
9.3. Effecten van aanpassingen in het niveau van de uitkeringen van 

werknemersregelingen 
9.4. Effecten van aanpassingen in het uitkeringsrecht en de uitkeringsduur 

voor werknemersregelingen 
9.5. Doorwerking naar ambtenaren 
9.6. Totaal besparingen 
9.7. Een nieuwe financieringsstructuur 
9.8. Inkomenseffecten 

9.2. Huidige situatie werknemersregelingen 

Voor een beoordeling van de voorgestelde maatregelen dient te worden 
uitgegaan van de situatie bij ongewijzigd beleid. Tabel 9.1 geeft aan hoe de 
uitkeringsbedragen binnen de huidige WAO en de huidige loongerelateerde 
werkloosheidsregelingen (WW/WWV) zijn opgebouwd. 

Tabel 9 .1 . Volume, gemiddelde uitkeringen en uitkeringslasten werknemers-
regelingen in 1983 bij ongewijzigd beleid 

Uitkerings- Gemiddelde Totaal 
dagen daguitkeringen 

x 1000 x fl. 1 x f l . min 

WAO 122353 111,31 1 3 6 1 0 
WW 35 022 108,38 3 800 
WWV 60 132 103,43 6 220 

Totaal 217 507 108,64 23 630 

Voor een goed begrip van de tabel zij nog het volgende opgemerkt. Bij de 
WAO is het totale uitkeringsbedrag weergegeven, dus met inbegrip van dat 
deel van het uitkeringsbedrag, dat in de huidige situatie via de AAW aan 
werknemers tot uitkering komt. Voorts is rekening gehouden met de 
structurele effecten van de afschaffing van het minimumdagloon WAO en 
de herziening van de minimumdagloonbepalingen in de WW en WWV (Wet 
van 29 december 1982, Stb. 737), alsmede met de afschaffing van de 
vereveningstoeslagen (Wet van 29 december 1982, Stb. 747). 

Tabel 9.2 geeft inzicht in de verdeling van de totale uitkeringslasten in 
1983 tot het minimumniveau en daarboven. 
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Tabel 9.2. Uitkeringsbedragen tot het minimum en daarboven voor werknemers-
regelingen in 1983 bij ongewijzigd beleid (x f l . min.) 

Equivalente Equivalente Optrekking Totaal 
loondervings- loondervings- tot het sociaal 
uitkeringen uitkeringen minimum 
op basis van over het voor gezm-
het inkomen 
tot het mini-
mumloon 

inkomen 
boven het 
minimumloon 

nen 

WAO 9 4 1 5 4 065 130 1 3 6 1 0 
WW 2 655 1 075 70 3 800 
WWV 4 405 1 775 40 6 220 

Totaal 16 475 6 9 1 5 240 23 630 

Van het totale uitkeringsbedrag voor WAO, WW en WWV ad 23,6 mld. 
heeft slechts ca. 30% (6,9 mld.) betrekking op het uitkeringsdeel dat boven 
het minimum uitgaat. Dat bedrag - en daarmee de ombuigingsmogelijkhe-
den bij de bovenminima - wordt vaak overschat. 

In de volgende paragrafen zullen de effecten van de voorgestelde 
maatregelen worden aangegeven als meer of minder lasten ten opzichte 
van de in tabel 9.1 en 9.2 vermelde bedragen. De berekeningen zijn steeds 
uitgevoerd in volumina en prijzen van 1983. 

9.3. Effecten aanpassingen in het niveau van de uitkeringen van werkne-
mersregelingen 

In de voorgaande hoofdstukken is een drietal voorstellen gedaan ten 
aanzien van het niveau van de uitkering, te weten: 

- verlaging van het bruto uitkeringspercentage van de loondervingsuit-
keringen van 80% in de WW/WAO, resp. 75% in de WWV naar 70%; 

- een verdere geleidelijke verlaging van dat bruto uitkeringspercentage 
boven het minimumloon (de z.g. glijdende schaal), hetgeen er toe leidt, dat 
het uitkeringspercentage op het niveau van het maximumdagloon circa 
60% bedraagt; 

- gezinstoeslagen in verband met de minimumbehoeftefunctie. 
In tabel 9.3 zijn de lasten aangegeven die na bovenstaande maatregelen 

resulteren. 

Tabel 9.3. Uitkeringslasten werknemersregelingen bij verschillende aanpassingen van het 
niveau (tussen haakjes de mutatie t.o.v. ongewijzigd beleid) (x f l . min.) 

Huidige Verlaging uitkerings- Verlaging uitkerings-
situatie percentage to t 70% percentage tot 70% + 

glijdende schaal 

WAO 13 480 11 800 (-1 680) 10 780 1-2 700) 
WW 3 730 3 260 ( - 470) 2 9 9 0 I - 740) 
WWV 6 180 5 7 7 0 ( - 410) 5 290 (- 890) 
Gezins-
toeslagen 240 760 (+ 520) 1 190 (+ 950) 

Totaal 23 630 21 590 (-2 040) 20 250 <-3 380) 

Verlaging van het uitkeringspercentage doet de kosten van de gezinstoe-
slagen sterk toenemen, welk effect nog wordt versterkt indien bovendien 
een glijdende schaal wordt ingevoerd. In de huidige situatie komt globaal 
10 a 15% van de uitkeringsgerechtigden in aanmerking voor de minimum-
bescherming. Dit percentage zal bij verlaging van het uitkeringspercentage 
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tot 70% oplopen tot 30%, en tot 35 a 40% indien bovendien de glijdende 
schaal wordt ingevoerd. In deze situatie zal er geen verschil meer bestaan 
tussen een modale en een minimum uitkering voor hen die recht hebben 
op een gezinstoeslag. De kosten van de gezinstoeslagenregeling worden 
lager, wanneer het niveau van het sociaal minimum voor gezinnen eveneens 
lager zou worden gesteld. Zoals gezegd, is het kabinet van oordeel dat een 
substantiële verlaging van dat sociaal minimum onontkoombaar is. 

Tabel 9.4 laat het effect van zo'n verlaging van 5% en 10% op de kosten 
van gezinstoeslagen zien. 

Tabel 9.4*. Alternatieve kosten gezinstoeslagen voor werknemersregelingen 
(x f l . min.) (tussen haken meer (+) of mindert —(kosten) 

Huidige Uitkerings- Uitkerings-
situatie percentage percentage 

loondervings- loondervings-
uitkeringen uitkeringen 
70% 70% + glijdende 

schaal 

sociaal minimum op 
huidige niveau 240 760 1+520) 1190 (+950) 
idem 5% lager dan thans 150 470 1+320) 790 1+640) 
idem 10% lager dan thans 40 280 (+240) 470 1+430) 

Het spreekt vanzelf dat een eventuele verlaging van het sociaal minimum 
ook gevolgen heeft voor de minima die niet tot de loondervingsregeling 
behoren. Hiervan is in deze cijferopstelling geabstraheerd: nuanceringen in 
de uitwerking van een verlaging van de sociale minima dienen eerst nader 
te worden overwogen. Daarom ook wordt in deze adviesaanvrage over het 
stelsel bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een dergelijke verlaging 
slechts als beleidsintentie genoemd, maar niet in de cijfermatige uitwerking 
meegenomen. 

9.4. Effecten van aanpassingen van het uitkeringsrecht en de uitkeringsduur 
voor werknemersregelingen 

Bij de berekening van de effecten van de aanpassingen in het niveau van 
de uitkeringen in paragraaf 9.3 is uitgegaan van de bestaande uitkerings-
rechten en uitkeringsduur. De aldaar berekende meer- en minderlasten 
nemen verder toe dan wel af naar gelang de uitkeringsrechten worden 
beperkt (-) of uitgebreid ( + ) of indien de uitkeringsduur wordt verkort (-) 
dan wel verlengd ( + ). De volgende maatregelen kunnen hierbij worden 
onderscheiden: 

- gelijke behandeling van werkloosheid en de werkloosheidscomponent 
in de arbeidsongeschiktheidsregeling (verdisconteringsproblematiek); 

- gelijke behandeling mannen en vrouwen binnen de werkloosheidssfeer; 
- een differentiatie in de uitkeringsduur naar leeftijd bij werkloosheid; 
- een afbouw van die uitkering gedurende die (gedifferentieerde) 

uitkeringsduur tot het niveau van het sociaal minimum van een alleenstaan-
de; 

- na afloop van de loondervingsperiode in geval van werkloosheid een 
individueel uitkeringsrecht van vooralsnog 1 jaar op minimumniveau, de 
zogenaamde tussenfase. 

Zoals in paragraaf 5.4.2 aangegeven wil het kabinet nog niet overgaan 
tot een beperking in duur van de aan het loon gerelateerde uitkering bij 
arbeidsongeschiktheid (voor zover het de medische component betreft), 
alvorens over een aantal daarmee verbonden vraagstukken nadere studie 
heeft plaatsgehad. Zoals gezegd stelt het kabinet uw advies daarover op 
hoge prijs. Ten einde de gevolgen van een dergelijke maatregel ook in 
financieel opzicht te kunnen wegen, zijn de effecten doorgerekend van: 
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- een gedifferentieerde beperking in duur (+ afbouw) van de loongerela-
teerde uitkeringen in geval van (medische) arbeidsongeschiktheid, conform 
het schema bij werkloosheid (zie paragraaf 5.4.2); 

- daarop aansluitend een niet in duur beperkt individueel uitkeringsrecht 
op minimumniveau, conform de huidige AAW. 

In het totale financiële beeld kunnen de effecten van bovenvermelde 
maatregelen, waartoe het kabinet eerst op langere termijn neigt, niet 
buiten beschouwing blijven. De effecten zijn zoveel mogelijk afzonderlijk 
vermeld. 

Ten slotte zij er nog op gewezen dat in het geval de in paragraaf 5.4.2 
gepresenteerde, naar leeftijd gedifferentieerde uitkeringsduur ook voor de 
bovenminimale uitkeringen bij medische arbeidsongeschiktheid wordt 
toegepast, dat een verkorting van de Ziektewetperiode tot een Va jaar 
impliceert. De kortste uitkeringsperiode in dat schema is immers (voor 
jongeren beneden de 23 jaar) op een Va jaar gesteld. Van het effect van een 
dergelijke verkorting van de Ziektewetperiode is in de gepresenteerde 
tabellen afgezien. Het regeerakkoord behelst onder meer een opnieuw 
bezien van mogelijke maatregelen in de Ziektewet als geheel. Dit gebeurt 
echter in een afzonderlijk kader. Een nader bezien van concrete stappen ten 
aanzien van de Ziektewet binnen de stelselherziening kan eerst nadien 
plaatsvinden. Het effect van een verkorting van de Ziektewetperiode tot een 
V2 jaar zou 1 mld. bedragen. 

Bij de onderstaand te presenteren effecten moest een veronderstelling 
worden gemaakt ten aanzien van het aandeel van de werkloosheidscompo-
nent in de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Op basis van voorlopige 
uitkomsten binnen het «Determinantenonderzoek» is aangenomen dat de 
werkloosheidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsregeling structureel 
50% van het aantal uitkeringsdagen bedraagt. 

Eveneens was een veronderstelling nodig ten aanzien van de uitbreiding 
van het aantal uitkeringsdagen bij gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de werkloosheidssfeer. Verondersteld is dat de werkloosheids-
duur voor gehuwde vrouwen niet afwijkt van die voor mannen. 

Tabel 9.5 geeft de mutaties in structurele bruto uitkeringslasten onder 
invloed van bovenvermelde maatregelen, voorlopig nog zoveel mogelijk 
gerangschikt naar de huidige regelingen. 

Tabel 9.5. Mutaties in structurele bruto uitkeringslasten als gevolg van aanpassingen in uitkeringsrecht en uitkeringsduur bij 
werknemersregelingen (x f l . min.) 

Loonderving Individuele Gezins-
uitkering toeslagen uitkering toeslagen 

WAO WW/WWV op mini-
mumniveau 

RWW Totaal 

— werkloosheidscomponent WAO 
w.v. 

differentiatie uitkeringsduur + 
afbouw — 4200 
• invoering tussenfase 
— werkloosheidsregelingen 
WW/WWV w.v. 
• gehuwde vrouwen in WWV 
• differentiatie uitkeringsduur + 
afbouw 

invoering tussenfase 
— medische component WAO w.v. 

differentiatie uitkeringsduur + 
afbouw - 4200 
' daarna uitkering conform AAW 

Totaal mutatie - 8400 

+ 205 
- 200 
+ 55 

+ 1970 
- 130 

+ 1000 

- 1690 + 310 + 490 
+ 1460 + 290 - 1220 

290 (• 1970) 
+ 3090 + 840 ( - 1970) 

- 690 + 4755 + 1095 + 1110 

2300 

640 

_ 470 

2130 
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Bij deze uitkomsten is een aantal kanttekeningen op zijn plaats. Allereerst 
kan worden geconstateerd dat bij eliminatie van de werkloosheidscompo-
nent uit de WAO en eventuele toepassing na nadere studie van het veron-
derstelde afbouwschema ook op de medische component het aantal 
uitkeringsdagen wegens arbeidsongeschiktheid in de loondervingsperiode 
met 3k daalt ten opzichte van de huidige WAO. Na de loondervingsperiode 
hebben de (medisch) arbeidsongeschikten een qua duur onbeperkte 
uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor alleenstaanden. In 
de loondervingsperiode neemt de gemiddelde leeftijd van het bestand 
arbeidsongeschikten toe van 44 tot 52 jaar, vergeleken met de huidige 
WAO. De gemiddelde uitkeringsduur in deze loondervingsperiode daalt 
van ruim 7,5 jaar tot 2 jaar. 

Voor wat betreft de werkloosheidsregelingen leiden de genoemde 
wijzigingen ten dele tot een vermindering van lasten (differentiatie uitke-
ringsduur en afbouw) en ten dele tot een stijging daarvan (gelijke behande-
ling gehuwde vrouwen in de WWV, invoering tussenfase). Het kabinet ziet 
deze plussen en minnen als nadrukkelijk gekoppeld: een uitbreiding van 
rechten is slechts realiseerbaar naar de mate waarin ook de ombuigingen 
worden gerealiseerd. Bovendien kan een uitbreiding van rechten niet los 
gezien worden van de reeds in hoofdstuk 2 genoemde mogelijkheid de 
omvang van de ombuigingen uit stelselherziening op grond van de 
feitelijke financieel-economische ontwikkeling in de komende jaren eventu-
eel te moeten bijstellen. Dat kan een hernieuwde afweging noodzakelijk 
maken. Daarbij kunnen zowel de nu genoemde uitbreidingen, als een 
verdere verlaging van uitkeringspercentages of beperking van uitkeringsduur 
opnieuw ter discussie staan. Overigens zij erop gewezen dat de in deze 
adviesaanvrage voorgestelde differentiatie van uitkeringsduur verlengd 
met de tussenfase van een jaar leidt tot een gemiddelde duur van de totale 
individuele uitkering van circa 21/2 jaar. 

9.5. Doorwerking naar ambtenaren 

Zoals in paragraaf 5.2.1 uiteengezet, neigt het kabinet wat betreft het 
overheidspersoneel naar een in materieel opzicht gelijke regeling ter zake 
van loonderving in geval van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid als 
die, welke voor particuliere werknemers zal gelden; dit betreft zowel het 
niveau van de uitkeringen als het recht op en de duur van de prestaties. In 
deze paragraaf zijn de financiële effecten berekend van de doorwerking van 
maatregelen die ook op de particuliere werknemers van toepasing zijn. 
Zoals in paragraaf 5.2.1 uiteengezet, wordt daarbij afgezien van een nadere 
invulling van het bovenwettelijk traject, die nog zal moeten plaatsvinden. 
Het opnemen van de effecten van een aanpassing van de uitkeringen bij 
ambtenaren in deze adviesaanvrage is nodig om de inpassing in de nieuwe 
financieringsstructuur te kunnen doorrekenen. 

9.5.1. Effecten aanpassingen in het niveau van de uitkeringen voor ambte-
naren 

Het totaal aan ambtelijke wachtgelden en invaliditeitspensioenen kan 
voor 1983 worden geschat op 3420 min. Aangenomen mag worden dat 
daarvan 5% ofwel 170 min. wordt uitgekeerd op grondslag van loon, voor 
zover dat het maximumdagloon van de werknemersverzekeringen te boven 
gaat. Voorts kan worden berekend dat de langere duur van de ambtelijke 
werkloosheidsregelingen 200 min extra kost. Een gelijk maken van de duur 
zal leiden tot een vergroot beroep op de RWW van 100 min. Het financiële 
effect van aanpassingen op deze punten aan de voorwaarden van de 
verplichte sociale zekerheid voor werknemers in het bedrijfsleven zal 
derhalve 270 min. zijn (170 + 200 - 100). Een gelijke behandeling van de 
ambtenarenregelingen met die van werknemers heeft voor het overige 
betrekking op een totaal uitkeringsbedrag in de loondervingsregelingen 
van 3050 min. (3420 - 170 - 200). In tabel 9.6 zijn de effecten van de 
aanpassingen in het niveau van de uitkeringen weergegeven. 
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Tabel 9.6. Uitkeringslasten ambtelijke regelingen bij verschillende aanpassingen 
van het niveau (tussen haakjes meer (+) en minder (—) lasten) (x fl. min.) 

Huidige 
situatie 

Loondervings-
uitkenng 
70% bruto 

Loondervings-
uitkering 70% + 
glijdende schaal 

arbeidsongeschiktheid 
werkloosheid 
gezinstoeslagen 

2685 
340 

25 

2340 (-345) 
300 (- 40) 
100 (+ 75) 

2145 (-540) 
280 (- 60) 
150 (+125) 

totaal uitkeringen 3050 2740 (-310) 2575 f -475) 

9.5.2. Effecten aanpassingen van het uitkeringsrecht en uitkeringsduur bij 
ambtenaren 

Bij de toepassing van de ambtelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen 
vindt geen of nauwelijks verdiscontering van de werkloosheidscomponent 
plaats. Voorts is met de ambtelijke werkloosheidsregelingen een beperkt 
bedrag gemoeid. Om deze redenen zijn de in deze paragraaf berekende 
effecten dan ook van geringe omvang. Omwille van de volledigheid zijn ze 
desondanks vermeld in tabel 9.7. 

Tabel 9.7. Structurele bruto uitkeringslasten voor ambtenaren na niveau-aanpassingen 
en na aanpassing uitkeringsrecht en uitkeringsduur (tussen haakjes meer (+) en 
minder (—) lasten) (x fl. min.) 

Na niveau Na aanpassing 
maatregelen uitkeringsrecht 

en duur 

arbeidsongeschiktheid 
werkloosheid 
gezinstoeslagen 

Totaal 

2145 
280 
150 

2575 

1705 (-440) 
280 ( 0) 
420 (+270) 

2405 (-170) 

9.6. Totaal besparingen 

De in de voorgaande paragrafen berekende financiële effecten dienen te 
worden samengevoegd om het totale ombuigingsresultaat te kunnen 
vaststellen. Daartoe dient allereerst nog een schatting te worden gemaakt 
van de financiële effecten die optreden bij niet-werknemers (zelfstandigen). 
Aan deze categorie is geen afzonderlijke paragraaf gewijd, omdat de 
effecten relatief gering zijn. Enerzijds bevinden de uitkeringen aan niet-werk-
nemers zich reeds op het minimumniveau, terwijl anderzijds de werkloos-
heidscomponent in de arbeidsongeschiktheidsregelingen voor deze groep 
ruwweg op een kwart van die van werknemers kan worden geschat. De 
daling van de uitkeringslast aan niet-werknemers als gevolg van de 
hiervoor vermelde maatregelen is berekend op 85 min. 

Tabel 9.8. Structurele uitkeringslasten voor en na stelselherziening bij werknemers, 
ambtenaren en niet-werknemers (inclusief RWW mutatie); tussen haakjes meer (+) 
en minder (—) lasten (x f l . min.) 

Huidige 
situatie 

Na niveau 
aanpassingen 

Na aanpassing 
uitkeringsrecht 
en -duur 

werknemers 
ambtenaren 
niet-werknemers 

23 630 
3 050 
1 515 

20 250 ( 3380) 
2 575 (- 475) 
1 515 ( 0) 

18 120 1-5510) 
2 390 (- 660) 
1 430 f- 85) 

Totaal 
RWW (huidiga situatie) 

28 195 
3 875 

24 340 (-3855I 
3 875 

21 940 (-6255) 
3 875 

Totaal + RWW 32 070 28 215 25 815 
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De toevoeging in de tabel van de huidige situatie RWW is nodig om de 
aansluiting met niveaubedragen te behouden. De totale uitkeringslasten 
dalen structureel met 6,3 mld., waarvan 3,9 mld. als gevolg van niveau-aan-
passingen en 2,4 mld. door beperking van het recht op en de duur van de 
uitkering. Van het totale besparingsbedrag geldt een bedrag van 0,7 mld. 
als invulling voor de taakstelling uit het regeerakkoord met betrekking tot 
de ombuigingen arbeidsvoorwaarden collectieve sector. 

9.7. Een nieuwe financieringsstructuur 

De in voorgaande paragrafen berekende structurele uitkeringslasten bij 
stelselherziening zijn in tabel 9.9 gehergroepeerd naar de vier soorten 
regelingen die bij de stelselwijziging worden onderkend. 

Tabel 9.9. Structurele uitkeringslasten na stelselherziening naar soorten 
regelingen (x f), min.) 

I. Loonderving 

— arbeidsongeschiktheid 1665 
— werkloosheid 9 025 

10 690 

I I . Individuele uitkering op minimumniveau 

— arbeidsongeschiktheid (werknemers/ambtenaren) 4 320 
— arbeidsongeschiktheid (met-werknemers) 1 105 
— werkloosheid (tussenfase) 1 700 

7 125 

I I I . Gezinstoeslagen 

— i.v.m. loonderving 1 180 
— i.v.m. individuele uitkering op minimumniveau 
(werknemers/ambtenaren) 1 525 
— idem (niet-werknemers) 220 

2 925 

IV. Bijstand (RWW) 5 075 

Totaal uitkeringslasten 25 815 

Bij de keuze van een nieuwe financieringsstructuur heeft het kabinet zich 
laten leiden door een aantal overwegingen. Allereerst is, waar mogelijk, 
aansluiting gezocht bij de huidige situatie. Grote en plotselinge verschui-
vingen in de financieringsstructuur zouden immers een verstorende 
werking kunnen hebben op het economisch proces. Voorts is rekening 
gehouden met de doelstellingen van het regeerakkoord, met name waar 
het betreft het streven naar een lager financieringstekort, lagere werkgevers-
lasten en stabilisatie van de collectieve lastendruk. Onder deze randvoor-
waarden heeft het kabinet voorlopig gekozen voor de volgende financie-
ringsstructuur. Voorlopig, omdat onder invloed van maatschappelijke 
wensen en feitelijke omstandigheden modificaties denkbaar zijn. 

- Gedurende de loondervingsperiode, tijdens welke recht bestaat op een 
aan het loon gerelateerde uitkering, zou de verzekeringsgedachte tot 
uitdrukking dienen te worden gebracht via het equivalentiebeginsel. Dit 
houdt in dat de lasten van deze periode worden gefinancierd via een aan 
het loon gerelateerde premie, op te brengen door werknemers/ambtenaren. 
Hiermee wordt de huidige situatie dicht benaderd. 
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- Bij de individuele uitkering op het niveau van het sociaal minimum 
dienen solidariteitsoverwegingen de financieringsvorm te bepalen. Immers 
het betreft hier een voorziening op minimumniveau voor in beginsel alle 
bevolkingsgroepen. Gedacht zou kunnen worden, evenals bij de huidige 
AAW het geval is, aan financiering van deze lasten via een volksverzekering 
met een werkgeverspremie. 

- Voor de gezinstoeslagen, die eveneens voor de gehele bevolking 
gelden, leidt financiering via een volksverzekering met een premiebetaling 
door verzekerden tot een totaalbeeld, dat het meest recht doet aan boven-
genoemde uitgangspunten uit het regeerakkoord. 

- Ten slotte zouden de bijstandslasten, evenals in de huidige situatie, 
ten laste van de overheid kunnen komen. 

Om praktische redenen is bij de invulling van de financieringswijze 
afgezien van uitvoeringsaspecten, zoals de inrichting van de sociale 
fondsen, premiedifferentiatie e.a. In een latere fase, en wel in samenhang 
met de problematiek inzake de reorganisatie van de uitvoeringsstructuur, 
kan hierop worden teruggekomen. 

Met behulp van de hiervoor aangegeven financieringswijze zijn in tabel 
9.10 de uitkeringslasten en de nieuwe financieringsstructuur aangegeven 
en vergeleken met die bij ongewijzigd beleid. Als bijlage IV is een gedetail-
leerde berekening opgenomen van de situatie bij ongewijzigd beleid (regel 
6 in tabel 9.10). 

Tabel 9.10. Structurele uitkeringslasten en financieringsstructuur na stelselherziening vergeleken met die bij ongewijzigd 
beleid (x f l . min.) 

Uitkerings-
lasten 

Overheids-
budget 

Financiering door: Uitkerings-
lasten 

Overheids-
budget 

werkgevers werknemers niet-werk-
nemers 

Uitkerings-
lasten 

Overheids-
budget 

overheid bedrijven overheid bedrijven 

niet-werk-
nemers 

1 . loonderving 
2. individuele minimumuitk. 
3. gezinstoeslagen 
4. bijstand (RWW) 

10 690 
7 125 
2 925 
5 075 5 075 

1 425 4 998 
2 868 

585 

7 822 

2 048 
713 
293 

5. totaal 
6. totaal huidige situatie 

25815 
32 070 

5 075 
11 465 

1 425 
1 598 

4 998 
7 259 

3 543 
515 

9 869 
10 434 

1 005 
799 

7. meer (+) minder (—) 
8. Vervallen inhoudingen 

ambtenaren 
9. Verkort ing ZW tot V4 jaar 

10. Bovenwettelijke ambtelijke 
regelingen 

- 6 255 

- 1 000 

- 2 7 0 

- 6 390 

+2 600 

- 2 7 0 

- 173 - 2 272 

- 1 000 

2 938 

- 2 600 

- 5 6 5 206 

11 . meer (+) minder ( - ) - 7 525 - 4 060 - 173 - 3 272 +338 - 5 6 5 + 206 

Ter toelichting van tabel 9.10 is een aantal kanttekeningen op zijn plaats. 
Deze betreffen de correcties die na regel 7 zijn aangebracht. Allereerst dient 
ter beoordeling van het totale resultaat voor de overheid ad 6563 min. 
(6390 + 173) de inhoudingspost die in de huidige situatie in mindering 
wordt gebracht op de bruto salarissen van ambtenaren te worden afgetrok-
ken. Immers in het voorgaande is uitgegaan van de totale financiële 
bijdrage die de ambtenaren moeten opbrengen voor de regelingen in geval 
van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Het ligt dan in de rede om de 
huidige inhoudingspost, voor zover het equivalent van premiemutaties bij 
particuliere werknemers voor loondervingsregelingen, van de tussentelling 
voor de overheid op regel 7 af te trekken. Het gesaldeerde resultaat voor de 
overheid (regel 11) komt hierdoor ca. 2600 min. lager uit. 
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Een tweede correctie betreft eventuele besparingen in de Ziektewet. 
Indien de uitkeringsduur in de Ziektewet daadwerkelijk tot een half jaar zou 
worden beperkt, dan ontstaan hierdoor lastendalingen in de ZW (850 min.) 
en bij eigen risicodragers (150 min.). Onder het huidige premieregime van 
de Ziektewet zou dit een additionele lastenverlichting voor werkgevers 
betekenen van 1 mld. 

Ten slotte is een voordeel voor de overheid van 170 min. denkbaar als 
gevolg van de afschaffing van uitkeringen aan ambtenaren op basis van 
inkomen boven de maximum loongrens. Daarnaast een voordeel van per 
saldo 100 min. bij het schrappen van de nu nog extra lange duur van 
ambtelijke werkloosheidsregelingen, namelijk 200 min. minder lasten bij de 
ambtelijke regelingen en een vergroot beroep op de RWW van 100 min. 
Deze effecten zijn in tabel 9.10 als totaal (170 + 100) verwerkt op regel 10. 

9.8. Inkomenseffecten 

Alvorens de inkomenseffecten van de stelselherziening te geven, dient 
eerst aandacht te worden gegeven aan de franchise in de WAO. Bij de 
invoering van de AAW in 1976 is gekozen voor de opzet als een volksverze-
kering. Ook werknemers zouden AAW-recht krijgen en de WAO zou daarop 
voortaan materieel gezien een aanvullende werking hebben. Deze dubbel-
constructie in de uitkeringssfeer kreeg een equivalent bij de premieheffing 
door de invoering van een premievrije voet in de WAO-premie, de franchise. 
Bij onmiddellijke en volledige invoering van dit stelsel zou van alle WAO-
uitkeringen het minimumgedeelte naar de AAW overgaan. De premie, die 
hiervan het gevolg zou zijn geweest, werd voor de zelfstandigen, voor wie 
het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering in de AAW nieuw was, te fors 
geacht, zodat gezocht werd naar een meer geleidelijke weg. Gekozen werd 
voor een oplossing waarbij de bestaande WAO-uitkeringen integraal in de 
WAO werden gehouden; alleen nieuwe gevallen kregen een AAW-recht. 
Naar de mate, dat oude arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden 
beëindigd en nieuwe toegekend, zou de AAW een toenemend deel van de 
uitkeringslast gaan omvatten. Tegenover de daardoor structureel stijgende 
AAW-premie zou de gemiddelde WAO-premie dalen. In de eindsituatie zou 
de uitkering tot minimumniveau gefinancierd dienen te worden uit de 
AAW-premie; het bovenminimale gedeelte van de uitkering zou worden 
gefinancierd uit een werknemerspremie (WAO), die vanuit het equivalentie-
beginsel uitsluitend diende te drukken op het bovenminimale gedeelte van 
het loon. De eindsituatie zou derhalve een hogere premie voor onder meer 
zelfstandigen met zich meebrengen dan thans het geval is. Ruwweg kan 
een endogene toeneming van lasten voor niet-werknemers van 400 min. 
worden geraamd. De lastenvermeerdering voor niet-werknemers als 
gevolg van stelselwijziging - volgens de in tabel 9.10 gehanteerde veron-
derstellingen 206 min. - blijft derhalve bij deze endogene ontwikkeling niet 
onaanzienlijk achter. Ter beoordeling van de totale positie van de groep 
zelfstandigen zullen deze lasten moeten worden meegewogen in de bij de 
voorjaarsnota 1983 genoemde lastenverlichting voor zelfstandigen. 

De praktijk van de afgelopen jaren heeft gefaseerde realisatie van de 
structurele lastenverdeling tussen AAW en WAO doorkruist. Ten behoeve 
van de koopkrachtbescherming van de laagste inkomens is de franchise 
steeds meer verhoogd dan verzekeringstechnisch verantwoord was. De 
premieverhouding, dat wil zeggen de verhouding tussen AAW- en WAO-
premie, ging daardoor steeds meer uit de pas lopen met de desbetreffende 
lastenverhouding. Thans (1 januari 1983) heeft de franchise bijna het 
eindniveau bereikt, met als gevolg dat de last van de uitkeringen tot het 
minimumniveau uit het oude bestand (5,2 miljard) overwegend drukt op 
bovenminimale inkomens. In samenhang met de belastingheffing heeft dit 
geleid tot een marginale heffingendruk van 55% voor modale inkomens. 
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De toekomstige endogene lastenverschuiving van WAO naar AAW enerzijds 
en het tot het structureel niveau oplopen van de franchise anderzijds, zal 
per saldo leiden tot een effect van +1,5% voor het minimum oplopend tot 
+ 3% voor het maximum dagloon. 

In de in paragraaf 9.7 uitgewerkte financieringsstructuur is uitgegaan van 
een integrale loondervingsuitkering. Dit houdt in dat, in tegenstelling tot in 
de hierboven geschetste huidige situatie, de uitkering in de loondervingsfase 
uit één bron wordt verstrekt. Verzekeringstechnisch past in deze structuur 
geen franchise meer, zodat uitgegaan is van een equivalente proportionele 
premieheffing. Ten opzichte van de huidige situatie komt dus de franchise 
te vervallen. 

Ter verdere vereenvoudiging van het sociale zekerheidsstelsel zouden de 
vereveningsbijdragen vervangen kunnen worden door formele premiehef-
fing. Voorts zou in de loondervingssfeer de netto-netto-koppeling plaats 
kunnen maken voor een bruto-bruto-koppeling omdat bij gelijkheid van de 
inhoudingen de netto uitkomst in beide gevallen gelijk is. In het kader van 
de feitelijke uitwerking van de stelselherziening zal hieraan - en aan een 
aantal andere aspecten - nadere aandacht moeten worden gegeven. 

Rekening houdend met het voorgaande kunnen voor een aantal niveaus 
de volgende inkomenseffecten worden berekend. Tabel 9.11 geeft de 
effecten voor de uitkeringen na aanpassingen in deze niveaus. In bijlage V 
zijn meer uitgebreide berekeningen opgenomen. 

Tabel 9 .11. Netto uitkering in % van netto dagloon, met en zonder gezinstoeslag 

Bruto loon per maand Bij 80% bruto Bij 70% bruto Bij 70% bruto 
(x f l . 1) (ongewij 

beleid) 
zigd + glijder 

schaal 
de 

gez 

met 

nstoeslag gezinstoeslag gezinstoeslag gez 

met zonder met zonder met zonder 

2203 (minimum) 97 83 97 74 97 74 
2610 89 85 87 76 87 73 
3045 (modaal) 85 85 78 78 78 73 
4570 (VA mod.) 83 83 75 75 67 67 
5699 (maximum) 84 84 75 75 65 65 

De maatregelen die betrekking hebben op een beperking van het uitke-
ringsrecht dan wel de uitkeringsduur zullen in voorkomende gevallen 
bovenvermelde effecten versterken. 

De inkomenseffecten voor ambtenaren zullen in het algemeen van gelijke 
orde zijn, als in tabel 9.11 voor particuliere werknemers gepresenteerd. 
Slechts voor uitkeringen die zijn afgeleid van een ambtelijk loon, hoger dan 
het maximum dagloon in de werknemersregelingen, zal het effect groter 
zijn. Bij de aanpassing van de uitkeringsduur kan voor ambtenaren bovendien 
een groter effect optreden dan voor particuliere werknemers, voor zover de 
huidige ambtelijke regelingen een langere duur hebben. 

De secundaire inkomenseffecten als gevolg van de lastendaling en de 
wijziging in de financieringsstructuur kunnen voor werknemers en uitke-
ringstrekkers worden geschat op - 2 % op minimumniveau tot +6% op het 
niveau van het maximum dagloon. Hierbij is nog geen rekening gehouden 
met invoering van een glijdende schaal aan de premiekant, wat zou leiden 
tot een verschuiving van premies van hoge naar lage inkomens. Dat zou 
het genoemde verschil in inkomenseffecten met ruwweg 1% vergroten. 

Bij deze inkomenseffecten moet worden bedacht dat hier een structurele 
situatie wordt weergegeven, die slechts geleidelijk en via overgangsmaat-
regelen zal intreden. De jaarlijkse effecten zullen dus veel geringer zijn. 
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Bovendien moet worden bedacht dat een deel van deze effecten toch zou 
optreden als gevolg van de eerder genoemde endogene lastenverschuiving 
tussen WAO en AAW (effect op minimumniveau +1,5%, voor het maxi-
mum dagloon +3%). De omvang en de onderlinge verhoudingen in de 
effecten tussen inkomens zullen worden betrokken in het totale, te voeren 
inkomensbeleid. Een toetsing daaraan kan zowel leiden tot compensatie 
via andere instrumenten van inkomensbeleid als tot het ter discussie 
stellen van de hier voorlopig gekozen financieringsstructuur. De vermelde 
effecten dienen voor uitkeringstrekkers te worden gesaldeerd met die 
vermeld in tabel 9.11 om de totale effecten van de stelselherziening te 
verkrijgen. 

Ten slotte zij nog opgemerkt dat onder de hier uitgewerkte financierings-
structuur de premiedruk in procenten van het nationale inkomen afneemt 
met circa 1 procentpunt. 

HOOFDSTUK 10. SAMENVATTING VOORSTELLEN EN ADVIESAANVRAGE 

10.1. De lange termijn 

Het kabinet meent dat het stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid 
en bij arbeidsongeschiktheid e r - langs de weg van gefaseerde aanpassing 
van bestaande regelingen - naar hoofdlijnen en structuur uiteindelijk als 
volgt uit zou kunnen zien: 

a. Loondervingsfase 

- Werknemers, waaronder het overheidspersoneel, ontvangen bij 
werkloosheid en arbeidsongeschiktheid een loonvervangende uitkering. 

- Die uitkering bedraagt aanvankelijk tot het minimumloon 70% en loopt 
daarboven (tot een maximum) geleidelijk af tot 60% van het laatstverdiende 
loon. 

- De duur van deze uitkering is beperkt. 
- Die duur is afhankelijk van het arbeidsverleden van de uitkeringsge-

rechtigde. 
- Binnen de beperkte duur wordt het verschil tussen het aanvankelijke 

uitkeringsbedrag en het sociaal minimum voor een alleenstaande in gelijke 
halfjaarlijkse stappen afgebouwd. 

b. Individuele uitkering op sociaal minimumniveau 

- Na de loondervingsfase zou voor werknemers een individueel recht op 
een uitkering ter hoogte van het sociaal minimum voor een alleenstaande 
kunnen gelden. 

- Bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid geldt dit recht zonder vooraf-
gaande loondervingsfase ook voor niet-werknemers; overwogen zou 
kunnen worden bij werkloosheid zelfstandigen tegen premiebetaling 
eenzelfde recht toe te kennen. 

c. Gezinstoeslagen 

- Tijdens de loondervingsfase en de periode met een individueel recht 
op een minimumuitkering wordt aan diegene, die de financiële zorg heeft 
voor anderen binnen de leefeenheid een gezinstoeslag verstrekt die de 
uitkering aanvult tot het niveau van het relevante sociaal minimum. 

- De toeslag wordt in beginsel slechts verstrekt, indien de leefeenheid 
niet over andere inkomsten uit of in verband met arbeid beschikt. 

- Voor die andere inkomsten geldt een beperkte vrijlating. 
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10.2. Realisatie 

Het kabinet is er zich van bewust, dat zo'n stelsel om meerdere redenen 
niet van vandaag op morgen volledig kan worden gerealiseerd. Allereerst 
ziet het kabinet de noodzaak zich op enkele punten vooralsnog beperkingen 
op te leggen bij het doen van concrete voorstellen om deze structuur al 
geheel in te vullen. 

Zo acht het kabinet de daarin begrepen gedachte om te streven naar 
gelijke uitkeringsregimes voor werklozen en (medisch) arbeidsongeschikten 
nog onvoldoende in de maatschappelijke discussie beleefd en doordacht. 
Het kabinet wil ruimte geven voor die discussie. Deze adviesaanvrage 
schetst de overwegingen en problemen bij realisatie van die gedachte. In 
afwachting van nadere studie zal het kabinet vooralsnog geen voorstellen 
doen om de duur van de huidige loongerelateerde uitkering tot het 65ste 
jaar bij (medische) arbeidsongeschiktheid te wijzigen. Het stelt uw advies 
ter zake echter op hoge prijs. 

De gedachte om de uitkeringsrechten van werklozen en arbeidsongeschik-
ten dichter bij elkaar te brengen wil het kabinet voorlopig door een drietal 
maatregelen inhoud geven. Allereerst door voorstellen die ertoe zullen 
leiden, dat voor gezonde werklozen en voor werklozen die deels arbeids-
ongeschiktheid zijn, voor wat betreft de werkloosheidscomponent gelijke 
uitkeringsrechten gelden. Daarnaast door de uitkeringspercentages voor 
loongerelateerde uitkeringen bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te 
harmoniseren. Ten slotte door op de in duur te differentiëren loondervings-
uitkering bij werkloosheid aan te sluiten met een «tussenfase» met indivi-
duele uitkeringen op het minimumniveau van het sociaal minimum voor 
een alleenstaande. Voornamelijk op grond van financiële overwegingen 
moet die tussenfase vooralsnog beperkt blijven tot één jaar. Daarna komt 
betrokkene in aanmerking voor bijstand, die slechts wordt verleend voor 
zover andere bestaansmiddelen (inclusief vermogen) van de leefeenheid, 
waartoe de betrokkene behoort, niet toereikend zijn. 

Naast deze terughoudendheid op meer principiële gronden ten aanzien 
van gelijke uitkeringsregimes voor werklozen en arbeidsongeschikten, is 
ook om praktische redenen volledige realisatie niet nu al mogelijk. Zo moet 
voorlopig worden volstaan met een koppeling van de duur van de loonder-
vingsfase bij werkloosheid aan de leeftijd van de betrokkene. Het kabinet 
denkt daarbij aan een regeling volgens welke 

Bij een leeftijd van Een loondervingsuitkering wordt 
verstrekt gedurende ten hoogste 

< 23 'A jaar 
2 3 - 2 9 1 jaar 
30-34 1 VS jaar 
3 5 - 3 9 2 jaar 
4 0 - 4 4 2V4jaar 
45-49 3 jaar 
50-54 3VS jaar 
5 5 - 6 0 4 jaar 
> 60 5 jaar 

Het kabinet is voornemens te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn 
om deze koppeling aan de leeftijd op zo kort mogelijke termijn te kunnen 
vervangen door een koppeling aan de duur van het arbeidsverleden. 

Ten slotte is realisatie niet van vandaag op morgen mogelijk, omdat de 
stelselwijziging tot stand zal moeten komen door middel van een geleidelijke 
aanpassing van bestaande regelingen in de komende jaren. Deze geleidelijke 
aanpassing van bestaande regelingen kan dan - eventueel ook weer 
gefaseerd - worden afgesloten met een harmonisatie binnen een nieuwe 
wettelijke structuur. In die zin vormt het beschreven stelsel vooral een 
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Gefaseerde maatregelen tot stelselherziening 

kader waarbinnen stap voor stap het bestaande stelsel telkens op onderdelen 
kan worden gewijzigd. Een dergelijke stap-voor-stap-benadering is te meer 
nodig om de inkomenseffecten -. met name voor de oude gevallen -
aanvaardbaarte doen zijn. Ook kunnen aldus ombuigingen en daartegenover 
staande uitbreidingen van rechten (gelijke behandeling van man en vrouw 
in de WWV; invoering tussenfase) in de tijd beter op elkaar worden 
afgestemd. Tevens wordt een eventuele tussentijdse bijstelling van de hier 
geformuleerde voorstellen op grond van herziene financieel-economische 
inzichten in de komende jaren beter mogelijk. 

Onderstaand wordt nog eens samengevat welke concrete maatregelen 
het kabinet voor de periode 1984-1986 voor ogen staan: 

Ombuigingen' 

1984 1985 1986 structureel 

A. Aanpassingen in het niveau van de 
uitkeringen 

A . 1 . Verlagen en harmoniseren bruto 
uitkeringspercen tages 
- nieuwe gevallen WW/WWV/WAO: 
vanaf 1984 70% 
- oude gevallen WWV: vanaf 1984 70% 1 
- oude gevallen WW/WAO: in 1984 75%, f 
in 1985 70% 

A.2. Glijdende schaal 
- aflopend tot 65% bij maximumdagloon: > 
WWV 1984, WW/WAO in 1985 ( 
- aflopend to t 60% bij maximumdagloon: t 
WWV in 1985, WW/WAO in 1986 ) 

A.3. Afzonderlijke gezinstoeslagenwet in 1985 

-510 

-910 

- 9 7 0 

-1080 

1120 

- 9 2 0 

-1420 

-170 

p.m. 

2050 

-380 

p.m. 

-2040 

- 1 3 4 0 

p.m. 

- 2 0 4 0 

-1340 

p.m. 

- 1 5 9 0 -2930 -3380 - 3 3 8 0 

B. Aanpassingen in het uitkeringsrecht en 
de uitkeringsduur 

B.1. Verdiscontering werkloosheid uit AAW/-
WAO schrappen 
— schrappen verdiscontering, differentiatie 
uitkeringsduur + afbouw 
nieuwe gevallen in 1985 
oude gevallen volgens overgangsregeling 
— invoeren tussenfase in 1985 (kosten 
voor werkloosheidscomponent 
AAW/WAO) 

B.2. Werkloosheidsregelingen 
WW/WWV 
— elimineren WWV-kostwinners-
brpalingen in 1985 
— differentiatie WWV uitkeringsduur + 
afbouw in 1985 
— invoeren tussenfase in 1985 (kosten 
voor huidige werkloosheidsregelingen) 
— eventueel integratie WW/WWV met als 
criterium onvri jwil l ige werkloosheid in 
1985 

Totaal 

- 2 5 
- 3 0 0 

+ 130 

-100 
-500 

+ 130 

- 2 5 1 5 2 

195 

1000 + 1000 + 1000 

-890 -890 -890 

+530 +330 +530 

p.m. p.m. p.m. 
+640 +640 +640 

1590 - 2 4 8 5 -3210 - 5 1 2 5 

1 In prijzen en volumina 1983. Bedragen 
zijn in de tabel cumulatief weergegeven. 
Horizontaal wi l dat zeggen dat de voor 
1985 resp. 1986 ingevulde bedragen 
de totaal door de aangegeven maat-
regel in dat jaar bereikte ombuiging weer-
geeft. 

Verticaal gelezen houdt dat in, dat 
bijvoorbeeld onder maatregel A.2 het 
cumulatie-effect ten aanzien van de 
maatregel A.1 is afgetrokken, en zo 
vervolgens. Daardoor worden de ver-
melde bedragen optelbaar. 
2 Incl . 85 min. bij niet-werknemers. 
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10.3. Schematische weergave 

Onderstaand schema brengt de werking van de voor de korte termijn 
voorgestelde uitkeringssystematiek bij werkloosheid (de werkloosheidsconv 
ponent in de arbeidsongeschiktheidsregelingen daaronder begrepen) in de 
tijd in beeld: 

tijd 

In dit schema is het minimumloon gesteld op 100 en het dagloon van 
betrokkene bij wijze van voorbeeld op 200. De uitkering bedraagt aanvankelijk 
70% van 100 vermeerderd met 50% van 100 dus 120. Betrokkene is 36 jaar 
oud als hij werkloos wordt en heeft daarom gedurende ten hoogste 2 jaar 
recht op een aan het loon gerelateerde uitkering. Gedurende die periode 
wordt het verschil tussen de uitkering (120) en het sociaal minimum voor 
een alleenstaande (70) in gelijke halfjaarlijkse stappen afgebouwd. In het 
gegeven voorbeeld gaat het om vier stappen van elk 12Va%. Bij voortdurende 
werkloosheid daalt de loonafhankelijke uitkering na een jaar tot onder het 
niveau van het minimumloon. Betrokkene kan dan in aanmerking komen 
voor een gezinstoeslag, die de uitkering aanvult tot ten hoogste het bedrag 
van het minimumloon. Het recht op en de hoogte van de toeslag hangt af 
van de samenstelling van de leefeenheid en de omvang van de andere 
inkomsten uit of in verband met arbeid van de leefeenheid. De gezinstoeslag 
kan ook worden verleend tijdens de ten hoogste één jaar durende tussenfase. 
Tijdens de tussenfase ontvangt betrokkene - onafhankelijk van de samen-
stelling van het gezin en de inkomsten van zijn eventuele partner - een 
uitkering op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande 
(70). Na de tussenfase komt betrokkene in aanmerking voor (aanvullende) 
bijstand, tot het relevante sociaal minimum, tenzij de leefeenheid ook 
zonder bijstand over voldoende bestaansmiddelen (vermogen inbegrepen) 
beschikt. Ingevolge de voorgestelde vrijlatingsregeling kan het totaal van 
uitkering, toeslag en andere inkomsten, c.q. bijstand en andere inkomsten 
oplopen tot 115. 
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Een schema voor de vooralsnog geldende uitkeringen in geval van 
(medische) arbeidsongeschiktheid wordt hier niet gepresenteerd. Voors-
hands blijven immers de huidige AAW en WAO gelden. 

De structureel door het kabinet beoogde uitkeringssystematiek bij 
werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid wordt in beeld gebracht, 
wanneer in bovenstaand schema het blok bijstand wordt vervangen door 
een in de tijd verder doorlopen van de tussenfase, de individuele uitkering 
op het niveau van het sociaal minimum voor een alleenstaande (70), 
eventueel aangevuld met een gezinstoeslag. 

10. Gevraagd advies 

Gevraagd wordt te adviseren over het beschreven stelsel van sociale 
zekerheid bij werkloosheid en bij arbeidsongeschiktheid, tegen de achter-
grond van de geschetste drieledige redengeving voor stelselherziening. Het 
kabinet is er zich terdege van bewust, dat een beoordeling van de in deze 
adviesaanvrage beschreven, verstrekkende voorstellen geen eenvoudige 
zaak zal zijn. Het vraagt in verband daarmee om prioriteit voor de advisering 
over de in de periode 1984-1986 concreet te realiseren, gefaseerde aanpas-
singen (de tabel van paragraaf 10.2), opdat realisatie van de ombuigings-
taakstelling uit het regeerakkoord voor die periode mede door middel van 
stelselherziening (de in het regeerakkoord afzonderlijk genoemde herziening 
van de arbeidsongeschiktheidsregelingen, waar het de werkloosheidscom-
ponent betreft, daaronder begrepen) kan worden bereikt. Teneinde dat 
mogelijk te maken zou het kabinet gaarne op de kortst mogelijke termijn 
over adviezen ter zake beschikken. Ten aanzien van de uiteindelijke structuur 
van dat herziene stelsel zou dan een nadere advisering kunnen volgen. Het 
kabinet hecht er aan dat nadere advies uiterlijk 1 juli 1984 te mogen 
ontvangen. Ook die zaken die eerst op iets langere termijn vorm hoeven te 
krijgen - zoals de eventuele herziening van de WAO ten aanzien van de 
medische arbeidsongeschiktheidscomponent en de bijzondere positie 
daarbij van arbeidsongevallen en beroepsziekten - zullen immers met 
spoed ter hand moeten worden genomen om op niet te lange termijn tot 
een afronding ook daarvan te komen. 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 

Bijlage I1. Gespreksnotitie 

«Herziening van het stelsel van sociale zekerheid» (Gedrukte stukken 
Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17475, nrs. 1-2) 

Bijlage II1 

Idem, nadere brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(Gedrukte stukken Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17475, nr. 3) 

1 Deze bijlagen zijn uitsluitend meegezonden 
aan de adviesorganen. 
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Bijlage III 

Vergelijking inkomenseffecten van een twee-trajectensysteem en een 

systeem van loondervingsregelingen met vangnet. 

Tabel III.1. Bruto en netto inkomenseffecten bij 70% bruto 

Tabel III.2. Bruto en netto inkomenseffecten bij 70% bruto + glijdende 
schaal 

Bijlage I I I .1 Vergelijking van tweetrajecten-systematiek (Heroverwegingsrapport, variant 10) met een systeem van loonderving 
met vangnet (70% bruto) 

Bruto Huidige Tweetrajecten- Loonderving met Netto Huidige Tweetrajecten Loonderving met 
loon in uitke- systeem vangnet loon in uitke- systeem vangnet 
guldens ring guldens ring 
per vaste idem met zonder per vaste 
maand basis + zonder gezins- gezins- maand basis + 

aanvul- gezins- toeslag toeslag aanvul-
ling + toeslag ling + 
gezins- gezins-
toeslag toeslag 

2203 2198 2198 1549 2198 1549 1543 1521 1521 1140 1521 1140 
2284 2198 2198 1606 2198 1606 1583 1521 1521 1175 1521 1175 
2293 2198 2198 1682 2198 1682 1631 1521 1521 1222 1521 1222 
2501 2198 2198 1758 2198 1758 1677 1521 1521 1269 1521 1269 
2610 2198 2198 1834 2198 1834 1725 1521 1521 1316 1521 1317 
2719 2198 2198 1910 2198 1911 1771 1521 1521 1363 1521 1363 
2828 2262 2198 1986 2198 1987 1817 1549 1521 1410 1521 1411 
3045 2436 2198 2139 2198 2139' 1911 1624 1521 1491 1521 1491 
3263 2610 2291 2291 2291 2291 1996 1700 1563 1563 1563 1563 
3480 2784 2443 2443 2443 2443 2092 1773 1628 1628 1628 1628 
3698 2958 2595 2595 2596 2596 2192 1848 1693 1693 1693 1693 
3915 3132 2748 2748 2748 2748 2291 1917 1758 1758 1758 1758 
4133 3306 2900 2900 2900 2900 2389 1985 1822 1822 1822 1822 
4350 3480 3052 3052 3052 3052 2488 2063 1886 1886 1886 1886 
4785 3828 3357 3357 3357 3357 2684 2222 2008 2008 2008 2008 
5220 4176 3661 3661 3661 3661 2861 2381 2147 2147 2147 2147 
5655 4524 3966 3966 3966 3966 3034 2538 2285 2285 2285 2285 
5699 4559 3996 3996 3996 3996 3054 2554 2298 2298 2998 2298 

' Modaal dagloon. 

Bruto in % van het bruto loon Netto in % van het netto loon 

2202,62 99,8 99,8 70,3 99,8 70,3 100,0 98,6 98,6 73,9 98,6 73,9 
22S3.75 96,3 96,3 70,3 96,3 70,3 100,0 96,1 96,1 74,2 96,1 74,3 
2392,50 91,9 91,9 70,3 91,9 70,3 100,0 93,3 93,3 75,0 93,3 75,0 
2501,25 87,9 87,9 70,3 87,9 70,3 100,0 90,7 90,7 75,7 88,7 75,7 
2610,00 84,2 84,2 70,3 84,2 70,3 100,0 88,2 88,2 76,3 88,2 76,3 
2718,75 80,9 80,9 70,3 C0,9 70,3 100,0 85.9 85,9 77,0 85,9 77,0 
2827,50 80,0 77,7 70,3 77,7 70,3 100,0 85,3 83,7 77,6 83,7 77,6 
3045,00 80,0 72,2 70,2 72,2 70,2' 100,0 85,0 79,6 78,0 79,6 78,0 
3262,50 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 85,1 78,3 78,3 78,3 78,3 
3480,00 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 84,7 77,8 77,8 77,8 77,8 
3697,50 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 84,3 77,2 77,2 77,2 77,2 
3915,50 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 83.6 76,7 76,7 76,7 76,7 
4132,50 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 83,1 76,3 76,3 76,3 76,3 
4350,00 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 82,9 75,8 75,8 85,8 75,8 
4785,00 80,0 70,2 70,2 70,2 70,2 100,0 82,8 74,8 74,8 74,8 74,8 
5220,00 80,0 70,1 70,1 70,1 70,1 100,0 83,2 75,1 75,1 75,1 75,1 
5655,00 80,0 70,1 70,1 70,1 70,1 100,0 83,6 75,3 75,3 75,3 75,3 
5698,50 80,0 70,1 70,1 70,1 70,1 100,0 83,7 75,3 75,3 75,3 75,3 

1 = Modaal dagloon. 

idem met zonder 
zonder gezins- gezms-
gezins- toeslag toeslag 
toeslag 
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Bijlage I I I .2 Vergelijking van tweetrajecten systematiek (Heroverwegingsrapport, variant 11) met een systeem van loonderving met 
vangnet (70% bruto en glijdende schaal) 

Bruto Huidige Tweetra|ecten- Loonderving met 
loon in uitke- systeem vangnet 
guldens ring 
per vaste idem met zonder 
maand basis + zonder gezins- gezins-

aanvul- gezins- toeslag toeslag 
ling + toeslag 
gezins-
toeslag 

2203 2198 2198 1549 2198 1549 
2284 2198 2198 1590 2198 1590 
2393 2198 2198 1644 2198 1644 
2501 2198 2198 1698 2198 1698 
2610 2198 2198 1753 2198 1753 
2719 2198 2198 1807 2198 1807 
2828 2262 2198 1861 2198 1862 
3045 2436 2198 1970 2198 1970' 
3263 2610 2198 2079 2198 2079 
3480 2784 2198 2188 2198 2188 
3698 2958 2296 2296 2297 2297 
3915 3132 2405 2405 2405 2405 
4133 3306 2514 2514 2514 2514 
4350 3480 2623 2623 2623 2623 
4785 3828 2840 2840 2840 2840 
5220 4176 3058 3058 3058 3058 
5655 4524 3275 3275 3275 3275 
5699 4559 3297 3297 3297 3297 

1 = Modaal dagloon. 

Bruto in % van het bruto loon 

2202,62 99,8 99,8 70,3 99,8 70,3 
2283,75 96,3 96,3 69,6 96,3 69,6 
2392,50 91,9 91,9 68,7 91,9 68,7 
2501,25 87,9 87,9 67,9 97,9 67,9 
2610,00 84,2 84,2 67,2 84,2 67,2 
2718,75 80,9 80,9 66,5 80,9 66,5 
2827,50 80,0 77,7 65,8 77,7 65,8 
3045,00 80,0 72,2 64,7 72,2 64,7' 
3262,50 80,0 67,4 63,7 67,4 63,7 
3480,00 80,0 63,2 62,9 63,2 62,9 
3697,50 80,0 62,1 62,1 62,1 62,1 
3915,00 80,0 61,4 61,4 61,4 61,4 
4132,50 80,0 60,8 60,8 60,8 60,8 
4350,00 80,0 60,3 60,3 60,3 60,3 
4785,00 80,0 59,4 59,4 59,4 59,4 
5320,00 80,0 58,6 58,6 58,6 58,6 
5655,00 80,0 57,9 57,9 57,9 57,9 
5698,50 80,0 57,9 57,9 57,9 57,9 

1 = Modaal dagloon 

Netto Huidigf; Tweetrajecten- Loonderving met 
loon in uitke- systeem vangnet 
guldens ring 
per vaste idem met zondei 
maand basis + zonder gezins- gezins-

aanvul- gezins- toeslag toeslag 
ling + toeslag 
gezins-
toeslag 

1543 1521 1521 1140 1521 1140 
1583 1521 1521 1165 1521 1165 
1631 1521 1521 1200 1521 1200 
1677 1521 1521 1233 1521 1233 
1725 1521 1521 1266 1521 1266 
1771 1521 1521 1299 1521 1299 
1817 1549 1521 1334 1521 1334 
1911 1624 1521 1400 1521 1400 
1996 1700 1521 1462 1521 1462 
2092 1773 1521 1515 1521 1515 
2192 1848 1565 1565 1565 1565 
2291 1917 1611 1611 1611 1611 
2389 1985 1657 1657 1657 1657 
2488 2063 1703 1703 1703 1703 
2684 2222 1797 1797 1797 1797 
2861 2381 1890 1890 1890 1890 
3034 2538 1972 1972 1973 1973 
3054 2554 1982 1982 1982 1982 

Netto in % van het netto loon 

100,0 98,6 98,6 73,9 98,6 73,9 
100,0 96,1 96,1 73,6 96,1 73,6 
100,0 93,3 93,3 73,6 93,3 73,6 
100,0 90,7 90,7 73,5 90,7 73,5 
100,0 88,2 88,2 73,4 88,2 73,4 
100,0 85.9 85,9 73,4 85,9 73,4 
100,0 85,3 83,7 73,4 83,7 73,4 
100,0 85,0 79,6 73,3 79,6 73,3 
100,0 85,1 76,2 73,2 76,2 73,2 
100,0 84,7 72,7 72,4 72,7 72,4 
100,0 84,3 71,4 71,4 71,4 71,4 
100,0 83,0 70,3 70,3 70,3 70,3 
100,0 83,1 69,4 69,4 69,4 69,4 
100,0 82,9 68,5 68,5 68,5 68,5 
100,0 82,8 67,0 67,0 67,0 67,0 
100,0 83,2 66,1 66,1 66,1 66,1 
100,0 83,6 65,0 65,0 65,0 65,0 
100,0 83,7 64,9 64,9 64,9 64,9 
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Bijlage IV 

Structurele uitkeringslasten en financieringsstructuur bij ongewijzigd 
beleid (x fl. min). 

Bijlage IV. Structurele uitkeringslasten en financieringsstructuur bij ongewijzigd beleid (x fl. min.) 

Uitkerings- Overheids-
budget 

Financiering door: Overheids-
budget 

werkgevers werknemers ntet-werknemers 

Overheids-
budget 

overheid bedrijven overheid bedrijven 

W A O 1 3 6 1 0 1 062 5 018 7 000 5 3 1 

A B P 2 710 1 030 2 3 3 8 1 6 5 1 5 117 

AAW (overige) 1 515 3 0 3 1 061 152 

Totaal arbeidsongesch. 
WW 

17 835 
3 800 

1 030 1 598 6 894 
365 

5 1 5 7 000 
3 435 

7 9 9 

W W V 6 220 6 220 
Ambt . reg. 3 4 0 3 4 0 

R W W 3 975 3 975 

Totaal werkloosheid 14 335 10 535 3 6 5 3 435 

Totaal loonderving 32 170 11 565 1 598 7 259 5 1 5 10 434 7 9 9 

Bijlage V 

Bruto en netto inkomenseffecten stelselherziening (in guldens en in 
procenten) 

Tabel V.1. Bruto en netto inkomenseffecten bij 80% bruto (ongewijzigd 
beleid) 

Tabel V.2. Bruto en netto inkomenseffecten bij 70% bruto 

Tabel V.3. Bruto en netto inkomenseffecten bij 70% bruto + glijdende 
schaal 

Tabel V . 1 . Bruto en netto inkomenseffecten bij 80% bruto (ongewijzigd beleid) 

Bruto Eguivalente looiv Totaal Loon Totaal uitkering 
loon in dervingsuitkering uitkering 
guldens 
per 
maand 

op basis van het 
inkomen 

guldens 
per 
maand 

op basis van het 
inkomen zonder m e t zonder m e t 

guldens 
per 
maand gezins gezins gezins 

tot 
M L 

boven 
ML 

toeslag toeslag toeslag toeslag 

bruto in guldens netto in guldens 

2203 1762 0 1762 2198 1543 1272 1521 
2284 1762 6 5 1827 2198 1583 1313 1521 
2393 1762 1 5 2 1914 2198 1631 1365 1521 
2501 1762 2 3 9 2001 2198 1677 1419 1521 
2610 1762 3 2 6 2088 2198 1725 1467 1521 
2719 1762 4 1 3 2175 2198 1771 1510 1521 
2828 1762 5 0 0 2262 2262 1817 1549 1549 
3045 1762 6 7 4 2436 ' 2436 1911 1624 1624 
3263 1762 8 4 8 2610 2610 1996 1700 1700 
3480 1762 1022 2784 2784 2092 1773 1773 
3698 1762 1196 2958 2958 2192 1848 1848 
3915 1762 1370 3132 3132 2291 1917 1917 
4133 1762 1544 3306 3306 2389 1985 1985 
4350 1762 1718 3480 3480 2488 2063 2063 
4785 1762 2066 3828 3828 2684 2222 2222 
5220 1762 2414 4176 4176 2861 2381 2381 
5655 1762 2762 4524 4524 3034 2538 2538 
5699 1762 2797 4559 4559 3054 2554 2554 

1 = Modaal dagloon. 
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Bruto in procenten van het bruto loon Netto in % van het netto loon 

2202,62 80,0 0,0 80,0 99,8 100,0 82,4 98.6 
2283,75 77,2 2,8 80,0 96,3 100,0 82,9 96,1 
2392,50 73,7 6,4 80,0 91,9 100,0 83,7 93,3 
2501,25 70,5 9,6 80,0 87,9 100,0 84,6 90,7 
2610,00 67,5 12,5 80,0 84,2 100,0 85,1 88,2 
2718,75 64,8 15,2 80,0 80,9 100,0 85,3 85,9 
2827,50 62,3 17,7 80,0 80,0 100,0 85,3 85,3 
3045,00 57,9 22,1 80,0 80,0' 100,0 85,0 85 0 
3262,50 54,0 26,0 80,0 80,0 100,0 85,1 85,1 
3480,00 50,6 29,4 80,0 80,0 100,0 84,7 84,7 
3697,50 47,7 32,3 80,0 80,0 100,0 84,3 84,3 
3915,00 45,0 35,0 80,0 80,0 100,0 83,6 83,6 
4132,50 42,6 37,4 80,0 80,0 100,0 83,1 83,1 
4350,00 40,5 39,5 80,0 80,0 100,0 82,9 82,9 
4785,00 36,8 43,2 80,0 80,0 100,0 82,8 82,8 
5220,00 33,8 46,2 80,0 80,0 100,0 83,2 83,2 
5655,00 31,2 48,8 80,0 80,0 100,0 83,6 83,6 
5698,50 30,9 49,1 80,0 80,0 100,0 83,7 83,7 

' = Modaal dagloon 

Tabel V.2. Bruto en netto inkomenseffecten bij 70% bruto 

Bruto Equivalente loon- Totaal Loon Totaal u itkering 
loon in dervingsuitki =i ing uitkering 
guldens 
per 
maand 

op basis van 
inkomen 

het guldens 
per 
maand 

op basis van 
inkomen 

het 
zonder met zonder met 

guldens 
per 
maand 

tot 
ML 

boven 
ML 

toeslag toeslag toeslag toeslag 

Bruto in guldens Netto in guldens 
2203 1549 0 1549 2198 1543 1140 1521 
2284 1549 57 1606 2198 1583 1175 1521 
2393 1549 133 1682 2198 1631 1222 1521 
2501 1549 209 1758 2198 1677 1269 1521 
2610 1549 285 1834 2198 1725 1317 1521 
2719 1549 361 1911 2198 1771 1363 1521 
2828 1549 438 1987 2198 1817 1411 1521 
3045 1549 590 2139 2198 ' 1911 1491 1521 
3263 1549 742 2291 2291 1996 1563 1563 
3480 1549 894 2443 2443 2092 1628 1628 
3698 1549 1047 2596 2596 2192 1693 1693 
3915 1549 1199 2748 2748 2291 1758 1758 
4133 1549 1351 2900 2900 2389 1822 1822 
4350 1549 1503 3052 3052 2488 1886 1886 
4785 1549 1808 3357 3357 2684 2008 2008 
5220 1549 2112 3661 3661 2861 2147 2147 
5655 1549 2417 3966 3966 3034 2285 2285 
5699 1549 2447 3996 3996 3054 2298 2298 

Bruto in procenten van het bruto loon Netto in % van het netto loon 

2202,62 70,3 0,0 70,3 99,8 100,0 73,9 98,6 
2283,75 67,8 2,5 70,3 96,3 100,0 74,3 96,1 
2392,50 64,7 5,6 70,3 91.9 100,0 75,0 93,3 
2501,25 61,9 8,4 70,3 87,9 100,0 75,7 90,7 
2610,00 59,3 10,0 70,3 84,2 100,0 76.3 88,2 
2718,75 57,0 13,3 70,3 80,9 100,0 77,0 85,9 
2827,50 54,8 15,5 70,3 77,7 100,0 77,6 83,7 
3045,00 50,9 19,4 70,2 72,2' 100,0 78,0 79,6 
3262,50 47,5 22,7 70,2 70,2 100,0 78,3 78,3 
3480,00 44,5 25,7 70,2 70,2 100,0 77,8 77.8 
3697,50 41,9 28,3 70,2 70,2 100,0 77,2 77,2 
3915,00 39,6 30,6 70,2 70,2 100,0 76,7 76,7 
4132,50 37,5 32,7 70,2 70,2 100,0 76,3 76,3 
4350,00 35,6 34,6 70,2 70,2 100,0 75,8 75,8 
4785,00 32,4 37,8 70,2 70,2 100,0 74,8 74,8 
5220,00 29,7 40,5 70,1 70,1 100,0 75,1 75,1 
5655,00 27,4 42,7 70,1 70,1 100,0 75,3 75,3 
5698,50 27,2 42,9 70.1 70,1 100,0 75,3 75,3 

' • Modaal dagloon 
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Tabel V.3. Bruto en netto inkomenseffecten bij 70% bruto + glijdende schaal 

Bruto Equivalente loon- Totaal Loon Totaal uitkering 
loon in dervingsu itkering uitkering 
guldens op basis van het guldens op basis van het 
per 
maand 

inkomen zonder met 
gezins-
toeslag 

zonder met per 
maand 

to t boven toeslag 

met 
gezins-
toeslag toeslag toesl ag 

ML M L 

bruto in guldens netto in guldens 

2203 1549 0 1549 2198 1543 1140 1521 
2284 1549 41 1590 2198 1583 1165 1521 
2393 1549 95 1644 2198 1631 1200 1521 
2501 1549 149 1698 2198 1677 1233 1521 
2610 1549 204 1753 2198 1725 1266 1521 
2719 1549 258 1807 2198 1771 1299 1521 
2828 1549 313 1862 2198 1817 1334 1521 
3045 1549 421 1970 2198 ' 1911 1400 1521 
3263 1549 530 2079 2198 1996 1462 1521 
3480 1549 639 2188 2198 2092 1515 1521 
3698 1549 748 2297 2297 2192 1565 1565 
3915 1549 856 2405 2405 2291 1611 1611 
4133 1549 965 2514 2514 2389 1657 1657 
4350 1549 1074 2623 2623 2488 1703 1703 
4785 1549 1291 2840 2840 2684 1797 1797 
5220 1549 1509 3058 3058 2861 1890 1890 
5655 1549 1726 3275 3275 3034 1973 1973 
5699 1549 1748 3297 3297 3054 1982 1982 

Bruto m procenten van het bruto loon Netto in % van het netto loon-

2202,62 70,3 0,0 70,3 99,8 100,0 73,9 98,6 
2283,75 67,8 1,8 69,6 96,3 100,0 73,6 96,1 
2392,50 64,7 4,0 68,7 91,9 100,0 73,6 93,3 
2501,25 61.9 6,0 67,9 87,9 100,0 73,5 90,7 
2610,00 59,3 7,8 67,2 84,2 100,0 73,4 88,2 
2718,75 57,0 9,5 66,5 80,9 100,0 73,4 85,9 
2827,50 54,8 11,1 65,8 77,7 100,0 73,4 83,7 
3045,00 50,9 13,8 64,7 72,2' 100.0 73,3 79,6 
3262,50 47,5 16,2 63,7 67,4 100,0 73,2 76,2 
3480,00 44,5 18,4 62,9 63,2 100,0 72,4 72,7 
3697,50 41,9 20,2 62,1 62,1 100,0 71,4 71.4 
3915,00 39,6 21,9 61,4 61,4 100,0 70,3 70,3 
4132,50 37.5 23,4 60,8 60,8 100,0 69,4 69,4 
4350,00 35,6 24,7 60,3 60,3 100,0 68.5 68,5 
4785,00 32,4 27,0 59,4 59,4 100,0 67,0 67,0 
5220,00 29.7 28,9 58,6 58,6 100,0 66,1 66,1 
5655,00 27,4 30,5 57,9 57,9 100.0 65,0 65,0 
5698,50 27,2 30,7 57,9 57,9 100,0 64,9 64,9 

1 = Modaal dagloon 
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