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Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 28 juli 1982 

Op 1 juli 1982 heb ik met uw commissie een eerste gedachtenwisseling 
gehad over de notitie inzake Herziening van het stelsel van sociale zekerheid. 

Daarbij heb ik mijn opvatting over de te kiezen uitgangspunten geschetst. 
Ook heb ik globaal aangegeven welke hoofdalternatieven er zijn om die 
uitgangspunten in een concrete structuur van een toekomstig stelsel van 
sociale zekerheid te vertalen en welke nadere keuzes daarbij nodig zijn. Ik 
heb toegezegd met name dat laatste deel van mijn betoog iets nader 
uitgewerkt schriftelijk aan u voor te leggen ter bespreking in het voortgezet 
mondeling overleg op 25 augustus a.s. Ik zend u die nadere uitwerking 
hierbij toe. 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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De structuur van een toekomstig stelsel van sociale zekerheid 

Een discussie over uitgangspunten van het stelsel krijgt voor veel 
mensen pas handen en voeten, als duidelijk wordt hoe het stelsel op grond 
van die uitgangspunten wordt opgebouwd. 

Op grond van dezelfde uitgangspunten kan tot een verschillende structuur 
van het stelsel worden gekomen: de structuur als zodanig is in belangrijke 
mate waardevrij. 

Binnen iedere structuur zullen behalve ten aanzien van de uitgangspunten 
altijd concrete keuzes moeten worden gemaakt ten aanzien van: 

- kring van verzekerden 
- criteria van het recht op uitkeringen 
- hoogte en duur van uitkeringen. 
Die keuzes zijn afzonderlijk nodig ten aanzien van: 
- uitkeringen tot aan het sociaal minimum niveau 
- uitkeringen boven het sociaal minimum niveau. 

Ten aanzien van de te kiezen structuur, waarin uitgangspunten en 
concrete keuzes tot uitdrukking komen, zijn twee hoofdalternatieven 
denkbaar. Met trefwoorden aangeduid (en dus altijd weinig genuanceerd): 

- een tweetrajectensysteem 
- een vangnetsysteem. 

Een tweetrajectensysteem onderscheidt een onderbouw tot aan het 
sociaal minimum niveau en een bovenbouw. 

De onderbouw dekt zowel vanuit de minimumbehoeftefunctie als vanuit 
de loondervingsfunctie risico's tot aan het minimumloon. Omdat de 
minimumbehoeftefunctie in de onderbouw is meegenomen, is een 
differentiatie binnen de onderbouw naar relatieve behoeften onontkoonv 
baar. Naast de onderbouw is er in geval van loonderving een bovenbouw 
(boven het minimumloon), die naar duur al dan niet kan worden begrensd. 
Die bovenbouw mag een in de onderbouw aangebrachte differentiatie niet 
compenseren. 

Een vangnetsysteem onderscheidt in zijn opbouw de loondervingsfunctie 
(die primair staat) en de minimumbehoeftefunctie. Pas wanneer vanuit de 
loondervingsfunctie 

- geen uitkeringsrechten bestaan 
- de uitkeringsduur is verstreken of 
- het uitkeringsniveau getoetst aan het relevante sociaal minimum 

onvoldoende is 
komt een uitkering op grond van de minimumbehoeftefunctie in beeld. 

Uitkeringen op grond van de minimumbehoeftefunctie vormen als het 
ware een vangnet. Dit vangnet vormt binnen de sociale zekerheid min of 
meer de vertaling van een «echte-minima-beleid», waarover de discussie in 
een ruimer kader nog wordt voortgezet. 

Van een tweetrajectensysteem zijn een aantal modellen uitgewerkt en 
gekwantificeerd in de Heroverweging 1982. Ook andere modellen zijn 
echter denkbaar. 

Het maatschappelijk draagvlak voor een dergelijke structuur lijkt echter 
vooralsnog niet erg groot: 

- sociale partners hechten aan een meer op loonderving en equivalentie 
gebaseerde structuur onder hun primaire verantwoordelijkheid 

- de emancipatiebeweging heeft gewezen op elementen die contrair zijn 
aan versterking van de participatie van de vrouw in het arbeidsproces 

- tijdens het mondeling overleg op 1 juli j l . is door een aantal fracties 
een duidelijk anders gerichte voorkeur uitgesproken. 

Worden deze signalen serieus genomen, dan lijkt het verstandig thans 
allereerst modellen uit te werken, die het vangnetsysteem als uitgangspunt 
hebben. 
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Om de uitwerking zinvol te doen plaatsvinden, is het nodig in het nader 
mondeling overleg op 25 augustus a.s. op een aantal punten tot een 
nadere precisering van de vangnetgedachte te komen. De precisering 
vraagt om enkele belangrijke keuzes, die hierna zullen worden aangeduid. 

Het gaat daarbij zowel om keuzes ten aanzien van de minimumbehoefte-
functie, zoals die in het vangnet tot uitdrukking gaat komen, als om keuzes 
ten aanzien van de loondervingsfunctie. Keuzes ten aanzien van de loon-
dervingsfunctie zijn immers mede bepalend of en wanneer men in het 
vangnet terecht komt. 

Wat dit laatste betreft, zijn met name bepalend keuzes ten aanzien van de 
reikwijdte van de loondervingsfunctie: 

- kring van verzekerden (positie ambtenaren, positie zelfstandigen) 
- duur van de loondervingsfunctie (beperkt dan wel tot 65 jaar, al dan 

niet onderscheid tussen werkloosheid/arbeidsongeschiktheid, al dan niet 
een «tussenfase» op minimum-niveau voor partners in een leefeenheid die 
de arbeid verdeeld hadden) 

- hoogte van de loondervingsuitkering (maximumdagloon, uitkeringsper-
centage, glijdende schaal) 

Duur/hoogte van de loondervingsfunctie zou al dan niet aan het arbeids-
verleden/leeftijd gerelateerd kunnen worden. 

Wat het vangnet zelf betreft, gaat het er met name om hoe de minimum-
behoeftefunctie in een concrete regeling kan worden vertaald. 

De minimumbehoeftefunctie springt voor twee situaties in: 
- bij het ontbreken van voldoende inkomen om te voorzien in individuele 

behoeften 
- bij het ontbreken van voldoende inkomen om te voorzien in de 

behoeften van een financieel ten laste van de uitkeringsgerechtigde komende 
partner (en van kinderen bij één-ouder-gezinnen) 

Op beide situaties zullen minimumbehoefteregelingen moeten inspelen. 
Bij de eerstgenoemde situatie - het ontbreken van voldoende inkomen om 
in individuele behoeften te voorzien - zou de Algemene Bijstandswet als 
enige vangnet kunnen fungeren. Daarbij wordt er dan wel van uitgegaan 
dat de uitkeringspercentages voor de loondervingsfunctie zo worden 
vastgesteld, dat bij een volledige werkweek geen uitkeringen voorkomen, 
lager dan het individuele behoefteminimum (thans 70% netto minimum-
loon). 

Voor zover de minimumbehoeftefunctie inspeelt op de tweede genoemde 
situatie - een partner financieel ten laste (c.q. kinderen bij één-ouder-gezin-
nen) - lijken de volgende mogelijkheden aanwezig: 

- de Algemene Bijstandswet, die nu al uitsluitend de minimumbehoefte-
functie als uitgangspunt heeft, wordt ook voor die situatie als enige 
vangnet aangewezen; 

- voor zover vanuit de minimumbehoeftefunctie uit dien hoofde aanvul-
lingen op de loondervingsfunctie worden gegeven, wordt het vangnet in de 
verschillende loondervingsregelingen ingebouwd (vergelijk bestaande 
minimumdag lonen); 

- er komt een afzonderlijke wet «Gezinstoeslagen sociale zekerheid». 

Met name de inhoud en strekking van zo'n wet «Gezinstoeslagen sociale 
zekerheid» als uitwerking van de minimumbehoeftefunctie voor een 
financieel ten laste komende partner (en van kinderen bij één-ouder-gezin-
nen) vraagt nadere precisiering. Nadere vragen die daarbij aan de orde 
komen, kunnen overigens ten dele evenmin onbeantwoord blijven, wanneer 
voor een van beide andere mogelijkheden wordt gekozen. Keuzes daarbij 
zijn o.a. de volgende: 

• worden slechts gezinstoeslagen gegeven, voorzover de loondervings-
functie onvoldoende inkomen biedt om in de behoeften van een financieel 
ten laste komende partner te voorzien of kan zo'n gezinstoeslagenwet zich 
over een ruimer terrein uitstrekken (ABW, minimumloon)? 
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• Moet zo'n nieuwe wet een structureel of een tijdelijk karakter hebben? 
Dat laatste wordt met name vanuit de emancipatiebeweging wel bepleit. 
Naarmate de arbeidsparticipatie van de vrouw toeneemt, zou de regeling 
zich zelf overbodig maken; een afbouwperiode zou in de wet moeten 
worden geregeld, eventueel gerelateerd aan de leeftijd van de vrouw. De 
overbodigheid zou overigens niet gelden voor ten laste komende kinderen 
bij één-ouder-gezinnen. 

• Ten aanzien van welke criteria en in welke zin zou de nieuwe wet 
moeten afwijken van enerzijds de ABW en anderzijds de bestaande mini-
mumdagloonregelingen? Enige vorm van inkomenstoetsing lijkt onont-
koombaar; de gezinstoeslag wordt immers slechts gegeven voor een 
financieel ten laste komende partner. Mag bij die inkomenstoetsing een 
zekere vrijlating van eigen inkomsten van de financieel ten laste komende 
partner gedurende een beperkte periode plaatsvinden om arbeidsparticipatie 
te stimuleren? Kan een vermogenstoets, zoals de ABW die kent, achterwege 
blijven? 

• Wordt de gezinstoeslag toegekend aan de uitkeringsgerechtigde, de 
financieel ten laste komende partner of naar eigen keuze aan één van 
beiden? 

• Uit een oogpunt van doelmatige, individugerichte uitvoering lijkt één 
totale uitkering inclusief gezinstoeslagen via één loket gewenst. Geldt dat 
ook bij uitkering rechtstreeks aan de financieel ten laste komende partner? 

• Hoe vindt financiering plaats? Uit algemene middelen of mede uit 
premies (zoals huidige minimumdaglonen)? 

Zoals gezegd vraagt een uitwerking van concrete modellen en daarbij 
behorende financiële plaatjes (inkomenseffecten, kosten) om nadere, op 
25 augustus a.s. te maken keuzes ten aanzien van de loondervingsfunctie en 
de minimumbehoeftefunctie (het vangnet). 

Op voorhand is echter duidelijk dat zelfs budgettaire neutraliteit - en 
zeker de beoogde kostenbeperking - slechts haalbaar is bij 

- een beperkte duur van de loondervingsfunctie 
- lagere uitkeringspercentages 
- enige vorm van inkomenstoetsing voor gezinstoeslagen, langs welke 

weg dan ook. 

Zowel de noodzaak tot het maken van keuzes als de daarbij geldende 
financiële randvoorwaarden zullen in de discussie van 25 augustus a.s. 
centraal moeten staan. Slechts dan is een adequate uitwerking mogelijk. 
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