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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 26 oktober 1982 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' voerde, 
ten vervolge op de op 1 juli 1982 over dit onderwerp gehouden gedachten-
wisseling, op 25 augustus 1982 een tweede mondeling overleg. Zij heeft de 
eer daarvan als volgt verslag uit te brengen. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had behoefte naar 
aanleiding van zijn schriftelijk antwoord op een vraag van mevrouw 
Groenman inzake de consequenties van de vergrijzing van de bevolking 
voor de ouderdomsverzekering2 kennelijk gerezen misverstanden weg te 
nemen. Mevrouw Groenman heeft, aldus de bewindsman, de suggestie 
gedaan de toekomstige lasten van de AOW nu reeds op te vangen door 
middel van een gedeeltelijke financiering op basis van het kapitaaldekkings-
stelsel. In het schriftelijk antwoord zei de Minister te hebben uiteengezet, 
dat voor de voorziene problemen de vraag naar een oplossing, al dan niet 
via kapitaaldekking, niet primair staat. Eerst dient de vraag beantwoord of 
een stijging van de lasten moet leiden tot een verhoging van de premie-
ontvangsten of tot een verlaging van de uitkeringen nu of in de toekomst. 
Gezien de beknoptheid van het schriftelijk antwoord zei de Minister zich te 
kunnen voorstellen, dat zij, die in die mededeling een pleidooi tot het ter 
discussie stellen van de AOW-pensioenen hebben gelezen, enigszins in 
verwarring zijn gebracht. Het schriftelijk antwoord mag geenszins worden 
beschouwd als een beleidsopvatting; daarvoor is het vraagstuk nog 
onvoldoende onderzocht. Op dit moment bestaat o.a. nog te weinig inzicht 
in de gevolgen van de steeds ouder wordende Nederlandse bevolking voor 
de financierbaarheid van de ouderdomsverzekering. De financierbaarheid 
wordt immers, zo zette de Minister uiteen, naast door de te verwachten 
lasten, even zo sterk bepaald door het draagvlak van de financiering van de 
AOW. Voorts kunnen de lasten van de ouderdomsvoorziening niet los 
worden gezien van de andere taken van de collectieve sector. De demogra-
fische ontwikkeling, die een groeiend aantal ouderen te zien geeft, kan 
tevens leiden tot een in verhouding tot heden laag kindertal. Zulks zou tot 
lagere lasten voor het onderwijs en voor de kinderbijslag aanleiding zijn, 
waarmee de verhoogde lasten voor de ouderdomsvoorziening gedeeltelijk 
zouden worden gecompenseerd. 

De Minister achtte het, gezien ook dit bredere kader waarin het vraagstuk 
van de AOW dient te worden geplaatst, thans niet opportuun uitspraken te 
doen over uitsluitend de financiering en de financierbaarheid van de 
ouderdomsverzekering in de toekomst. 
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Aan het einde van zijn inleidende woorden gekomen zei de Minister nog 
enkele woorden te willen wijden aan de vorming van extra reserves thans 
ter financiering van lasten in de toekomst. Dergelijke reserves zouden een 
adequaat antwoord kunnen zijn op een tijdelijke piek in de vraag naar 
ouderdomspensioenen. Een structureel groter aandeel bejaarden in onze 
bevolking zal echter bij gelijkblijvend uitkeringsniveau uiteindelijk leiden tot 
een structureel hogere premie. Bovendien, zo oordeelde de Minister, zijn er 
in de huidige tijd nauwelijks mogelijkheden voor reservevorming. In een 
tijd, waarin algemeen wordt gezocht naar een weg terug uit de te sterk 
gegroeide collectieve sector, lijken met een dergelijke reservevorming de 
problemen alleen maar te worden verzwaard. 

Concluderend merkte de bewindsman op te hopen dat de commissie zal 
hebben begrepen dat er geenszins beleidsvoornemens bestaan ten aanzien 
van een verlaging van de AOW-pensioenen ten behoeve van de veiligstelling 
van deze pensioenen in de toekomst. Evenmin achtte de Minister het 
voorshands een oplossing over te gaan tot fondsvorming met het oog op 
de toekomst. Wel dienen de consequenties van de vergrijzing van het 
Nederlandse volk voor de financiering van de AOW nader te worden 
geanalyseerd. De noodzaak daartoe werd overigens reeds uitgesproken in 
de adviesaanvrage aan de SER van 17 juli 1981 over de gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen in de AOW. Pas wanneer deze analyse, die 
overigens het gehele sociale zekerheidsstelsel dient te betreffen, heeft 
plaatsgevonden, kunnen concrete beleidsvoornemens worden ontwikkeld. 

De heer Buurmeijer (P.v.d.A.) herinnerde aan de door hem in het op 1 juli 
1982 gevoerde overleg uitgesproken vrees dat de meervoudige doelstellin-
gen van een discussie over een stelselherziening gemakkelijk geheel in de 
schaduw worden geplaatst van de allesoverheersende wens tot bezuinigen. 
Dat hij niet ten onrechte deze vrees onder woorden had gebracht achtte de 
heer Buurmeijer thans aangetoond met de inhoud van het zojuist door de 
Minister uitgesproken betoog over de AOW, maar ook met het feit, dat zijn 
op 1 juli 1982 gedane uitspraak, dat bij het achterwege blijven van stelsel-
wijzigingen per 1 januari 1983 globale ombuigingsmaatregelen onontkoom-
baar zijn, het verloop van het toen gevoerde overleg op verstrekkende 
wijze had beïnvloed. Niettemin toonde dit lid zich verheugd over de 
uitspraken van de Minister over de AOW; de grote onrust, die de Minister 
in het zomerreces van de Kamer met zijn schriftelijk antwoord inzake de 
voornemens met de AOW had doen ontstaan en het vermoeden dat aan de 
solidariteit met een deel van de niet-actieven een einde zou worden 
gemaakt zijn daarmee weggenomen. Het had echter met deze onrust en 
deze vermoedens nooit zover mogen komen, aldus de heer Buurmeijer. 

De sociale zekerheid wordt meer en meer verdrongen door emotionele 
onzekerheid, hetgeen met de discussie over de herziening van het stelsel 
van sociale zekerheid niet is en niet mag worden beoogd. De heer Buurmeijer 
stelde nadrukkelijk dat zijn fractie onder geen beding zou tornen aan de 
positie van de AOW'ers, die immers jarenlang hebben meegewerkt aan de 
Nederlandse welvaart en die voor hun eigen oudedagsvoorziening hebben 
betaald. Deze opvatting is, zo vervolgde hij, een uitvloeisel van de door de 
P.v.d.A.-fractie steeds bepleite koppeling tussen het minimumloon en de 
sociale minima. Deze interpretatie van de solidariteitsgedachte zei de heer 
Buurmeijer helaas nog niet te mogen hebben vernomen uit de mond van 
de Minister. 

Het aan het woord zijnde lid bracht vervolgens een door de heer Weijers 
in het op 1 juli 1982 gevoerde overleg gebruikte beeldspraak in herinnering. 
De heer Weijers had toen, sprekende over de actieven en de niet-actieven, 
het beeld van een kar geschetst, met daarop gezeten de niet-actieven, 
voortgetrokken door de actieven. De heer Buurmeijer signaleerde in deze 
beeldspraak een zeker onderscheid in waardering tussen beide categorieën 
ten gunste van de actieven. Hij zei ernstig tegen dit verschil te willen 
waarschuwen, te meer daar de meeste niet-actieven niet uit vrije wil op de 
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kar zijn gaan zitten. Daarmee, zo voegde hij toe, wordt niet ontkend, dat het 
aantal mensen, dat op een uitkering is aangewezen, de laatste jaren enorm 
is toegenomen. Oorzaken en gevolgen daarvan dienen echter niet te 
worden verward. 

Het toenemend aantal uitkeringsgerechtigden is een gevolg van de zich 
gestaag verslechterende economie. Terugdringing van dit toenemend 
beroep op de sociale zekerheid dient dus te worden gerealiseerd met 
maatregelen, die onze economie in zijn geheel uit het slop helpen. Slechts 
langs die weg kan de solidariteit met niet-actieven inhoud worden gegeven. 
In feite luidt de vraag dus of politieke partijen en Regering bereid zijn een 
voortdurend beroep te doen op de bereidheid van de Nederlandse burgers 
te blijven bijdragen aan de betaalbaarheid van ons sociale zekerheidsstelsel 
in plaats van op voorhand de uitkeringsgerechtigden op te zadelen met het 
vraagstuk van de betaalbaarheid van dit stelsel. Waar de V.V.D., met een 
waas van solidariteit voor de AOW-trekkenden, kiest voor de solidariteit 
met de actieven, staat de P.v.d.A. daar tegenover met de keuze voor 
solidariteit met de niet-actieven en een beroep op de actieven. De P.v.d.A.-
fractie kiest dus voor oplossingen die zijn gebaseerd op een eerlijker 
verdeling van werk. 

Toegespitst op de aan de orde zijnde gedachtenwisseling betekent dit, zo 
zette de heer Buurmeijer uiteen, dat het vangnetsysteem niet tot een 
fuik mag verworden. In dit opzicht is de opvatting van de Minister 
nog een te weinig flexibele; mogelijkheden om het vangnetsysteem te 
verlaten en weer aan het arbeidsproces deel te nemen zijn nauwelijks 
aanwezig. Het voornemen van de Minister een aparte wet gezinstoeslagen 
te ontwerpen naast de reeds bestaande loondervingssystematiek en de 
Algemene Bijstandswet zal niet de steun van de P.v.d.A.-fractie krijgen, zo 
vervolgde de heer Buurmeijer. In de eerste plaats wordt de voorgestane 
individualisering van de loondervingsregelingen met een aparte wet 
gezinstoeslagen weer gedeeltelijk uit het stelsel verwijderd. In de tweede 
plaats steunt de fractie van de P.v.d.A. dit voornemen niet omdat zij van 
mening is, dat geen sprake mag zijn van een tweevoudige hantering van de 
middelentoets. Een derde bezwaar is dat de door de Minister gewenste wet 
opnieuw tot meer bureaucratisering zal leiden en het totale stelsel nog 
ondoorzichtiger zal maken. 

De overgang van het loondervingsstelsel naar het regime van de mini-
mumbehoeftefunctie zou naar de mening van de P.v.d.A.-fractie in de 
Algemene Bijstandswet dienen te worden geregeld. Deze wet zou overigens 
nadrukkelijker in de stelselherziening moeten worden betrokken, immers 
deze wet kent als zodanig geen systematiek van individualisering. Voor een 
betere aansluiting van de loondervingsregeling op de Algemene Bijstands-
wet is daarom een individualisering van deze wet dringend noodzakelijk. 

Met betrekking tot het hanteren van de middelentoets in de Algemene 
Bijstandswet zei dit lid van mening te zijn dat deze globaal zou kunnen 
worden gehanteerd indien wordt voorkomen dat de vangnetfunctie van het 
stelsel van sociale zekerheid gaat functioneren als een fuik. Hoe gedetail-
leerder deze toets wordt gehanteerd, des te geringer wordt de prikkel om 
nog iets te ondernemen. Bovendien schept men een uitgebreid controle-
systeem. Een globaal gehanteerde middelentoets en een ruimere mogelijk-
heid voor bijverdiensten vergroten de animo om weer aan het werk te 
gaan, aldus de heer Buurmeijer. 

Tot slot zei hetzelfde lid dat het zinvol zou zijn wanneer de Minister, 
alvorens over te gaan tot het verzenden van de adviesaanvragen aan de 
SER en aan de Emancipatieraad, zich zou beraden op de mogelijkheid 
werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties 
over de inhoud van de adviesaanvragen te horen. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) merkte op, dat tijdens de laatste begrotings-
behandeling van het Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
door haar een aantal criteria waren genoemd, waaraan het stelsel van de 
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sociale zekerheid zou moeten voldoen. Een belangrijk criterium was de 
garantie van de individuele inkomenscontinuïteit bij onvrijwillig verlies van 
inkomen ten gevolge van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouder-
dom. De werknemersverzekeringen zijn in dit opzicht afgeleid van het 
verdiende inkomen. Dat biedt de uitkeringsgerechtigde een zekere mate 
van rechtszekerheid. Daarom mag de hoogte of de duur van de uitkering 
nooit worden bepaald door het aantal uitkeringsgerechtigden. De relatie 
tussen verdiend inkomen en uitkering ligt in de sociale zekerheid vast, bij 
het uitkeringsniveau door middel van het vastgestelde percentage, bij de 
minimumuitkeringen door middel van de netto-netto-koppeling en waar 
het de ontwikkeling van de uitkeringen betreft, door middel van de koppeling 
van de uitkeringen aan de regelingslonen. Mevrouw Ter Veld deelde mee 
dat haar fractie het in stand houden van deze koppelingen van groot 
belang acht. De wel eens in de Kamer gehoorde suggestie de minimumlonen 
los te koppelen van de andere lonen en de welvaartsontwikkeling, onder 
het mom daarmee de netto-netto-koppeling in stand te houden, achtte zij 
een onjuiste weg. De koppelingen zijn immers een uiting van de wens de 
actieven en de niet-actieven gelijkte behandelen. Deze gelijke behandeling 
is te meer onontbeerlijk wanneer de werkloosheid een structureel karakter 
dreigt te krijgen. 

Mevrouw Ter Veld wees op het feit dat zonder enige vorm van overleg 
tussen Regering en Kamer de uitkeringsgerechtigden al fors hebben 
ingeleverd. Het ware beter, indien men toch iets wil doen aan het totale 
niveau van de uitkeringsgelden, daar te beginnen waar dat behoort, 
namelijk in de primaire inkomensontwikkeling. Het middel daarbij is 
herverdeling van arbeid, het aangrijpingspunt voor een inkomensbeleid. 
De sociale zekerheid is daartoe niet het middel. De P.v.d.A.-fractie, zo 
lichtte dit lid toe, acht het ongewenst in de sociale zekerheid criteria in te 
bouwen die niet ook voor de primaire inkomens gelden. Daarbij dient te 
worden bedacht dat zowel de primaire als de secundaire inkomens onder-
hevig zijn aan premie- en belastingdruk. Dit facet zou in de discussie over 
de stelselherziening dienen te worden betrokken. Mevrouw Ter Veld 
herinnerde aan een door haar reeds op 1 juli 1982 gestelde vraag inzake de 
relatie tussen het niveau van de uitkering en de bereidheid van de betrokken 
uitkeringsgerechtigden weer een plaats in het arbeidsproces in te nemen. 
Naar de mening van de P.v.d.A.-fractie is hier geen sprake van een causale 
relatie. Wellicht kan eerder worden gesteld dat lagere uitkeringen de 
mobiliteit op de arbeidsmarkt belemmeren. Wie tegen arbeidsongeschikt-
heid niet goed is verzekerd zal niet snel een baan kiezen, waarbij de risico's 
op arbeidsongeschiktheid groot zijn. Ook zullen de mogelijkheden om in 
deeltijdarbeid te werken afnemen naarmate de uitkeringen in verhouding 
tot vroeger genoten inkomen lager zijn. Hier ligt ook een duidelijke relatie 
tussen sociale zekerheid en arbeidsvoorwaarden. In het eerste mondelinge 
overleg had zij, zo merkte mevrouw Ter Veld thans op, reeds gewezen op 
het risico van een groei van de semi-collectieve sector bij lage uitkeringen, 
die een grote druk legt op de loonkostenontwikkeling, die daardoor 
bijzonder moeilijk in de hand kan worden gehouden. Daarom ook wijst de 
P.v.d.A.-fractie een systeem van basisuitkeringen met de mogelijkheid van 
aanvullende, particuliere verzekeringen van de hand. Immers, het risico 
van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid is niet gelijkelijk verspreid. Het 
hangt nauw samen met leeftijd, opleiding, werkomstandigheden en de 
aard van het bedrijf waar men werkzaam is. Bovendien, ooit is gekozen 
voor een stelsel van collectieve voorzieningen. Het CNV wijst daar geheel 
terecht in zijn reactie van 23 augustus 1982 op. Mevrouw Ter Veld citeerde 
in dit verband de in deze reactie opgenomen woorden van prof. mr. L. J. M. 
de Leede.3 De P.v.d.A.-fractie wenst het systeem van collectieve verzekerin-
gen met daarin opgenomen een relatie met het laatstverdiende inkomen te 
handhaven. Voorts eist de relatie tussen sociale zekerheid en arbeidsvoor-

2 3 Deze reactie ligt op het commissiesecretari- waarden dat overleg met de sociale partners plaatsvindt alvorens een weg 
s aat ter inzage. wordt ingeslagen die tot definitieve besluitvorming leidt. Op grond van 
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deze eis achtte mevrouw Ter Veld het dan ook niet mogelijk thans verdere 
uitspraken te doen over de idee ambtenaren te betrekken in de kring van 
verzekerden. Zij herinnerde aan haar op 1 juli 1982 gemaakte opmerking, 
dat zulks bij voorkeur zou moeten worden bezien in het kader van de z.g. 
pakketvergelijking. 

Ten aanzien van het vraagstuk van de kring der verzekerden zei dit lid 
voorts van mening te zijn, dat ook vrouwelijk huishoudelijk personeel, dat 
minder dan drie dagen per week werkt, tot de kring van verzekerden zou 
moeten worden gerekend. Dit zou mede leiden tot een verbetering van de 
rechtspositie van hen, die in de z.g. alfa-hulp werkzaam zijn. Thuiswerkers 
en deeltijdarbeiders zouden eveneens verzekerd dienen te zijn. Voorts 
vroeg mevrouw Ter Veld opnieuw aandacht voor de positie van de ingeze-
tene: de vrouw geldt slechts als ingezetene in het kader van de volksverze-
kering wanneer haar man onder het Nederlandse verzekeringsstelsel valt 
en in Nederland werkt. 

Haar betoog vervolgende zei mevrouw Ter Veld er zich van bewust te zijn 
dat de gelegde relatie tussen arbeidsinkomen en sociale zekerheid een 
zeker risico biedt voor vrouwen die thans al weinig mogelijkheden hebben 
om aan het arbeidsproces deel te nemen. Daarmee is opnieuw de relatie 
tussen sociale zekerheid en de herverdeling van arbeid en het arbeidsmarkt-
beleid bevestigd. Het uitgangspunt van de P.v.d.A.Tractie blijft, dat geen 
afhankelijkheid mag worden gecreëerd waar deze tot op heden niet 
bestond, en dat daar, waar financiële afhankelijkheid bestaat, deze op het 
minimumniveau beschermd dient te worden. Deze keuze heeft de P.v.d.A.-
fractie bewust gemaakt, omdat juist op het minimumniveau het risico 
bestaat dat de partner van de alleenverdiener bij werkloosheid van de 
laatste verplicht zou worden te gaan werken terwijl bij de hogere inkomens 
de keuze zal blijven bestaan met één uitkering verderte gaan. Wel beschouwt 
de P.v.d.A.Tractie deze keuze als een tijdelijke; immers, de maatschappelijke 
ontwikkelingen gaan verder. De keuze voor het z.g. vangnetsysteem is, zo 
stelde dit lid, schoorvoetend door de Minister onderschreven. De P.v.d.A.-
fractie heeft welbewust voor dit stelsel gekozen. Het van ambtelijke zijde 
ontwikkelde twee-trajectenstelsel heeft immers als nadeel, dat het een 
eerlijke verdeling van arbeid belemmert en dat het de inkomens, verdiend 
door de beide partners, niet gelijkelijk verzekert. Het bevordert daardoor de 
positie van de alleenverdiener. Het vangnetsysteem dient tegelijkertijd 
geen doel in zich zelf te zijn, maar een stap op weg naar een verdere, 
volledige zelfstandigheid. 

Met de uitvoering van enkele maatregelen is enige haast geboden, zo 
vervolgde mevrouw Ter Veld. Zonder de discussie over de stelselherziening 
onder een onverantwoorde tijdklem te zetten, moet erop worden gewezen 
dat de Nederlandse uitwerking van de Derde EG-richtlijn eind 1984 gereed 
dient te zijn. De totstandkoming van deze richtlijn kan niet onverwacht 
worden genoemd. Zij is een uitvloeisel van het Europees Sociaal Actiepro-
gramma van 1973, dat o.a. gebaseerd was op het inzicht, dat een voor 
ieder gelijkwaardige plaats op de arbeidsmarkt alleen dan gegarandeerd 
kan worden wanneer personen, ook wanneer zij geen plaats op de arbeids-
markt hebben, op een gelijkwaardige wijze zijn verzekerd. Mevrouw Ter 
Veld merkte op, dat de Derde EG-richtlijn voor de P.v.d.A. fractie een 
minimumvoorwaarde voor het Nederlandse beleid is. 

In aansluiting op haar in het eerste overleg daaromtrent gemaakte 
opmerkingen zei hetzelfde lid nog enkele woorden te willen wijden aan het 
weduwnaarspensioen. Naar haar mening had de Minister doen blijken niet 
onwelwillend te staan tegenover de uitvoering van een dergelijk pensioen. 
De P.v.d.A.Tractie had daar echter niet zozeer om gevraagd. Wel had haar 
fractie gepleit voor een regeling, die rekening houdt met mensen, die 
alleen komen te staan en jonge kinderen hebben. De P.v.d.A.-fractie acht 
het niet de juiste weg naar verzelfstandiging in de sociale zekerheid om uit 
te gaan van de automatische veronderstelling van een inkomensafhanke-
lijkheid tussen huwelijkspartners, bevestigd in een weduwnaarspensioen, 
aldus mevrouw Ter Veld. Wellicht kan de Minister dit vraagstuk ook 
verwerken in zijn adviesaanvraag aan de Emancipatieraad en de SER. 
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In aansluiting op het betoog van haar fractiegenoot Buurmeijer merkte 
dit lid op dat haar fractie geen voorstander is van een afzonderlijke wet 
gezinstoeslagen. Zo'n wet zou de afhankelijkheid van individuen verder 
institutionaliseren en zou bovendien de illusie van onafhankelijkheid 
creëren waar die feitelijk niet bestaat. Mevrouw Ter Veld wees op de door 
haar in het vorige mondelinge overleg geopperde suggestie een tussenfase 
te ontwerpen in afwachting van een verdere individualisering van de 
Algemene Bijstandswet. De Minister had deze suggestie inmiddels iets 
verder uitgewerkt. Zij voegde eraan toe, dat een dergelijke tussenfase niet 
alleen zou kunnen functioneren voor personen in een leefeenheid - welke 
definitie dit begrip dan ook toekomt - maar ook voor bij voorbeeld werkne-
mers die, in deeltijd werkend, beneden het sociaal minimum geraken. 

Mevrouw Ter Veld waarschuwde vervolgens voor het risico, dat het 
vangnetstelsel via een omweg zal leiden tot het twee-trajectenstelsel. 
Daarom zal de Algemene Bijstandswet ten aanzien van de middelentoets 
moeten worden afgestemd op het sociale verzekeringsstelsel. Zij wenste 
voorts nog enige aandacht te besteden aan het beleid ten aanzien van de 
z.g. echte minima. Voortdurend wordt de indruk gewekt alsof de huidige 
«vloer», die het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen 
kennen, eigenlijk te hoog is. Soms wordt dat zelfs gemotiveerd met de 
opmerking, dat het immers vaak vrouwen zijn die in de praktijk het mini-
mumloon verdienen. Deze opmerking draait echter de feiten om. De «vloer 
in het loongebouw» wordt inderdaad veelal door vrouwen verdiend, doch 
dat bewijst niet dat die vloer te hoog ligt, maar het toont aan dat de meeste 
vrouwen in de laagst betaalde functies terecht zijn gekomen. 

Aan het einde van haar betoog gekomen concludeerde mevrouw Ter 
Veld dat haar fractie bereid is om constructief mee te denken over en mee 
te werken aan weloverwogen wijzigingen in het stelsel van de sociale 
zekerheid. Zij achtte het echter, mede wegens de vele nog ontbrekende 
informatie, zinloos en onverstandig daarover thans verder uitspraken te 
doen. 

De heer Schutte (G.P.V.) merkte in reactie op de door de Minister 
afgelegde verklaring inzake de AOW op, dat het niet aan de huidige 
generatie in het arbeidsproces is de positie van bejaarden geïsoleerd aan 
de orde te stellen. Met de heer Buurmeijer was dit lid het eens, dat de 
stelselherziening niet slechts in financieel opzicht dient te worden bekeken. 
Principiële overwegingen zijn in deze materie zeker zo belangrijk. Beide 
elementen moeten dan ook tot hun recht kunnen komen. 

Zijn in het eerste overleg genoemde bezwaren tegen de notitie, het 
ontbreken van een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, was 
met de nadere brief van de Minister niet weggenomen, zo vervolgde de 
heer Schutte. Hij wees voorts op het door hem eerder gememoreerde feit, 
dat het huidige stelsel de gebruikers ervan te weinig bepaalt bij het 
kostenaspect van de sociale zekerheid. Ook zouden er keuzemogelijkheden 
ten aanzien van al dan niet te verzekeren risico's in het systeem moeten 
worden opgenomen, opdat men beter een relatie kan leggen tussen premie 
en prestatie. 

Wanneer de collectieve loonderving wordt geïndividualiseerd en wanneer 
daarnaast, zoals noodzakelijk blijkt, rigoureuze bezuinigingen worden 
doorgevoerd, zal een ingrijpende verlaging van de basisuitkeringen niet 
achterwege kunnen blijven. Daarvan is een substantiële herverdeling van 
inkomens van alleenverdieners en van hen, die met één of meer partners in 
een leefeenheid een inkomen verwerven, het gevolg. Een dergelijk gevolg 
achtte de heer Schutte niet aanvaardbaar. Lagere uitkeringsniveaus 
brengen al snel het vangnet in het stelsel in zicht. Wanneer het vangnetstelsel 
zal worden gebaseerd op de Algemene Bijstandswet of op een vergelijkbare 
regeling dient de waarschuwing in het interimrapport van de lnterdeparte-
mentale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO), dat het hier 
een «fraudegevoelige» materie betreft, zeker ter harte te worden genomen. 
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Een inkomens- of vermogenstoets, die overigens direct de privacy van de 
betrokkene raakt, lijkt in dit stelsel onvermijdelijk. De heer Schutte zei 
daarom ernstige problemen te verwachten indien wordt gekozen voor het 
vangnetstelsel, gebaseerd op de Algemene Bijstandswet. 

In het licht van deze, meer algemene opmerkingen zei dit lid enkele in de 
notitie opgeworpen vragen te willen beantwoorden. Met betrekking tot de 
kring van verzekerden was de heer Schutte van oordeel, dat de particuliere 
loondervingsverzekering in beginsel een zo breed mogelijk bereik zou 
moeten hebben ten einde het risico zo veel mogelijk te kunnen spreiden. 
De kring zal in ieder geval alle werknemers in loondienst moeten omvatten; 
de vraag of vrije-beroepsbeoefenaars en zelfstandigen ook tot de kring der 
verzekerden zouden moeten kunnen toetreden laat zich moeilijker beant-
woorden omdat deze groepen doorgaans sterk wisselende inkomensniveaus 
kennen. Vooralsnog zou de heer Schutte deze vraag negatief willen 
beantwoorden. Toetreding van ambtenaren lijkt uit een oogpunt van 
spreiding van risico wenselijk, maar zou wel tot gevolg hebben dat de 
wachtgeldregelingen die voor betrokkenen, in vergelijking met de regelingen 
in het bedrijfsleven gunstig zijn, op de helling zouden moeten. Dit lijkt 
reeds op zich zelf een zeer moeilijke zaak. Ten aanzien van de duur van de 
loondervingsregeling zei de heer Schutte het grote verschil tussen enerzijds 
de Bijstandswet, de WWV en de WW en anderzijds de WAO moeilijk 
verdedigbaar te vinden, mede gelet op de enorme verborgen werkloosheid 
in de WAO. Uiteraard dienen er vooral maatregelen in de sfeer van het 
volumebeleid te worden getroffen, maar daarnaast is een geleidelijke 
verlaging van uitkeringen in de richting van het sociale minimum onont-
koombaar. 

Sprekende over de hoogte van de uitkeringen merkte de heer Schutte op 
dat in een loondervingsregeling het equivalentiebeginsel centraal staat. 
Daarom is een goede verhouding noodzakelijk tussen minimumdagloon en 
maximumpremie. Invoering van een glijdende schaal zou de solidariteit 
wel erg zwaar belasten. Tegen het leggen van een relatie met het arbeids-
verleden - een versterking van het equivalentiebeginsel - bestaat geen 
bezwaar, aldus de heer Schutte. Wel betekent het dat de loondervingsver-
zekering een tweevoudig financieringssysteem krijgt, ten dele een omslag-
stelsel, ten dele een kapitaaldekkingsstelsel. 

De door de Minister in de notitie vermelde dubbele functie van het 
vangnet - het voorzien in individuele behoefte en in behoefte van partners 
en kinderen, die financieel ten laste van de uitkeringsgerechtigde komen -
achtte de heer Schutte arbitrair. Individuele behoeften worden altijd 
bepaald door de leefsituatie; van strikt individuele behoeften is alleen 
sprake als het gaat om ongehuwde, alleenstaande mensen. In alle andere 
gevallen worden behoeften mede bepaald door het al dan niet aanwezig 
zijn van een levensgezel of -gezellin. De vraag was dan ook voor de heer 
Schutte waarom de samenleving een minimuminkomen zou moeten 
garanderen als de eerst aangewezene, de huwelijkspartner, nog in die 
minimumbehoefte kan voorzien. 

De heer Weijers (C.D.A.) noemde het besluit van de Minister voorafgaande 
aan dit overleg een verklaring over de huidige en de toekomstige AOW af 
te leggen wijs. Hij achtte het van groot belang, dat de huidige generatie 
Nederlanders zich realiseert, dat een deugdelijke oudedagsvoorziening een 
zaak is die zowel de huidige als de toekomstige generatie Nederlanders 
aangaat. Vooral het vraagstuk van de inkomenspositie van hen, die 
uitsluitend van een AOW-uitkering moeten leven, verdient de blijvende 
aandacht van politici, aldus dit lid. Tegelijkertijd dient een gevoel van grote 
zorg te worden geuit over de zich in Nederland aftekenende tendentie de 
pensioengerechtigde leeftijd steeds lager te stellen. Maatregelen in het 
kader van de arbeidsmarktpolitiek - de heer Weijers noemde hier de 
mogelijkheid op grond van het gewerkte aantal jaren via de weg van 
deeltijdarbeid het arbeidsproces te verlaten - verdienen verreweg de 
voorkeur. 
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De thans aan de orde zijnde discussie heeft een groot aantal reacties in 
de maatschappij losgemaakt, zo vervolgde de heer Weijers. Hij citeerde in 
dit verband het blad «Zin» van de Industriebond FNV, waarin werd opgemerkt 
dat de jaarlijkse rentelast op de staatsschulden even hoog is geworden als 
het bedrag dat zou vrijkomen bij een jaarlijkse economische groei van 1%. 
Deze rentelast maakt een versterking van de industrie of het handhaven 
van het huidige stelsel van de sociale zekerheid onmogelijk. Over enkele 
andere reacties van met name de sociale partners zei de heer Weijers in 
zijn betoog nog te komen spreken. 

Enigszins buiten de discussie over de stelselherziening is het vraagstuk 
van de organisatie van de uitvoering van de sociale zekerheid gebleven. 
Bedacht dient te worden dat de huidige, verbrokkelde en onoverzichtelijke 
inrichting van deze organisatie - de heer Weijers herinnerde hier aan de 
door hem in het eerste overleg reeds opgesomde getallen - onmogelijk 
kan worden gehandhaafd, wil men het stelsel zelf beheersbaar houden. De 
jarenlange discussie over de vraag welke organisatie met welke uitvoering 
moet worden belast noemde de heer Weijers ergerlijk. Gezien de reacties 
van de sociale partners, vroeg de heer Weijers zich vervolgens af of het 
thans wel de verstandigste weg zou zijn een adviesaanvrage te richten aan 
de SER over de stelselherziening. Zou het niet beter zijn de sociale partners 
een aantal vragen van meer principiële aard voor te leggen. 

Aan de hand van hun reacties op die vragen zou de Kamer vervolgens de 
discussie over de stelselherziening kunnen voortzetten. Langs deze weg 
zou, beter dan via een gerichte adviesaanvraag aan de SER, goed kunnen 
worden nagegaan, hoever in de ogen van de sociale partners het arbeids-
voorwaardenbeleid reikt, waar het de sociale zekerheid en de inkomensvor-
ming betreft. Inkomensniveaus, koppelingen, verschillen tussen WW- en 
WAO-uitkeringen zouden in deze procedure onderwerpen van de gedactv 
tenwisseling moeten zijn. Ook de vraag of, en zo ja, op welke wijze een 
gewenningsprocedure naar lagere inkomensniveaus in het mede door het 
arbeidsvoorwaardenbeleid beheerste stelsel zou moeten worden opgeno-
men, zou aan de sociale partners dienen te worden voorgelegd. Wijzende 
op het daaromtrent in het eerste overleg opgemerkte, voegde de heer 
Weijers toe, het bovendien zinvol te vinden, wanneer ook het oordeel van 
de sociale partners zou worden gevraagd over een aanvullende, individuele 
keuzemogelijkheid met betrekking tot vrijwillige bij-verzekering op verschil-
lende niveaus. 

De heer Weijers vervolgde zijn betoog met de opmerking dat zijn fractie 
de Minister in zijn keuze voor het vangnetsysteem niet voor 100% kan 
volgen. Een aantal vragen is nog onopgelost. Betekent het vangnetsysteem 
het einde van de volksverzekeringen? Hoe zal, afhankelijk van het antwoord 
op deze vraag, verder worden gehandeld ten aanzien van de positie van de 
zelfstandigen? Wordt gedacht aan een aparte wet voor deze categorie? 

Sprekend over de positie van de ambtenaren zei de heer Weijers te 
menen dat, naarmate de functie van het vangnet, zowel in tijd, als in 
niveaus, als in duur belangrijker wordt, de aanpassing van de voorzieningen 
van de ambtenaren aan die van de werknemers in het particuliere bedrijfs-
leven moeilijker wordt. Een discussie daarover is onontbeerlijk. De C.D.A.-
fractie, zo sprak de heer Weijers uit, ziet geen enkele reden waarom 
werknemers van de overheid hier in het algemeen anders behandeld 
zouden worden dan werknemers in het bedrijfsleven. Een andere vraag is 
of met de keuze voor het vangnetstelsel gelijktijdig is gekozen voor de 
kortlopende uitkeringen, ten koste van de langlopende uitkeringen. Verwij-
zende naar de voornemens met betrekking tot de Ziektewet stelde dit lid 
vast dat het oogmerk was de kortlopende uitkeringen iets terug te dringen, 
waardoor de langlopende zouden kunnen worden veilig gesteld. 

Waar het in de heroverwegingsrapporten opgenomen twee-trajectenstel-
sel was voorzien van enkele financiële overzichten, behorende bij de 
verschillende modellen, zei de heer Weijers ook ten aanzien van het 
vangnetstelsel een financiële uitwerking op prijs te stellen. Wil de Minister 
deze aan de commissie overleggen? 
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Reeds in het vorige overleg werd zijdelings de relatie tussen inkomenvor-
ming, belasting en premieplafonds aangeroerd. De Minister had bij die 
gelegenheid opgemerkt dat zijn ambtgenoot van Financiën zich nog diende 
te beraden op een nader standpunt inzake de nota «Op weg». Kan de 
Minister, gelet op de nauwe samenhang tussen de stelselherziening en de 
inhoud van deze nota, meedelen op welke termijn dit door de Minister van 
Financiën in te nemen standpunt de Kamer zal bereiken? 

Een niet onbelangrijk deel van de sociale zekerheid, zo zette de heer 
Weijers zijn rede voort, wordt gevormd door de ziektekostenverzekeringen. 
Welk karakter krijgen deze verzekeringen binnen een vangnetstelsel? Op 
welke wijze wordt hier het beginsel van de individualisering tot uitdrukking 
gebracht? 

Een geheel andere, doch minstens even belangrijke vraag achtte de heer 
Weijers welke relatie de Minister ziet tussen de door te voeren stelselwijzi-
gingen en de functie van het minimumloon. Het minimumloon als onderdeel 
van de huidige sociale zekerheid is tot stand gekomen op basis van de 
gezinsverantwoordelijkheid. Gelet op de alom gehoorde wens tot individu-
alisering leek het de heer Weijers noodzaak ook de grondgedachte waarop 
het minimumloon is gebaseerd ter discussie te stellen. 

De heer Weijers herinnerde vervolgens aan het feit dat de Minister in het 
vorige overleg de mogelijkheid van een wet gezinstoeslagen niet bij 
voorbaat had uitgesloten. Wanneer de gedachtenwisseling over een 
dergelijke oplossing zou plaatsvinden zou daarbij de Ministervan Justitie 
dienen te worden betrokken. Immers, van groot belang is daarbij de wijze 
waarop juridisch vorm wordt gegeven aan de verschillende samenlevings-
vormen van mensen. De C.D.A.-fractie is van mening, zo voegde de heer 
Weijers toe, dat een puur individualistische benadering van het vraagstuk 
van de sociaie zekerheid niet de goede is. De overheid mag en moet ervan 
uitgaan, dat de individuele burgers, samenlevend in een bepaald verband, 
verantwoordelijkheid voor elkaar kunnen en willen dragen. Een wet 
gezinstoeslagen lijkt in deze filosofie niet ondenkbaar. De vraag of zo'n wet 
een tijdelijk, dan wel een structureel karakter zou moeten hebben achtte de 
heer Weijers thans niet te beantwoorden. Maatschappelijke ontwikkelingen 
zijn hier allereerst bepalend. 

In de nadere brief van de Minister zei de heer Weijers node een passage 
te hebben gemist over het vraagstuk van de koppelingen. Ook hier verwees 
hij naar het door hem in het eerste overleg uitgesproken betoog, waarin hij 
een koppeling tussen de inkomens van actieven en niet-actieven een zaak 
van beschaving had genoemd. De wijze waarop aan deze koppeling 
gestalte wordt gegeven is een technische zaak, die slechts wordt begrensd 
door politieke wil en financiële mogelijkheden. Op zijn suggestie een 
koppeling aan te brengen met alle in de samenleving verdiende inkomens 
had de heer Weijers geen reactie van de Minister mogen vernemen. Wil de 
bewindsman alsnog reageren? 

De thans plaatsvindende gedachtenwisseling over de stelselherziening 
zou, zo vervolgde de heer Weijers, niet alleen moeten leiden tot een 
betaalbaar stelsel, maar ook tot een stelsel dat aansluit bij de mondigheid 
van de huidige Nederlander, dat ruimte laat voor de toenemende wens tot 
eigen verantwoordelijkheid en geheel past in het emancipatieproces. Kan 
de Minister meedelen of het door hem voorgestane stelsel beantwoordt 
aan deze doelstellingen? Zal het nieuwe stelsel bovendien meer dan tot nu 
toe bevorderen, dat uitkeringsgerechtigden weer aan het arbeidsproces 
gaan deelnemen? 

Het vraagstuk van de verkregen rechten dient, zo merkte de heer Weijers 
voorts op, in de discussie over de stelselherziening voldoende aandacht te 
krijgen opdat bevredigende en verantwoorde keuzen worden gedaan. Tot 
slot vroeg de heer Weijers welke procedure de Minister zich voor ogen had 
gesteld ten aanzien van de verdere uitwerking van de stelselherziening. 

Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17 475, nr. 5 9 



De heer De Korte (V.V.D.) merkte op, dat het op 1 juli gevoerde mondelinge 
overleg meer had opgeleverd dan hij toen durfde hopen. Immers, de 
Minister had tijdens die gedachtenwisseling onomwonden het twee-trajec-
tenstelsel laten vallen en gekozen voor het vangnetsysteem, ondanks het 
feit dat de aan het overleg ten grondslag liggende notitie een lichte 
voorkeur van de Minister voor het twee-trajectenstelsel bevatte. De heer De 
Korte zei deze keuze van de Minister een verstandige te vinden; zij ligt 
bovendien in de lijn van de sociale partners. De vraag die zich thans 
aandient, is aldus dit lid, hoe de Minister verder denkt te opereren. Enerzijds 
bestaat bij een groot aantal betrokkenen, waaronder de vrouwenorganisa-
ties, kennelijk de behoefte nader te worden gehoord, anderzijds is veel 
haast geboden met de uitvoering van de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. Naar de mening van de heer De Korte zou de Minister 
daarom zo snel mogelijk de adviesaanvragen aan de SER en aan de ER 
moeten formuleren en publiceren. Niet ten onrechte klaagt de SER herhaal-
delijk over het feit, dat aan hem voorgelegde adviesaanvragen laat arriveren 
en binnen steeds kortere tijd geacht worden te zijn behandeld. 

Het leek de heer De Korte zinvol wanneer de commissie zelf zou overgaan 
tot het horen van diverse organisaties. Zij zou met het aangedragen 
materiaal de adviesaanvragen beter kunnen beoordelen; ook zou dat 
materiaal een bijdrage kunnen leveren aan de in de informatie- en forma-
tieperiode uit te brengen adviezen. De huidige Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid zou in de ogen van de heer De Korte de adviesaanvragen 
nog kunnen opstellen; een volgend kabinet is immers steeds in de gele-
genheid zo'n adviesaanvraag op onderdelen bij te stellen. Ondanks alle 
reeds in het bezit van de commissie gestelde informatie zei de heer De 
Korte de bij de versc-hillende modellen behorende financiële consequenties 
nog te missen. Wanneer zullen deze de commissie bereiken? De heer De 
Korte zei te verwachten dat nog een derde mondeling overleg zal worden 
gevoerd zodra deze gegevens door de Minister zijn overgelegd. 

De heer De Korte vervolgde zijn betoog met de opmerking, dat het 
standpunt van de V.V.D.-fractie inzake de stelselherziening, verwoord op 1 
juli 1982, was gebaseerd op de noodzaak van een wijziging van het stelsel 
van de sociale zekerheid. Deze noodzaak vindt de V.V.D.-fractie in een 
drietal argumenten, waarvan verreweg het eerste de gelijke behandeling 
van man en vrouw is. De tweede grond voor de noodzaak van een stelsel-
herziening is het vraagstuk van de financierbaarheid van het stelsel, de 
derde is daarin gelegen, dat het huidige stelsel te weinig stimulansen tot 
activiteit bevat en te veel de inactiviteit consolideert. 

Voor de loonderving als uitgangspunt koos de V.V.D.-fractie omdat 
daarin de door de V.V.D. voorgestane individualisering reeds volledig 
wordt gerealiseerd; anticumulatieregelingen, die de V.V.D.-fractie volledig 
afwijst, komen in die keuze dan ook niet voor. Aangezien een volledige 
participatie van de vrouw in de arbeidsmarkt, het belangrijkste doel van de 
stelselherziening, niet ineens zal zijn verwezenlijkt, kiest de V.V.D.-fractie 
vervolgens voor het vangnet als overgangsregeling. 

Zijn betoog in het op 1 juli gevoerde overleg aanvullend, merkte de heer 
De Korte op dat, waar het de bovenminimale uitkeringen betreft, er meer 
ruimte voor vrijwilligheid zou moeten en kunnen komen. Tegenover een 
zekere verlaging van het maximumdagloon staat de V.V.D.-fractie, zo 
herhaalde dit lid, niet afwijzend indien deze verlaging niet verder gaat dan 
het niveau van anderhalf maal modaal. De equivalentie dient daarbij te 
worden gehandhaafd. Het deel boven het anderhalf maal modale dagloon 
zou individueel kunnen worden bijverzekerd. Voor zelfstandigen bestaat op 
dit moment het systeem van het minimumverzekeringsniveau voor de 
volksverzekeringen. Men heeft daar in het verleden voor gekozen en tot nu 
toe zijn geen berichten gehoord dat betrokkenen het stelsel zouden willen 
wijzigen. In de discussie over de stelselherziening dient men dat te betrekken. 

Met betrekking tot de uitzonderingspositie van ambtenaren in de werkne-
mersverzekeringen herinnerde de heer De Korte aan zijn standpunt, dat de 
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kring van verzekerden zou kunnen worden uitgebreid met de ambtenaren. 
De relatief gunstige risico's van ambtenaren zouden verlichtend kunnen 
werken op de premiedruk. Bovenal vergemakkelijkt deze uitbreiding de 
noodzakelijke pakketvergelijking. Een andere vraag die reeds op 1 juli was 
opgeworpen luidde, of de loondervingsfunctie moet doorlopen tot de 
65-jarige leeftijd of moet worden gerelateerd aan arbeidsverleden en 
leeftijd. Bij de beantwoording van deze vraag wenst de V.V.D.-fractie uit 
drukkelijk een onderscheid aan te bregen tussen de werkloosheidsverzeke-
ring en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Anders dan de Minister is 
de V.V.D.-fractie van mening dat ten aanzien van de werkloosheidsverzeke-
ring gedacht moet worden aan een uitkering, die is gerelateerd aan de 
leeftijd en het arbeidsverleden van betrokkene. Ten aanzien van de arbeids-
ongeschiktheidsverzekering is dit echter naar de mening van de V.V.D.-
fractie veel minder makkelijk uitvoerbaar. 

De Minister merkte op, dat de heer De Korte naar zijn mening steeds een 
van de voorvechters was geweest van één inkomensdervingsverzekering 
die niet in fasen, maar direct zou dienen te worden ingevoerd. Staat de 
door de heer De Korte gemaakte onderscheiding tussen werkloosheidsver-
zekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering niet haaks op die gedachte? 

De heer De Korte zei zijn betoog steeds te hebben gebaseerd op twee 
pijlers, de werkloosheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. De V.V.D.-fractie acht het in beginsel onjuist het verzekeringskarakter 
aan de laatstgenoemde regeling te ontnemen. Wel dient in deze gedach-
tengang de verdiscontering van de werkloosheid in de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering te worden afgeschaft en dient voorts een nauwgezette 
medisch-arbeidskundige keuring te worden toegepast. De Minister signa-
leert, zo vervolgde de heer De Korte, dat het door hem gekozen stelsel 
overigens in strijd zou komen met onze internationale verplichtingen inzake 
arbeidsongeschiktheid als gevolg van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. 
Onbeantwoord laat hij de vraag hoe deze strijdigheid zou kunnen worden 
weggenomen, zo stelde de heer De Korte vast. Onduidelijk blijft voorts wat 
dient te geschieden met het minimumdagloon in het door de Minister 
voorgestane stelsel. Op 1 juli had de heer De Korte reeds opgemerkt dat in 
een stelsel, waarin de loonderving centraal staat en waarin een vangnet het 
sluitstuk vormt, een minimumdagloon een oneigenlijk element is. Wanneer 
het minimumdagloon zou worden afgeschaft, dient evenwel, zo voegde de 
heer De Korte toe, te worden gewaarborgd dat in alle gevallen het minimum 
in de loondervingsregeling gelijk is aan 70% van het huidige netto-mini-
mumloon. Het vangnet zou anders immers te veel moeten worden inge-
krompen. Met de Minister zei de heer De Korte het eens te zijn, dat het door 
de fractie van D'66 gesuggereerde vangnetsysteem op fiscale leest uiterst 
moeilijk te realiseren zou zijn. Niettemin mag in een herzien stelsel van 
sociale zekerheid een verdere fiscale individualisering niet ontbreken. 

Wanneer de loondervingsfunctie in duur beperkt wordt, zal voor vrouwen, 
die wegens opvoeding of verzorging van kinderen niet aan het arbeidsproces 
deel konden nemen, enige compensatie moeten worden gezocht. Wil de 
Minister, nu hij te kennen heeft gegeven de noodzaak van een dergelijke 
compensatie in te zien, de SER en de ER hieromtrent om advies vragen? 

Met betrekking tot de positie van de zelfstandigen zei de heer De Korte in 
te kunnen stemmen met de inmiddels door het kabinet bekendgemaakte 
voornemens. Ook ten aanzien van de positie van de weduwnaars kan van 
een lang verwachte verbetering worden gesproken. 

Het aan het woord zijnde lid merkte voorts op blij te zijn met het feit, dat 
de Minister de indruk, als zou de AOW ten gevolge van de vergrijzing van 
de bevolking onbetaalbaar worden, had weggenomen. Naar zijn mening 
zou het vraagstuk van de vergrijzing van Nederland als mogelijke bedreiging 
voor de betaalbaarheid van de AOW grondig bestudeerd moeten worden. 
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Wellicht is ook door nadere studie antwoord te geven op de vraag of via de 
komende algemene Pensioenwet een overbrugging tot stand is te brengen. 

Ingaande op de keuze van het vangnetsysteem zei de heer De Korte de 
Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in dit mondeling 
overleg node te hebben gemist. Immers, deze Minister dient eveneens zijn 
opvattingen over de rol van de Algemene Bijstandswet in dit vangnetsysteem 
te geven. De wenselijkheid en de noodzakelijkheid van een wet 
gezinstoeslagen wordt door de V.V.D.-fractie sterk betwijfeld, zo vervolgde 
hetzelfde lid. Met een dergelijke wet zou een tweede bijstandsvoorziening 
worden gecreëerd. Voor zover een overgangsregeling voor de één-ouder-
gezinnen onontbeerlijk mocht blijken lijkt een oplossing via de Algemene 
Kinderbijslagwet meer voor de hand te liggen. 

Concluderend merkte de heer De Korte op dat zijn fractie een voorkeur 
heeft voor een vangnetstelsel, gebaseerd op een geïndividualiseerde 
Algemene Bijstandswet, met de individuele behoefte als uitgangspunt. 
Indien een toetsing van inkomen of vermogen noodzakelijk wordt geacht, 
dient de vraag wat te doen met het eigen huis van betrokkenen te zijn 
opgelost. 

Mevrouw Groenman (D'66) merkte op, dat het op 1 juli 1982 gevoerde 
mondeling overleg niet had beantwoord aan de eis, dat Kamer en Regering 
naar eikaars standpunten luisteren en eventuele suggesties uitwisselen. Op 
vele belangwekkende vragen was de Minister niet ingegaan. Ook had hij 
vele malen verwezen naar het beleidsterrein van collega-ministers. Inder-
daad wordt steeds duidelijker, aldus mevrouw Groenman, dat het beleids-
terrein van de sociale zekerheid niet geïsoleerd kan worden beschouwd. De 
banden met het totale inkomensbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en het 
fiscale beleid kunnen niet onbesproken blijven. Ook de Algemene Bijstands-
wet moet in de discussie betrokken worden. Het totale beeld van een 
herzien stelsel wordt mede bepaald door het antwoord op de vraag of de 
kring van verzekerden wordt uitgebreid met de ambtenaren, hoezeer deze 
vraag ook ligt op het beleidsterrein van de Minister van Binnenlandse 
Zaken. Eveneens ligt de vraag, wat als leefeenheid moet worden aangemerkt, 
allereerst op het terrein van de Minister van Justitie, maar het antwoord 
heeft uiteraard ingrijpende consequenties voor de inrichting van een 
herzien stelsel van sociale zekerheid. 

Het aan het woord zijnde lid merkte vervolgens op, dat de Minister in het 
vorige overleg aan het einde van zijn betoog op een opmerkelijke wijze het 
twee-trajectenstelsel verliet en zijn voorkeur uitsprak voor het vangnetstelsel. 
In zijn brief van 28 juli neemt de Minister vervolgens voetstoots aan, dat de 
commissie, waar zij zich in meerderheid uitsprak tegen het twee-trajecten-
stelsel, zich wel volledig achter de keuze voor het vangnetstelsel zal 
scharen. Deze conclusie is toch wat voorbarig, aldus mevrouw Groenman. 
In de eerste plaats lijkt een mondeling overleg niet de meest juiste weg om 
diep ingrijpende veranderingen in de sociale zekerheid tot stand te brengen. 
Voorts is niet uitgesloten dat de vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid 
aan de gedachtenwisseling zou willen deelnemen en dat beide commissies 
nog zouden besluiten tot het horen van maatschappelijke organisaties 
waartoe ook de vrouwenorganisaties en de organisaties van uitkeringsge-
rechtigden dienen te worden gerekend. Mevrouw Groenman zei zich 
overigens te kunnen vinden in de suggestie van de heer Buurmeijer inzake 
het door de Minister horen van deze organisaties, alvorens de adviesaan-
vragen aan de SER en de ER worden verzonden. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid merkte op, dat de 
sociale partners zijn vertegenwoordigd in de SER. Het zou dan toch 
merkwaardig zijn hen ter voorbereiding van de adviesaanvraag aan de SER 
te betrekken in het overleg over de inhoud van die adviesaanvraag. 

De heer Weijers merkte bij interruptie op dat een dergelijk vooroverleg 
zinvol zou kunnen zijn om te komen tot het formuleren van enkele principiële 
vraagpunten. 
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De heer De Korte zei van mening te zijn dat de Minister blijkens zijn 
betoog op 1 juli 1982 reeds een principiële keuze voor het vangnetsysteem 
had gedaan. Het voorgestelde vooroverleg achtte hij daarom niet zinvol. 

De Minister merkte op dat nog geenszins principiële keuzen zijn gedaan. 
De notitie d.d. 9 juni bedoelde een handreiking te zijn voor een oriënterende 
gedachtenwisseling. Ook deze tweede gedachtenwisseling, die overigens 
door de commissie zozeer op prijs was gesteld, is belegd om de binnen de 
fracties levende gedachten te peilen ten einde daarmee, na advisering door 
de diverse advieslichamen van de Regering, een kabinetskeuze te kunnen 
voorbereiden. Daarom zullen de adviesaanvragen aan de SER en de ER wel 
degelijk de verschillende keuzemogelijkheden kunnen bevatten. 

De heer Buurmeijer zou het zinvol vinden indien de Minister in zijn 
antwoord aan de commissie uiteen zou zetten welke procedure hij zich 
voorstelt verder te volgen. Daarbij zou hij tevens dienen te vermelden in 
welke richting zijn voorkeur ter zake van de stelselherziening gaat. 

Mevrouw Groenman hervatte haar betoog en merkte op dat de conclusie 
van de Minister, als zou de commissie in meerderheid een voorkeur 
hebben voor het vangnetstelsel ook daarom voorbarig was, omdat haar 
fractie een wijziging van het stelsel van geheel andere aard had bepleit. Dit 
pleidooi omvatte één inkomensdervingsregeling op individueel minimum-
niveau van onbeperkte duur in geval van arbeidsongeschiktheid of onvrij-
willige werkloosheid. Daarnaast zou een naar tijd en hoogte beperkte, 
aanvullende uitkering voor het bovenminimale deel, afhankelijk van leeftijd 
en arbeidsverleden, met een grens voor het maximaal verzekerd inkomen 
bij anderhalf maal het modale inkomen moeten worden gecreëerd. Ten 
slotte zou de fractie van D'66 de mogelijkheid van een vrijwillige, aanvullende 
verzekering willen verruimen. Helaas was de Minister op deze gedachten 
van de D'66-fractie niet ingegaan. Evenmin had de bewindsman nagelaten 
een kwantificering van deze voorstellen te geven. Helaas gold dat ook voor 
het vangnetstelsel, zo voegde mevrouw Groenman toe. 

De door haar in het vorige overleg geopperde suggesties voor feitelijke 
gevallen van kostwinnerschap via de fiscus een voorziening te treffen door 
middel van het creëren van gelijke belastingvrije sommen met de mogelijk-
heid van overdraagbaarheid daarvan, vertonen op het eerste gezicht 
inderdaad de door de Minister genoemde bezwaren. Vooral het denivellerend 
effect vormt een bezwaar, zo stelde dit lid. Oplossingen zijn echter denkbaar. 
Van belang is de achter de voorstellen schuilende filosofie. De keuze voor 
een oplossing via het fiscale stelsel vergt een politieke keuze voor een 
individueel inkomensbeleid. 

De fractie van D'66, zo vervolgde mevrouw Groenman haar betoog, heeft 
tegen het vangnetsysteem een aantal bezwaren, die voortvloeien uit de 
eisen die naar de mening van D'66 moeten worden gesteld aan een 
geëmancipeerd stelsel van sociale zekerheid. Het grootste bezwaar is, dat 
ook in het vangnetstelsel een afhankelijkheidsrelatie is ingebouwd. Een 
ingebouwde tussenfase roept de vraag op hoe lang deze fase moet duren. 
Moet daarbij worden gedacht aan een benadering vanuit verschillende 
leeftijdsfasen van de niet-verdienende partner, meestal de vrouw? 

De Minister wenst een tussenfase tussen de afhankelijkheid en de 
onafhankelijkheid. De fractie van D'66 kiest voor de onafhankelijkheid als 
de meest ideale situatie, maar is bereid langs fiscale weg rekening te 
houden met omstandigheden, waarin van een economische afhankelijkheid 
sprake is. Deze situaties zullen zich echter, gezien de ontwikkelingen in het 
emancipatiebeleid op het terrein van het onderwijs en de arbeidsmarkt, 
steeds minder voordoen. Het tweede grote bezwaar van het vangnetsysteem 
is, dat individuele, economische afhankelijkheid zich niet verdraagt met de 
onvermijdelijke inkomenstoets die zal moeten plaatsvinden, zeker wanneer 
het begrip «leefeenheid» niet geobjectiveerd wordt. De commentaren van 
het GAK en het CNV wijzen daarop, aldus mevrouw Groenman. 
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Hetzelfde lid was van mening, dat de Kamer op twee manieren voor een 
dilemma wordt geplaatst. In de eerste plaats wordt het vangnetsysteem 
kennelijk gepresenteerd als de enig mogelijke keuze, terwijl een gekwantifi-
ceerde uitwerking van de verschillende modaliteiten van dit systeem niet 
wordt overgelegd. Vervolgens wordt een aantal keuzemomenten voorge-
legd, waarover de Kamer een uitspraak zou moeten doen, terwijl die 
keuzeruimte wordt beperkt omdat de Minister zelf al een keuze met 
betrekking tot het percentage van de uitkeringen, de noodzaak van een 
inkomenstoets en de duur van de loondervingsfunctie heeft gemaakt. Ook 
in de voorstellen van de D'66-fractie zal het niet mogelijk zijn om langdurige 
uitkeringen geheel te ontzien. De brief van de Minister van 28 juli wekt, zo 
sprak mevrouw Groenman, tenminste de indruk dat de Kamer hier voor 
voldongen feiten wordt geplaatst. In een zo belangrijke discussie als die 
over de stelselherziening sociale zekerheid lijkt dat een toch wat merkwaar-
dige procedure. 

Een volgend bezwaar van de D'66-fractie tegen het vangnetsysteem 
betreft de strijdigheid met de Derde EG-richtlijn van zowel het op de 
ABW-leest schoeien van de minimumbehoefte als het introduceren van een 
wet gezinstoeslagen. 

Mevrouw Groenman vervolgde haar betoog met de opmerking dat de 
Emancipatieraad haars inziens behartigenswaardige woorden had gespro-
ken over de relatie tussen de Derde EG-richtlijn en o.a. de Bijstandswet. De 
fractie van D'66 koestert bezwaren tegen het voornemen, het beleid ten 
aanzien van de echte minima te structureren in de wet gezinstoeslagen, zo 
deelde dit lid voorts mede. De animo van de D'66-fractie om mee te denken 
over een gerichte adviesaanvrage aan de SER en de ER is beperkt. Wil de 
Minister zijn opvatting over een vermogenstoets in de Algemene Bijstands-
wet duidelijk uiteenzetten? Kan de bewindsman tevens zijn oordeel geven 
over het vraagstuk van het werken met behoud van een uitkering? 

Met betrekking tot de AOW deelde mevrouw Groenman mee dat haar 
fractie nu weinig voelt voor een algeheel kapitaaldekkingssysteem. Wel zou 
een gedeeltelijke financiering volgens de D'66-fractie mogelijk moeten zijn. 
Het door de Minister uitgesproken betoog leidt in feite tot het vooruitschuiven 
van de problemen. Op korte termijn zal inzicht dienen te worden verkregen 
in de consequenties van de vergrijzing van de Nederlandse bevolking. 

De heer Willems (P.S.P.) was op grond van de tussen de commissie en 
Regering gewisselde stukken en gedachten van mening dat de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid zou leiden tot een verslechtering van 
dit stelsel. Commentaren van de VNG, de ER en de FNV bevatten opmer-
kingen die tot dezelfde conclusie aanleiding geven. 

Ten aanzien van de procedure zei de heer Willems van oordeel te zijn dat 
de commissie tot het doen van twee keuzen wordt gedwongen terwijl zij 
daar in feite nog lang niet aan toe is. De sociale partners, groepen van 
uitkeringsgerechtigden en vertegenwoordigers van de vrouwenbeweging 
dienen nog door de commissie te worden gehoord, alvorens van de 
commissie het maken van keuzen kan worden gevraagd. 

Ingaande op de inhoud van de aan de orde zijnde vraagstukken merkte 
de heer Willems op verheugd te zijn met de afwijzing door de Minister van 
het twee-trajectensysteem. Dit stelsel voldoet niet aan de eis, dat de sociale 
zekerheid geïndividualiseerd moet zijn en kent een belangrijke rol toe aan 
het kostwinnerschap. Het eerste traject is bovendien onvoldoende voor een 
individueel bestaansminimum. Maar het vangnetsysteem, zo vervolgde de 
heer Willems, voldoet evenmin aan de primaire eis van individualisering 
van het stelsel. Evenmin kent het een democratisch karakter wat betreft de 
uitvoering en de controle. Voorts lijkt het stelsel niet doelmatiger en ten 
slotte past het niet in een nivellerend inkomensbeleid. Om deze redenen zal 
de P.S.P.-fractie niet instemmen met de keuze voor dit vangnetsysteem. 
Dit lid zou graag zien, dat de keuze van de Regering voor een al dan niet 
tijdelijk vangnetsysteem eerst aan «Brussel» wordt voorgelegd zodat zij 
kan worden getoetst aan de Derde EG-Richtlijn. Naar zijn mening dient het 
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sociale zekerheidsstelsel te worden ingepast in het werkgelegenheidsbele id, 
waarbi j centraal moet staan het streven naar arbeidst i jdverkort ing. Voorts 
dient een relatie te worden gelegd met het inkomensbele id, dat nivel lerend 
van aard dient te zi jn. Dit alles moet leiden tot één loonderv ingssysteem, 
dat 80% van het laatstverdiende loon garandeert. Daarnaast dient voor 
hen, die zich niet op de arbeidsmarkt begeven - ook voor gehuwde 
v rouwen - een indiv idueel sociaal m i n i m u m te worden gegarandeerd. Een 
op het ind iv idu toegespitste regeling voor de verdel ing van de woonlas ten 
zou nader dienen te worden ui tgewerkt . 

De heer Van der Vlies (S.G.P.) merkte op, het een moei l i jke zaak te 
v inden over de verschi l lende alternatieve mogel i jkheden van een sociaal 
zekerheidsstelsel te spreken zonder van deze alternatieven de f inanciële 
consequenties te kennen. Dit l id sloot zich aan bij eerder gestelde vragen 
inzake de verdere procedure die de Minister denkt te kiezen. Nadere lezing 
van de brief van de Minister van 28 jul i 1982 had de heer Van der Vlies de 
indruk gegeven, dat het zwaard van de noodzakeli jke ombu ig ingen was 
gehangen boven de voornemens to t stelselherziening. Hij zei dit te betreuren, 
omdat zodoende de vr i jheid van keuze word t ingeperkt. 

Alvorens de Minister een keuze zou maken voor het vangnetsysteem zou 
hi j zich nog dienen te beraden op de vraag welke rol de overheid toekent 
aan de eigen verantwoordel i jkheid van de mens. Met vorige sprekers 
oordeelde de heer Van der Vlies, dat de regel ingen allereerst gericht zul len 
moeten worden op het geheel of gedeeltel i jk herstel van de arbeids-
ongeschiktheid. Tegen de voornemens inzake een verdere indiv idual iser ing 
heeft de S.G.P.-fractie grote bezwaren, aldus de heer Van der Vlies. De 
gezinsverantwoordel i jkheid dient een grotere nadruk te kri jgen. Een 
voortgaande indiv idual iser ing werkt bovendien kostenverhogend, hetgeen 
consequenties zal hebben voor de ui tker ingsniveaus. 

Met betrekking tot het vraagstuk van de kring van verzekerden ziet de 
S.G.P.-fractie, zo vervo lgde de heer Van der Vlies, posit ieve aspecten aan 
draagvlakverbreding. Niet temin zou in het kader van de pakketvergel i jk ing 
eerst onderzoek dienen te worden verr icht naar de gevolgen van een 
r isicoverevening in een geïntegreerd stelsel. Ten aanzien van de duur van 
de loondervingsfunct ie voor werklozen, respectieveli jk arbeidsongeschikten, 
is de S.G.P.-fractie in beginsel voorstander van een gel i jktrekking, zij het 
dat zij ten aanzien van het niveau daarbij nog geen vastoml i jnde gedachte 
heeft. Wat betreft de hoogte van de ui tker ingen en het eventueel invoeren 
van een gl i jdende schaal is de S.G.P.-fractie, aldus hetzelfde l id, van 
oordeel dat het arbeidsver leden en de arbeidsduur een rol moeten bl i jven 
spelen. Tot slot zei de heer Van der Vlies dat zijn fractie geen voorkeur 
heeft voor het realiseren van een wet gezinstoeslagen naast het vangnet-
stelsel. Een dergeli jk toeslagensysteem zou bij voorkeur in de A lgemene 
Bijstandswet moeten worden opgenomen. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (P.P.R.) merkte op dat de gedachtenwissel ing 
plaatsvindt nog voordat de maatschappel i jke organisaties aan Regering of 
Kamer hun opmerk ingen over de voor l iggende problemen en keuzen 
hebben kunnen overbrengen. Met het oog op de aanstaande kabinetsfor-
matie vroeg zij of de Minister het mogel i jk zou achten dat in de format ie-
besprekingen een geheel andere toekomst voor het sociale zekerheidsstelsel 
zal worden gekozen. Ook mevrouw Beckers was van mening dat de 
gedachtenwissel ing over de stelselherziening sociale zekerheid in het 
bredere kader van het werkgelegenheidsbeleid zou dienen te worden 
geplaatst. Haar fractie is daarom niet bereid slechts te spreken over de 
vraag hoe op zo kort mogel i jke te rmi jn zoveel mogel i jk kan worden 
bezuinigd. Wel zijn verbeter ingen van het stelsel noodzakelijk. Wi l de 
Minister in dit verband meedelen of het waar is, dat de behandel ing door 
de SER van de adviesaanvrage inzake de integrat ie van werkloosheidsrege-
lingen is vertraagd omdat het minister ie bepaalde gegevens niet t i jd ig 
leverde? 
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Een stelselherziening zou, aldus dit lid, in de ogen van de P.P.R.-fractie 
moeten leiden tot een basisinkomen voor iedereen, waarin verwerkt de 
kinderbijslag en de studiefinanciering, met daarboven een inkomen uit 
arbeid tot anderhalf maal modaal verzekerd, waarvoor uit een oogpunt van 
solidariteit ook de hoge inkomens premie betalen. De koppeling tussen 
netto-minimumloon en de netto-minimumuitkeringen dient te worden 
gehandhaafd, terwijl voorts vrouwen in de WWV, deeltijdwerkers en 
thuiswerkers allen recht op een uitkering zouden moeten krijgen. De 
werkweek zou dienen te worden teruggebracht tot 35 uur. 

Overgangsmaatregelen zullen door de P.P.R.-fractie worden getoetst aan 
het zojuist genoemde einddoel van de P.P.R-fractie. Een wet gezinstoeslagen 
lijkt daarom in het geheel niet nodig. Het stelsel wordt met zo'n wet nog 
ondoorzichtiger en er zouden twee categorieën bijstandstrekkers ontstaan. 
Waarom wordt de Algemene Bijstandswet niet geïndividualiseerd, zodat op 
grond van die wet het basisinkomen wordt geëffectueerd? De draagkracht-
verschillen tussen leefeenheden zouden naar de mening van de P.P.R.-fractie 
in de overgangsfase opgeheven moeten worden door middel van fiscale 
regelingen, die op het individu zijn gericht. De uitvoering van het nieuwe 
stelsel zou, zo stelde mevrouw Beckers ten slotte nadrukkelijk, moeten 
geschieden door één uitvoerend orgaan. Zulks zou zeker kostenbesparend 
werken. 

Mevrouw Brouwer (C.P.N.) herinnerde aan de opvatting van oud-staats-
secretaris mevrouw Dales, dat de stelselherziening zou worden ingeleid 
met een oriënterende fase, waarna een ruime inspraakprocedure zou 
worden gevolgd. Eerst daarna zou besluitvorming plaatsvinden. De brief 
van 28 juli van de Minister doet echter vermoeden dat veel sneller dan was 
voorzien besluiten zullen worden genomen en dat de noodzaak tot 
bezuinigingen een overheersende rol speelt, naar de mening van de 
C.P.N, fractie dient een stelselherziening echter te worden geplaatst in het 
kader van het inkomensbeleid, het fiscale beleid en en het werkgelegen-
heidsbeleid. Uiteraard speelt ook de Derde EG-richtlijn een grote rol. 
Tevens dient men zich te realiseren dat een stelsel van sociale zekerheid 
een maatschappelijk draagvlak dient te hebben en zich niet in enkele 
maanden ingrijpend laat wijzigen. Daarom dient een brede discussie in de 
samenleving plaats te vinden en zou de Minister zich niet moeten beperken 
tot het vragen van advies aan de SER en ER en enkele vrouwenorganisaties. 
Heeft de bewindsman daarover een opvatting? 

Met betrekking tot het vraagstuk van de premieheffing zou mevrouw 
Brouwer het op prijs stellen indien de Minister zou ingaan op enkele 
alternatieve voorstellen, die ter zake zijn gedaan. Wat is het oordeel van de 
Minister over het voorstel de premiegrenzen op te heffen? 

Bij de verdere gedachtenwisseling over de uitwerking van het individuali-
seringsbeginsel dient de vraag gesteld te worden bij welke hoogte van de 
uitkering het individu geacht kan worden in zijn individuele behoefte te 
voorzien. Ook dient nagegaan te worden welk effect de verdiscontering van 
de duur van het arbeidsverleden ten aanzien van vrouwen heeft. Nadat dit 
lid had meegedeeld dat haar fractie ook het vangnetsysteem onaanvaardbaar 
vindt, vroeg zij ten slotte wat de Minister denkt te doen aan het vraagstuk 
van de verworven rechten. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid merkte op het eens 
te zijn met die leden van de commissie, die hadden gepleit voor een 
meervoudige benadering van het vraagstuk van de herziening van het 
stelsel van de sociale zekerheid. De stelselherziening is niet alleen ingegeven 
door de noodzaak van een neerwaartse bijstelling van de uitkeringen; deze 
werd reeds onder ogen gezien tijdens de opstelling van de Voorjaarsnota 
1982. In deze nota werd reeds meegedeeld, dat een algehele bijstelling van 
de uitkeringen zou dienen plaats te vinden indien een herziening van het 
sociale zekerheidsstelsel niet in 1982 zou worden gerealiseerd. 
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Met betrekking tot het vraagstuk van de netto-netto-koppeling deelde de 
Minister mee, dat het kabinet geen plannen heeft tot wijziging van de Wet 
aanpassingsmechanismen. Zulks sluit echter niet uit, dat in de toekomst 
moet worden besloten tot een neerwaartse bijstelling van de in deze wet 
neergelegde koppelingen indien blijkt dat verdere financiering onmogelijk 
is en verdere ombuigingen in de sociale zekerheid noodzakelijk zijn. 

De enorme groei van het volume in de sociale zekerheid dient, zo 
vervolgde de Minister, te worden afgeremd door middel van maatregelen 
die de oorzaken van die groei in de kern raken. Daarbij dient dus te worden 
gedacht aan maatregelen die het bedrijfsleven versterken en in het algemeen 
stimulerend op de economie werken. Onderdeel van dit beleid vormt het 
streven naar een betere verdeling van arbeid. Daarom ook had de Minister 
eerder gepleit voor de mogelijkheid nieuwkomers op de arbeidsmarkt, in 
het algemeen de schoolverlaters, een 32-urige werkweek aan te bieden met 
een bijbehorend salaris. Met de heer Buurmeijer zei de bewindsman het 
eens te zijn, dat een eventuele keuze voor een vangnetstelsel niet zou 
mogen leiden tot een star systeem, dat als het ware als een fuik werkt. Het 
vangnetsysteem, indien daarvoor wordt gekozen, dient flexibel te zijn en 
voldoende waarborgen in zich te hebben voor een terugkeer op de arbeids-
markt. De vraag op welke wijze het vangnetsysteem wordt gerealiseerd 
achtte de Minister nog niet voor een definitief antwoord vatbaar. Een 
oplossing via de Algemene Bijstandswet is een mogelijkheid, maar ook een 
afzonderlijke, nieuwe wet behoort tot de mogelijkheden. Ook de Algemene 
Kinderbijslagwet zou een oplossing kunnen bieden. Nader onderzoek dient 
nog plaats te vinden. Het vraagstuk van een structurele oplossing voor de 
z.g. echte minima hangt hiermee nauw samen. Terecht, zo meende de 
Minister, had de heer Buurmeijer erop gewezen dat een oplossing via de 
Algemene Bijstandswet het vraagstuk van de individualisering van deze 
wet met zich brengt. Ook daarin dienen nog keuzen te worden gemaakt. 
Hetzelfde geldt voor de z.g. middelentoets, welk vraagstuk overigens onder 
de aandacht van de SER is gebracht in de adviesaanvrage met betrekking 
tot de integratie van de werkloosheidsregelingen. 

Ten aanzien van de verder te volgen procedure merkte de Minister op, 
dat op grond van de met de commissie gevoerde gedachtenwisseling een 
adviesaanvrage aan de SER en aan de ER zal worden geformuleerd. Zulks 
kan naar verwachting door het nieuw te vormen kabinet worden gedaan. 
Gelijktijdig dient te worden bezien of het raadzaam is aan andere organen 
of organisaties afzonderlijk advieste vragen. De Minister zei een inventarisatie 
van deze organisaties nog niet te hebben gemaakt. Desgevraagd voegde 
hij toe niet te verwachten dat tijdens de aanstaande formatiebesprekingen 
ingrijpende wijzigingen van het stelsel van sociale zekerheid zullen worden 
overeengekomen zonder dat deze vooraf ter advisering aan de gebruikelijke 
adviesorganen zijn voorgelegd. De Minister merkte voorts op niet voorne-
mens te zijn om, voorafgaande aan de verzending van de officiële advies-
aanvragen, vooroverleg te plegen met sociale partners over de wijze van 
formulering van de adviesaanvragen. Uiteraard vinden op niet-officieel 
niveau gesprekken plaats ter oriëntering over wederzijdse standpunten. 
Voorts zei de Minister gaarne te willen kennis nemen van de standpunten 
van die organisaties die, mocht de commissie daartoe besluiten, in een 
openbare hoorzitting van hun opvattingen zullen doen blijken. 

Zijn betoog vervolgend, stemde de Minister in met de zienswijze, dat de 
uitkeringen van in het bijzonder de werknemersverzekeringen afgeleid zijn 
van het verdiende inkomen; voor de volksverzekeringen geldt dit niet. Dit 
dient men zich wel te realiseren wanneer men het totale sociale verzeke-
ringsstelsel onder de loep neemt. Het door mevrouw ter Veld genoemde 
bezwaar tegen een basisuitkering voor iedere Nederlandse ingezetene zei 
de bewindsman geheel te delen. Reagerend op het door mevrouw Ter Veld 
aangehaalde citaat in de reactie van het CNV van de hand van prof. mr. L. 
J. M. de Leede, merkte de Minister op dat ook na de wijziging van het 
stelsel het collectieve en verplichtende karakter van de sociale verzekering 
zal blijven bestaan. Wel is ter discussie of de hoogte van de bovenminimale 
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uitkeringen gerelateerd zou moeten worden aan bij voorbeeld de duur van 
het arbeidsverleden. 

Met betrekking tot de relatie tussen de positie van ambtenaren en de 
voorziene stelselwijziging had de Minister uit de betogen van de verschil-
lende leden der commissie geconcludeerd, dat men een verbreding van het 
draagvlak door middel van een uitbreiding van de kring der verzekerden 
met ambtenaren vrijwel unaniem wenselijk acht. Nogmaals wees de 
Minister erop, dat de vraag op welke wijze aan deze gedachte uitvoering 
wordt gegeven dient te worden beantwoord door de Minister van Binnen-
landse Zaken. Uiteraard vindt interdepartementaal overleg plaats. De wijze 
waarop in het gewijzigde stelsel van sociale zekerheid de positie van 
huishoudelijk personeel, thuiswerkenden en deeltijdarbeiders zal worden 
geregeld, achtte de Minister in de huidige discussie niet van primair 
belang. Hij voegde uitdrukkelijk toe, dat dit deel van het vraagstuk, voor 
zover het de thuiswerkenden betreft, reeds onderwerp van interdeparte-
mentaal overleg vormt. Het vraagstuk van de sociale zekerheid voor de 
vrouw in Nederland, wier man in het buitenland werkzaam is, achtte de 
Minister een onderdeel te zijn van het vraagstuk van de individualisering 
van het stelsel. Hij wees in dit verband op het feit, dat de SER zich thans 
beraadt over het vraagstuk van de individualisering in de AOW, waarvan 
dit speciale probleem tevens onderdeel uitmaakt, zo meende de bewinds-
man. 

Ingaande op verdere vragen uit de commissie merkte de Minister het 
volgende op over het weduwnaarspensioen. Uitgaande van de AWW is 
thans de vraag aan de orde of een weduwnaar met opgroeiende kinderen 
eveneens recht op een pensioenuitkering zou dienen te hebben, terwijl de 
rechten van de weduwe enigszins gemitigeerd zouden moeten worden. 

Met enkele leden der commissie was de bewindsman teleurgesteld over 
het feit dat niet reeds tijdens dit overleg kan worden beschikt over de 
financiële gegevens, behorende bij de verschillende alternatieven van een 
toekomstig stelsel van sociale zekerheid. Hij zei te verwachten dat deze 
gegevens wel beschikbaar zijn op het moment dat de adviesaanvragen 
worden verzonden. 

Komende op het betoog van de heer Schutte merkte de Minister op in 
zijn notitie te hebben gewezen op de noodzakelijke scheiding van verant-
woordelijkheden tussen overheid, burgers en sociale partners. Inderdaad 
kan de overheid niet alle verantwoordelijkheid voor het functioneren van 
de sociale zekerheid op zich nemen. Daarmee hangt nauw samen de vraag, 
of in een toekomstig stelsel meer vrijheid van keuze aan het individu 
dient te worden gelaten. De SER zal hieromtrent uiteraard om advies 
worden gevraagd. Het opnemen van een inkomenstoets in het vangnetsys-
teem schept, zo zei de Minister het met de heer Schutte eens te zijn, een 
mogelijkheid van misbruik. Het lijkt echter minder wenselijk deze toets 
achterwege te laten in dit stelsel, zo voegde hij toe. Met betrekking tot de 
kring van verzekerden herhaalde de bewindsman zijn in het eerste overleg 
gemaakte opmerking, dat, voor zover het andere dan de basisverzekeringen 
betreft, de organisaties van zelfstandigen te kennen hadden gegeven geen 
behoefte te hebben aan een uitbreiding van het stelsel van de verplichte 
sociale verzekeringen. Een wijziging in dezen wordt dan ook niet overwogen. 
Het invoeren van een glijdende schaal heeft, zo vervolgde de Minister, 
weliswaar niet de grote sympathie van de G.P.V.-fractie, doch veel andere 
politieke groepen hebben zich er reeds voor uitgesproken. 

Ten aanzien van de financiering van de sociale zekerheid verwees de 
Minister naar een enkele maanden geleden ingediende nota betreffende de 
financieringsgrondslagen van de sociale zekerheid. Een van de conclusies 
van deze nota is, dat van een wijziging in de grondslagen van de financiering 
van het stelsel niet te veel moet worden verwacht ten aanzien van een 
betere verdeling van de lasten. Alhoewel er duidelijke raakvlakken zijn met 
het thans in discussie zijnde onderwerp en hoewel er zeker een direct 
verband lijkt tussen het vraagstuk van de grondslagen van de financiering 
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van het stelsel en de inhoud van de nota «Op weg», zeker waar het de 
individualisering betreft, achtte de Minister het thans niet zinvol verder 
over dit vraagstuk van gedachten te wisselen. 

De opvatting van de heer Weijers, dat naast een wijziging van het stelsel 
ook een wijziging van de organisatie van de sociale zekerheid zou dienen te 
worden bevorderd, zei de Minister te delen. Voor een goede beheersbaarheid 
is inderdaad een doorzichtige structuur van die organisatie een vereiste. 
Inmiddels is de SER gevraagd het advies over één beheersingsorgaan nog 
dit jaar uit te brengen. Indien deze raad daartoe in staat is, zal het mogelijk 
zijn dit onderdeel gelijktijdig met de wijzigingen in het stelsel zelf te 
behandelen. 

In antwoord op andere vragen van de heer Weijers zei de Minister met 
de stelselwijzigingen niet tevens een einde te willen maken aan het thans 
geldende stelsel van de volksverzekeringen. De wijze waarop dit voornemen 
in de praktijk moet worden gebracht is nog onderwerp van een technische 
discussie. Waar de heer Weijers de kortlopende uitkeringen in de discussie 
had gebracht, daarbij verwijzende naar de voornemens met betrekking tot 
de Ziektewet, merkte de Minister op, dat ook deze uitkeringen niet buiten 
schot kunnen blijven van de bezuinigingen in de sociale zekerheid. De 
bewindsman meende voorts dat het vraagstuk van de ziektekostenregelingen 
een geheel andere is dan dat van de stelselherziening. In de discussie 
omtrent de stelselwijziging gaat het slechts om de inkomensdervingsverze-
keringen - geldelijke uitkeringen bij het derven van inkomsten - , bij de 
ziektekostenverzekeringen gaat het om het vergoeden van kosten die 
verbonden zijn aan geneeskundige zorg die men inroept. De vraag of het 
niet beter zou zijn in plaats van de regelingsloonindex een index te hanteren, 
die op alle in de maatschappij verdiende inkomens betrekking heeft, 
beantwoordde de Minister met de opmerking dat het gehele indexerings-
mechanisme steeds zeer kritisch moet worden bezien, ook wanneer men 
de thans aan de orde zijnde stelselherziening buiten beschouwing laat. 

Met betrekking tot het vraagstuk van de verkregen rechten merkte de 
Minister op niet te willen vooruitlopen op de inhoud van het overgangsrecht 
dat aan de definitieve stelselherziening vooraf zal gaan. Verschillende 
mogelijkheden dienen te worden onderzocht. 

De keuze die de heer De Korte nu ten aanzien van de inkomensdervingsver-
zekering heeft gemaakt noemde de Minister een principieel andere dan de 
keuze die dit lid in het verleden steeds maakte. De bewindsman voegde toe 
nog niet toe te zijn aan de keuze voor een afzonderlijke regeling voor 
werkloosheid en een aparte regeling voor arbeidsongeschiktheid. Wel leek 
het de bewindsman, om andere dan door de heer De Korte genoemde 
redenen, zinvol tot gefaseerde wijzigingen te komen. 

Ten aanzien van de positievan de vrouw, die ten gevolge van de verzorging 
en opvoeding van kinderen gedurende enkele jaren niet aan het arbeids-
proces kan deelnemen, wees de Minister op zijn in het eerste overleg 
daaromtrent gehouden betoog. Definitieve voornemens bestaan nog niet 
ter oplossing van dit vraagstuk. Reagerend op de opmerkingen van 
mevrouw Groenman, merkte de Minister op dat ook indien de ambtenaren 
formeel niet tot de kring der verzekerden zullen worden gerekend, een in 
materieel opzicht gelijke positie van ambtenaren en werknemers in de 
particuliere sector zou kunnen worden gerealiseerd. Wat betreft het introduce-
ren van het begrip «leefeenheid» in de sociale wetgeving achtte de Minister 
daartoe alleen een mogelijkheid aanwezig indien dit begrip zodanig wordt 
gedefinieerd, dat het betrekking heeft op rechtsverhoudingen, waaraan in 
het kader van de sociale zekerheid rechten en plichten kunnen worden 
ontleend. Slechts met een consequente doorvoering van het individualise-
ringsbeginsel valt aan de vele juridische en praktische vraagstukken rond 
de introductie van het begrip leefeenheid te ontkomen. De maatschappelijke 
werkelijkheid geeft echter niet een zodanig geïndividualiseerd beeld te zien. 
Desgevraagd zei de Minister voorts van mening te zijn dat uit de advies-
aanvragen aan de SER en de ER zal blijken of de keuze, die het kabinet ten 
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aanzien van de stelselherziening zal maken, spoort met de inhoud van de 
Derde EG-richtlijn, waar het de verzelfstandiging van man en vrouw in de 
sociale wetgeving betreft. Zulks geldt uiteraard ook voor een eventueel in 
te dienen wet gezinstoeslagen. 

Het werken met behoud van een uitkering achtte de Minister thans geen 
onderwerp van gedachtenwisseling te zijn. Dit vraagstuk dient geheel los 
van een herziening van het stelsel te worden opgelost. 

Ten aanzien van de door mevrouw Groenman geopperde suggestie 
inzake de financiering van de AOW merkte de Minister op, een kapitaaldek-
kingsstelsel strijdig te vinden met de financieringsgedachte die aan de 
AOW ten grondslag ligt. Ook tegen een gedeeltelijke invoering van een 
kapitaaldekking zei de bewindsman zich te zullen keren. Wel dient een 
antwoord te worden gevonden op de vraag, hoe de vergrijzing van de 
bevolking in de toekomst financieel dient te worden opgevangen. Men zou 
daarbij kunnen denken aan de vorming van extra reserves ten einde 
daarmee een zekere spreiding van lasten in de tijd te bevorderen. Eerst 
wanneer de gevolgen van de vergrijzing van de bevolking in de toekomst 
zijn geanalyseerd kan worden besloten tot welke maatregelen de Regering 
dient over te gaan, aldus de Minister; thans is de tijd daarvoor nog niet rijp. 
Desgevraagd voegde de Minister toe, dat op korte termijn overleg zal 
worden gevoerd door onder andere de Sociale Verzekeringsbank, het 
Centraal Planbureau en andere betrokken instanties ten einde de verschil-
lende vragen en vraagstukken te inventariseren. 

Op verdere opmerkingen en vragen uit de commissie reagerend, consta-
teerde de Minister dat de P.S.P.-fractie in haar standpunt met betrekking tot 
de stelselherziening fundamenteel andere uitgangspunten had gekozen. 
Ten aanzien van de waardering van de thans voorliggende alternatieve 
mogelijkheden had de heer Willems immers gesteld dat zij niet voldoen 
aan de eisen van individualisering, doelmatigheid, democratische inrichting 
en controle. De door deze fractie voorgestelde basisuitkering van 80% van 
het minimumloon voor een ieder achtte de bewindsman onuitvoerbaar op 
grond van de daaraan verbonden kosten. De Minister zei voorts niet 
voornemens te zijn de over enige tijd tot stand te brengen wetsontwerpen 
ter herziening van het stelsel van de sociale zekerheid te doen toetsen door 
het Europese Hof. Hij zei dit een omkering van zaken te vinden die niet 
wenselijk is. Uiteraard kan, indien de wetten van kracht zijn geworden, een 
toetsing zoals de heer Willems bedoelt, op ieder moment plaatsvinden. 

Antwoordende op opmerkingen van de heer Van der Vlies, stelde de 
Minister vast dat de noodzakelijke ombuigingen niet primair de aanleiding 
hadden gevormd voor de thans voorliggende stelselherziening. Inderdaad 
dient de discussie zo zuiver mogelijk te worden gehouden, zo viel de 
Minister de heer Van der Vlies bij. De bewindsman constateerde voorts 
enig verschil van inzicht tussen hem en de heer Van der Vlies over het 
vraagstuk van de individualisering. Nochtans dient ieder kabinet wetgeving 
te ontwerpen die voldoet aan de eisen die de Europese Richtlijnen stellen. 

De advisering over de integratie van de werkloosheidsregelingen, die 
naar de mededeling van mevrouw Beckers-de Bruijn zou zijn vertraagd als 
gevolg van het feit dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
bepaalde gegevens niet tijdig leverde, was binnen de SER-commissie, die 
zich over deze materie buigt, op enige vertraging gestuit omdat uit de 
beschikbare rekenmodellen niet alle noodzakelijke gegevens konden 
worden geput. Een werkgroep, die werd ingesteld om in deze hiaten te 
voorzien, is inmiddels doende deze gegevens uit het wel beschikbare 
materiaal te lichten. 

Aan het adres van mevrouw Brouwer merkte de Minister op, dat zijns 
inziens thans een brede oriëntering plaatsvindt over het vraagstuk van de 
stelselherziening. Hij wees daarbij op het feit dat dit het tweede overleg is 
dat aan deze materie wordt gewijd en dat voorts van vele zijden uit de 
maatschappij reacties op de verschillende alternatieve mogelijkheden naar 
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Regering en Staten-Generaal worden gezonden. Desgevraagd zei de 
Minister niet voornemens te zijn een maatschappelijke discussie te organi-
seren zoals deze thans ten aanzien van het energiebeleid in gang is. De wet 
eist immers het volgen van adviesprocedures, die, zo oordeelde de Minister 
ten slotte, voldoende waarborgen bieden voor een zo breed en deskundig 
mogelijke inbreng vanuit de maatschappij. 

De fungerend voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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