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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 19 augustus 1982 

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 voerde op 
1 juli 1982 mondeling overleg met de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid over de notitie «Herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid» (17 475, 1 en 2). 

De commissie heeft de eer van dit overleg als volgt verslag uit te brengen. 

De heer Buurmeijer (P.v.d.A.) merkte ter inleiding op waardering te 
hebben voor de inhoud van de notitie en voor de snelheid waarmee de 
Minister deze aan de Kamer had doen toekomen. Hij voegde toe het te 
betreuren, dat de gedachtenwisseling niet meer had kunnen plaatsvinden 
met oud-Staatssecretaris, mevrouw Dales, die de notitie nog grotendeels 
had voorbereid. Deze spijt was niet alleen gebaseerd op politieke overwe-
gingen, maar ook op de verwachting, dat de Minister, bekend om zijn 
brede kennis op het terrein van de sociale zekerheid, een herziening van 
het stelsel der sociale zekerheid eerder zou zoeken in een herziening van de 
techniek van het stelsel dan in een herijking van de morele en ideologische 
grondslagen die - de notitie maakt er op een aantal plaatsen gewag van -
mede ten grondslag aan het huidige stelsel liggen. 

De bijdrage aan deze gedachtenwisseling, zo zette de heer Buurmeijer 
zijn inleidend betoog voort, zou bestaan uit een algemene visie, die zou 
uitmonden in enkele specifieke gedachten, evenwel zonder daartoe te 
geraken in gedetailleerde uitwerkingen van de geuite gedachten. De 
meervoudige doelstelling van de thans plaatsvindende gedachtenwisseling 
- het verkrijgen van een heldere structuur, gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen, de z.g. trampolinefunctie van het stelsel en een beperking van de 
uitgaven, die zijn gemoeid met het huidige stelsel - wordt, zo merkte de 
heer Buurmeijer op, door vrijwel alle politieke groeperingen onderschreven. 
De P.v.d.A.-fractie heeft echter het bange vermoeden dat aan het element 
der bezuinigingen door sommige groeperingen in de gedachtenwisseling 
onevenredig veel aandacht wordt gegeven. Het aan het woord zijnde lid 
was het in dezen eens met de voormalige Staatssecretaris van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw C. I. Dales, toen zij opmerkte dat een 
bezuiniging in het stelsel van de sociale voorzieningen en verzekeringen 
ook kan worden bereikt zonder een wijziging in het stelsel zelf aan te 
brengen. Door een aantal politieke partijen wordt deze mogelijkheid 
kennelijk uit het oog verloren wanneer zij de netto-netto-koppeling ter 
discussie wensen te stellen. 
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DeP.v.d.A.-fractiezal,zo deelde de heer Buurmeijer mee, haar standpunten 
blijven baseren op datgene wat is overeengekomen bij de vorming van het 
tweede kabinet-Van Agt en op de met de P.v.d.A."bewindslieden omtrent 
de ombuigingen in de sfeer van de sociale zekerheid gemaakte afspraken. 
Een geïsoleerde benadering, alleen voortkomende uit de wens tot bezuini-
gingen, mag van P.v.d.A.-zijde dus niet worden verwacht, aldus dit lid. Een 
zodanige benadering van het vraagstuk zou leiden tot een neerwaartse 
economische spiraal, tot vergroting van het aantal uitkeringsgerechtigden 
en tot een harde tegenstelling tussen actieven en niet-actieven. De sterken 
zullen zich versterken ten koste van de zwakkeren. Juist dat gevolg is nooit 
beoogd met de opbouw van ons sociale zekerheidsstelsel. Een aanpak van 
het vraagstuk waarin aan alle doelstellingen recht wordt gedaan dient te 
worden gekozen, zo concludeerde de heer Buurmeijer. Dit lid herinnerde 
vervolgens aan het betoog van zijn fractievoorzitter ter gelegenheid van het 
debat over de regeringsverklaring van het tweede kabinet-Van Agt uitge-
sproken en aan de opmerkingen door zijn fractiegenote Ter Veld tijdens de 
openbare behandeling van de begroting van het Departement van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gemaakt. In beide betogen was uitvoerig 
aandacht besteed aan de aard en de functie van de verzorgingsstaat. 

Ook in deze gedachtenwisseling, zo vervolgde de heer Buurmeijer, 
worden de kaders van de discussie bepaald door de vraag of en op welke 
wijze, ook onder economisch minder florissante omstandigheden, aan 
iedere Nederlander een bestaansmogelijkheid kan worden gegarandeerd. 
Daarom zou dit mondelinge overleg eigenlijk ook dienen te handelen over 
het vraagstuk van de stelselherziening in relatie tot de Algemene Bijstands-
wet. De notitie gaat op dit vraagstuk nauwelijks in, zo constateerde de heer 
Buurmeijer. Ten aanzien van het hanteren van de z.g. middelentoets zou bij 
voorbeeld meer duidelijkheid gewenst zijn daar deze toets in de toekomst 
naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke plaats zal gaan innemen. Zowel 
de vraag welk deel van de «overige inkomsten» vrijgelaten zal kunnen 
worden ten behoeve van de reeds genoemde «trampolinefunctie» als de 
vraag hoe ten aanzien van vermogen van betrokkene dient te worden 
gehandeld verdienen daarbij aandacht van de Minister. Voorts achtte de 
heer Buurmeijer het van belang, dat de Minister in een nadere notitie zijn 
visie zou geven over het vraagstuk van de kostenvergoedingsregelingen in 
de sfeer van de volksgezondheid, daarbij verwijzende naar recente studies 
van de WRR en daaromtrent in de Heroverwegingsrapporten gemaakte 
opmerkingen. Hij nodigde de Minister voorts uit kennis te nemen van en 
rekening te houden met het advies van het College van Bijstand over de 
adviesaanvragen aan de SER inzake een integratie van de werkloosheidsre-
gelingen. In dit advies wordt diep ingegaan op de rechtsgronden van de 
verschillende keuzen die binnen het kader van een stelselherziening 
kunnen worden gemaakt. Zijn betoog afsluitend zei de heer Buurmeijer van 
mening te zijn dat de gedachtenwisseling ten minste helderheid zou 
iiebben op te leveren over de vraag waar de verantwoordelijkheden komen 
te liggen. Hij poneerde in dat verband de steliing, dat in het deel van de 
collectieve sector, dat wordt behartigd door de sociale partners, het 
equivalentiebeginsel herkenbaar behoort te zijn, terwijl in het door de 
overheid behartigde deel het behoeftebeginsel maatgevend dient te zijn. 

Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) zei enkele woorden te willen wijden aan de 
plaats van de sociale zekerheid in het inkomensbeleid. Zoals door haar ook 
eerder, tijdens de laatste begrotingsbehandeling van het Departement van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid was gesteld, is de kernvraag niet hoe 
de kosten van de sociale zekerheid moeten worden gedragen, maar wie de 
kosten moet dragen van de herverdeling van de arbeid. Daarom zou het, zo 
vervolgde mevrouw Ter Veld, niet te rechtvaardigen zijn wanneer de 
kosten van de huidige, slechte arbeidsverdeling zouden worden afgewenteld 
op de groep mensen, die inmiddels al geen betaalde arbeid meer heeft. 
Immers, zij hebben reeds een deel van hun inkomen moeten afstaan en 
feitelijk kunnen zij hun recht op arbeid niet doen gelden. Ook om andere 
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redenen achtte dit lid het onwenselijk en onrechtvaardig de afstand in 
inkomen tussen actieven en niet-actieven te vergroten. Zo blijkt de hoogte 
van de uitkering nauwelijks van invloed op de bereidheid opnieuw aan het 
arbeidsproces deel te nemen. Wat is het oordeel van de Minister hierover? 
Wil de Minister ook zijn visie geven op de mening van de P.v.d.A.-fractie, 
dat inkomensverschillen niet zouden behoren te ontstaan, waar zij niet 
door extra inspanningen of extra offers zouden kunnen worden opgeheven? 
Mevrouw Ter Veld voegde toe een verdere vergroting van de verschillen in 
inkomens van actieven en niet-actieven ook uit een oogpunt van discriminatie 
onwenselijk te achten. Zij stelde voorts de samenhang tussen de stelselher-
ziening en de fiscale wetgeving aan de orde. In de fiscale wetten spelen 
draagkrachtvermeerderende en verminderende factoren een grote rol. 
Reeds om die reden achtte zij het zeer gewenst dat bij een volgend mondeling 
overleg over de notitie ook de Minister van Financiën aanwezig zou zijn. 
Ter voorkoming van misverstanden deelde zij mee dat de P.v.d.A.-fractie in 
het samentellen van individuele inkomens de oplossing niet zoekt, daar 
deze vluchtweg de alleenverdiener zou bevoordelen boven hen die in één 
huishouden meer inkomens inbrengen, terwijl de alleenstaande het risico 
loopt extra te worden belast. 

Mevrouw Ter veld ging vervolgens in op de verhouding tussen de 
sociale zekerheid en het emancipatiebeleid. Een van de grondbeginselen 
van het stelsel van de sociale zekerheid zou moeten zijn, dat het een andere 
dan de traditionele arbeidsverdeling tussen partners in een leefeenheid 
niet mag belemmeren. De sociale zekerheid zou niet afhankelijk mogen 
maken wat onafhankelijk was, maar ze kan ook niet de taak hebben, daar 
waar afhankelijkheid bestaat onafhankelijkheid opte dringen. Met betrekking 
tot de Derde EG-Richtlijn merkte mevrouw Ter Veld op, dat deze geen 
concreet, Nederlands beleid bevat. De Nederlandse Regering heeft de taak 
een emancipatiebeleid te formuleren, dat tenmiste voldoet aan de in de 
richtlijn neergelegde toetsstenen. Het ter zake door de Emancipatieraad 
aangekondigde advies leek mevrouw Ter Veld in dit verband van groot 
belang te zijn. 

Het aan het woord zijnde lid zei te veronderstellen dat het geen verbazing 
zal wekken dat de P.v.d.A.-fractie in de discussie over een stelselherziening 
kiest voor volgtijdigheid: de loondervingsverzekering, waarmee de conti-
nuïteit van het individuele inkomen voldoende wordt gewaarborgd met 
een minimumbehoefte-functie als vangnet. Wanneer geen aanspraak meer 
kan worden gemaakt op een uitkering krachtens de loondervingsverzekering 
of wanneer het sociale minimum voor het huishouden niet meer wordt 
bereikt, wordt het vangnet effectief. 

De P.v.d.A.-fractie baseerde de keuze voor deze volgtijdigheid, zo deelde 
mevrouw Ter Veld mee, allereerst op de overweging dat bij de loonderving 
de sociale partners een relatief grote verantwoordelijkheid hebben. Voorts 
dient te worden bedacht, dat een onvoldoende gegarandeerde inkomens-
continuïteit ertoe zal kunnen leiden, dat werknemers niet zullen kiezen voor 
arbeid in sectoren, waarin de werkloosheid een groter risico vormt of 
waarin het gevaar van arbeidsongeschiktheid groter is. Ook belemmert een 
onvoldoende gegarandeerde inkomenscontinuïteit de herverdeling van 
arbeid. Bovendien biedt een onvoldoende gegarandeerde inkomensconti-
nuïteit in de collectieve sector een vluchtweg naar de z.g. semi-collectieve 
sector. Hoe denkt de Minister greep te krijgen op deze semi-collectieve 
sector, die grote druk uitoefent op de loonkosten? Behoefteverschillen 
zouden naar de mening van de P.v.d.A.-fractie geen rol mogen spelen voor 
de werkgever; dat zou kunnen leiden tot discriminatie bij aanstelling en 
ontslag. Mevrouw Ter Veld was van mening, dat het stelsel van voltijdigheid 
zeer duidelijk is en de uitvoerbaarheid van de wetgeving ten goede zou 
komen. 

Haar betoog vervolgend raakte mevrouw Ter Veld aan de vraag in welke 
mate de individuele inkomenscontinuïteit ertoe noodzaakt ook het individu-
ele sociale minimum in de werknemersverzekeringen in te bouwen. De 
huidige dagloonbepalingen overstijgen dit uitgangspunt feitelijk, waar zij 
de behoefte van een huishouden garanderen. De vangnetfunctie zou in dat 
geval gelijktijdig met de inkomensderving moeten worden ingeschakeld. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 475, nr. 4 3 



Het aan het woord zijnde lid meende er niet goed aan te doen thans 
percentages te verbinden aan de genoemde sociale minima. De huidige 
cijfers zijn gebaseerd op oud budgetonderzoek. Zij vroeg of de Minister, in 
samenwerking met zijn ambtgenoot van Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk, een nieuw budgetonderzoek zou willen laten verrichten, 
waarbij ook de thans gehanteerde verhoudingen in de percentages - 70% 
van het minimumloon voor een individu, 90% voor een alleenstaande in de 
bijstand en 100% voor een huishouden - opnieuw worden bezien. Dit 
achtte mevrouw Ter Veld te meer wenselijk daar de Bijstandswet een 
garantie biedt voor de meest noodzakelijke kosten van levensonderhoud, 
terwijl een gezin met kinderen, alleenstaanden of meer personen met 
kinderen via de kinderbijslag niet de kosten voor het onderhoud van die 
kinderen vergoed krijgen doch slechts een aanvulling op die kosten 
ontvangen. 

Naar het oordeel van de P.v.d.A.-fractie dient in de loondervingsverzeke-
ring geen anticumulatiebepaling te worden ingebracht, zo vervolgde 
mevrouw Ter Veld haar betoog. Wel zou aan het einde van de verzekerde 
tijd, met name bij werkloosheid, een tussenfase kunnen worden ingebouwd, 
waarin wel rekening wordt gehouden met individuele cumulatie, waarbij 
evenwel het inkomen van de partner buiten schot blijft. Er bestaat 
immers een sterke overgang van loondervingsverzekeringen naar het 
volledige bijstandsniveau, hetgeen vooral voor vrouwen, die meestal een 
verdienende partner hebben, het verlies van volledige zelfstandigheid 
betekent. 

Wat is het oordeel van de Minister over een basisuitkering in de Algemene 
Bijstandswet, die, al naar gelang de behoefte, zal kunnen worden aangevuld 
tot het individuele sociale minimum of het huishoudminimum? 

Mevrouw Ter Veld vervolgde haar bijdrage met de opmerking dat het 
naar haar oordeel van belang is de groep mensen, die recht heeft op een 
huishoudtoeslag, respectievelijk die het risico loopt inkomen te verspelen 
doordat zij als leefeenheid worden aangemerkt, zo klein mogelijk te 
houden. Overigens wordt de vraag wat nu precies als leefeenheid moet 
worden beschouwd ook in de notitie niet beantwoord. In de praktijk zijn 
ook vele varianten van min of meer met elkaar samenlevende of -wonende 
mensen mogelijk. In het algemeen is het oordeel van de P.v.d.A.-fractie dat 
het bij voorbeeld te zamen dragen van de woonlasten of het gezamenlijk 
verzorgen van een kind medebepalend behoort te zijn voor het vaststellen 
van de draagkracht. Te ver zou het gaan wanneer de werkloosheid van de 
ene partner in de leefeenheid op de ander een zorgplicht zou leggen. Een 
verdergaande individualisering zou de uitvoeringsorganisaties ontdoen 
van de noodzaak het karakter van de huishouding en de samenstelling 
ervan te toetsen zoals dat thans geldt voor de Algemene Bijstandswet. Uit 
een oogpunt van de bescherming van de privacy zou dat een positieve 
ontwikkeling zijn, zo voegde dit lid toe. 

Met betrekking tot het weduwnaarspensioen waarover de Minister enige 
passages in de notitie had toegevoegd, merkte mevrouw Ter Veld op, dat 
de zorg voor de overheid zich vooral zou moeten richten op de weduwnaren 
met jonge kinderen. Wil de Minister hierover een uitgebreide visie geven? 

Terugkerend naar het vraagstuk van de loondervingsverzekeringen 
constateerde mevrouw Ter Veld, dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
het verschil in inkomen garandeert dat de betrokkene zou kunnen verdienen 
zonder handicap en het inkomen dat hij nog kan verdienen met hem in 
billijkheid op te dragen arbeid. Niet de handicap zelf is dus verzekerd. Een 
verschil met de werkloosheidsverzekering bestaat daarin, dat de arbeidson-
geschikte, ook indien er voldoende arbeidsplaatsen zouden zijn, minder 
goed in staat is arbeid te verrichten. Namens haar fractie sprak mevrouw 
Ter Veld uit, dat deze niet afwijzend zou staan tegenover een beperking in 
de duur van de hoge arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Wil de Minister 
inzicht geven in de vraag of, en zo ja op welke wijze het arbeidsverleden bij 
de WAO een rol speelt? Mocht het arbeidsverleden een rol gaan spelen, 
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dan zag dit lid de periode, die ouders besteden aan de verzorging van 
kinderen gaarne in de definitie van het begrip arbeidsverleden opgenomen. 
Het zou daarbij niet alleen mogen gaan om de tijd, die de vrouwen aan die 
verzorging besteden zo voegde zij toe. Naast het eventuele arbeidsverleden 
zou bij de hoge WAO-uitkeringen ook dienen te worden gerekend met de 
leeftijd van betrokkene, zo vervolgde mevrouw Ter Veld. Voor de oudere 
WAO-genieters achtte zij een beperking van de duur der uitkering echter 
niet rechtvaardig. Voor de jongere uitkeringsgerechtigde zou deze beperking 
niet langer uitgesloten behoeven te worden, al dient daarbij de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen te worden. Ten aanzien van de 
uitkeringspercentages wees hetzelfde lid op de opvattingen van haar 
fractie over het equivalentiebeginsel: bij gelijksoortige omstandigheden 
waarin uitkeringsgerechtigden verkeren dient een zelfde percentage van 
het dagloon als uitkering te worden verstrekt. De premie dient te worden 
berekend over het premieplichtig inkomen. Bij een dergelijke opvatting van 
dit beginsel behoort een glijdende schaal zeker tot de mogelijkheden. 
Alvorens daarover echter een uitspraak te doen achtte mevrouw Ter Veld 
het van belang enige informatie te krijgen over o.a. de koopkrachtmutaties 
ten gevolge van ingetreden werkloosheid voor respectievelijk diegene, die 
een minimumloon ontvangt, voor hem die het maximumdagloon ontvangt 
en voor diegene, die geen minimumdagloonbescherming kent. Wil de 
Minister de commissie tevens verschillende berekeningsmodellen voor het 
invoeren van een glijdende schaal doen toekomen, uitgaande van een 
volledig verzekerd individueel sociaal minimum en van een glijdende 
schaal in het uitkerings percentage vanaf modaal? 

Met betrekking tot de in de notitie opgenomen passages over de kring 
van verzekerden achtte mevrouw Ter Veld eengrotere mate van gelijkstelling 
tussen ambtenaren en overige werknemers in het kader van de pakketver-
gelijking denkbaar. Onderwerpen als loonsomtrend en het stakingsrecht 
zouden daarbij kunnen worden betrokken. Voorts vroeg zij aandacht voor 
werknemers die in het geheel geen deel hebben aan de werknemersverze-
keringen, zoals bij voorbeeld personeel in particuliere huishoudens dat 
minder dan drie dagen per week werkzaam is. Naar het oordeel van de 
P.v.d.A.-fractie zou een ieder, die in loondienst werkt vanaf het eerste uur 
onder de werknemersverzekeringen behoren te vallen. In die opvatting 
behoren daartoe ook de deeltijdwerknemers. 

Ten aanzien van de kring van ingezetenen in de volksverzekering wees 
mevrouw Ter Veld op het voorbeeld van de getrouwde vrouw wier man bij 
voorbeeld onder Panamese vlag vaart. Zij wordt volgens de geldende 
wetgeving niet tot de ingezetenen gerekend. Bij verdere individualisering 
van de volksverzekeringen zou dit wellicht meteen gewijzigd kunnen 
worden. Tot slot wees dit lid op de positie van zelfstandigen. Zij behoren 
tot de Nederlandse beroepsbevolking. Gelet op hun positie in de sociale 
zekerheid en gezien de magere behandeling van hun positie in de notitie 
vroeg mevrouw Ter Veld of de Minister over dit vraagstuk de commissie 
een afzonderlijke notitie zou willen doen toekomen. 

De heer Weijers (C.D.A.) sprak zijn waardering uit voor de notitie en het 
vele daartoe door oud-Staatssecretaris Dales gedane werk. Ook de door de 
Regering en commissie gekozen procedure ter behandeling van het 
vraagstuk van de stelselwijziging in de sociale zekerheid waardeerde dit lid. 
Evenals de heer Buurmeijer wees de heer Weijers vervolgens op het feit 
dat zijn fractie over de stelselherziening nog geen uitgesproken en vast-
staande opvattingen heeft. Veeleer heeft zij vragen over de notitie en over 
enkele daarin niet behandelde onderwerpen. Dit mondeling overleg zou, 
aldus de heer Weijers, dan ook dienen te worden beschouwd als een 
vingeroefening. 

Ter inleiding van zijn betoog merkte dit lid op, dat vastgesteld dient te 
worden dat het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid het beste, het 
ingewikkeldste en het duurste ter wereld is. De ingewikkeldheid is thans 
minder aan de orde, niettemin vervult ze de C.D.A.Tractie met grote zorg. 
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Het proces van integratie van de werkloosheidsregelingen doet vermoeden, 
dat de heilige huisjes van de met de uitvoering van de regelingen belaste 
organisaties soms belangrijker worden geacht dan het wel en wee van de 
uitkeringsgerechtigden. Wellicht zou de Kamer hier meer druk kunnen en 
moeten uitoefenen. Eveneens zou vastgesteld moeten worden, zo vervolgde 
de heer Weijers, dat Nederland het hoogste minimumloon ter wereld kent 
en dat een unieke koppeling is aangebracht tussen het netto-besteedbaar 
minimumloon en de sociale zekerheidsuitkeringen. Deze koppeling is 
bovendien wettelijk verankerd. De eerlijkheid gebiedt dan ook te zeggen 
dat door sommige ca.o."Onderhandelaars deze koppeling weleens als een 
molensteen wordt gezien. De C.D.A.-fractie draagt, zo merkte dit lid op, 
grote medeverantwoordelijkheid voor het huidige stelsel van de sociale 
zekerheid. De vraag dringt zich nu op of men toch niet te hoog is gaan 
grijpen. Uit hoofdstuk 4 van de notitie blijkt, dat de groei van de sociale 
zekerheid voor 20% voortkomt uit volume-effecten, voor 10% uit nieuwe 
wetten en verstrekkingenpakketten en voor 70% uit de nominale ontwikke-
ling. Ziende naar de in de Wet herziening aanpassingsmechanismen 
neergelegde welvaartsvaste koppeling - een waardevaste koppeling zou 
thans geheel onbetaalbaar zijn - rijst de vraag of datgene, waaraan is 
gekoppeld, is uitgestegen boven het niveau van de welvaartsvastheid. 
Anders gezegd kan de vraag luiden of de ca.o."Onderhandelingsresultaten 
wel een goede graadmeter zijn voor het welvaartsniveau. 
Een reactie van de Minister op deze vraag achtte dit lid van belang. Sprekende 
over de kosten van de sociale zekerheid herinnerde de heer Weijers aan 
enkele cijfers: 1959 2Va mld., 1982: 82 mld. De premiedruk bedroeg in 1958 
5% van het nationale inkomen, in 1980 25%. Thans lijkt het stelsel niet 
langer te kunnen worden gefinancierd. Nederland leeft gedeeltelijk reeds 
«op de pof». Bovendien, zo sprak de heer Weijers beeldend, neemt het 
aantal mensen, dat op de kar zit gestaag toe en neemt het aantal dat die kar 
trekt gestaag af. In veler ogen zou met volumebeleid het tij kunnen worden 
gekeerd, doch, zo stelde dit lid, bedacht dient te worden dat een effectief 
volumebeleid slechts tot hogere werkloosheid leidt. Daarmee is de noodzaak 
van herverdeling van inkomen en arbeid eens te meer aangetoond. Ook de 
bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid 
mag niet uit het oog worden verloren. Staande voor één van de vragen, die 
oorzaak zijn van een herziening van het stelsel, de financierbaarheid, lijkt 
een oplossing in de richting van ontkoppelingen in allerlei varianten, al dan 
niet met een afzonderlijk beleid voor de kwartaire sector ten aanzien van 
inkomens en arbeidsvoorwaarden. De gedachte is geopperd de koppeling 
tussen de minimuminkomens van actieven en niet-actieven in de marktsector 
los te laten en te vervangen door een koppeling aan ambtenaren en 
trendvolgers. De heer Weijers noemde deze suggestie minder gelukkig 
omdat daarmee de verantwoordelijkheid van de actieven voor de niet-ac-
tieven in die sector teniet zou worden gedaan. Een verlegging van de 
koppeling naar de ambtenaren en de trendvolgers zou de verantwoordelijk-
heid van de sociale partners afnemen en op de overheid leggen. Een 
andere gedachte die wel is gehoord pleitte ervoor die niet-actieven, die nog 
op enigerlei wijze betrokken zijn bij de arbeidsmarkt, onder de verantwoor-
delijkheid te doen ressorteren van de sociale partners in de marktsector en 
de overige niet-actieven te doen vallen onder de verantwoordelijkheid van 
de samenleving. De heer Weijers noemde dit een erg harde suggestie 
aangezien zo een cesuur zou worden aangebracht tussen mensen. Anderzijds 
kan aan deze suggestie enige logica niet worden ontzegd. Wat is het 
oordeel van de Minister? 

Voortgaande over de koppelingen wees de heer Weijers op de in zwang 
zijnde onderscheiding tussen minima en bovenminima en de wat moder-
nere, tussen de echte en de onechte minima. Als de koppelingen ter 
discussie worden gesteld komen varianten op bestaande koppelingen snel 
naar voren. Zo zijn koppelingen mogelijk waarin afstanden in tijd zijn 
verwerkt, koppelingen zouden kunnen worden geschoond, de oude 
gedachte van de zogenoemde koppeling aan het onderste kwartiel is weer 
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gehoord en de koppelingen zouden niet aan de c.a.o.-lonen, maar aan alle 
inkomens in de samenleving kunnen worden gerelateerd. Gedacht zou 
zelfs kunnen worden een onderscheid aan te brengen tussen koppelingen 
met de volksverzekeringen en koppelingen met de werknemersverzekerin-
gen. Kan de Minister overigens meedelen of op EG-niveau bepaalde 
gedachten bestaan over de wijze waarop de koppelingsmechanismen er in 
de toekomst zouden moeten uitzien? De C.D.A.-fractie heeft in het recente 
verleden, zo vervolgde de heer Weijers, langs een aantal wegen getracht 
oplossingen naderbij te brengen. Allereerst was er de weg van de gelijke 
premiebetaling voor actieven en niet-actieven, neergelegd in de vereve-
ningsheffing. Voorts werd getracht via het volumebeleid een oplossing te 
bereiken. Nogmaals stelde dit lid dat dit beleid alleen dan zinvol is wanneer 
het gepaard gaat met een beleid, gericht op herverdeling van arbeid. Een 
andere weg, die werd bewandeld was die, volgens welke de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dienen te dragen. Met betrekking tot de 
uitkeringen betekende dit naar de mening van de C.D.A.-fractie, dat de 
kortlopende uitkeringen eerder voor herziening in aanmerking zouden 
dienen te komen dan de langlopende. Gebrek aan solidariteit is hier - de 
heer Weijers wees op de problematiek rond de wijziging van de Ziektewet 
- de remmende factor. Ten aanzien van de hogere uitkeringen is de idee 
geopperd van de glijdende schaal. Doorvoering van deze idee betekent 
geen doorbreking van het equivalentiebeginsel, immers er bestaan verschil-
len in premieplichtig loon en dagloon, waarlangs de uitkeringen worden 
berekend. Een andere gedachte was eens aandacht te besteden aan de in 
één huishouden samenvallenden inkomens en uitkeringen, zoals reeds bij 
de uitkeringen aan de z.g. echte minima was geschied. Al deze wegen 
werden bewandeld om mogelijkheden te zoeken voor een herijking van het 
stelsel van sociale zekerheid en om opnieuw inhoud te geven aan de 
functie van de verzorgingsstaat, die hier en daar is geworden tot een 
oververzorgingsstaat. De besprekingen binnen de C.D.A.-fractie over dit 
vraagstuk waren steeds ingegeven door de christen-democratische idee 
van de gespreide verantwoordelijkheid, op grond waarvan een ieder, naar 
de mate van zijn mogelijkheden, verantwoordelijkheid dient te dragen voor 
de instandhouding en de ontwikkeling van de samenleving. De C.D.A.-fractie 
kan zich daarom goed vinden in de in de notitie onder hoofdstuk 2.2.1 
geciteerde woorden van de commissie-Van Rhijn en achtte deze passage 
des te zinvoller waar tegenwoordig de overheid voor vrijwel iedere onef-
fenheid in de maatschappij verantwoordelijk wordt gesteld en waar 
tegenover de overheid op vrijwel alles, wat het leven veraangenamen kan, 
een recht wordt geclaimd. 

De heer Weijers was van mening dat in de discussie over de stelselher-
ziening steeds moet worden gedacht, dat de toekomstige burgers van onze 
maatschappij doorgaans meer kennis zullen hebben van en meer behoefte 
aan beleven van eigen verantwoordelijkheid. Die maatschappij zal het 
emancipatieproces van mannen en vrouwen voltooien, hopelijk zonder 
nieuwe rolpatronen te creëren. Het huidige stelsel is gedurende lange tijd 
en gefaseerd tot stand gebracht en is thans de voltooiing genaderd. De 
gefaseerde opbouw heeft ertoe geleid, dat de onderlinge samenhang van 
de verschillende regelingen en de coördinatie met de aangrenzende 
beleidsterreinen onvoldoende aandacht hebben gekregen. Het stelsel is 
niet volledig gesynchroniseerd. De wetten worden door 57 afzonderlijke 
instanties uitgevoerd, ze stellen 168 premies vast en hebben 136 sociale 
verzekeringsfondsen in het leven geroepen. Door haar omvang en versnip-
perde uitvoering concurreert de sociale zekerheid als grootste collectieve 
voorziening met alle overheidsdoeleinden en -prioriteiten, zoals o.a. het 
inkomensbeleid en het werkgelegenheidsbeleid. Door de koppeling van de 
sociale uitkeringen aan de loonontwikkelingen in het bedrijfsleven is het 
totale stelsel van sociale zekerheid als grootste collectieve voorziening 
weinig beheersbaar, waardoor doelstellingen, zoals o.a. in het laatste 
regeerakkoord verwoord - terugdringing van het financieringstekort, 
stabilitstie van de collectieve lastendruk - uiterst moeilijk bereikbaar zijn. Een 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17475, nr. 4 7 



goede afweging is dan ook eerst mogelijk na een vereenvoudiging van het 
huidige stelsel. Enkele sociale verzekeringswetten, in het bijzonder de 
WAO, zijn thans zo toegespitst op het verstrekken van uitkeringen, dat 
andere doelstellingen, zoals het herstellen van de arbeidsongeschiktheid, 
in de verdrukking zijn geraakt. 

De heer Weijers merkte op, dat de discussie binnen het C.D.A. over de 
herziening van het stelsel van sociale zekerheid ook gevoerd was op de 
grondslagen van de beginselen van gerechtigheid en solidariteit. Bij 
gerechtigheid gaat het erom, dat mensen, geschapen naar het beeld van 
God, allen recht hebben zich te ontplooien als verantwoordelijke mensen. 
Deze ontplooiing veronderstelt niet alleen het zonodig van overheidswege 
verlenen van een uitkering; mensen dienen ook in de gelegenheid te 
worden gesteld in goede verhoudingen tot elkaar te staan en elkaar 
onderlinge zorg te betonen. Solidariteit veronderstelt dienst aan elkaar en 
is niet hetzelfde als gelijkheid, zij is niet aan een bepaalde klasse gebonden, 
maar stijgt daarboven uit. Het reeds eerder genoemde beginsel van de 
gespreide verantwoordelijkheid confronteert mensen met rechten en 
plichten, lusten en lasten, baten en offers. De vraag is of deze confrontatie, 
die tot keuzen noopt, voldoende aanwezig is binnen het stelsel van sociale 
zekerheid. Wanneer men, aldus het aan het woord zijnde lid, de genoemde 
uitgangspunten legt op het huidige stelsel, dan moet worden vastgesteld, 
dat het stelsel grootschalig is, anoniem en te zeer gericht op de «broodvraag», 
terwijl uit recent onderzoek is gebleken, dat het grootste deel van de 
uitkeringsgerechtigden het liefst zo snel mogelijk weer aan de slag zou 
gaan. Bij de vorming van een nieuw stelsel zou de C.D.A.-fractie een aantal 
uitgangspunten en toetsstenen willen aandragen, zo vervolgde de heer 
Weijers: solidariteit en rechtvaardigheid, ruimte voor eigen verantwoorde-
lijkheid, gelijke rechten voor man en vrouw, het tot zijn recht laten komen 
van draagkracht bepalende elementen bij het verlenen van uitkeringen, 
geleidelijke verlaging van de hogere bovenminimale uitkeringen, het 
ontzien van echte minima, het zo mogelijk in stand houden van de netto-
nettokoppeling en gelijke behandeling van werknemers in de marktsector 
en in andere sectoren, het voorkomen van ongewenste cumulatie van 
verzekeringen en voorzieningen, het richten van de aandacht op herstel 
van ziekte bij WAO-trekkenden en herstel van de werkgelegenheid, het 
terugdringen van de groei van de kosten van de sociale zekerheid ten 
behoeve van het doen aantrekken van de investeringen in Nederland. De 
heer Weijers voegde uitdrukkelijk toe dat zijn fractie thans niet uitgaat van 
een arbeidsloos inkomen. Hij wees in dit verband op het rapport van de 
WRR. Een arbeidsloos inkomen zou thans een te grote omwenteling vragen 
in sociaal-economisch opzicht en zou overigens nu ook geen oplossing 
bieden. Een koppeling van inkomen van actieven en niet-actieven, in welke 
vorm ook, acht de C.D.A.-fractie een vorm van beschaving, zo voegde hij 
toe. Wanneer men uit zijn betoog al een conclusie zou willen trekken, dan 
dient te worden gesteld - de heer Weijers wees daarbij op het beginsel, dat 
de binnen de maatschappij levende individuen verantwoordelijkheid voor 
elkaar kunnen en willen dragen - dat de C.D.A.-fractie de weg van een 
strikte individualisering niet de goede vindt. 

Sprekende over de plaats van de sociale zekerheid achtte de heer Weijers 
de vraag relevant of de inkomensvorming binnen de sociale zekerheid 
behoort tot de primaire of secundaire inkomensvorming. Rekent men haar 
tot de primaire sfeer, dan kan geen onderscheid worden gemaakt op grond 
van maatschappelijke verantwoordelijkheden en draagkracht. Het hele 
stelsel zou dan grondig moeten worden bezien tot en met de functie van 
het minimuminkomen en de minimumgarantie. De heer Weijers achtte dit 
een onuitvoerbare zaak. De sociale zekerheid, vooral in haar basisvoorzie-
ningen, is een zorg van de gemeenschap, die voor een deel in overleg 
tussen overheid en sociale partners wordt behartigd. Daarbij geldt dat 
relaties, die er tussen mensen bestaan, in relatieve behoeften kunnen 
worden uitgedrukt, waarbij de bewijslast wordt omgedraaid. Niet noodza-
kelijk behoeft dit tot een z.g. twee-trajectenstelsel te leiden, zo voegde de 
heer Weijers toe. 
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Zijn betoog vervolgend, stelde dit lid vast, dat een aantal onderwerpen 
enigszins in de schaduw van de huidige gedachtenwisseling was komen te 
staan. Het vraagstuk van de ziektekosten, de oudedagsvoorziening en de 
kinderbijslag en de voorzieningen van het z.g. tertiaire circuit zal aan de 
hand van een afzonderlijke notitie aan de orde komen. Alvorens op enkele 
in de notitie opgeworpen vragen in te gaan wenste de heer Weijers nog 
enkele vragen te bespreken. Zo is er het vraagstuk van de verkregen 
rechten, dat zal opdoemen bij een stelselwijziging. Kan de Minister daarover 
al enige gedachten prijsgeven? Voorts zullen door de stelselherziening 
deeltijdarbeid en herverdeling van arbeid niet gehinderd, maar gestimuleerd 
moeten worden. Met betrekking tot de positie van ambtenaren zou moeten 
worden gekozen voor een in materieel opzicht zo veel mogelijk gelijke 
positie als die van de werknemers in de particuliere sector. Voor de 
volksverzekeringen zou dat een materiële en formele gelijkstelling betekenen, 
voor de loondervingsverzekeringen zouden de regelingen in beide sectoren 
zoveel mogelijk op elkaar moeten worden afgestemd. Ten aanzien van het 
vraagstuk van het weduwnaarspensioen sloot de heer Weijers zich aan bij 
de daaromtrent door mevrouw Ter Veld gestelde vraag. Ook zou hij haar 
wens inzake een afzonderlijke notitie over de positie van de zelfstandigen 
willen ondersteunen. Ingaande op de in de notitie opgevangen vraag voor 
wie recht dient te bestaan op de «individuele component» stelde de heer 
Weijers, dat zijn fractie kiest voor een aan de eigen verantwoordelijkheid en 
aan de eventuele verantwoordelijkheid voor andere gerelateerde individuele 
component. In een samenlevingsverband bestaat dat recht in beginsel voor 
beide partners, zij het dat over de daarbij rijzende problemen inzake 
samenloop binnen de C.D.A.-fractie nog geen klare ideeën bestaan. Met 
betrekking tot het niveau van uitkering is de C.D.A.-fractie het eens met de 
opvatting dat de «eerste schijf» binnen een leefeenheid gericht zal moeten 
zijn op het niveau van het minimuminkomen, de tweede zou zich daarboven 
dienen te bevinden. Bij het verlenen van aanvullende toeslagen dient naar 
de mening van de C.D.A.-fractie rekening te worden gehouden met het 
inkomen van de partner en het eigen inkomen, dat buiten de basisvoorziening 
valt. Een volgende vraag is, zo constateerde de heer Weijers, aan wie het 
recht op de op de behoefte/draagkracht van een leefeenheid gebaseerde 
toeslag moet toekomen. Hij deelde mee, dat de C.D.A.-fractie ook over deze 
vraag nog geen uitgesproken oordeel heeft. Wellicht zou kunnen worden 
overwogen het antwoord te vinden in het systeem zoals thans is neergelegd 
in de Algemene Kinderbijslagwet; ook zou de keuze aan de partners zelf 
kunnen worden gelaten. Met betrekking tot het vraagstuk voor de financiële 
zorg voor anderen is de opvatting van de C.D.A.-fractie, dat deze allereerst 
dient te worden gerealiseerd uit arbeidsinkomen, vervolgens uit een 
individuele basisuitkering met aanvullende toeslag. Wijzende op hetgeen in 
de notitie werd opgemerkt inzake mogelijkheden tot beperking van de duur 
van de uitkering, eventueel gerelateerd aan het arbeidsverleden of de 
leeftijd van betrokkene, zei de heer Weijers zich te kunnen voorstellen, dat 
tevens wordt nagegaan of in het loondervingsdeel variabelen kunnen 
worden ingebouwd, zodat de betrokkene zelf een keuze kan doen voor een 
bepaald niveau, waartegen hij zich wenst te verzekeren. Tot slot merkte de 
heer Weijers op, dat zijn fractie op één vraag nog geen antwoord heeft 
kunnen vinden. Deze luidt of het onderscheid tussen loondervingsfunctie 
en minimumbehoeftefunctie ook in de financieringswijze en in het premie-
stelsel moet doorwerken. Wellicht is het goed, parallel aan de huidige 
discussie over de stelselherziening, daarover in aanwezigheid van de 
Minister van Financiën eens van gedachten te wisselen. 

De heer De Korte (V.V.D.) zei zich niet geheel aan de indruk te kunnen 
onttrekken, dat de notitie, hoewel zij vele vragen stelt en oproept, impliciet 
op vele daarvan reeds een antwoord geeft. De keuze van de Minister lijkt 
uit te vallen in het voordeel van de behoeftefunctie ten koste van de 
waarderingsfunctie. Bedriegt de schijn hier? Deze ogenschijn-
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lijk gemaakte keuze leidt, zo vervolgde dit lid, tot het eerste hoofdalternatief 
in de notitie ten aanzien van een toekomstige vormgeving van de sociale 
zekerheid, een model dat ook reeds onder de naam twee-trajectenstelsel 
financieel was uitgewerkt in de nota «Heroverwegingen». Het tweede 
hoofdalternatief, de minimumbehoeftefunctie als vangnet, lijkt alleen voor 
de vorm mee te doen in de notitie, het wordt immers niet verder uitgewerkt. 
De heer De Korte vond dat een omissie. Het spoor naar een twee-trajecten-
stelsel nauwlettend volgend zegt de notitie, aldus de heer De Korte, 
eigenlijk niets over budgettering van voorzieningen, volumebeleid, verloren 
gegane evenwichten, koppeling op afstand, de echte en de onechte 
minima. De notitie is daarom te eng en te limiterend opgezet om op dit 
ogenblik een volwaardige discussie te kunnen voeren. Voor een tweede 
gedachtenwisseling achtte de heer De Korte een uitbreiding van de notitie 
in de door hem gesuggereerde vorm wenselijk. 

Sprekende over de motieven voor een herziening van het huidige sociale 
zekerheidsstelsel, noemde de heer De Korte in de eerste plaats de veran-
derende maatschappelijke opvattingen; emancipatie van man en vrouw 
vraagt dat het beginsel van gelijke behandeling formeel en materieel wordt 
nageleefd. Daarbij dient het streven gericht te zijn op het zo veel mogelijk 
onafhankelijk van anderen vaststellen van rechten en plichten. De Derde 
EG-Richtlijn vraagt, aldus dit lid, dat Nederland zijn verplichtingen in dit 
verband tijdig nakomt. In de tweede plaats zijn er de demografische 
ontwikkelingen en de sterk toenemende, stucturele inactiviteit. De financie-
ring van het stelsel door het omslagsysteem legt een veel te zware last op 
de actieven, die deze last in ruime mate afwentelen op de bedrijfsreserves. 
De afgewentelde, onbetaalde rekeningen komen uiteindelijk bij de overheid 
terecht. In de derde plaats consolideert het huidige stelsel van sociale 
zekerheid de inactiviteit in plaats van de activiteit en arbeidsongeschiktheid 
te stimuleren. 

De V.V.D.-fractie zou bij een stelselherziening willen uitgaan van een 
aantal uitgangspunten, zo merkte de heer De Korte op. Naar liberale 
opvatting is de sociale zekerheid er voor zekerheid op individuele ontplooiing, 
die in de loondervingsfunctie van de werknemersverzekeringen tot uitdruk-
king dient te komen. De loonderving op minimumniveau wordt in die 
opvatting verzorgd door de volksverzekeringen. De sociale zekerheid is er 
tevens voor zekerheid op een menswaardig bestaan. Die dient - het is 
reeds zo - tot uitdrukking te komen in de Algemene Bijstandswet. Een 
volgend uitgangspunt houdt in, dat het emancipatiestreven met kracht 
wordt voortgezet. In het verleden is de sociale zekerheid een van de 
belangrijkste materiële middelen geweest tot emancipatie in het algemeen. 
De voogdij van de armenzorg is overgenomen door de geobjectiveerde 
aanspraak van de sociale zekerheid. Het stelsel dient op de voltooiing van 
het emancipatieproces te worden afgestemd zodat de samenlevende 
partners in de maatschappij beiden, indien zij dat wensen, in gelijke mate 
tot de actieven kunnen behoren. Zulks vraagt om verdeling van arbeid en 
een daarop aansluitende sociale zekerheid, die vrouwen gelijke kansen en 
aanspraken geeft. In de liberale opvatting betekent dit dat het kostwinner-
beginsel wordt geruild tegen een systeem van meer onafhankelijk van 
anderen vastgestelde aanspraken. Aan de individualisering van aanspraken 
op de sociale zekerheid wordt niets afgedaan, zo vervolgde de heer De 
Korte, indien de individuele inkomenspositie van de uitkeringsgerechtigde 
of diens financiële lasten meewegen. Dat ligt evenwel anders indien de 
behoefte of de inkomenspositie van anderen in de samenlevingseenheid 
gaan meewegen. Een vierde uitgangspunt van de V.V.D.-fractie houdt in, 
aldus hetzelfde lid, dat de sociale zekerheid geen instrument van nivellerende 
inkomenspolitiek kan zijn. Glijdende schalen, anticumulatiebepalingen, 
inkomensafhankelijkheid, ongelijke aanpassing van premie- en uitkerings-
grenzen behoren daarom niet te worden gehanteerd. In de vijfde plaats 
geldt als uitgangspunt, dat in de sociale zekerheid de loondervingsfunctie 
in de werknemersverzekeringen, op het minimumniveau in de volksverze-
keringen, centraal staat en behoort te blijven. De loondervingsregeling is 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17475, nr. 4 10 



gekoppeld aan arbeid en aan het arbeidsinkomen, het verzekeringskarakter 
van deze regelingen en de equivalentiegedachte staan daarbij voorop. De 
heer De Korte merkte op het betoog van P.v.d.A. zijde daarover met 
instemmingtehebbenaangehoord. Naarzijn mening zou uitdituitgangspunt 
dienen te volgen, dat de uitkering voor allen in dezelfde omstandigheden 
een gelijk percentage van het dagloon, de premie een gelijk percentage van 
het premieplichtig looninkomen dient te bedragen. Een zesde uitgangspunt 
van de V.V.D.-fractie is daarin gelegen, dat de minimumbehoeftefunctie als 
vangnet, nog beter, als trampoline, functioneert. Pas wanneer vanuit de 
loondervingsfunctie geen aanspraken bestaan, wanneer de uitkeringsduur 
is verstreken of het uitkeringsniveau, getoetst aan het relevante sociale 
minimum, onvoldoende is, wordt die trampoline effectief. De V.V.D.-fractie 
heeft daarom, zo verklaarde de heer De Korte, een voorkeur voor het 
tweede hoofdalternatief van de notitie en is minder geneigd het twee-tra-
jectenstelsel over te nemen. Hij voegde overigens toe dat het benodigde 
controle-apparaat zijn fractie met afkeer vervult. De uitvoeringsproblemen 
worden tegelijkertijd nogal onderschat. Een zevende uitgangspunt van de 
V.V.D.-fractie betreft de financiering van het stelsel, die thans voor de 
meeste wetten plaatsvindt door middel van het omslagstelsel, zo vervolgde 
de heer De Korte. Anders dan bij kapitaaldekking wordt in het omslagstelsel 
geen vermogen gevormd; de in een bepaald jaar te betalen uitkeringen 
dienen in hetzelfde jaar te worden opgebracht. Toen met dit stelsel in de 
jaren '50 werd begonnen, was het voordeel dat de uitkeringen gemakkelijk 
aan de koopkrachtveranderingen konden worden aangepast. Tot nu toe 
werkte dit altijd verhogend. Nu onze economie en het daarin slinkende 
aantal actieven niet langer het draagvlak bieden, behoort het stelsel van 
financiering ook de andere richting uit te kunnen werken. Naar de mening 
van de V.V.D.-fractie leidt de verzekeringsgedachte binnen een omslagstelsel 
bij een slinkend draagvlak tot equivalente koppeling op afstand over de 
gehele linie. Verworven rechten bestaan alleen bij kapitaaldekking en 
gecumuleerd vermogen. Het overbrengen van alle verkregen rechten naar 
een nieuw stelsel acht de V.V.D.-fractie daarom niet mogelijk, zo stelde de 
heer De Korte. Die overgang zou overigens zo gefaseerd mogelijk dienen 
plaats te vinden, waarbij de laagste inkomens vooral goed in het oog 
dienen te worden gehouden. Een volgend uitgangspunt hangt samen met 
omvangrijke ombuigingen in de overdrachtsuitgaven ten behoeve van het 
herstel van de werkgelegenheid en van de gehele economie. Wijzend naar 
het V.V.D."Urgentieprogramma zal, bij een jaarlijkse groei van 1% tussen 
1983 en 1987, moeilijk aan ombuigingen ter grootte van zo'n 15 mld. zijn te 
ontkomen, aldus de heer De Korte. Door het voeren van een volumebeleid, 
door het invoeren van een koppeling op afstand voor de echte minima, 
door een koppeling op grotere afstand voor de bovenminima en door 
matiging van lonen dienen deze ombuigingen te worden gerealiseerd. De 
heer De Korte citeerde in dit verband een passage uit een artikel in de 
Haagse Post van 26 juni 1982, van de hand van de heer Matlener, in welke 
passage op grond van de gestegen kosten van het stelsel van sociale 
zekerheid wordt gepleit voor het bezien van de hoogste uitkeringen ten 
behoeve van een verdere individualisering. Eveneens verwees de heer De 
Korte naar de inhoud van het tweede rapport van de commissie-Wagner, 
bladzijde 16 onder f. Uitdrukkelijk voegde hij toe, dat zijn fractie te allen 
tijde zal trachten de echte minima te blijven ondersteunen. Een koppeling 
aan de actieven dient voor hen te blijven bestaan. 

De uitgangspunten nader verklarende, merkte de heer De Korte op, dat 
het eerste uitgangspunt - het centraal stellen van de loondervingsfunctie in 
de sociale zekerheid - leidt tot het als vertrekpunt nemen van de werkne-
mersverzekeringen en, op het minimumniveau, de volksverzekeringen. 
Primair kiest de V.V.D.-fractie dus voor de verzekeringsgedachte in de 
sociale zekerheid. Wil de Minister op die keuze, gelet op de notitie, een 
reactie geven? In deze keuze, zo ging de heer De Korte voort, zou de 
V.V.D.-fractie een zo zuiver mogelijke vertaling willen brengen van het 
equivalentiebeginsel. Eigenlijk zou dit moeten leiden tot het verlaten van 
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het minimumdagloon. Is de Minister het daarmee eens? De heer De Korte 
verklaarde vervolgens dat zijn fractie positief zou staan tegenover een 
zekere verlaging van het huidige niveau van de maxima van de werkne-
mersverzekeringen. Daarbij valt te denken aan een verlaging van het 
maximum-dagloon naar het IV2 modale niveau. Wat is het oordeel van de 
Minister daarover? Op 9 van de 10 werknemers in loondienst zou zulks van 
toepassing zijn. De bestaande equivalentie tussen premiebetaling en 
uitkering zou, zo vertolkte de heer De Korte het standpunt van zijn fractie, 
gehandhaafd dienen te blijven. De premiegrens dient dan te zamen met het 
maximumdagloon verlaagd te worden. Het gedeelte boven het aldus 
verlaagde loondervingsrisico zou vervolgens individueel kunnen worden 
bijverzekerd, een vrijwillige privatisering dus. 

De heer De Korte merkte voorts op, dat in verband met de economische 
recessie en het slinkend aantal actieven in het kader van het omslagstelsel 
een vergroting van de afstand van de huidige 80% van het bruto verdiende 
loon onvermijdelijk is. Welk percentage gekozen zou moeten worden achtte 
hij thans niet vast te stellen. Indien het minimumdagloon als niet passend' 
op de equivalentiegedachte zou worden verlaten, krijgt iedere betrokken 
werknemer met een minimumloon individuele aanspraken van 80% - of 
minder - van het bruto-minimumloon, hetgeen op 90% van het netto-mini-
mumloon zou uitkomen. Zulks zou naar het oordeel van de V.V.D.-fractie 
alleen acceptabel zijn indien deze werknemer in een samenlevingsverband 
met de niet-verdienende partner een individuele netto-aanvulling van, in 
dit voorbeeld, 10% zou ontvangen. Zo niet, dan zou het samenlevingsver-
band door het sociale minimum voor 2 personen «zakken», hetgeen gelet 
op de minimumbehoeftefunctie, die aan het hele stelsel is verbonden in de 
V.V.D.-opvatting, niet mag geschieden. 

De heer De Korte herinnerde aan een eerdere uitspraak van de V.V.D.-fractie 
voor een integratie van de WW, de WWV en relevante RWW-regelingen»tot 
één, doorlopende, in beginsel tot het 65ste levensjaar durende nieuwe 
werkloosheidsverzekering voor werknemers. Hoogte en duur van die 
uitkering zouden gekoppeld moeten zijn aan de duur van het arbeidsverleden 
van betrokkene. Tegelijkertijd had de fractie van de heer De Korte zich 
uitgesproken voor een samenhangende stroomlijning van de Ziektewet, de 
WAO en de AAW. Een stroomlijning van Ziektewet en WAO, zo stelde de 
heer De Korte, is nodig om de revalidatie en de arbeidsbemiddeling op een 
veel eerder tijdstip in te zetten; de minimumverzekeringsfunctie van de 
AAW zou voor de werknemers moeten worden ingebouwd in de WAO. 
Zulks zou ook voor de franchiseproblematiek een oplossing betekenen. De 
AAW zou dan alleen fungeren als een minimumloondervingsverzekering 
voor zelfstandigen, die hun voorkeur daarvoor reeds hadden uitgesproken. 
Zij kennen reeds aanvullende verzekeringen op individuele en vrijwillige 
basis. Een gestroomlijnde WAO-verzekering zou, naar het oordeel van de 
V.V.D.-fractie, anders dan een nieuwe werkloosheidsverzekering door 
moeten lopen tot de 65-jarige leeftijd. Een werknemer, die in het arbeids-
proces zijn ledematen verliest, zo lichtte de heer De Korte deze visie toe, mag 
niet na een aantal jaren worden teruggezet op het minimum. Indien 
zulks toch zou geschieden, dan is daarmee het «risque professionnelle» 
teruggehaald met alle kostenverhogingen van dien. Voorwaarde voor de 
V.V.D.-fractie is wel dat de verdiscontering van werkloosheid in de arbeids-
ongeschiktheid wordt teruggebracht en dat een strikte medische keuring 
plaatsvindt. Met betrekking tot de kring van verzekerden van de werkne-
mersverzekeringen achtte de V.V.D.-fractie een uitbreiding tot het overheids-
personeel zeker denkbaar, zo merkte de heer De Korte vervolgens op. De in 
de notitie opgeworpen vraag in dezen was daarmee door de V.V.D.-fractie 
beantwoord. De relatief gunstige risico's van ambtenaren worden dan 
immers mede gespreid over de werknemers in de bedrijven. De premiedruk 
in de werknemersionen zou dan kunnen dalen en dat vergemakkelijkt 
eveneens de pakketvergelijking. Hetzelfde lid merkte voorts op, dat in de 
loondervingsverzekeringen op minimumniveau, de volksverzekeringen 
AOW, AAW en AWW - de V.V.D.-fractie sloot zich overigens aan bij de 
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gedachte van gelijktrekking van weduwe- en weduwnaarspensioenen in 
het kader van de AWW - met geobjectiveerde behoeften rekening gehouden 
zou moeten worden; differentiatie in uitkering, al naar gelang het aantal 
personen, dat van de uitkering moet leven. In het licht van gelijke behandeling 
van man en vrouw in de Derde EG-Richtlijn zou de V.V.D.-fractie aan een 
meer individu-gerichte vormgeving van de volksverzekering de voorkeur 
geven. Kortheidshalve verwees dit lid naar de betreffende adviesaanvrage 
aan de SER. 

Aan het einde van zijn betoog gekomen stelde de heer De Korte de 
minimumbehoeftefunctie als «trampoline» nogmaalsaan de orde. Allereerst 
zou in de ogen van zijn fractie de minimumbehoeftefunctie van de Algemene 
Bijstandswet als trampoline moeten fungeren. De individuele behoefte 
dient als uitgangspunt gehandhaafd te blijven en waar mogelijk versterkt. 
Gezien de wens tot individualisering van aanspraken is de V.V.D.-fractie, 
indien zulks praktisch mogelijk is, geneigd aan beide partners in de leefeen-
heid de mogelijkheid te bieden een eigen aanvraag in te dienen. Betrokkene 
kan dan individueel voor 50% aanspraak maken op het relevante, sociale 
minimum van een leefeenheid van twee personen. Indien aangetoond kan 
worden, dat betrokkene alleenstaand is, kan voorzien worden in de toeken-
ning van een toeslag van bij voorbeeld 20%. De heer De Korte sloot zich in 
dit verband aan bij het verzoek tot het doen instellen van een nieuw 
budgetonderzoek ten einde het niveau van de verschillende toeslagpercen-
tages te kunnen vaststellen. Onopgelost achtte hij de vraag in hoeverre bij 
de individuele aanspraken op de Algemene Bijstandswet en op de RWW 
als bijstandsregeling rekening gehouden zou moeten worden met eigen 
vermogen, met name de eigen woning. Over dit soms schrijnende knelpunt 
achtte hij een voortgezette discussie met de Regering zinvol en wenselijk. 

Mevrouw Groenman (D'66) merkte ter inleiding van haar betoog op, dat 
haar fractie dit overleg nadrukkelijk beschouwt als een eerste, wederzijdse 
oriëntatie, niet in de laatste plaats omdat de commissie nog reacties op de 
notitie wenst in te wachten. Dit lid zei zich te willen beperken tot een aantal 
principiële uitgangspunten die haar fractie had gekozen in de discussie 
over de stelselherziening. Allereerste dient te worden vastgesteld, dat het 
stelsel van de sociale zekerheid niet los gezien kan worden van het werkge-
legenheidsbeleid, het arbeidsmarktbeleid, het inkomens- en het fiscale 
beleid. Met betrekking tot het laatste vroeg mevrouw Groenman hoever de 
Regering was gevorderd met het bepalen van haar standpunt na de 
discussie met de Kamer over de nota «Op weg». In hoeverre is de Directie 
Coördinatie Emancipatiebeleid hierbij betrokken? Te stellen dat de sociale 
zekerheid een te groot beslag legt op de collectieve middelen en dat er 
dringend een effectief volumebeleid gevoerd moet worden leek dit lid 
welhaast overbodig. Alsalgemeen uitgangspunt geldt, dat een volumebeleid 
staat of valt met de verwezenlijking van plannen inzake herverdeling van 
onbetaalde en betaalde arbeid voor mannen en vrouwen. Dit uitgangspunt 
hangt, zo stelde mevrouw Groenman, nauw samen met het door de 
D'66-fractie voorgestane emancipatiebeleid. Het stelsel van uitkeringsrech-
ten dient een waarborg te vormen voor het levensonderhoud van de 
uitkeringsgerechtigde. Daarnaast dient bescherming geboden te worden 
tegen de gevolgen van plotseling inkomensverlies als gevolg van werk-
loosheid of arbeidsongeschiktheid. Ook moet solidariteit tussen actieven 
en niet-actieven tot uitdrukking komen. Voorts dient een ieders verantwoor-
delijkheid voor de eigen financiële toekomst een grotere rol te spelen. Een 
volgend uitgangspunt houdt in dat zowel in het arbeidsmarktbeleid als in 
het inkomensbeleid wordt uitgegaan van de positie van het individu en 
diens financiële zelfstandigheid. Uitkeringsrechten dienen te zijn gebaseerd 
op objectieve criteria, zodat de privacy van mensen niet in gevaar komt. De 
lasten van de sociale zekerheid dienen zo rechtvaardig mogelijk te worden 
verdeeld over enerzijds alle ontvangers van inkomen en anderzijds alle 
werkgevers. Op basis van deze uitgangspunten noemde mevrouw Groenman 
een aantal voorstellen van haar fractie voor een toekomstig stelsel van 
sociale zekerheid. Gestreefd zou moeten worden naar één inkomensder-
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vingsregeling, waarin het uitkeringsrecht wordt gesplitst in enerzijds het 
recht op een basisuitkering voor iedereen die werkloos of arbeidsongeschikt 
is, anderzijds het recht op een aanvullende, bovenminimale uitkering. 
Vervolgens zou in deze voorstellen de basisuitkering gerelateerd moeten 
worden aan het nettominimumloon alsmede aan het aantal gewerkte jaren. 
De duur van de uitkering zou onbeperkt dienen te zijn mits het begrip 
«passende arbeid» blijft bestaan en een reële inspanning tot het vinden 
van werk wordt gevraagd. De hoogte van de uitkering zou voor iedereen 
gelijk dienen te zijn, het kostwinnersbeginsel speelt geen rol, financiering 
van het gehele stelsel geschiedt uit de algemene middelen. Voor de 
genoemde aanvullende uitkering geldt, zo vervolgde mevrouw Groenman, 
een aanvullende voorwaarde. De uitkering is gekoppeld aan het bovenmi-
nimale deel van het genoten arbeidsinkomen. Recht op de uitkering bestaat 
bij onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De aanvulling 
bedoelt te voorzien in de plotselinge gevolgen van inkomensderving en is 
daarom slechts van beperkte duur. Duur en hoogte zijn afhankelijk van de 
leeftijd en het arbeidsverleden van de uitkeringsgerechtigde, waarbij 
rekening moet worden gehouden met de relatieve arbeidsachterstand van 
vooral oudere vrouwen. De financiering van de aanvullende uitkering zou 
dienen te geschieden door werknemers en werkgevers. 

Mevrouw Groenman merkte voorts op, dat haar fractie naast de basisuit-
kering en de aanvullende uitkering pleit voor een verruiming van de 
mogelijkheden tot het vrijwillig, aanvullend verzekeren. Wil de Minister de 
gedane suggesties inzake de basis- en de aanvullende verzekeringen op 
hun globale effecten en kosten doen doorrekenen? Wil hij daarbij zo 
mogelijk de variant volgens welke de hoogte van de uitkering inzake de 
bovenminimale werknemersverzekeringen op een lager dan het huidige 
percentage wordt gesteld, betrekken? Terugkerend naar het door haar 
genoemde uitgangspunt, de solidariteit, wenste mevrouw Groenman nog 
enkele woorden te wijden aan de koppeling op minimumniveau tussen 
lonen en uitkeringen. Alhoewel belangrijke argumenten kunnen worden 
aangedragen voor een grotere afstand tussen lonen en uitkeringen, o.a. 
gebaseerd op de betaalbaarheid van het stelsel en op het arbeidsmarktbeleid, 
is het de politieke keuze van D'66, aldus hetzelfde lid, volstrekt vast te 
houden aan de netto-nettokoppeling. Reeds nu staat de koopkracht van 
mensen met een minimumloon onder onverantwoord hoge druk. Noodza-
kelijke bezuinigingen zullen dus bij de hogere uitkeringen moeten worden 
gevonden. De D'66-fractie stelt daarom voor het maximum-verzekerd 
inkomen op het huidige niveau te bevriezen, dan wel te verlagen tot 
anderhalf maal modaal. Differentiatie van het uitkeringspercentage naar de 
hoogte van het voorheen genoten arbeidsinkomen is voor de D'66-fractie 
aanvaardbaar, mits deze differentiatie tot uiting komt in de premieheffing. 

Met betrekking tot het uitgangspunt van de emancipatie zei mevrouw 
Groenman het streven naar individualisering ten aanzien van de uitkerings-
rechten te willen benadrukken. Het kostwinnersbeginsel zal, waar het nu 
bestaat, moeten verdwijnen. Dit lid zei voorts te kunnen instemmen met de 
op blz. 17 en 18 van de notitie impliciet vermelde criteria voor de inrichting 
van een emancipatoir stelsel van sociale zekerheid. Voor de D'66-fractie 
geldt daarbij dat het gezamenlijk inkomen, dat in een leefeenheid door 
beide partners wordt verdiend, tenminste evenzeer wordt beschermd als 
het ene inkomen, dat door één van beide partners in de leefeenheid zou 
zijn verdiend. De fractie van D'66 is tevens van oordeel dat, zolang niet van 
beide partners in een leefeenheid kan worden verwacht dat zij in het eigen 
levensonderhoud voorzien, een extra bescherming op minimumniveau 
moet worden geboden aan diegene die alleen de kost verdient. Een 
volgende norm voor de fractie van D'66 houdt in, zo ging mevrouw 
Groenman voort, dat een financiële afhankelijkheidsrelatie in de uitkerings-
fase niet opnieuw mag ontstaan indien zij tijdens deelname aan het 
arbeidsproces ook ontbrak. Voorts zou afgrenzing van de uitkering naar 
noogte en duur door middel van een toetsing aan het arbeidsverleden 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 475, nr. 4 14 



alleen dan mogen plaatsvinden indien voor vrouwen een positieve correctie 
plaatsvindt door de jaren, besteed aan de opvoeding en verzorging van 
kinderen, daarbij in zekere mate mee te laten tellen. Een laatste criterium 
voor de D'66-fractie tevens neergelegd in de Derde EG-Richtlijn, houdt in, 
dat het streven gericht dient te zijn op het onafhankelijk van anderen 
vaststellen van rechten en plichten. Aangezien het twee-trajectenstelsel 
niet beantwoordt aan deze in de notitie neergelegde criteria wijst de fractie 
van D'66 dit stelsel af. Mevrouw Groenman zei aan te nemen dat bij de 
opstelling van de begroting voor 1983 de genoemde criteria nadrukkelijk 
een rol zullen spelen. 

Het criterium van de bescherming op minimumniveau van hen, die 
alleen de kost verdienen, ziet de fractie van D'66 langs fiscale weg hono-
reerbaar, zo vervolgde dit lid. Aan iedere volwassene zou een even hoge 
belastingvrije som dienen te worden toegekend, welke bedoeld is voor 
toepassing op het eigen inkomen. In gevallen, waarin men van deze 
belastingvrije som zelf geen gebruik zal kunnen maken, omdat ander 
inkomen uit meestal vroegere arbeid ontbreekt, kan deze belastingvrije 
som worden toegekend aan degene op wie de feitelijke financiële zorg rust. 

Mevrouw Groenman merkte op, dat het geen betoog behoeft dat deze 
suggesties ook betrekking hebben op samenlevingsvormen anders dan het 
huwelijk. Ruim 2 miljoen Nederlanders leven anders dan binnen de 
traditionele gezinsvorm. Het controleprobleem ten aanzien van de leefeen-
heid achtte dit lid in haar voorstellen tevens van de baan omdat niet de 
overheid, maar betrokkene zelf belang heeft bij het aantonen van feitelijk 
kostwinnerschap en daarmee de bewijslast is omgedraaid. Ongewenste 
inbreuken op de privacy van de betrokkene behoren daarmee tot het 
verleden. Naar de mening van mevrouw Groenman biedt het zojuist 
geschetste stelsel de meeste mogelijkheden voor het groeien in een 
nieuwe situatie van verdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Wil de 
Minister zijn oordeel over deze suggestie geven? Is hij bereid deze te 
betrekken in zijn overleg met de Minister van Financiën? 

Mevrouw Groenman zei tot slot nog enige aandacht te willen besteden 
aan de AOW. Ook daarin is, zo stelde zij, individualisering gewenst. De 
AOW kent overigens een specifiek probleem. Uit de verwachtingen ten 
aanzien van de demografische ontwikkelingen binnen de Nederlandse 
bevolking in de toekomst valt af te leiden dat de verhouding tussen 
actieven en gepensioneerden zo ongunstig wordt, dat de premie een 
veelvoud van de huidige zal moeten gaan bedragen. Een oplossing zou 
kunen zijn nu de premieplichtige grens te verhogen. Het draagvlak zou er 
op den duur echter slechts onvoldoende door worden vergroot. Namens 
haar fractie zei mevrouw Groenman daarom te willen pleiten voor een 
onderzoek naar de mogelijkheid een deel van de toekomstige AOW-uitke-
ringen te financieren via het stelsel van de kapitaaldekking, een belegging 
van opgebrachte premies ten behoeve van uitkeringen die later dienen te 
worden gedaan. Dit stelsel zou leiden tot een hogere premie thans, doch 
tot een lagere over enkele jaren. Wil de Minister dit onderzoek doen 
plaatsvinden? Wil de Minister tevens meedelen wanneer de resultaten van 
een studie naar de ziektekostenregelingen kunnen worden verwacht? 

Ten aanzien van de bijstandsuitkeringen merkte mevrouw Groenman op, 
dat haar fractie ook daar aan een individualisering de voorkeur geeft. 
Concrete plannen daartoe heeft zij echter nog niet uitgewerkt. De normen 
van de Algemene Bijstandswet zouden in ieder geval moeten worden 
herzien. De wens van de D'66-fractie om in dit verband de norm voor 
éénoudergezinnen te verhogen veronderstelde dit lid ten slotte als bij de 
Minister bekend. 

De heer Willems (P.S.P.) constateerde dat zowel in de notitie als in de 
bijdrage van enkele leden der commissie het belangrijkste uitgangspunt bij 
de stelselherziening was gelegen in het kostenaspect van het stelsel van 
sociale zekerheid. De noodzaak tot bezuinigingen en het beheersen van de 
kosten van het stelsel noemde dit lid een uiterst gevaarlijk uitgangspunt 
voor een discussie over de grondslagen van de sociale zekerheid. Uitgangs-
punt zou volgens de heer Willems moeten zijn de wens om te komen tot 
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een betere basis van het stelsel, ongeacht of die meer of minder kosten 
met zich mee brengt. In een later stadium zouden de kosten van de gewijzigde 
grondslagen aan de orde mogen zijn, zo meende hij. Daarom gelooft de 
P.S.P.-fractie ook niet in de o.a. in de notitie opgenomen stelling, dat de 
kosten van de sociale zekerheid beheerst zouden moeten worden ter wille 
van het veilig stellen van een goed werkgelegenheidsbeleid. De vraag die 
zich dan ook aandient is of men wel echt het stelsel wil veranderen of dat 
men slechts die veranderingen wil aanbrengen, die tot bezuinigingen 
leiden. Aan een herziening van het sociale zekerheidsstelsel zouden ten 
minste twee categorieën eisen gesteld moeten worden. Enerzijds betreft 
het de eisen van de vakbeweging, die liggen op het terrein van de loon- en 
inkomensvervangende regelingen, anderzijds de eisen van de vrouwenbe-
weging inzake gelijkberechtiging van mannen en vrouwen en de herverdeling 
van arbeid binnens- en buitenshuis. Uitgaande van deze twee basiscatego-
rieën komt de P.S.P.-fractie tot een viertal doelstellingen van een nieuw 
stelsel. Allereerst zou het stelsel een verdere individualisering, vooral ten 
behoeve van de vrouw, moeten kennen. De Derde EG-Richtlijn dient daarbij 
op optimale wijze te worden uitgevoerd, zodat vrouwen evenals mannen 
deel kunnen hebben aan alle sociale regelingen, zonder dat daarbij begrippen 
als leefeenheid en relatieve behoefte als criteria gelden. Zelfs bij een 
optimale inhoud van deze richtlijn zullen vrouwen nog altijd een slechtere 
positie op de arbeidsmarkt blijven houden, zo stelde de heer Willems. Een 
tweede doelstelling ten aanzien van een vernieuwd stelsel is het democra-
tisch karakter ervan. Het stelsel moet controleerbaar en toegankelijk zijn. 
Regelingen die elkaar overlappen dienen te worden geïntegreerd en zij, die 
afhankelijk zijn van het stelsel zullen moeten worden betrokken bij de uitvoering 
ervan en bij de controle op genomen maatregelen. De heer Willems zei het 
in dit verband te betreuren dat in de Sociale Verzekeringsraad de uitkerings-
trekkers geen zelfstandige plaats hebben. Ook in de uitvoeringsorganen 
hebben zij geen zitting. De derde eis aan een toekomstig stelsel is die van 
de doelmatigheid, terwijl een laatste doelstelling de inkomenspolitiek en 
het nivelleringsbeleid betreft. Beide elementen zouden wel degelijk kunnen 
worden verwerkt in de structuur van een nieuw stelsel van sociale zekerheid. 
De herziening van het stelsel zou daarom in een breder kader moeten 
worden geplaatst. Daarentegen zouden werkgelegenheidsbeleid en 
arbeidsmarktbeleid naar de uitdrukkelijke opvatting van de P.S.P.-fractie 
niet als factoren mogen dienen in een discussie over de grondslagen van 
het stelsel. De notitie doet zulks hier en daar wel, aldus de heer Willems. 
Het realiseren van het recht op werk dient niet plaats te vinden langs de 
weg van de sociale zekerheid, maar langs de weg van het scheppen van 
werk onder andere via arbeidstijdverkorting. De uitwerking van de genoemde 
doelstellingen had de P.S.P.-fractie tot enkele suggesties geleid, aldus dit 
lid. Indien wordt afgezien van het op enigerlei wijze hanteren van het 
kostwinnersbeginsel en indien tevens de individualisering maximaal wordt 
doorgevoerd dient een ieder vanaf 16 jaar te kunnen leven van een sociaal 
minimum, dat voldoende dient te zijn om zelfstandig in het levensonderhoud 
te voorzien. Een dergelijk basisinkomen zou 90 tot 100% van het netto-
minimumloon moeten bedragen. Een discussie over toeslagen daarboven 
blijft achterwege; wel is een verdere uitwerking van de verzekeringsgedachte 
als aanvulling hierop zinvol. Voor woonlasten zou de regeling zodanig 
dienen te worden ingericht, dat dubbele vergoeding van slechts enkel 
betaalde woonlasten in een samenlevingsverband tegengegaan wordt. Het 
vraagstuk van de financiering van deze voorstellen achtte de heer Willems, 
zo zei hij ten slotte, een onderwerp dat bij een nadere discussie gedetailleerd 
aan de orde zou moeten komen. 

De heer Van der Vlies (S.G.P.) zei uit te zien naar de advisering door de 
SER over hetthans aan de orde zijnde onderwerp. Juist omdat die advisering 
nog moet plaatsvinden zal dit mondelinge overleg een slechts zeer voorlopig 
en oriënterend karakter kunnen hebben. Indien enkele van de in de notitie 
genoemde voornemens reeds zouden moeten worden verwerkt in de 
aanstaande begrotingsontwerpen, dan achtte de heer Van der Vlies de tijd 
voor advisering door de SER wel erg kort. Is de Minister het daarmee eens? 
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De heer Van der Vlies betoogde voorts, dat het huidige stelsel van sociale 
zekerheid met veel moeite en inspanningen, gefaseerd en in een lange 
reeks van jaren tot stand is gebracht. Indien dan blijkt, dat ingrepen in het 
systeem noodzakelijk zijn, is zulks pijnlijk te moeten constateren. Toch 
dient het te geschieden, want de enorme jeugdwerkloosheid en de werk-
loosheid onder minderheden vragen dringend om een oplossing. Daarbij 
dient te worden bedacht dat het wettelijk minimumjeugdloon een grote rol 
speelt in het stelsel van de sociale zekerheid. Een kritische bezinning op die 
rol blijkt noodzakelijk en zou eventueel moeten leiden tot een bevriezing 
van het minimumjeugdloon, dan wel tot een verlaging ter wille van de 
positie van de vele werkloze jongeren. Het veel te hoge financieringstekort 
is voorts een reden tot grote ombuigingen in de collectieve sector en thans 
ook voor een herziening van het stelsel van de sociale zekerheid. Met de 
heer Willems zei de heer Van der Vlies het niet oneens te zijn, dat de 
motieven voor een discussie over de grondslagen van het sociale zeker-
heidsstelsel daardoor weliswaar niet geheel zuiver meer zijn, maar de 
realiteit gebiedt thans onder ogen te zien dat financiering van het stelsel en 
de inrichting van het stelsel zelf onlosmakelijk samenhangen. Naar de 
mening van de S.G.P.-fractie zouden alle inkomensgroepen een stapje 
moeten terug doen. Daarbij zal het draagkrachtbeginsel uitgangspunt 
dienen te zijn. Concrete percentages zou de heer Van der Vlies nog niet 
willen noemen. Tegelijkertijd zal er een structurele regeling dienen te 
komen voor de z.g. echte minima en voor de kleine zelfstandigen. Bij het 
ontwerpen van zodanige regelingen zou de S.G.P.-fractie, aldus de heer 
Van der Vlies, enkele aandachtspunten en toetsingscriteria willen laten 
gelden. Allereerst zou de S.G.P.-fractie de op grond van het emancipatie-
streven bepleite, verdere individualisering in het stelsel ter discussie willen 
stellen, mede wegens de financierbaarheid ervan. Dit lid herinnerde aan de 
sinds jaar en dag door zijn fractie voorgestane honorering van het kostwin-
nersbeginsel, een pleidooi dat steeds zeer genuanceerdd werd gevoerd. 
Eveneens geldt het gezin voor de S.G.P.-fractie nog steeds als de samenle-
vingsvorm die in het beleid centraal dient te staan. De wijze waarop het 
sociale minimum voor leefeenheden wordt vastgesteld en de mate waarin 
daarbij behoefte en verantwoordelijkheid voor de ander een rol spelen 
zullen zorgvuldig en kritisch moeten worden bezien. Naar de mening van 
de heer Van der Vlies zou in een herzien stelsel voldoende differentiatie 
aanwezig moeten blijven als prikkel tot eigen activiteit en tot het dragen 
van eigen verantwoordelijkheid. Verdere nivellering in de zone minimum 
tot twee maal modaal behoort dan ook niet plaats te vinden. Tegelijkertijd 
moet een vergroting van de afstand tussen actieven en niet-actieven 
worden vermeden. Zonodig zouden eerder de kortlopende uitkeringen, pas 
later de langlopende in de bezuinigingsplannen moeten worden betrokken. 
Het beleid, zo sloot de heer Van der Vlies zich bij vorige sprekers aan, dient 
niet in eerste instantie te zijn gericht op het verlenen van uitkeringen, maar 
op het bevorderen van herstel van gehele of gedeeltelijke arbeidsgeschikt-
heid. De S.G.P.-fractie zou vervolgens een plaats willen inruimen voor een 
eigen risico, met name waar het het kortdurende verzuim betreft. De heer 
Van der Vlies wees in dit verband op al eerder door zijn fractie genoemde 
pleidooien voor de invoering van twee wachtdagen. Met betrekking tot de 
netto-nettokoppeling zei dit lid node tot de conclusie te hebben moeten 
komen dat hierover een discussie mogelijk dient te zijn. Zo'n discussie zou 
overigens alle in het huidige stelsel ingebouwde automatismen, zoals de 
prijscompensatie en het trendbeleid moeten omvatten. 

De herziening van het sociale zekerheidsstelsel zou in de ogen var, de 
S.G.P.-fractie dienen plaats te vinden in samenhang met een herijking van 
andere stelsels, zoals dat bij voorbeeld in de Bijstandswet, het fiscale 
stelsel en het beleid ten aanzien van de arbeidsmarkt. Alvorens tot een 
definitieve keuze te kunnen komen is het noodzakelijk de effecten van de 
verschillende keuzemogelijkheden te kennen, vooral wat betreft de koop-
kracht en de verschuivingen in de budgetten. Ook zou veel aandacht aan 
misbruik en oneigenlijk gebruik van het stelsel moeten worden gegeven. 
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De gehele gedachtenwisseling, zo merkte de heer Van der Vlies op, wordt 
door de S.G.P-fractie geplaatst in het kader van de bijbelse noties, die de 
allesoverstijgende normen vormen voor het doen van politieke keuzen. 
Deze normen zijn gerechtigheid, matigheid, soberheid, verantwoordelijk 
met en voor elkaar in het gezin als de meest juiste samenlevingsvorm 
volgens de Bijbel. 

Mevrouw Beckers-de Bruijn (P.P.R.) deelde mee, dat ook haar fractie de 
gedachtenwisseling beziet in het kader van de noodzaak van herverdeling 
van arbeid en inkomens. Een kritische beschouwing van het stelsel van 
sociale zekerheid acht de P.P.R.-fractie noodzakelijk. Het stelsel is voor de 
gebruiker onduidelijk, verspillend in zijn uitvoering en het strookt niet meer 
met zijn oorspronkelijke bedoeling. Het belangrijkste motief tot een 
herziening op dit moment lijkt echter de wens tot bezuiniging, aldus ook dit 
lid. Zij wees daarbij op het tweede advies van de commissie-Wagner en op 
het commentaar van de RCO op de onderhavige notitie. Dit kan gaan 
betekenen dat diegenen, die onvrijwillig de grootste bijdrage leveren aan 
de verdeling van de arbeid en daarvoor een fiks deel van hun inkomen 
inleveren, ook wat hun inkomen betreft de komende jaren steeds opnieuw 
meer dwang zullen ondervinden dan diegenen die minder bijdragen aan de 
arbeidsverdeling. Dat is voor de P.P.R.-fractie onaanvaardbaar, aldus dit lid. 
Immers, het gaat om een sociaal zekerheidsstelsel en zekerheid betekent 
dat men er op moet kunnen bouwen. Wijziging van het stelsel is een 
ingrijpende zaak. Achteraf gezien heeft vrijwel iedere wijziging in de loop 
der jaren een andere uitwerking gekregen dan was voorzien. Zulks doet 
ervoor pleiten fundamentele wijzigingen pas na overeenstemming in brede 
kring te doen plaatvinden. Het wijzigen van fundamentele onderdelen van 
het stelsel tijdens bij voorbeeld formatiebesprekingen achtte mevrouw 
Beckers onaanvaardbaar. Zij zei voorts moeite te hebben met de hypotheek 
die op de gedachtenwisseling over dit onderwerp door sommige fracties 
was gelegd. Hetzelfde lid noemde het opvallend, dat de notitie geen 
aandacht had besteed aan de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel. 
Wijzigingen en vereenvoudigingen van het stelsel mogen niet losgemaakt 
worden van vereenvoudigingen in de uitvoering van het stelsel. Onduide-
lijkheid blijft voorts bestaan over de aangekondigede uniformering van 
WW, WWV en WAO. Past deze uniformering logisch gezien niet zeer goed 
in een stelselherziening? In de toekomstige, enige loondervingswet zou, zo 
luidde het oordeel van mevrouw Beckers, moeten worden gekomen tot één 
regeling voor de werklozen en de arbeidsongeschikten met een even grote 
zekerheid voor beide catergorieën. In beginsel zal er sprake moeten zijn 
van een looptijd tot de 65-jarige leeftijd. Voordat de basisuitkering is 
gerealiseerd zal nader moeten worden nagedacht over de duur van de 
loondervingsfunctie. 

De maatschappelijke positie van de vrouw, zo vervolgde mevrouw 
Beckers, is tijdens de ontwikkeling van het huidige stelsel ingrijpend 
gewijzigd. Een hernieuwd stelsel zal daarop moeten aansluiten, niet alleen 
op grond van de Derde EG-Richtlijn. Verwijzende naar een op 9 maart 1982 
aangenomen motie (17 030, 14) waarin werd uitgesproken dat bij de 
vormgeving van een inkomensbeleid moet worden uitgegaan van het 
principe van individualisering en dat het fiscale stelsel en sociale zeker-
heidsstelsel daarop dienen te worden afgestemd zei dit lid voorstellen tot 
wijziging van het sociale zekerheidsstelsel daaraan te willen toetsen. 
Daarmee is de noodzaak ontstaan duidelijkheid te verkrijgen over het 
begrip leefeenheid. De P.P.R.-fractie beschouwt iedere vorm, waarin door 
twee of meer mensen duurzaam wordt samengeleefd als leefeenheid. Een 
dergelijke definitie leidt wel tot problemen, zeker wanneer een benadering 
als die in de notitie wordt gekozen. Uitgangspunten voor de P.P.R.-fractie 
zijn evenwel individualisering van het stelsel, ook al is er nog geen sprake 
van een situatie, waarin samenlevende partners in gelijke mate betaalde 
arbeid verrichten. Ook zal het onderscheid op grond van de burgerlijke staat 
en de privacy-bedreigende controle op leefsituaties, zoals thans veel 
ervaren door vrouwen in de bijstand, moeten verdwijnen. 
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Het sociale minimum is per definitie een geobjectiveerd behoefte-element 
in het sociale zekerheidspakket, aldus dit lid. De vraag die de P.P.R.-fractie 
zich stelt is of het minimumloon, dat bedoeld is om voldoende te zijn voor 
een kostwinner, alsmede de daaraan gekoppelde uitkeringen aan herziening 
toe zijn en geïndividualiseerd moeten worden. De netto-nettokoppeling 
wenst de P.P.R.-fractie in ieder geval te handhaven. Indien daaraan wordt 
verbonden, dat voor de basisuitkering niet meer de plicht tot aanvaarding 
van passende arbeid geldt, ook niet voor de afhankelijke partner, dan wordt 
in feite het basisinkomen ingevoerd. Terecht noemt de notititie dat een 
principiële stap. De P.P.R.-fractie zou die stap willen doen. Zij ziet in 
principe de behoefte van de leefeenheid als de som van een aantal basis-
uitkeringen - indien van toepassing inclusief een basisuitkering voor 
kinderen - met een fiscale korting voor gedeelde lasten. Deze benadering is 
juist tegenovergesteld aan die in de notitie, aldus mevrouw Beckers. 

Het equivalentiebeginsel zei dit lid te willen handhaven tot een bepaald 
niveau, bij voorbeeld anderhalf maal modaal. Van de inkomens daarboven 
dient de nodige solidariteit te worden gevraagd: premiebetaling of belas-
tingbetaling. Voor het boven de equivalentienorm uitstijgende deel van het 
inkomen zou het mogelijk gemaakt moeten worden zich individueel of 
collectief bij te verzekeren. Dit stelsel zou in één wet en met behulp van één 
uitvoeringsorganisatie geëffectueerd moeten worden, de ambtenarenre-
gelingen zouden erin verwerkt kunnen worden, zoals de notitie ^clf ook 
suggereert. Aan de bereidheid van de P.P.R.-fractie om deel te nemer, aan 
een stelselherziening verbond mevrouw Beckers ten slotte de voorwaarde 
dat de te nemen maatregelen worden genomen in het kader van een totaal 
inkomensbeleid, gericht op de verdeling van alle arbeid, de betaalde en de 
onbetaalde. 

De heer Schutte (G.P.V.) noemde de notitie helder en overzichtelijk. De 
verschillende keuzemomenten zijn er helder in neergelegd. Een kanttekening 
plaatste dit lid bij de zijns inziens gebrekkige aandacht voor de relatie 
tussen een stelselherziening en de ruimte die er macro-economisch op 
middelhoge termijn is om het stelsel ook betaalbaar te maken. Een tweede 
opmerking betrof de vraag waar de verantwoordelijkheden tussen overheid, 
individuen en bedrijfsleven zijn gelegd. Die vraag komt in de notitie niet 
aan de orde. 
Waar in de notitie de keuzen uitlopen op een stelsel, waarin het behoefte-

element dan wel de loondervingsfunctie centraal staat, achtte de heer 
Schutte de vraag gerechtvaardigd of men zich wel in dit dilemma moet 
laten plaatsen. Dit lid zei zich te kunnen voorstellen dat in een nieuw stelsel 
beide elementen een plaats krijgen. Gedacht zou kunnen worden aan een 
collectieve verzekering op minimumniveau, waarin het behoefte-element 
centraal staat. De overheidszorg leidt dan tot een minimuminkomensgaran-
tie, iets anders dan een basisinkomen. Het huidige onderscheid tussen WW 
en WAO zou daarmee komen te vervallen. 

De vraag of de overheid tevens verantwoordelijk zou moeten zijn voor 
loondervingsverzekeringen zou de heer Schutte ontkennend willen beant-
woorden. Het bedrijfsleven zal daarvoor zeer wel verantwoordelijkheid 
kunnen dragen. De sociale partners kunnen dan zelf afspreken of en zo ja, 
hoeveel en hoelang zij verzekeringen zullen afsluiten voor een loonderving. 
Zo zou een vergelijkbare positie ontstaan als thans ten aanzien van de 
AOW en aanvullende pensioenvoorzieningen bestaat. De fundamentele 
vraag inzake individualisering is in deze gedachtengang dan ook gemakkelijk 
te beantwoorden, want wie zich verzekert en dus premie betaalt heeft recht 
op een uitkering. In vele gedachten over de herziening in het sociale 
zekerheidsstelsel staat, zo ging de heer Schutte voort, ten aanzien van de 
minimuminkomengarantie het AAW-model centraal. Een bezwaar tegen 
het algemeen invoeren van dit systeem noemde hij het feit, dat het uitgaat 
van het individu, hetgeen strijdig is met de maatschappelijke realiteit en 
met de normatieve opvatting van de G.P.V-fractie over het leven in 
gezinsverband. Een alternatief zou kunnen zijn het per gezin toekennen van 
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het recht op een m in imumu i t ke r i ng ; het gezin kan dan zelf uitzoeken wie 
de uitkering toevalt of hoe de uitkering word t verdeeld. Praktisch gesproken 
moet zo'n stelsel realiseerbaar zijn en lijkt het in overeenstemming met de 
Derde EG-richtl i jn. Wi l de Minister overigens een reactie geven op de vraag 
of bij de effectuering van deze richtl i jn in Nederland niet een rol speelt, dat 
de participatie van de v r o u w in de arbeidsmarkt in Nederland geringer is 
dan in de ons omr ingende landen? Zijn die landen ten aanzien van de 
ui twerking van deze r icht l i jn niet in het voordeel? 

Met betrekking tot de kr ing van verzekerden en de verhoud ing ambte-
naren-werknemers in de part icul iere sector sloot de heer Schutte zich aan 
bij de woorden van de heer De Korte. Bij de heer Weijers sloot de heer 
Schutte zich aan, waar de eerstgenoemde opmerkte dat een vo rm van een 
netto-nettokoppel ing een norm van beschaving is. De vraag bli jft of het 
terecht is dat de m in imumui tke r ing netto gelijk is aan het m in imumloon . Is 
de afwezigheid van enige prestatie niet een rechtvaardiging o m de uitkering 
althans iets lager te stellen? Ten aanzien van het equivalent iebeginsel en 
het sol idari tei tsbeginsel merkte de heer Schutte op, dat, w a a r d e loonderv ing 
centraal staat, ook het equivalent iebeginsel centraal zal dienen te staan. 
Het verzekeringskarakter is daar het meest duidel i jk aanwezig. Waar het 
behoefte-element centraal staat kan de sol idariteit een zwaarder accent 
kri jgen en dat kan door een hogere of in het geheel geen max imumpremie -
grens aan te houden. 

Ook in een n ieuw stelsel zal men er van uit moeten gaan dat de echtgenoten 
f inanciële verantwoordel i jkheid voor elkaar bl i jven dragen. Bij de vormge-
v ing ervan behoeft niet te worden gelet op de effecten op de taakverdel ing 
tussen man en v rouw. De sociale zekerheid, aldus de heer Schutte, is er 
niet om emancipatoir gedrag te bevorderen. Dat zou even oneigenl i jk zijn 
als het wi l len bevorderen van nivel ler ing met behulp van het stelsel. De 
notit ie doet hier een ander standpunt vermoeden. Primair bedoelt een 
sociaal zekerheidsstelsel een min imumbestaansniveau te verzorgen en de 
feitel i jke inkomensderv ing te verrekenen. Aan het einde van zijn betoog 
gekomen vroeg de heer Schutte of deelmaatregelen op het terrein van de 
sociale zekerheid niet al eerder zullen moeten worden getroffen dan het 
t i jdst ip waarop de SER zijn advies zal hebben ui tgebracht. Dient het werk 
van de heer Veldkamp in verband met een aanstaande stelselherziening te 
worden voortgezet of is wel l icht een coördinat ie van beide activiteiten 
mogeli jk? 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dankte de leden van 
de commiss ie voor hun bi jdrage aan de gedachtenwissel ing en voor hun 
pogingen elementen voor een herziening van het stelsel van sociale 
zekerheid aan te dragen. Hij uitte voorts woorden van waarder ing aan het 
adres van oud-Staatssecretaris Dales, die het voorbereidende werk aan de 
voor l iggende notit ie had verricht. Het thans plaatsvindende mondel inge 
overleg kenschetste de Minister als een zoeken naar zoveel mogel i jk 
gemeenschappel i jke standpunten voor een verdere ontwikkel ing van het 
stelsel. Terecht hadden enkele leden dit overleg or iënterend van karakter 
genoemd. De Minister zei zich voor te stellen op de betogen van de leden 
van de commissie in te gaan met een algemene reactie, waarna op enkele 
concrete vragen een an twoord zou kunnen volgen. Voorzover daartoe niet 
de gelegenheid zou bestaan leek het de bewindsman nutt ig deze vragen 
voorafgaande aan het tweede overleg schrifteli jk te beantwoorden 2 . Ter 
inleiding van zijn reactie merkte de Minister op dat bij de vraag naar het 
waa rom van een stelselherziening drie overwegingen een rol hebben 
gespeeld. In de eerste plaats word t een betere aanslui t ing tussen de thans 
verbrokkelde systemen binnen het stelsel van groot belang geacht. De 
omvang van het gehele stelsel en het structurele karakter van de niet-activiteit 
hangen daarmee samen. In de tweede plaats geldt als overweging de 
noodzaak van aanpassing van ons stelsel aan emancipatoire ontwikkel ingen. 

De Derde EG-richtli jn stelt hier eisen, maar ook het eigen emancipat iebeleid 
2 Zie bijlage. vraagt gelijke rechten voor man en v rouw in de sociale zekerheid. Het 
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groeiend beslag van de sociale zekerheid op de collectieve middelen vormt 
een derde overweging. De discussie rond de herziening van het sociale 
zekerheidsstelsel kan daarom niet worden los gezien van de ombuigingen, 
die plaatsvinden in het belang van het herstel van de werkgelegenheid. Wel 
dient er, zo voegde de Minister toe, voor worden gewaakt dat de discussie 
uitsluitend vanuit de pragmatische noodzaak tot het invullen van ombui-
gingen wordt gevoerd. In dit opzicht toonde de Minister zich oneens met 
de heer Willems, die had opgemerkt de gehele discussie over de stelselher-
ziening volledig los te willen zien van het bezuinigings- en ombui-
gingsbeleid. Een zorgvuldige bespreking van de uitgangspunten en het 
vragen van gericht advies aan de SER en de Emancipatieraad is een 
maatschappelijke noodzaak. Pas na die discussie en nadat de genoemde 
adviezen zijn ingewonnen kunnen specifieke ombuigingen, die een funda-
mentele ingreep in het stelsel inhouden, worden aangewezen. Tegelijkertijd 
zijn concrete ombuigingen per 1 januari 1983 evenzeer onontkoombaar. 
Het tijdpad, waarover enkele leden der commissie een opmerking maakten, 
achtte de Minister daarom van groot belang. Zij die bij de discussie en de 
advisering over de stelselherziening zijn betrokken dienen zich deze 
klemmende situatie dan ook voor ogen te stellen. Kunnen er per 1 januari 
1983 geen specifieke maatregelen tot stelselwijziging worden ingevoerd, 
dan zijn globale ombuigingsmaatregelen onvermijdelijk. Deze globale 
ombuigingsmaatregelen zouden kunnen bestaan in een tijdelijke, neerwaart-
se bijstelling van de uitkomsten van het thans fungerende, wettelijke 
aanpassingsmechanisme. Met het oog op de procedure die tot enkele 
specifieke maatregelen zou moeten leiden zei de Minister te hopen dat de 
daaromtrent in de notitie neergelegde denkbeelden hem daartoe het 
handvat zouden bieden. De verschillende bijdragen van de leden der 
commissie hadden hem die hoop niet ontnomen, zo deelde hij mee. Na 
afloop van het eind augustus te voeren, tweede mondelinge overleg zullen 
aan de hand van de uitkomsten van het gevoerde overleg voorstellen aan 
de Ministerraad voor het formuleren van gerichte adviesaanvragen worden 
voorgelegd. 

Sprekende over de door de leden der commissie genoemde uitgangs-
punten in de discussie over de stelselherziening meende de Minister te 
kunnen stellen dat er sprake is van een viertal paren van begrippen, die 
telkens in zekere zin eikaars tegenpolen zijn, nl. collectief versus privaat, 
loondervingsfunctie versus minimumbehoeftefunctie, equivalentie versus 
solidariteit en ten slotte individualisering ofwel verzelfstandiging versus 
rekening houden met draagkrachtverschillen tussen leefeenheden. Het 
eerste begrippenpaar betreft niet zoals de overige drie 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. In 
de notitie is deze problematiek beschreven als het verdelingsvraagstuk. Dat 
de overheid tot taak heeft voor de sociale zekerheid te zorgen is een 
uitgemaakte zaak, aldus de Minister. Maar de vraag hoever de bemoeienis 
van de overheid moet gaan eist steeds opnieuw aandacht. Daarbij dient het 
juiste evenwicht te worden gezocht tussen de overheidszorg en de eigen 
verantwoordelijkheid van ieder individu; in meer economische termen: het 
gaat om de verdeling van het nationale inkomen over de collectieve en de 
private sector. 

De betogen van de leden der commissie waren ook steeds tegen het licht 
van deze vraag uitgesproken, zo meende de Minister. In de huidige econo-
mische omstandigheden is deze verdeling ook van het grootste belang. De 
omvang van de collectieve sector moet worden verkleind ten gunste van 
de private sector, het besteedbaar inkomen van particulieren en het 
winstinkomen van de bedrijven. Het terugdringen van de uitgaven voor de 
sociale zekerheid kan hieraan een bijdragen leveren. Voor zover in reactie 
op een vermindering van sociale zekerheidsuitgaven de sociale partners 
vervangende, semi-collectieve voorzieningen overeenkomen, is er boek-
houdkundig mogelijk een vooruitgang geboekt, maar macro-economisch 
gezien is daarbij geen sprake van terugdringen van de collectieve sector. 
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Daarom dienen vraagtekens te worden geplaatst bij suggesties die inhouden 
dat de sociale zekerheid aan niemand meer dan het sociale minimum zou 
moeten garanderen, waarbij de mogelijkheid van individuele bijverzekering 
wordt opengehouden. De terugtred van de collectieve sector, die van zo'n 
stelselwijziging het gevolg zal zijn, zal geheel of gedeeltelijk teniet worden 
gedaan door de semi-collectieve regelingen. Desalniettemin zou de vraag 
opgeworpen mogen worden of er in de toekomst, zeker waar het de 
bovenminimale uitkeringen betreft, meer ruimte dient te komen voor 
vrijwilligheid, zo meende de Minister. Ook de suggestie van de heer 
Weijers, te bezien of er mogelijkheden zijn binnen de sociale zekerheid tot 
vrijwillig te kiezen variabele pakketten te komen zou een onderzoek waard 
zijn, al lijken de praktische problemen die zo'n oplossing met zich meebrengt 
op het eerste oog niet gering. Uiteraard zal ook met de sociale partners 
over een dergelijke semi-collectieve voorziening overleg dienen plaats te 
vinden. Goede afspraken zouden hier de effectiviteit van het beleid zeker 
ten goede doen komen. Het belang van consensus op dit stuk - de Minister 
wees terloops op de recente gebeurtenissen rond de Ziektewet - is uitermate 
groot. 

De drie overige begrippenparen, zo ging de Minister voort, betreffen 
uitgangspunten voor de sociale zekerheid zelf. Tussen de drie binnen die 
paren aanwezige tegenstellingen bestaat een zeker verband. Waar de 
loondervingsfunctie werkt is veelal sprake van equivalentie en van een 
belangrijke mate van individualisering. Waar de minimumbehoeftefunctie 
werkt is solidariteit het leidend beginselen wordt er meer rekening gehouden 
met draagkrachtverschillen tussen verschillende typen leefeenheden. 
Duidelijk is dat het gaat om twee tritsen van uitgangspunten, zij het dat ze 
wel te onderscheiden, maar lang niet altijd te scheiden zijn. De verklaring 
voor deze tweedeling zou naar de mening van de Minister gezocht moeten 
worden in het verschil in wat genoemd mag worden de rechtsgrond voor 
loondervingsfunctie enerzijds en de rechtsgrond voor de minimumbehoef-
tefunctie anderzijds. De verantwoordelijkheid voor het gedurende zekere 
tijd opvangen van de gevolgen van loonderving ligt in eerste instantie bij 
de sociale partners. De bewindsman meende dat ook het grootste deel van 
de woordvoerders dit had erkend. Daarbij gaat het primair om arbeidsvoor-
waarden. Voor de uitkeringsregelingen met een dergelijke achtergrond is 
de verzekeringsvorm en dus de equivalentie ook nu nog de meest aange-
wezene. Uit die equivalentie vloeit tot op zekere hoogte individualisering 
van de uitkeringsrechten voort. De grondslag voor premieheffing, het loon, 
is ook hier immers strikt individueel. Waar de minimumbehoeftefunctie 
werkt, gaat het niet of niet meer om de primaire verantwoordelijkheid van 
het bedrijfsleven, maar om de verantwoordelijkheid van de gemeenschap. 
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. Terecht had de heer Weijers, zo merkte de Minister op, in dit 
verband een passage uit het rapport van de commissie-Van Rhijn geciteerd. 
Solidariteit is daarom bij de minimumbehoeftefunctie een logisch uitgangs-
punt. De taak van vrijwaring tegen gebrek eist aandacht voor behoefte- en 
draagkrachtverschillen. Een factor van grote betekenis is dus het verschil in 
behoefte en draagkracht tussen leefeenheden. 

De Minister stelde met nadruk dat de door hem zojuist geschetste 
tweedeling een grove karakterisering was van de twee verschillende typen 
van inkomensvervangende regelingen die Nederland thans kent. De notitie 
laat ook duidelijk uitkomen dat het nooit gaat om de keuze voor het één 
wel en het ander niet, maar steeds om meer van het één en minder van het 
ander. De Minister zei te menen dat het onderscheid tussen de loonder-
vingsfunctie en de minimumbehoeftefunctie dat als een rode draad door 
de gespreksnotitie loopt de te voeren discussie over een zo gecompliceerd 
onderwerp als het stelsel van de sociale zekerheid belangrijk zou kunnen 
verhelderen. Toekomende aan één van de belangrijkste vragen die in de 
notitie worden gesteld, die naar de meest wenselijke reikwijdte van de 
loondervingsfunctie in de sociale zekerheid zei de bewindsman daaromtrent 
in de notitie concrete vragen te hebben opgeworpen. Eén daarvan betreft 
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de positie van de ambtenaren. Zij nemen op het terrein van de werkne-
mersverzekeringen een uitzonderingspositie in. Voor hen gelden aparte 
regelingen. De bewindsman zei thans, gezien het stadium van de discussie, 
niet diep op dit onderwerp te willen ingaan. Wel zou hij als zijn oordeel 
willen uitspreken, dat er voldoende reden is om na te gaan of de huidige 
uitzonderingspositie van ambtenaren nog wel gerechtvaardigd is; met 
name zou een materiële gelijkstelling aan werknemers in de particuliere 
sector nagestreefd kunnen worden. Overigens, zo voegde de Minister toe, 
betreft het hier een onderwerp, dat primair op het ambtsterrein van de 
Minister van Binnenlandse Zaken is gelegen. Daarbij wees de Minister op 
de bestaande praktijk om ambtenaren volledig te betrekken bij basisvoor-
zieningen, die voor alle ingezetenen gelden. Voor aanvullende regelingen 
met betrekking tot ambtenaren zou de vormgeving echter nader kunnen 
worden bezien. 

Een ander aspect van de reikwijdte van de loondervingsfunctie is de 
maximale hoogte van uitkeringen. De bewindsman zei hieraan later in zijn 
betoog meer woorden te willen wijden. Een derde aspect is de duur van de 
eenmaal toegekende uitkering. Het gaat daarbij om de vraag hoever de 
verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven in de tijd moet strekken en om 
de vraag of de bestaande, aanzienlijke verschillen in uitkeringsrechten 
tussen werklozen en arbeidsongeschikten en ook tussen werknemers en 
niet-werknemers moeten blijven voortbestaan. Rederend vanuit de primaire 
verantwoordelijkheid van de sociale partners moet de vraag gesteld of het 
redelijk is dat ook degenen, die slechts korte tijd als werknemer deelnemen 
aan het arbeidsproces, recht krijgen op een aan het laatst verdiende loon 
gerelateerde uitkering totdat zij 65 jaar worden. Een dergelijk recht bestaat 
wel bij arbeidsongeschiktheid, in het algemeen niet bij werkloosheid. De 
Minister verklaarde van mening te zijn, dat een beperking in de duur van de 
aan het loon gerelateerde uitkering, met name in geval van een kort 
arbeidsverleden serieuze overweging verdient. Al redenerend komt men 
dan uit bij een uitkeringsduur, die korter is naarmate het arbeidsverleden 
korter is. De bewindsman herinnerde in dit verband aan het feit dat in de 
nadere taakopdracht van de projectgroep die een mogelijke integratie van de 
werkloosheidsregelingen dient voorte bereiden een dergelijk idee voorkomt. 
De totale duur van de loondervingsuitkering kan zonder meerkosten 
worden verlengd als gekozen wordt voor een geleidelijke afbouw van de 
uitkeringen. Op die wijze krijgt de loondervingsfunctie er een nieuwe 
dimensie bij, die zou kunnen worden aangeduid als de gewenningsfunctie. 
De betrokkene krijgt daarin de gelegenheid om geleidelijk naar een lager 
uitgavenpatroon om te schakelen. De Minister merkte op dat deze gedachte 
een diep ingrijpen in de WAO zou betekenen. Zulks vereist dan ook sterke 
argumenten. De bewindsman zei voorshands van mening te zijn dat zulke 
argumenten er zijn. Een daarvan is de rechtsongelijkheid tussen werklozen 
en arbeidsongeschikten en het nog grotere verschil in rechten tussen 
diegenen, die er buiten hun schuld niet in geslaagd zijn zich een arbeidsplaats 
te verwerven, en diegenen, die daarin wel geslaagd zijn en vervolgens zijn 
uitgevallen. 

De heer Willems merkte per interruptie op, dat de Minister ook het 
argument, dat destijds juist was aangevoerd voor het invoeren van een 
uitkeringsduur tot de 65-jarige leeftijd in de WAO zou moeten aanvechten 
ten einde de door hem voorgestane wijziging te kunnen ondersteunen. 

De Minister zei daarop later in zijn betoog te zullen terugkomen. Sprekende 
over een beperking van de duur van de loondervingsfunctie merkte de 
bewindsman op daarin uitdrukkelijk niet te betrekken de uitkering bij 
ouderdom. Een beperking tot een bepaalde, vaste duur van het ouderdoms-
pensioen is niet goed denkbaar. Bovendien komt bij de ouderdom de 
lengte van het arbeidsverleden meteen al tot uitdrukking in de hoogte van 
het aanvullend pensioen. De Minister wees op door hem nog onlangs 
gevoerde pleidooien voor het in de ouderdomsregeling hanteren van het 
z.g. dienstjarenbeginsel met indexatie. Van belang is verder dat bij een 
gelijk uitkeringsregime bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid de 
verdisconteringsproblematiek veel minder relevant wordt en dat de 
aanzuigende werking die daarvan uitgaat dan ook niet meer zal 
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optreden. Voorts zei de Minister van mening te zijn dat de maatschappelijke 
positie van langdurig arbeidsongeschikten niet zozeer afwijkt van die van 
langdurig werklozen, dat daardoor de grote verschillen in uitkeringsrechten, 
die thans bestaan, worden gerechtvaardigd. Uiteraard vereist reïntegratie 
van de arbeidsongeschikten - de Minister sprak hier van de belangrijkste 
doelstellingen van de arbeidsongeschiktheidsregeling - vaak een andere 
intensievere aanpak dan de reïntegratie van de werklozen. Dat behoeft 
echter, zo voegde de bewindsman toe, niet tot uitdrukking te komen in het 
uitkeringsregime. 
Veeleer moet daarvoor worden gezocht in de sfeer van de voorzieningen, 
waaronder zou kunnen worden begrepen een verhoging van de uitkering 
bij hulpbehoevendheid, zoals die thans bestaat. Ook zou kunnen worden 
gedacht aan een intensievere begeleiding en aan maatregelen, die de 
arbeidsmarktpositie van de gehandicapte werknemers verbetert. In dit 
verband wees de Minister op het wetsontwerp Arbeid gehandicapte 
werknemers, waarvan het voorbereidend onderzoek inmiddels was 
aangevangen. De Minister stelde voorts, dat een beperking in de uitkerings-
duur wel problemen zou kunnen oproepen. Te denken valt hier aan 
internationale verplichting inzake arbeidsongeschiktheid als gevolg van 
bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Het ILO-verdrag (nr. 121) verplicht 
ons er toe aan ten minste 90% van alle werknemers voor de gehele duur 
van de arbeidsongeschiktheid ten minste 60% van het minimumloon te 
betalen. Een systeem waarin de arbeidsongeschikte na verloop van tijd 
terugvalt op de behoeftefunctie, zou, afhankelijk van het niveau, wel eens 
niet kunnen voldoen aan deze verdragsnorm. De Minister wees er ten 
slotte op, dat door het leggen van een relatie tussen arbeidsverleden en 
duur van de loondervingsfunctie het equivalentiebeginsel in zekere zin 
wordt versterkt. Niet alleen is er een relatie tussen de hoogte van de 
premie en de uitkering, ook tussen de duur van de premiebetaling en de 
duur van de uitkering bestaat een relatie. Daarbij dient te worden bedacht 
dat loondervingsverzekeringen zo het karakter krijgen van een opbouwver-
zekering, thans nog voornamelijk bekend in de sfeer van de oudedagsvoor-
ziening. Zuivere private risico-verzekeringen, zoals bij voorbeeld die tegen 
brand, kennen dit opbouwstelsel niet. In het kader van het sociale verzeke-
ringsbeleid zou hierover echter genuanceerder mogen worden gedacht, zo 
meende de Minister. 

De sociale partners, zo vervolgde de bewindsman zijn betoog, vinden het 
equivalentiebeginsel van groot gewicht. Dit blijkt bij voorbeeld uit het 
SER-advies over de voorgestelde bevriezing van de bovenminimale 
uitkeringen. In de Kamer is in de discussie over dit voorstel eveneens op dit 
beginsel de aandacht gevestigd. Het leek de Minister goed over de exacte 
inhoud van het beginsel duidelijkheid te verkrijgen. In het zojuist genoemde 
SER-advies wordt opgemerkt, dat het equivalentiebeginsel inhoudt, «dat de 
uitkering voor alle gerechtigden, die in dezelfde omstandigheden verkeren 
een gelijk percentage van het dagloon bedraagt, terwijl ook de premie voor 
ieder in dezelfde omstandigheden een gelijk percentage van het premie-
plichtig loon is». De bewindsman vroeg zich af of deze omschrijving 
voldoende duidelijkheid biedt. De discussie zou zijns inziens zuiverder 
gehouden kunnen worden als het equivalentiebeginsel wordt gedefinieerd 
als het beginsel, dat evenredigheid eist tussen premie en prestatie. Dat 
premie en prestatie beide wordt uitgedrukt in een percentage van het loon 
is van het beginsel ook een uitvloeisel. De SER-omschrijving laat, concreet 
gesproken, blijkbaar toe dat de WWV wordt beschouwd als een op het 
equivalentiebeginsel stoelende regeling, omdat er een vaste relatie is tussen 
de hoogte van het loon en de hoogte van de uitkering. De definitie van de 
Minister laat een dergelijke conclusie ten aanzien van de WWV niet toe. 

Waar zowel de sociale partners als de leden der commissie en de 
Minister zelf groot belang hechten aan het equivalentiebeginsel achtte de 
bewindsman geen reden aanwezig dat beginsel, dat de loondervingsverze-
keringen beheerst, als uitgangspunt te verlaten. Dit betekent 
echter nog niet dat een zekere inwerking van het solidariteitsbeginsel op de 
loonderving verboden zou moeten worden. Het tegendeel lijkt eerder 
verdedigbaar. Overigens worden de loondervingsverzekeringen al sinds 
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jaar en dag vermengd met solidariteitselementen. Men denke daarbij aan 
de minimumdagloonbepalingen en aan andere regels, die de volstrekte 
equivalentie doorbreken. Zo zijn er bepaalde loonbestanddelen, die niet 
meetellen voor de berekening van de uitkering, maar wel voor de berekening 
van de premie. Te denken valt hierbij aan bij voorbeeld de overwerkver-
goedingen. Het effect van het minimumdagloon is een herverdeling tussen 
hogere en lagere inkomens. Dat effect kan worden versterkt door invoering 
van een glijdende schaal in de uitkeringen: een uitkeringspercentage dat 
afneemt naarmate het loon hoger wordt. Ook enkele leden der commissie 
hadden dit gereleveerd, aldus de Minister. Voorshands zei de Minister de 
voorkeur te hebben voor een dergelijke ingreep boven een gelijktijdige 
verlaging van maximumdagloon en maximumpremieloon. Een dergelijke 
gelijktijdige verlaging, die de bewindsman overigens niet volstrekt zou 
willen afwijzen, maakt geen verdere inbreuk op de equivalentie, maar daar 
staat tegenover dat bij een relatief gunstig risico voor de hogere inkomens-
groepen de premiedruk op de lagere inkomens zou kunnen toenemen. Een 
glijdende schaal daarentegen past in het beleid, dat erop is gericht de 
zwaarste lasten te leggen op de sterkste schouders. Uit het oogpunt van de 
bestedingsmogelijkheden van de uitkeringsgerechtigden kan worden 
gesteld, dat de bescherming van de lagere inkomens prioriteit moet 
hebben omdat het bij die lagere inkomens gaat om meer noodzakelijke 
uitgaven. De vraag of een systeem met een glijdende schaal ook zou 
dienen te gelden voor de premiekant achtte de Minister niet eenvoudig te 
beantwoorden. Technisch zal dit uitermate moeilijk zijn, zo verwachtte hij. 
Een andere zaak is of de gehele premiekant als financieringsgrondslag voor 
de sociale zekerheid nogeens opnieuw zou moeten worden bezien, zoals 
enkele leden der commissie ook hadden gesuggereerd. De Minister achtte 
dit zeker zinvol. Die discussie zou zich echter niet dienen af te spelen in het 
kader van de thans aan de orde zijnde notitie. Zijn reactie vervolgend 
merkte de Minister op dat invoering van een glijdende schaal de overheer-
sende rol van het equivalentiebeginsel in de loondervingsverzekeringen 
zou beperken. Zulks is niet nieuw en evenmin verwerpelijk, zo oordeelde 
de bewindsman. 

Met betrekking tot het begrippenpaar individualisering en draagkracht 
verwees de Minister naar een daarover in de notitie genoemde, tot een van 
de belangrijkste redenen voor een herziening van het stelsel behorende, 
overweging. Gaarne werkte de Minister de daar gevolgde lijn in het denken 
wat nader uit. In ons huidige stelsel speelt de draagkracht een belangrijke 
rol. Ook in de inkomstenbelasting en in het stelsel van huursubsidie geldt 
dit beginsel. De beide begrippen hebben veel met elkaar te maken. Hantering 
van de draagkracht als beginsel betekent, dat bij een heffing het al of niet 
kunnen missen een rol speelt en bij de uitkering het meer of minder nodig 
hebben centraal staat. De mate van individualisering bepaalt welke elemen-
ten bij de beoordeling van de draagkracht een rol behoren te spelen. Bij 
een volkomen geïndividualiseerd stelsel kunnen alleen het eigen inkomen 
en aan het individu gebonden omstandigheden van belang zijn. Bij een 
minder ver doorgevoerde individualisering kunnen ook andere omstandig-
heden een rol spelen. Tot die laatste omstandigheid behoort ook - de 
maatschappelijke realiteit gebiedt dit te zeggen - de vraag of van het 
inkomen één of meer volwassenen moeten leven. 

Mevrouw Ter Veld merkte bij interruptie op dat de Minister steeds een 
tegenstelling creëert tussen de draagkracht van het individu en die van een 
leefeenheid. Draagkracht staat daar tegenover individualisering. Zij 
meende dat de bewindsman ook oog zou moeten hebben voor het feit dat 
de individuele draagkracht wel degelijk kan samenhangen met de wijze 
waarop het individu samenleeft met anderen en waarbij één of meer 
andere inkomens in het geding zijn. Bij een iets andere definitie van 
individuele draagkracht zouden de begrippen individualisering en draag-
kracht in eikaars verlengde kunnen liggen in plaats van aan elkaar tegenge-
steld te zijn. 

De Minister hoopte aan deze benadering in het vervolg van zijn betoog 
aandacht te kunnen besteden. Hij vervolgde met de opmerking, dat een 
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beroep op de sociale zekerheid de onmogelijkheid veronderstelt om door 
arbeid in het levensonderhoud te voorzien. Individualisering houdt mede in 
dat in beginsel iedere volwassene voor zich zelf een voldoende inkomen 
dient te verwerven. Bij onverhoopt vervallen van die zelfstandigheid 
inkomenverwerving uit arbeid moet de sociale zekerheid voldoende 
vervangend inkomen bieden om voor zich zelf te kunnen blijven zorgen. 
Een dergelijke individuele benadering, die, zo stelde de Minister, voor de 
loondervingsverzekering wordt gekozen, houdt geen rekening met de 
feitelijke zorg voor een volwassen partner. Daardoor kan de loondervings-
uitkering te kort schieten. De noodzaak tot financiële zorg voor een ander 
zal niet hoeven op te treden wanneer volledige participatie van man en 
vrouw in het arbeidsproces feitelijk mogelijk en maatschappelijk geaccep-
teerd is. Vandaag is het zover nog niet. Voordat iedereen in gelijke mate 
toegang heeft tot de arbeidsmarkt zal de individualisering in de sociale 
zekerheid niet volledig kunnen worden doorgezet. Zulks is niet alleen 
maatschappelijk ondenkbaar, maar ook onbetaalbaar bij het huidige 
individuele sociale minimumniveau van 70%. De sociale zekerheid heeft 
vooralsnog niet vanuit de loondervingsfunctie, maar vanuit de minimum-
behoeftefunctie de plicht de financiële zorg voor anderen in het huishouden 
te garanderen. Dat betekent dan een uitbreiding van de beoordeling van de 
draagkracht van degene die een beroep doet op de minimumbehoeftefunctie 
van de sociale zekerheid. Het samenleven met een ander, die geen betaalde 
arbeid verricht, leidt dan tot een grotere behoefte. De verantwoordelijkheid 
voor het levensonderhoud van een ander moet gedragen kunnen worden. 
Een partner met eigen inkomen betekent daarentegen een grotere draag-
kracht voor de leefeenheid. Samenvattend zei de Minister bereid te zijn 
voor de sociale zekerheid de individualisering en de gelijkberechtiging als 
uitgangspunt te nemen. De term verzelfstandiging zei de bewindsman 
overigens een betere te vinden. Voor de loondervingsfunctie kan dit al 
volledig worden gerealiseerd. Anticumulatiebepalingen ten aanzien van het 
inkomen van de partner zijn dan binnen de loondervingsfunctie niet op hun 
plaats. Bij de minimumbehoeftefunctie komt daar een dimensie bij: de 
maatschappelijke werkelijkheid van niet volledige arbeidsparticipatie van 
met name gehuwde vrouwen dwingt vooralsnog tot het bij de draagkracht 
meewegen van extra behoeften wanneer een partner financieel ten laste 
komt. De keerzijde daarvan is dat bij de minimumbehoeftefunctie enige 
vorm van toetsing op het inkomen van beide partners onvermijdelijk is. 
Wijzende op het betoog van mevrouw Groenman, dat conform de D'66-nota 
«Perspectief '86» het fiscale stelsel aanwijst om rekening te houden met 
feitelijk kostwinnerschap, merkte de Minister op dat één van de in de nota 
«Op weg» reeds gesuggereerde wegen daartoe volgens D'66 zou dienen te 
worden bewandeld, nl. het toekennen van gelijke belastingvrije sommen 
aan iedere volwassene. In het algemeen geldt de vraag of het vraagstuk 
van de individualisering met behulp van het belastingstelsel makkelijker 
oplosbaar zal zijn. Een aantal kanttekeningen wenste de Minister daarbij te 
maken. Uitgaande van de orde van grootte van de thans bestaande 
belastingvrije sommen leidt de gedachte van mevrouw Groenman niet tot 
het thans geldende inkomensverschil in de minimumbehoeftefunctie 
tussen diegenen, die al dan niet de feitelijke financiële zorg voor anderen 
dragen. In de tweede plaats heeft het vervangen van een bruto-inkomens-
verschil in de sociale zekerheid, dat netto 30% bedraagt door een overeen-
komstig belastingeffect, ver reikende consequenties. Het belastingeffect 
werkt ook door op andere en op hogere inkomens. Door de werking van de 
progressie wordt het verschil netto meer waard naarmate het inkomen 
hoger is. De tegemoetkoming voor de financiële zorg voor een afhankelijke 
partner neemt daarmee toe naarmate het inkomen hoger is. Afgevraagd 
dient te worden of dat de bedoeling is, aldus de Minister. In de nota «Op 
weg» is een aantal bezwaren tegen een overdraagbare belastingvrije som 
uiteengezet. Thans zou de Minister willen volstaan met de constatering, dat 
in een dergelijk systeem het vaker zal voorkomen, dat met aanslagen 
achteraf een en ander moet worden rechtgetrokken. Met name voor de 
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lagere inkomensniveaus lijkt het niet werkbaar dat in sommige gevallen pas 
na één of twee jaar na dato iets wordt terug ontvangen wegens de financiële 
zorg voor de ander. Hier dient te worden opgemerkt, aldus de Minister, dat 
het onderwerp ligt op het terrein van de ambtgenoot van Fianciën met wie 
De Kamer nog nader overleg over de nota «Op weg» zal hebben. 

Mevrouw Groenman meende dat ter oplossing van het laatstgenoemde 
bezwaar er wel fiscale maatregelen mogelijk zijn. Zij wees op de voor 
eigen-huisbezitters geldende regeling met betrekking tot het maandelijks 
via de loonbelasting verrekenen van het belastingvoordeel. Voorts stelde 
zij dat niet per se behoeft te worden uitgegaan van de bestaande belas-
tingvrije sommen. Ook andere getallen zijn denkbaar. 

De Minister wees nogmaals op het feit, dat dit specifieke onderwerp niet 
op zijn beleidsterrein was gelegen en voegde toe dat het door mevrouw 
Groenman bedoelde voorbeeld met betrekking tot de verrekening uitgaven 
betreft die periodiek worden gedaan en waarvan de hoogte steeds vaststaat, 
wat ten aanzien van de kosten van de zorg voor anderen lang niet altijd zo 
is. 

De samenhang van de problematiek rond de stelselherziening met het 
personen- en familierecht aan de orde stellende, merkte de Minister op, dat 
een goede regeling met betrekking tot de erkenning en herkenning van het 
begrip leefeenheid wellicht niet binnen de sociale zekerheid kan worden 
bereikt. De gevolgen van samenleven kunnen ver reikend zijn, zeker binnen 
de sociale zekerheid, maar ook binnen vele subsidieregelingen en de 
belastingheffing. Dat noodzaakt tot grote zorgvuldigheid. De economische 
functie van de samenlevingsvorm moet consistente externe gevolgen 
hebben. Registratie van economische eenheden zal het onmogelijk moeten 
maken om bij de ene gelegenheid als een onderdeel van een leefeenheid, 
bij een volgende gelegenheid als alleenstaande aangemerkt te worden. De 
Minister zei voorshands van mening te zijn, dat het geen goede zaak zou 
zijn om met betrekking tot alternatieve samenlevingsvormen binnen de 
sociale zekerheid een soort aanvullend personenrecht te ontwikkelen. De 
enige oplossing lijkt een voortgaand hanteren van het burgerlijk huwelijk 
als registratie van samenleving. In de minimumbehoeftefunctie kunnen 
bij die beperking niet-huwelijkse leefeenheden geen rol spelen. Het bestaan 
daarvan kan niet objectief worden vastgesteld. Een beoordeling van de 
specifieke omstandigheden zou dan nodig zijn. De Minister deelde mee 
grote moeite te hebben met de introductie van subjectieve waardering in 
een stelsel, dat een gelijke behandeling zal moeten garanderen. Dat 
betekent niet, zo voegde hij direct toe, dat niet bevorderd zou kunnen 
worden dat in een beoordeling van de behoefte en de draagkracht met de 
feitelijke, bestaande leefeenheden rekening zou kunnen worden gehouden. 
Daarvoor lijkt echter een meer algemene oplossing nastrevenswaardig, 
aldus de bewindsman. De oplossing ligt op het terrein van de Minister 
van Justitie. 

Met betrekking tot de relatie tussen het vraagstuk van de stelselherziening 
en het emancipatiebeleid deelde de Minister allereerst mee dat de Directie 
Coördinatie Emancipatiebeleid van het departement nauw betrokken is bij 
de stelselherziening. In het emancipatiebeleid zijn persoonlijke en maat-
schappelijke ontplooiing van man en vrouw kernwoorden. Dit betekent 
mede zoveel mogelijk zelfstandigheid van personen ten opzichte van 
elkaar. In de sociale en economische sfeer dient dit te leiden tot een 
verdeling van de betaalde en onbetaalde arbeid. Het proces daartoe is in 
gang, hetgeen blijkt uit het feit dat steeds vaker man en vrouw beiden 
deelnemen aan het arbeidsproces. Daarnaast zijn er nog grote groepen in 
de samenleving die naast deze ontwikkeling staan, soms uit eigen keuze, 
niet zelden uit volle overtuiging, vaak noodgedwongen. De sociale zekerheid 
kan op de ontwikkeling van de arbeidsverdeling inspelen door zo veel 
mogelijk uit te gaan van individualisering van uitkeringsrechten. Dit 
uitgangspunt past ook logisch bij de loondervingsfunctie van de sociale 
zekerheid, waarbij in beginsel sprake is van een persoonlijk recht op 
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uitkering. In die periode zou dan ook het inkomen van de ene partner geen 
invloed moeten hebben op een uitkering van de andere. Op minimumniveau 
zou dit inhouden dat in die periode twee keer 70 = 140 en niet 100 wordt 
uitgekeerd. Ook echter voor degenen in onze samenleving, die niet of er 
nog niet voor hebben gekozen het betaalde of onbetaalde werk te delen, 
maar in de traditionele zin de taken in het gezin hebben verdeeld zal de 
sociale zekerheid vooralsnog een oplossing moeten bieden. Dit kan door 
zonodig het minimumniveau bii te stellen, zodat daarin ook de zorg voor de 
ander wordt verdisconteerd. Emancipatoire ontwikkelingen zijn in ons land 
en in de landen om ons heen aanleiding het stelsel van sociale zekerheid 
opnieuw te bezien. Ook de Derde EG-Richtlijn, die eind 1984 vertaald dient 
te zijn in de Nederlandse wetgeving op het terrein van de sociale zekerheid 
is daaruit voortgevloeid. De richtlijn is dus geen doel op zich zelf, al lijkt dit 
in de discussie over de interpretaties van de richtlijn wel eens te worden 
aangenomen. Bij het zoeken naar de juiste interpretatie dient de achter de 
richtlijn gestelde gedachte goed in het oog te worden gehouden en dient 
tevens bedacht te worden, dat de nodige, onvermijdelijke compromissen 
zeker debet zijn aan de wijze van formulering van de richtlijn. 

Een belangrijk onderdeel in de gespreksnotitie dat met het emancipatie-
beleid samenhangt noemde de Minister de mogelijkheid om de loonder-
vingsfunctie in de duur te beperken. Wanneer bij de duur van de loonder-
vingsfunctie immers ook meeweegt het aantal jaren, dat aan het arbeids-
proces is deelgenomen, zou voor vrouwen en ook voor mannen die bij 
voorbeeld niet hebben gewerkt wegens de opvoeding en verzorging van 
kinderen enige compensatie gezocht moeten worden. Een mogelijkheid 
zou zijn een genormeerd aantal jaren in verband met deze verzorging mee 
te tellen of het doen meetellen in de kring van verzekerden gedurende een 
genormeerde en volgens criteria vastgestelde periode van de verzorger of 
opvoeder. Bij de afgrenzing van de loondervingsfunctie in de tijd zouden 
daarna uitkeringen naar minimumbehoefte voor de leefeenheid als geheel 
plaatsvinden. Daarbij vindt toetsing van het inkomen van de partner plaats. 
Van een individuele uitkering is dan geen sprake meer. Dit past vooral niet 
bij de vanuit emancipatie-oogpunt nagestreefdefinanciële onafhankelijkheid 
van de partner. Vandaar ook dat in de gespreksnotitie wordt geopperd de 
loondervingsfunctie onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde 
voorwaarden in de tijd niet te laten vervallen. In het bijzonder zou dit 
moeten gebeuren voor partners in een leefeenheid die de arbeid hadden 
verdeeld waardoor ieder in een zekere zelfstandigheid tot de ander stond. 
Dit zou kunnen door voor deze categorie een tussenfase in te bouwen 
tussen de loondervingsfunctie en de behoeftefunctie. In een dergelijke 
tussenfase zou alleen toetsing op eigen, andere inkomsten moeten plaats-
vinden en zou de plicht tot aanvaarding van betaalde arbeid moeten blijven 
gelden. Ook voor de tussenfase zou een beperking in de tijd moeten gelden 
omdat, naarmate de tijd verstrijkt, een verschil in rechten tussen niet-actieven 
onderling steeds minder gerechtvaardigd is en omdat er grenzen zijn aan 
onze economische mogelijkheden met het oog op de financiering. Ook de 
duur van de genoemde tussenfase zou aan de duur van het arbeidsverleden 
kunnen worden gerelateerd. Wanneer de tussenfase wordt gezien als een 
uitloper van de loondervingsfunctie kan men ten aanzien van het niveau 
van de uitkering uitgaan van 70% van het minimumloon. Beschouwt men 
deze fase echter als een voorfase van de behoeftefunctie, dan kan al 
enigszins met de leefeenheid rekening worden gehouden en kan worden 
gedacht aan 50% van het minimumloon als uitgangspunt. 

Pogende in het vervolg van zijn betoog enkele kaders aan te duiden voor 
een verdere gedachtenwisseling merkte de Minister op, dat de discussie 
over de uitgangspunten van de stelselherziening voor velen pas handen en 
voeten krijgt als duidelijk wordt hoe het nieuwe stelsel wordt opgebouwd. 
Op grond van dezelfde uitgangspunten kan tot verscheidene structuren 
voor een nieuw stelsel worden gekozen. De structuur als zodanig is in 
belangrijke mate waardevrij. Binnen iedere structuur zullen behalve ten 
aanzien van de uitgangspunten altijd concrete keuzen moeten worden 
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gemaakt, meer in het bijzonder waar het de volgende onderwerpen betreft: 
de kring van verzekerden, de criteria voor het recht op een uitkering en de 
hoogte en duur van de uitkering. Deze keuzen zijn afzonderlijk noodzakelijk 
als het gaat om uitkeringen die op het sociale minimumniveau liggen en 
uitkeringen die boven dit niveau liggen tot aan de maximum premie- en 
verzekeringsgrens. Ten aanzien van de te kiezen structuur zijn twee 
hoofdalternatieven denkbaar. Met trefwoorden kunnen deze worden 
aangeduid met het twee-trajectensysteem en het vangnetsysteem, zoals 
uitgewerkt in de notitie. Het twee-trajectenstelsel onderscheidt een onder-
bouw tot aan het niveau van het sociale minimum en een bovenbouw 
daarboven. Omdat de minimumbehoeftefunctie in de onderbouw is 
verwerkt, is een differentiatie binnen de onderbouw naar relatieve behoeften 
onontkoombaar. Naast de onderbouw is er in geval van loonderving een 
bovenbouw, die naar duur al dan niet kan worden begrensd. Die bovenbouw 
mag een in de onderbouw aangebrachte differentiatie niet compenseren. 

Ten aanzien van het vangnetstelsel merkte de Minister op dat het in zijn 
opbouw de primair staande loondervingsfunctie en de minimumbe-
hoeftefunctie onderscheidt. Pas wanneer vanuit de loondervingsfunc-
tie geen uitkeringsrechten bestaan, de uitkeringsduur is 
verstreken of het uitkeringsniveau, getoetst aan het relevante sociale 
minimum, onvoldoende is komt een uitkering op grond van de minimum-
behoeftefunctie in beeld. Uitkeringen op grond van die laatste functie 
vormen in die situatie het vangnet van het geheel. Alhoewel het twee-tra-
jectenstelsel wel eens te negatief is beoordeeld - de Minister zei het hier 
eens te zijn met de heer Weijers - en het stelsel ook zeer wel te verzoenen 
zou zijn met een individualisering, zoals de EG-Richtlijn die 
vraagt, lijkt het maatschappelijk draagvlak voor een keuze voor dit stelsel 
niet voldoende aanwezig, zo voegde de bewindsman toe. Hij wees hier op 
het feit, dat ook de sociale partners veel waarde hechten aan de loonder-
vingsfunctie en het equivalentiebeginsel. Ook de door de leden der com-
missie geuite gedachten hadden de Minister in overtuiging gesterkt, dat 
een aantal modellen gebaseerd op het vangnetsysteem, nader behoren te 
worden uitgewerkt. Voor een nadere detaillering leek het de Minister goed 
de daarbij te maken keuzen onder ogen te zien. Allereerst is de vraag van 
belang hoe aan het vangnet vorm wordt gegeven. De Algemene Bijstands-
wet, die thans de minimumbehoeftefunctie als uitgangspunt heeft, zou als 
enige vangnet kunnen worden aangewezen. Voorzover vanuit de minimum-
behoeftefunctie aanvullingen op loondervingsregelingen worden gegeven, 
kan het vangnet in de loondervingsverzekeringen worden ingebouwd, zoals 
ook min of meer in het twee-trajectenstelsel is geschied. Een derde mogelijk-
heid - de Minister zei geneigd te zijn in deze richting nader te willen werken -
bestaat in het ontwerpen van een afzonderlijke wet gezinstoeslagen sociale 
zekerheid, die ten dele van de loondervingsregelingen en de Algemene 
Bijstandswet verschillende criteria kent. Steeds zal daarbij naar een zo 
doelmatig mogelijk, individuele uitvoering van die wet moeten worden 
gestreefd. De uitkeringen zouden via één loket moeten worden verstrekt. 
De financiering van het vangnet kan, hoe de inbouw in het stelsel van 
sociale zekerheid ook plaatsvindt, afzonderlijk worden bezien. Financieel 
lijken deze plannen slechts uitvoerbaar bij een beperkte duur van de 
loondervingsfunctie, lagere uitkeringspercentages dan thans en enige 
vorm van toetsing van het inkomen voor het toekennen van de gezinstoe-
slagen, hetzij bij het minimumdagloon, hetzij bij de wet gezinstoeslagen. 

De Minister zei van oordeel te zijn dat een tweede mondeling overleg 
wellicht gewijd zou kunnen worden aan een nadere precisering van zijn zo 
juist geuite gedachten. Daartoe zouden ten departemente enkele modellen 
met bijbehorende financiële consequenties kunnen worden uitgewerkt. 

De heer Weijers had in het betoog van de Minister geen mededelingen 
over de positie van de zelfstandigen kunnen aantreffen. Kan in de uitwerking 
van de verschillende modellen daaraan mede aandacht worden gegeven? 
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De Minister merkte op dat er, voorzover hij had kunnen nagaan, binnen 
de kring der zelfstandigen geen enkele behoefte bestaat aan verdere 
uitbreiding van het stelsel van sociale zekerheid door de basisverzekeringen 
in geval van ouderdom, arbeidsongeschiktheid en de over enige tijd 
geïntegreerde werkloosheidsregelingen. In de discussie over het stelsel 
van de basisvoorzieningen wordt de positie van zelfstandigen dus mede 
betrokken. Een discussie over bovenminimale voorzieningen is, zo stelde 
de bewindsman nogmaals, kennelijk niet gaande, noch in de SER, noch in 
de Stichting van de Arbeid, noch in de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf. 

De heer De Korte wees op het feit dat de zelfstandigen tot nu toe buiten 
de discussie over de echte minima waren gebleven. 

De Minister gaf dit toe, doch stelde vast dat in de nog te voeren discussie 
over een uitwerking van het vangnetstelsel de positie van de zelfstandigen 
wel degelijk zal moeten worden betrokken. 

De heer Buurmeijer meende dat het voor de verdere gedachtenwisseling 
van groot belang zou zijn dat de toegezegde uitwerking in modellen de 
commissie zou bereiken voorafgaande aan het tweede mondeling overleg 
dat op 25 augustus 1982 zal plaatsvinden. Gelet op de door enkele leden 
der commissie uitgesproken wensen aandacht aan verschillende andere 
onderwerpen te besteden, zou de heer Buurmeijer het tijdstip van het 
tweede overleg willen laten afhangen van het tijdstip, waarop de Minister 
zijn nadere notitie gereed zou hebben. 

De Minister zei, wijzende op de aanstaande vakantieperiode, niet de 
toezegging te kunnen doen de notitie voor 25 augustus aan de commissie 
te hebben verzonden. Desgevraagd deelde de Minister mee de reeds 
toegezegde schriftelijke antwoorden wel voor die datum in het bezit van de 
commissie te zullen stellen. 

De heer Hermsen (C.D.A.) stelde voor dat de schriftelijke antwoorden van 
de Minister de commissie uiterlijk 17 augustus 1982 - de uiterlijke datum 
waartegen de commissie reacties uit de maatschappij op de notitie ver-
wacht - zouden bereiken. Vervolgens zou het tweede overleg op 25 
augustus kunnen plaatsvinden. 

De heer Willems hechtte eraan de mogelijkheid van een door de commissie 
te houden openbare hoorzitting open te houden. De aanvullende notitie en 
de nadere schriftelijke antwoorden zouden daarom de commissie ten 
minste drie weken voorafgaande aan het tweede mondeling overleg 
moeten hebben bereikt. 

De heer Hermsen achtte het niet denkbaar nog voor 25 augustus 1982 
een hoorzitting te houden. 

De heer Buurmeijer sloot de mogelijkheid van een derde mondeling 
overleg niet uit. De door de Minister ontvouwde gedachten geven daartoe 
wellicht alle aanleiding. Dan zou ook een openbare hoorzitting na 25 
augustus nog kunnen worden gehouden. 

De heer Hermsen herinnerde eraan dat de gekozen procedure niet 
voorziet in een derde overleg. Nochtans zou hij hieromtrent willen besluiten 
aan het einde van het mondeling overleg op 25 augustus 1982. 

De Minister stelde zich voor aan de hand van de nadere gedachtenwisse-
ling een aantal concept-adviesaanvragen te formuleren. Deze adviesaan-
vragen zullen dus niet vóór 25 augustus worden verzonden. Een nadere 
uitwerking van de aan het slot van zijn betoog genoemde, nader te maken 
keuzen bij een vangnetstelsel etc. zou de commissie reeds voor 25 augustus 
kunnen bereiken. Gekwantificeerde modellen zullen daarbij achterwege 
moeten blijven. 

De voorzitter van de commissie, 
Hermsen 

De griffier van de commissie, 
Nieuwenhuizen 
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Bijlage Lijst van antwoorden 

1. Relatie met de Algemene Bijstandswet, de kinderbijslagregelingen en 
de ziektekostenregelingen 

In de gespreksnoti t ie word t niet het gehele terrein van de sociale zekerheid 
aan de orde gesteld. 

De notit ie beperkt zich tot de inkomensvervangende sociale verzekeringen 
en voorzieningen. Tot die inkomensvervangende regel ingen word t nadruk-
kelijk wel gerekend de A lgemene Bijstandswet. De Algemene Bijstandswet 
- immer als sluitstuk van de sociale zekerheid aangemerkt - heeft ten doel 
te voorzien in de noodzakeli jke kosten van bestaan ingeval de normale 
bestaansvoorzieningen niet of niet toereikend funct ioneren. In de notit ie 
word t dan ook terecht op tai van plaatsen aandacht geschonken aan de 
A lgemene Bi jstandswet als inkomensvervangende voorziening vanuit de 
min imumbehoef te funct ie . 

Hoewel er tal van samenhangen zi jn, leek het uit een oogpunt van 
doelmat igheid niet gewenst ook de inkomensaanvullende regel ingen 
(kinderbijslag) en kostenvergoedingsregeWngen (ziektekosten) in deze 
notit ie te behandelen. In de inleiding van de gespreksnoti t ie is de mot iver ing 
daarvoor gegeven. 

2. Advies College Algemene Bijstandswet over integratie werkloosheids 
regelingen 

Op 28 augustus 1980 is aan een zevental organen, waaronder het College 
A lgemene Bi jstandswet, advies gevraagd over de integratie van de drie 
werkloosheidsregel ingen (WW, W W V en RWW). 

Op 9 maart 1982 heeft het College twee ui tvoerige deeladviezen uitgebracht 
over de rechtsgronden en de grondslagen van een nieuwe werkloosheidswet. 

De rechtsgrond voor de basisvoorziening in de werk loosheidswet ziet het 
College gelegen in de aan de overheid toever t rouwde zorg voor de be-
staanszekerheid wanneer vo ldoende arbeidsplaatsen ontbreken, onder 
voorwaarde dat de burger al het redelijke doet o m arbeid te verkri jgen en 
te behouden en uit zijn inkomen direct of indirect bij te dragen aan de 
min imuminkomensgarant ie van overheidswege. 

De rechtsgrond voor de aanvul lende voorziening in de werk loosheidswet 
is naar het oordeel van het College gelegen in de aan het bedri j fsleven 
toekomende zorg het u i tgavenpatroon van de werkloze werknemer zo veel 
en zo lang mogel i jk te waarborgen en in de kosten van de werkloosheids-
voorziening bij te dragen. 

Aan beide benaderingswi jzen is zowel in de gespreksnoti t ie als in mi jn 
betoog t i jdens het mondel ing overleg op 1 jul i j l . u i tvoer ing aandacht 
besteed. 

3. Inventariserende nota kinderbijslag 

De nota inventarisatie besparingen in de kinderbi jslag zal spoedig bij de 
Tweede Kamer worden ingediend. Deze zal zeker kunnen worden betrokken 
bij de discussie over eventuele ombuig ingen in de kinderbijslagsfeer voor 
1982 en volgende jaren. 

4. Nota «Op weg» 

Op de vraag hoe het staat met de nadere standpuntbepal ing over de nota 
«Op weg» kan ik na overleg met mi jn ambtgenoot van Financiën antwoorden 
dat het niet in zijn voornemen ligt deze standpuntbepal ing af te ronden 
voordat een kabinet in nieuwe samenstel l ing is aangetreden. 

Naar ons oordeel is het zo, dat - hoewel een zekere samenhang tussen 
het toekomst ige fiscale stelsel en het toekomst ige stelsel van sociale 
zekerheid aanwezig is - in het oog moet worden gehouden dat de inkom-
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stenbelasting voor wat betreft de draagkrachtmeting een veel breder 
terrein dan dat van de sociale zekerheid bestrijkt, doordat zij alle vormen 
van inkomensverkrijging raakt. Dit betekent, dat standpuntbepaling op 
fiscaal terrein allereerst op eigen merites moeten worden beoordeeld. Zo 
mogen op fiscaal terrein geen maatregelen worden verwacht die uitsluitend 
tot doel hebben voor bepaalde groepen een rechtstreeks tegenwicht te 
vormen voor de effecten die het gevolg zijn van een gewenste herziening 
van het stelsel van de sociale zekerheid. Overigens vormt de vraag of, en 
zo ja, in hoeverre, het - uitgaande van een individuele benadering -
wenselijk en mogelijk is een fiscale draagkrachtmeting per leefeenheid te 
realiseren het kernpunt in de nadere standpuntbepaling over de nota «Op 
weg». 

5. Weduwnaarspensioen 

In de nota «Bestek '81» is een studie aangekondigd naar de toelatingscri-
teria voor het recht op pensioen ingevolge de Algemene Weduwen- en 
Wezenwet. Daarbij is toegezegd, dat bij de studie ook de positie van 
weduwnaars (met name die met jonge kinderen) zal worden betrokken. 

Een onderzoek naar de leefsituatie van zowel weduwen als weduwnaars 
is inmiddels gestart. De resultaten van dit onderzoek zullen van belang zijn 
bij de beleidsmatige overwegingen ten aanzien van de eventuele invoering 
van een weduwnaarspensioen. Met name uit emancipatoir oogpunt sta ik 
zeker niet afwijzend tegenover de gedachte van een weduwnaarspensioen. 

6. Budgetonderzoek 

Mevrouw Ter Veld en ook de heer De Korte hebben gesproken over een 
budgetonderzoek; volgens mevrouw Ter Veld zou dit moeten dienen ter 
toetsing van de huidige verhouding, die er tussen de uitkeringsniveaus op 
grond van de minimumbehoeftefunctie bestaat (100 - 90 - 70 - 50). 

Al bij een eerdere gelegenheid hebben mijn collega van CRM en ik 
toegezegd de waarde van budgetonderzoeken nader te willen bezien. In dit 
verband wil ik hierover het volgende opmerken. 

- In de huidige indexeringssystematiek voor (loon)uitkeringen speelt een 
budgetonderzoek een zekere rol. De nominale aanpassing aan de prijsont-
wikkeling gebeurt aan de hand van het CBS-prijsindexcijfer. Dit indexcijfer 
geeft de ontwikkeling weer van een bepaald bestedingspakket. Dit pakket is 
samengesteld op basis van een onderzoek onder gezinnen. Het CBS houdt 
de representativiteit van het pakket door middel van budgetonderzoek 
periodiek actueel. 

- Voor een toetsing van de hoogte van de minimumuitkeringen lijkt een 
budgetonderzoek mij geen directe betekenis hebben. Een budgetonderzoek 
geeft bij een gegeven inkomensniveau en gegeven gezinssamenstelling de 
werkelijke bestedingen weer zonder nader inzicht in de noodzakelijkheid of 
de wenselijkheid daarvan. Hieruit kunnen dus geen aanwijzingen over een 
benodigd minimumniveau worden afgeleid. Het niveau van de minimumuit-
keringen in Nederland heeft veel meer het karakter van een welvaartsmini-
mum. Als zodanig is dit niveau vooral een politiek in te vullen norm. 

- Met betrekking tot de verhoudingen tussen de onderscheiden sociale 
minima mag evenmin worden verwacht dat uit budgetonderzoek recht-
streeks de «juistheid» hiervan kan worden vastgesteld. Ook daarvoor vormt 
een belemmering dat een budgetonderzoek slechts registrerend werkt bij 
een gegeven gezinssamenstelling en inkomensniveau. 

Dat betekent echter niet dat uit budgetonderzoek helemaal geen nuttige 
inzichten mogen worden verwacht. 

Er vindt thans overleg plaats tussen vertegenwoordigers van CRM, CPB, 
SCP en mijn departement om na te gaan op welke wijze en in welke vorm 
CBS-budgetonderzoek mede tot een (gelet op het bovenstaande noodzake-
lijkerwijs beperkte) vergroting van inzicht in de minimaproblematiek kan 
leiden. De stand van dit overleg maakt het mij thans nog niet mogelijk een 
concreet oordeel daarover te geven. 

Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 475, nr. 4 32 



7. Inkomenseffecten werkloosheid 

Mevrouw Ter Veld heeft gevraagd naar de inkomenseffecten van werk-
loosheid. In antwoord hierop wordt in de volgende tabel een overzicht 
gepresenteerd van het netto-inkomensverschil tussen arbeidsinkomen en 
werkloosheidsuitkering (WW). Daarbij is uitgegaan van de situatie per 1 
januari 1982. 

Loon- Dagloon Netto- Netto- Netto-
inkomen incl. loon excl. u i tk. excl. verhouding 
excl. vak. tsl. vak. tsl. 

actieve 
vak. tsl. 
werkloze 

in % 

Min. loon 91,38 98,23 67 55,80 
(67,16) ' 

83,3% 
(100%)' 

Min. + 15% 105,09 112,97 74,25 62,85 
(67,16) ' 

84,7% 
91,9% 

Min. + 30% 118,80 127,70 80,96 69,11 85,4% 
Modaal 129,30 139 86,06 73,40 85,3% 
1V4 x modaal 193,93 208,50 127,04 107,41 84,5% 
Max. dagloon 235,75 253,44 146,14 124,32 85,0% 
2 x modaal 258,60 278 157,28 124,33 2 79 ,1% 
4 x modaal 517,21 556 263,95 124,33 J 4 7 , 1 % 

1 Tussen haakjes het minimumdagloon. 
2 Uitkering afgeleid van het maximum-
dagloon ( f253 ,44) . 
N.B. a. Premie WW/ZW: veronder-

stelling 3,9%. 
b. Tariefgroep 4 voor de bereke-

ning van de loonbelasting. 

8. EG-aanbeveling over koppeling van uitkering en lonen 

De vraag of er een aanbeveling van de EG bestaat over bovenvermeld 
onderwerp kan ontkennend worden beantwoord. 

9. Aandeel van de nominale ontwikkeling in uitgavengroei van de sociale 
zekerheid en de relatie met de welvaartsontwikkeling 

De heer Weijers heeft cijfers aangehaald die o.a. zijn vermeld in het 
interimrapport organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid uit 
1979. Daar werd opgemerkt dat de groei van de sociale zekerheid voor 10% 
exogene oorzaken had, voor 20% op rekening van volumefactoren moest 
worden geschreven en dat de overige 70% uit de nominale ontwikkeling 
kan worden verklaard. Deze cijfers hebben betrekking op de periode 
1969-1978. De heer Weijers trekt hieruit de conclusie dat wellicht de 
koppelingssystematiek van de uitkeringen aan de ontwikkeling van c.a.o.-
lonen te «goed» heeft gewerkt, in die zin, dat de sociale zekerheid relatief 
op het algemene welvaartsniveau zou zijn vooruitgelopen. 

Naar mijn mening kan die conclusie uit de desbetreffende cijfers niet 
worden afgeleid. 

- De cijfers geven de absolute stijging van de lasten van de sociale 
zekerheid aan. Voor een vergelijking van deze groei met de ontwikkeling 
van het welvaartsniveau moet worden uitgegaan van drukstijging 
in termen van het nationaal inkomen in de betreffende periode. 

- Wanneer zou blijken, dat de sociale zekerheid op grond van de 
nominale ontwikkeling alleen een relatief groter deel van het nationaal 
inkomen heeft opgeëist in de betrokken periode, dan zou dat veroorzaakt 
kunnen zijn door een relatieve groei van het looninkomen als deel van het 
nationaal inkomen. Daaruit kan echter niet de conclusie worden getrokken 
dat de koppeling van de sociale uitkeringen aan de c.a.o."loonontwikkeling 
een verkeerde zou zijn geweest. Zeker voor de loondervingsverzekeringen 
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kan worden gesteld, dat het eerder de bedoeling is om bij de loonontwikke-
ling aan te sluiten dan bij de gemiddelde nationale welvaartsontwikkeling. 
Deze twee ontwikkelingen zullen uiteenlopen in tijden, dat de lonen een 
relatief groeiend of juist inkrimpend beslag leggen op het nationaal 
inkomen. Overigens kan bij een stelselherziening, maar ook los daarvan, 
opnieuw ter discussie staan, op welke wijze de ontwikkeling van de sociale 
uitkeringen en de nationale welvaart met elkaar in verband moeten worden 
gebracht. 

10. Kapitaaldekking AOW 

Mevrouw Groenman heeft ervoor gepleit het kapitaaldekkingsstelsel 
voor de financiering van de AOW in overweging te nemen. Voor een goede 
definitie van de verschillende mogelijkheden voor de financiering wil ik 
hier de betreffende passage uit de memorie van toelichting bij het wets-
ontwerp AOW (gedrukte stukken, 1954-1955, nr. 4009, M.v.T., hoofdstuk VI) 
citeren: 

«Bij het kapitaaldekkingsstelsel wordt voor elke verzekerde berekend de 
wiskundige reserve, welke aanwezig dient te zijn om - uitgaande van 
bepaalde veronderstellingen ten aanzien van de gemiddelde sterfte naar 
leeftijd en geslacht, van de gemiddeld te kweken rente en van de admini-
stratiekosten - alle toekomstige verplichtingen uit hoofde van reeds 
ingegane en nog niet ingegane renten te dekken, rekening houdende met 
de te verwachten opbrengsten nog te ontvangen premies. 

Het vermogen van het fonds, dat door de premiebetalingen ontstaat, 
dient dan van het begin af aan voortdurend - ten minste - zo 
groot te zijn als de som van de wiskundige reserves voor alle verzekerden 
te zamen. 

In dit systeem worden dus gedurende de duur van de premieheffing 
- b.v. van 15-65 jaar- de vermogens gevormd, mede door rentebijschrijving, 
waaruit na het 65e levensjaar de ouderdomsrente kan worden betaald. 

Bij het rentedekkingsstelsel wordt een reserve gevormd, alleen voor de 
reeds ingegane renten. Voor degenen, die op een bepaald tijdstip 65 jaar 
en ouder zijn en rente genieten, is dus op dat ogenblik een gezamenlijk 
vermogen aanwezig, waaruit alle toekomstige renten voor deze groep 
kunnen worden voldaan. Voor degenen, die 65 jaar worden, en dan in het 
genot der rente treden, moet dan in het desbetreffende jaar het vermogen 
worden opgebracht, waaruit zij in de volgende jaren hun ouderdomsrente 
kunnen verkrijgen. Het totaal aanwezige vermogen is dus bij het rentedek-
kingsstelsel aanzienlijk kleiner dan bij het kapitaaldekkingsstelsel. 

Beide stelsels van fondsvorming eisen zeer grote vermogensaccumulatie. 
Bij het omslagstelsel wordt, afgezien van een schommelfonds, geen 

vermogen gevormd. De in een bepaald jaar te betalen renten dienen in 
datzelfde jaar te worden opgebracht. Vorming van een schommelfonds is 
ook in het omslagstelsel gewenst, zowel ter overbrugging van de verschillen, 
doordat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven niet nauwkeurig aan elkaar 
gelijk zullen zijn, als ter vermijding van jaarlijkse wijzigingen in het premie-
percentage. Het fonds kan echter beperkt van omvang blijven.» 

Over de invoering van een kapitaaldekkingsstelsel werd destijds het 
volgende geschreven: 

«Bij het kapitaaldekkingsstelsel vindt gedurende de overgangsperiode 
van de zijde van het werkende deel der bevolking een tweeledige besparing 
in de zin van consumptiebeperking plaats; in de eerste plaats wordt hun 
consumptie beperkt om het niet werkende oudere deel, voor zover dit deel 
niet of niet voldoende premie heeft betaald, de vereiste uitkering te doen, 
doch bovendien moet de werkende generatie andermaal haar consumptie 
beperken om het vermogen bijeen te brengen, dat te zijner tijd haar eigen 
uitkeringen moet mogelijk maken.» 

Mevrouw Groenman heeft er terecht op gewezen dat door de vergrijzing 
van de Nederlandse bevolking er in de toekomst een toenemend aantal 
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pensioengerechtigden tegenover een afnemend aantal premiebetalers zal 
staan. Bij de analyse van dit probleem diene het volgende ter nadere 
overweging: 

- Invoering van een kapitaaldekkingsstelsel zonder nadere maatregelen 
betekent een overgangsperiode van 50 jaar. Dan zal immers het eerste 
pensioen volledig op kapitaaldekking gebaseerd kunnen zijn. Daarbij moet 
de vraag worden gesteld of de o.a. door mevrouw Groenman voorziene 
problemen zich niet sneller zullen gaan voordoen dan de groei van de 
financieringsdekking. 

- Kapitaaldekking is een bij uitstek individueel systeem van financieren, 
leder individu spaart tijdens zijn actieve periode een vermogen bij elkaar, 
dat na de pensionering wordt aangewend om zijn pensioen te betalen. De 
hoogte van het pensioen hangt daarbij af van de omvang van het geaccu-
muleerde vermogen. Naar mijn mening past een dergelijke financierings-
systematiek niet bij het karakter van een op solidariteit gebaseerde volks-
verzekering. Het voorkomen van grotere en kleinere individuele kapitalen 
verhoudt zich niet met de voor iedereen gelijke uitkering. 

Ondanks deze bezwaren tegen kapitaaldekking als formele basis voor de 
AOW kan het toch zinvol zijn om nu maatregelen te treffen om een in de 
toekomst onaanvaardbaar hoog oplopen van de lasten te voorkomen. Deze 
lasten zullen oplopen bij een relatieve vermindering van het actieve deel 
van de bevolking, doordat de middelen niet of onvoldoende aanwezig zijn 
om de verwachtingen van hen, die tot dusverre door premiebetaling hun 
consumptie beperkten in het vooruitzicht van te zijner tijd te ontvangen 
uitkeringen, te verwezenlijken. 

Wanneer een dergelijke voorfinanciering het doel is, zou ook gedacht 
kunnen worden aan een zekere, extra vermogensvorming. Door de premie 
boven dekkend niveau vast te stellen zou een overreserve worden aange-
kweekt boven het niveau, dat voor een omslagstelsel als «schommelfonds» 
noodzakelijk moet worden geacht. 

Een en ander zal er echter altijd toe leiden, dat een bij het huidige 
systeem verwachte last voor toekomstige pensioenen naar het heden 
wordt verschoven. De vraag is dan wel, of de huidige premiebetalende 
generatie die extra last - gegeven de reeds hoge belasting - en premiedruk 
wel zou kunnen dragen. 

Wanneer geconstateerd zou moeten worden, dat nu geen ruimte voor 
reservering voor toekomstige pensioenen bestaat dan volgt daaruit, dat 
hetzij in de toekomst de pensioenen zullen moeten worden verlaagd in 
aanpassing aan de beschikbare middelen, dan wel dat de pensioenen nu 
naar beneden moeten worden bijgesteld om ruimte te scheppen voor de 
gewenste vermogensvorming voor de toekomst. 

Opgemerkt zij nog, dat in par. 13, onder c, van de adviesaanvrage aan de 
SER van 17 juli 1981 inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen in 
de AOW ook reeds de noodzaak aan de orde is gesteld van een nadere 
studie met betrekking tot de gevolgen van de vergrijzing voor de AOW. 
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