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GESPREKSNOTITIE 

1. INLEIDING 

Het huidige stelsel van sociale zekerheid is opgebouwd in een periode 
van ca. 80 jaar. Door zijn wordingsgeschiedenis is het stelsel sterk verbrok-
keld en voor velen ondoorzichtig. Deze verbrokkeling en ondoorzichtigheid 
leiden ertoe dat in onvoldoende mate rekening kan worden gehouden met 
zich wijzigende maatschappelijke opvattingen en economische omstandig-
heden. De zeer grote aantallen werklozen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschik-
ten van dit moment en het structurele karakter van de niet-activiteit zijn op 
zich zelf reeds omstandigheden die dwingen tot aanpassing van het stelsel. 
Verder moet bedacht worden dat het emancipatieproces en -beleid veran-
dering brengen in de opvattingen omtrent de vraag wie in welke omstan-
digheden en tot welke hoogte aanspraak op sociale zekerheid moet 
hebben. Ten slotte - maar zeker niet in de laatste plaats - is het bij voortduring 
toenemen van het beslag op de collectieve middelen een ontwikkeling die 
velen - zowel in het parlement als daarbuiten - met grote zorg vervult. De 
noodzaak om een beperking aan te brengen in de groei van de collectieve 
uitgaven wordt dan ook op dit moment vrijwel algemeen erkend. Het gaat 
er daarbij om door een vermindering van onder meer de sociale zekerheids-
uitgaven ruimte vrij te maken voor herstel van werkgelegenheid. 

Het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in de structuur van het 
stelsel van sociale zekerheid is uiterst moeilijk. Een nieuwe structuur zal 
eerst tot stand kunnen komen na een zeer zorgvuldige studie naar doelstelling 
en uitgangspunten van het toekomstige stelsel van sociale zekerheid. Een 
belangrijke voorwaarde is uiteraard dat een nieuwe structuur door grote 
groepen in de samenleving wordt aanvaard. 

Tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid voor het jaar 1982 is afgesproken over doelstellingen en uitgangs-
punten een gestructureerde discussie op gang te brengen. Deze notitie wil 
een eerste gedachtenwisseling over doel en uitgangspunten van het 
toekomstige stelsel van sociale zekerheid mogelijk maken. Mede op basis 
van die gedachtenwisseling zal het kabinet een globale keuze maken ten 
aanzien van de richting van uitwerking. Over de uitgangspunten en de 
richting van uitwerking van een toekomstig stelsel van sociale zekerheid zal 
het kabinet vervolgens advies vragen aan in ieder geval de Sociaal-Econo-
mische Raad en de Emancipatieraad. Na ontvangst van die adviezen stelt 
het kabinet zich voor een afrondende, nadere parlementaire discussie te 
voeren alvorens tot een vertaling in concrete wettelijke regelingen over te 
gaan. 

Overigens zij erop gewezen dat in deze notitie een aantal onderdelen van 
de sociale zekerheid buiten beschouwing wordt gelaten. Kort gezegd kent 
de sociale zekerheid twee doelstellingen: 

- inkomensbescherming; 
- persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing. 

Binnen de doelstelling «inkomensbescherming» zijn te onderscheiden 
inkomensvervangende regelingen (waarover straks meer), inkomensaanvu/-
lende regelingen (kinderbijslag) en kostenvergoedingsregeUngen (ziektekos-
tenregelingen). 

Tussen beide doelstellingen en tussen de drie onderscheiden regelingen 
van inkomensbescherming bestaat een duidelijke samenhang. Die samen-
hang geldt onder meer ten aanzien van de vraag in hoeverre voor de 
realisering van die doelstellingen sprake is van een collectieve verantwoor-
delijkheid. Ook gelden gemeenschappelijke uitgangspunten onder meer 
vanuit inkomenspolitieke overwegingen en opvattingen over sociale 
rechtvaardigheid en gelijkheid. 

Toch loopt de instrumentele uitwerking van beide doelstellingen en van 
de onderscheiden regelingen dusdanig uiteen, dat het niet doelmatig is ze 
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binnen één notitie te behandelen. Wil voldoende herkenbaarheid blijven 
bestaan, dan zullen uitgangspunten immers steeds op de instrumentele 
uitwerking moeten worden betrokken. 

Deze notitie zal zich volledig concentreren op de doelstelling «inkomens-
bescherming» en daarbinnen op de inkomensvervangende sociale verzeke-
ringen en voorzieningen. 

De verzekeringen betreffen de Ziektewet (ZW), de Werkloosheidswet 
(WW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Alge-
mene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Algemene Ouderdomswet 
(AOW) en de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW). De voorzieningen 
betreffen de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) en de - immer als 
sluitstuk van het stelsel van sociale zekerheid beschouwde - Algemene 
Bijstandswet (ABW). Voorts zijn relevant de aanvullende pensioenregelingen 
voor werknemers en de voor het overheidspersoneel geldende regelingen 
ter zake van ziekte, werkloosheid, langdurige arbeidsongeschiktheid, 
overlijden en ouderdom. 

Ten aanzien van één van deze inkomensvervangende regelingen - de 
aanvullende pensioenvoorzieningen - wordt thans een afzonderlijke nota 
voorbereid, welke toegespitst is op het vraagstuk van de pensioenbreuk. In 
deze notitie zullen de aanvullende pensioenregelingen dan ook slechts 
worden behandeld, voor zover er aanrakingspunten zijn met andere 
inkomensvervangende regelingen. 

Binnen het stelsel van sociale zekerheid hebben de inkomensvervangende 
regelingen de meest directe samenhang met het stelsel van kinderbijslag 
als inkomensaanvullende regeling. Gezamenlijk richten zij zich op de 
bescherming van het beschikbaar inkomen van individuen en huishoudens. 
Een aantal te hanteren uitgangspunten geldt dan ook gemeenschappelijk. 
Over de kinderbijslag wordt vrijwel gelijktijdig met deze notitie een inventa-
riserende nota uitgebracht. 

Daarnaast is er een samenhang met de ziektekostenregelingen, zeker 
voor zover er sprake is van nadere keuzen ten aanzien van collectieve of 
private dekking van risico's. Over de ziektekostenregelingen vindt thans, op 
basis van hetgeen in het regeerakkoord en in de regeringsverklaring is 
neergelegd, een nadere studie plaats. 

Buiten de sociale zekerheid is er vooral de samenhang met het fiscale 
stelsel. Diesamenhang iszowel van inkomenspolitieke als van emancipatoire 
aard. Op 5 oktober 1979 is door de staatssecretaris van Financiën de Nota 
«Op Weg» uitgebracht. Op basis van de daarover gevoerde discussie in de 
Tweede Kamer wordt thans een nadere standpuntbepaling voorbereid. 

Zoals gezegd maakt de instrumentele verscheidenheid - en de daarbij te 
kiezen nadere, meer specifieke uitgangspunten - een gezamenlijke behan-
deling in één notitie ondoenlijk. De wel gemeenschappelijke uitgangspunten 
zullen echter herkenbaar aanwezig moeten zijn. In de verschillende notities 
zal daarvoor worden gewaakt. 

Deze notitie is verder als volgt opgebouwd. In paragraaf 2 zullen vanuit 
de wordingsgeschiedenis van de sociale zekerheid de doelstellingen en 
uitgangspunten (of — zo men wil - beginselen of overwegingen), die aan de 
huidige sociale zekerheidsregelingen ten grondslag liggen, aan de orde 
komen. In paragraaf 3 wordt nagegaan waar in het licht van de veranderende 
maatschappelijke opvattingen en de huidige economische situatie accenten 
moeten worden gelegd en wellicht verlegd. Vragenderwijs zal de betekenis 
van de verschillende uitgangspunten voor een toekomstig stelsel van 
sociale zekerheid worden nagegaan. 

Paragraaf 4 gaat na met welke analytisch te onderscheiden componenten 
in de structuur van een stelsel van inkomensvervangende regelingen de in 
paragraaf 3 besproken uitgangspunten moeten worden geconfronteerd. Te 
maken keuzen ten aanzien van ieder van die componenten zullen worden 
aangegeven. Pas na beantwoording van de op die keuze gerichte vragen 
zal het mogelijk zijn een concrete vormgeving van een toekomstig stelsel 
van inkomensvervangende regelingen uit te werken. 
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2. DE INKOMENSVERVANGENDE REGELINGEN IN HISTORISCH 
PERSPECTIEF 

2.1. Inleiding 

In deze paragraaf worden - summier - zowel de huidige situatie op het 
terrein van de inkomensvervangende regelingen beschreven, als de 
voorgeschiedenis van die regelingen. De nadruk valt daarbij op die elemen-
ten die voor een beoordeling van het huidige stelsel als geheel niet kunnen 
worden gemist. Het gaat dan met name om de aard van de gedekte 
risico's, de kringen van degenen, voor wie de regelingen tot uitkering 
kunnen en konden leiden, alsmede de omvang van de geboden dekking 
en het stelsel van financiering. Voorts zal daarbij aandacht worden geschon-
ken aan door de sociale partners in vele bedrijfstakken gemaakte afspraken 
met betrekking tot aanvullende regelingen. 

2.2. Risico's 

2.2.1. Algemeen 

De bestaande inkomensvervangende regelingen voorzien in uitkeringen 
bij inkomensderving wegens ziekte, gebrek, zwangerschap en bevalling 
(ZW), arbeidsongeschiktheid (WAO, AAW), werkloosheid (WW, WWV en de 
op de ABW gebaseerde RWW), ouderdom (AOW en aanvullende pensioen-
regelingen) en overlijden (AWW en aanvullende pensioenregelingen). Het 
gaat daarbij vrijwel steeds om reële inkomensderving. Bij ouderdom en 
overlijden is sprake van veronderstelde inkomensderving. Verondersteld 
wordt dat degene die 65 jaar wordt, de vrouw die haar echtgenoot verliest 
en het kind dat zijn ouders verliest inkomen derven. Die veronderstelling is 
in zoverre ook normatief, dat zij bewerkstelligt dat de rechthebbenden niet 
door arbeid in hun inkomen behoeven te voorzien. 

De ABW die - zoals al gezegd - te beschouwen is als sluitstuk op dit 
geheel van regelingen - heeft ten doel te voorzien in de noodzakelijke 
kosten van bestaan ingeval de normale bestaansvoorzieningen niet of niet 
toereikend functioneren. 

Alvorens de afzonderlijke risico's te bespreken nog een korte opmerking 
over de rechtsgronden. Van de rechtsgronden die in de loop der jaren aan 
het stelsel van sociale zekerheid ten grondslag zijn gelegd zijn met name te 
noemen: het rechtvaardig arbeidsloon en het recht van ieder mens op 
zelfontplooiingen gelijke kansen. De rechtsgrond voor de volksverzekeringen 
is destijds als volgt gemotiveerd: «De gemeenschap, georganiseerd in de 
Staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek 
van al haar leden, op voorwaarde, dat deze leden zelf het redelijke doen om 
zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen». 
(commissie-Van Rhijn). 

2.2.2. Ziekte 

De ZW, in werking getreden in 1930, regelde aanvankelijk alleen een 
aanspraak op uitkering bij arbeidsongeschiktheid van de arbeider wegens 
ziekte. Arbeidsongeschiktheid wegens gebreken leverde lange tijd geen 
recht op ziekengeld op. Het onderscheid tussen ziekten en gebreken werd 
eerst in 1967 weggenomen. Recht op ziekengeld heeft sedertdien elke 
werknemer, die wegens ziekte of gebreken ongeschikt is voor het verrichten 
van zijn arbeid. Zwangerschap en bevalling worden gelijkgesteld met 
arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. Feitelijke arbeidsongeschiktheid is 
geen voorwaarde voor recht op ziekengeld gedurende de laatste zes 
weken vóór en de eerste zes weken na de bevalling. Het begrip ziekte is 
niet nader in de wet omschreven. In de loop der jaren heeft dat begrip een 
aanmerkelijke verbreding ondergaan, waarbij naast lichamelijke ook 
psychische en sociale factoren in aanmerking worden genomen. 
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2.2.3. Invaliditeit/arbeidsongeschiktheid 

Met de inwerkingtreding van de WAO op 1 juli 1967 kwam een belangrijke 
wijziging in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel tot stand. De WAO 
kwam in de plaats van de bestaande ongevallenwetten en de invaliditeits-
wetten en verving voor het risico van inkomensderving wegens arbeids-
ongeschiktheid de filosofie van het risque professionel door die van het 
risque social. De AAW (1976) gaat hierin nog verder, doordat onder deze 
wet ook niet-werknemers vallen. De AAW is, sedert daarin onlangs een 
entree-eis werd opgenomen, de enige volksverzekering die feitelijke 
inkomensderving verlangt in plaats van veronderstelde inkomensderving. 
Deze entree-eis geldt overigens niet voor vroeg-gehandicapten. 

Beide wetten voorzien in vergoeding van inkomensschade als gevolg van 
gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebreken, 
een schade die - ruwweg - wordt gesteld op het verschil tussen wat de 
betrokkene zich, ware hij niet arbeidsongeschikt, aan inkomen had kunnen 
verwerven, en het inkomen dat de betrokkene zich nog kan verwerven met 
hem in billijkheid op te dragen arbeid. De oorzaak van ziekte of gebrek doet 
daarbij niet ter zake. Niet onvermeld mag blijven, dat beide wetten - via de 
zogeheten verdisconteringsbepalingen - mede voorzien in vervangende 
uitkering bij inkomensderving wegens werkloosheid. Blijkens de adviesaan-
vrage aan de SER van 28 augustus 1980 inzake de integratie van werkloos-
heidsregelingen wordt gedacht aan het integreren van die werkloosheids-
component in de toekomstige geïntegreerde werkloosheidsregeling. 

Ook vóór 1967 was er al een tendens naar uitbreiding van het door de 
voordien geldende wetten gedekte arbeidsongeschiktheidsrisico. Zo 
regelde de Ongevallenwet 1901 de opvang van geldelijke gevolgen van 
(onder meer) invaliditeit ten gevolge van een ongeval, de arbeider overko-
men bij het verrichten van zijn arbeid. In 1921 werd dit verruimd tot 
ongevallen, de arbeider overkomen in verband met de dienstbetrekking. 
Revalidatie en omscholing werden mogelijk gemaakt, en een steeds 
toenemend aantal beroepsziekten werd met een ongeval gelijkgesteld. De 
invaliditeitswetten (1919) regelen een verzekering van arbeiders tegen 
geldelijke gevolgen van onder meer invaliditeit, zonder dat de oorzaak van 
die invaliditeit een rol speelde. Er was sprake van een opbouwsysteem. De 
werkgever was verplicht premie te betalen in de vorm van rentezegels. De 
hoogte van de uitkering was onder meer afhankelijk van het totaalbedrag 
der rentezegels. 

2.2.4. Werkloosheid 

De bemoeienis van de centrale overheid met het risico van loonderving 
wegens werkloosheid begint met de Noodregeling van 1914, die in 1917 
werd vervangen door een Werkloosheidsbesluit. Deze laatste regeling 
voorzag niet direct in uitkeringen aan werklozen, doch in subsidiëring van 
de vakbeweging door Rijk en gemeenten volgens het zogeheten Deense 
stelsel (subsidie tot ten hoogste 100% van de door de arbeiders opgebrachte 
premies). De Rijkssteunregeling voor werklozen van 1931 voorzag wel in 
uitkeringen aan werklozen. Zo ook de Overbruggingsregeling 1945, die in 
1952 werd vervangen door de Werkloosheidswet. Die wet voorziet in 
uitkeringen bij loonschadeals gevolg van onvrijwillig ontstane werkloosheid. 
Ook de WWV (1964) voorziet in uitkeringen bij loonschade wegens werk-
loosheid. De sluitstukfunctie van de ABW is ten aanzien van werkloze 
werknemers geregeld in de RWW (1964). Ingevolge de WWV en de RWW 
kan ook uitkering worden verleend in geval van niet-onvrijwillige werkloos-
heid. 

2.2.5. Ouderdom 

Het vraagstuk van de ouderdomsverzekering heeft vele tientallen jaren 
een belangrijke rol gespeeld in de sociaal-politieke geschiedenis van ons 
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land. De eerste ouderdomsvoorziening - gebaseerd op de Invaliditeitswet -
trad in werking in 1913. De grens lag in die regeling bij 70 jaar. In 1919 
werd die grens tot 65 verlaagd en 65 is het gebleven in de Noodwet 
ouderdomsvoorziening van 1947 en in de in 1957 ingevoerde AOW. 

Ca. 85% van de werknemers valt onder de werkingssfeer van een door 
de sociale partners in de betreffende bedrijfstak overeengekomen aanvul-
lende pensioenregeling. De Pensioen- en spaarfondsenwet geeft in dezen 
regulerende voorschriften. Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen verplicht 
gesteld worden (Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs-
pensioenfonds). Beroepsgenoten kunnen onder de werkingssfeer vallen 
van de Wet Verplichte deelneming beroepspensioenregeling. Daarnaast 
zijn er nog tal van op individuele basis getroffen aanvullende regelingen bij 
het particuliere verzekeringsbedrijf. 

2.2.6. Overlijden 

Reeds de Ongevallenwet 1901 kende recht op rente toe aan de weduwen 
en wezen van een als gevolg van een bedrijfsongeval overleden arbeider. 
Daarnaast gold voor weduwen en wezen van alle arbeiders sedert 1919 de 
in de Invaliditeitswet geregelde voorziening bij overlijden van de kostwinner. 
Beide voorzieningen werden in 1959 overbodig door de invoering van de 
AWW. 

Ook op het terrein van het overlijdensrisico wordt een zeer gevarieerd 
stelsel aangetroffen van aanvullende regelingen op basis van bedrijfstak-
beroeps- en individuele afspraken. 

2.2.7. Bijstand 

De ABW (1963) is een vervolg op de Armenwetten van 1854 en 1912. Wel 
zijn de uitgangspunten van de wetgever in de loop der tijden gewijzigd. In 
de wet van 1854 werd de verantwoordelijkheid voor de armenzorg primair 
gelegd bij kerk of familie (subsidiariteisbeginsel). Hulp van de overheid 
diende alleen te worden gegeven in uiterste noodzaak. De Armenwet van 
1912 handhaafde het subsidiariteitsbeginsel doch gaf aan de armenzorg 
een ruimere inhoud dan de wet van 1854. De ABW berust daarentegen op 
het uitgangspunt dat het de rechtsplicht van de overheid is om aan iedere 
Nederlander, die niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke 
kosten van het bestaan te voorzien, bijstand te verlenen. 

De bijstand heeft een complementair karakter. Dit betekent, dat bijstand 
slechts wordt verleend voor zover de eigen middelen en andere (sociale 
zekerheidsregelingen niet toereikend zijn om in het levensonderhoud te 
voorzien. 

2.3. Kringen van potentieel rechthebbenden 

De bestaande inkomensvervangende regelingen kennen drie kringbegrip-
pen, namelijk dat van de werknemersverzekeringen en de WWV (werknemers 
en daarmee gelijkgestelden), dat van de volksverzekeringen (ingezetenen) 
en dat van de ABW (in beginsel hier te lande verblijvende Nederlanders). 

Het thans bestaande, in de verschillende regelingen grotendeels uniforme 
werknemersbegrip heeft een lange voorgeschiedenis. De oudste sociale 
verzekeringswet, de Ongevallenwet 1901, betrof slechts een beperkte 
groep, namelijk de arbeiders, werkzaam in de meer gevaarlijke bedrijven. 

Eerst na de Eerste Wereldoorlog volgde uitbreiding tot arbeiders in alle 
bedrijven (de Ongevallenwet 1921 en de overige ongevallenwetten). De 
Invaliditeitswet, in werking getreden in 1919, betrof alle arbeiders, met dien 
verstande, dat geen verplichting tot verzekering bestond voor arbeiders, 
wier loon een bepaalde grens te boven ging. Hetzelfde gold voor de ZW en 
de WW. 
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De loongrens in deze laatste wet werd het eerste afgeschaft (1 januari 
1965). De reden daarvan was, dat tegen veler verwachting in was gebleken 
dat ook werknemers met hoge lonen onvrijwillig werkloos konden worden, 
een risico dat particulier niet te verzekeren viel. 

In 1967 werd het begrip werknemer in deZW, de WW en de toen ingevoerde 
WAO goeddeels gelijk getrokken. De tot dan toe bestaande loongrenzen in 
de inkomensvervangende regelingen kwamen te vervallen. De uniformering 
van het begrip «werknemer» gold niet de WWV (1964). Deze wet hanteert 
eenveel globaler geformuleerd werknemersbegrip. In de feitelijke uitwerking 
verschilt dit echter met name door de zogenaamde referte-eis nauwelijks 
van het in de andere wetten gehanteerde begrip. Op één markant punt 
verschilt de kring van potentieel rechthebbenden van de WWV van die van 
de WW, namelijk op het punt van de rechten van gehuwde vrouwen. Zij 
hebben slechts recht op uitkering ingevolge de WWV, indien zij als kost-
winster worden aangemerkt. Het zal overigens duidelijk zijn, dat deze 
regeling niet in deze vorm gehandhaafd kan blijven, gelet op de derde 
EG-richtlijn van 22 december 1978 (Gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid) en hetgeen verderop in 
deze notitie op dit punt wordt uitgewerkt. 

Ten aanzien van het werknemersbegrip zij ten slotte opgemerkt, dat 
ambtenaren en daarmee vergelijkbare personen daarvan zijn uitgezonderd. 
Voor hen gelden op grond van hun rechtspositie eigen regelingen. Dat 
betreft onder meer: het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ziekte); de 
Uitkeringsregeling 1966 en het Rijkswachtgeldbesluit (werkloosheid); de 
Algemene burgerlijke pensioenwet, de Algemene militaire pensioenwet en 
de Spoorwegpensioenwet (invaliditeit, ouderdom, overlijden). 

Reeds ruim voor de Tweede Wereldoorlog won gaandeweg de gedachte 
veld dat zelfstandigen - en met name de kleine zelfstandigen - niet geheel 
buiten de sociale verzekeringen dienden te worden gehouden. Daarbij 
werd vooral gedacht aan een verplichte ouderdomsverzekering. De 
Ouderdomswet 1919 kende reeds ouderdomsrenten toe aan die niet-arbei-
ders, die wat hun economische positie betrof met arbeiders konden 
worden gelijkgesteld. Overigens is het van belang er op te wijzen, dat de 
regelingen inzake bedrijfsbeëindigingshulp voor het midden- en kleinbedrijf 
en voor de landbouw voor ex-zelfstandigen in de praktijk ten dele functio-
neren als een werkloosheidsregeling. 

De Noodwet Ouderdomsvoorziening 1947 bestreek een ruimere kring 
dan die van de arbeiders en met hen gelijk te stellen personen, namelijk 
alle Nederlanders van 65 jaar en ouder - met uitzondering van gehuwde 
vrouwen - wier jaarinkomen een bepaald bedrag niet te boven ging. 

De invoering van de AOW in 1957 betekende een keerpunt in de geschie-
denis van de sociale verzekeringen in ons land. Een keerpunt omdat deze 
wet de eerste was in de rij van volksverzekeringswetten, waarvan de 
werkingssfeer zich uitstrekt tot de gehele Nederlandse bevolking. In 
beginsel i s - binnen bepaalde leeftijdsgrenzen - iedere ingezetene verzekerd. 
In de sfeer van de inkomensgaranderende regelingen voor alle ingezetenen 
kwamen nadien nog tot stand de AWW (1959) en de AAW (1976). Het feit 
dat alle ingezetenen verzekerd zijn betekent overigens niet, dat ook aan alle 
ingezetenen recht op uitkering ingevolge de volksverzekeringen kan 
worden toegekend. De AOW immers kent nu nog geen gelijkberechtiging 
van mannen en vrouwen. Deze wet zal dus - ingevolge deal eerdergenoemde 
EG-richtlijn - moeten worden herzien. Over de wijze, waarop dat zou 
moeten gebeuren is in juli 1981 advies gevraagd aan de SER en aan de 
Emancipatieraad. 

Voor wat betreft de AWW zij opgemerkt, dat deze wet niet in een recht op 
weduwnaarspensioen voorziet. 

De ABW (1963) stelt voorop, dat recht op uitkering toekomt aan alle 
Nederlanders, die zich in Nederland bevinden. Ook aan zich hier te lande 
bevindende vreemdelingen en aan Nederlanders in het buitenland kan 
echter bijstand in de noodzakelijke kosten van bestaan worden verstrekt. 
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2.4. De duur en de hoogte van de uitkeringen 

2.4.1. Algemeen 

De uitkeringen ingevolge de vigerende inkomensvervangende regelingen 
kunnen wat betreft hun hoogte worden onderscheiden in enerzijds uitkerin-
gen, gerelateerd aan het laatstverdiende loon, en anderzijds uitkeringen, 
afgeleid van het wettelijk minimumloon. Op uitkeringen van de eerste soort 
bestaat recht bij loonderving wegens ziektegebreken - zwangerschap en 
bevalling daaronder begrepen - (ZW), arbeidsongeschiktheid (WAO), 
werkloosheid (WW, WWV), ouderdom en overlijden (aanvullende pensioen-
regelingen). Uitkeringen van de tweede soort worden verstrekt bij - al dan 
niet veronderstelde - inkomensderving wegens arbeidsongeschiktheid 
(AAW), ouderdom (AOW) en overlijden (AWW), alsmede op grond van de 
ABW. De aanpassing van de hoogte van de uitkeringen in de tijd heeft in de 
Wet herziening aanpassingsmechanismen en vaststelling regelen hoogte 
sociaal minimum (20 december 1979, Stb. 711) een wettelijke afronding 
gekregen. Deze wet volgt een tweetal sporen. De minimumuitkeringen zijn 
gekoppeld aan het minimumloon. De uitkeringen boven het minimum 
volgen de regelingslonen op brutobasis; voor deze uitkeringen wordt door 
toepassing van vereveningsbijdragen een van de lonen afwijkende netto-
ontwikkeling voorkomen. 

Naar hun duur kunnen de inkomensvervangende uitkeringen worden 
onderscheiden in kortlopende en langlopende. Kortlopende uitkeringen 
komen overwegend voor in de sfeer van de aan het laatstverdiende loon 
gerelateerde uitkeringen, namelijk bij ziekte (tot 1947 een halfjaar, sedertdien 
een jaar) en werkloosheid (tot 1965 21 weken, thans 26 weken ingevolge de 
WW en ten hoogste twee jaar ingevolge de WWV, met een verlenging voor 
oudere werknemers). Langlopende uitkeringen kunnen in beginsel doorlo-
pen tot (of, bij de ouderdomsverzekering, beginnen bij) de leeftijd van 65 
jaar. Slechts één van de aan het laatstverdiende loon gerelateerde uitkeringen 
is langlopend in deze zin, namelijk de uitkering ingevolge de WAO. De 
uitkeringen, gerelateerd aan het minimumloon zijn alle langlopend, met 
uitzondering van de zogeheten tijdelijke weduwenuitkering en het wezen-
pensioen. Die laatste uitkering loopt door tot ten laatste het moment, 
waarop de wees 27 wordt. Het niet waardevast zijn van de uitkeringen is tal 
van jaren een groot manco geweest van ons sociale verzekeringsstelsel. 
Ten dele werd daarin voorzien door procentuele opslagen op renten 
ingevolge de ongevallenwetten en de invaliditeitswetten. Kostwinners/kost-
winsters met uitkeringen ingevolge die wetten konden destijds in aanmerking 
komen voor een - uniforme - gezinstoeslag. 

Hieronder wordt, eerst voor de uitkeringen, gekoppeld aan het laatstver-
diende loon en daarna voor de uitkeringen, gekoppeld aan het minimumloon, 
nagegaan welke de relatie is tussen de hoogte van een uitkering en het 
loon resp. het minimumloon, en voorts in hoeverre duur en hoogte van de 
uitkeringen (mede) worden bepaald door de leeftijd, het arbeidsverleden 
en de (relatieve) behoefte van de uitkeringsgerechtigde. 

2.4.2. Uitkeringen, gekoppeld aan het laatstverdiende loon 

In dergelijke uitkeringen wordt, zoals gezegd, voorzien door de ZW, de 
WAO, de WW, aanvullende pensioenregelingen en de WWV. In de eerste 
vier genoemde regelingen staat het equivalentiebeginsel voorop. Er is een 
duidelijk verband tussen de hoogte van de te betalen premie en de hoogte 
van de eventueel te ontvangen uitkeringen. Voor de uit de algemene 
middelen gefinancierde WWV geldt dit uiteraard niet. 

Met uitzondering van de uitkering ingevolge de ZW bij zwangerschap de 
bevalling, wordt formeel nergens voorzien in een uitkering van meer dan 
80% van het verdiende loon. Daaruit blijkt een duidelijke voorkeur van de 
wetgever voor het scheppen van enige afstand tussen dat loon en de 
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vervangende uitkering. In de praktijk blijkt die afstand nogal eens te 
worden overbrugd. In het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg zijn 
door de sociale partners in de bedrijfstakken veelal nog aanvullende 
regelingen overeengekomen. Deze zorgen ervoor dat de dekking gedurende 
de ZW-periode en soms ook nog een deel van de WAO-periode 100% 
bedraagt (artikel 57 ZW). 

Bij onvrijwillig ontslag worden door de werkgevers in het kader van een 
met de werknemersorganisaties in de desbetreffende bedrijfstak overeen-
gekomen afvloeiingsregeling ook wel suppleties op de werkloosheidsrege-
lingen verstrekt tot 100%. 

Vooral voor wat betreft de duur van de hierbedoelde uitkeringen zijn er 
belangrijke verschillen tussen enerzijds de uitkeringen bij werkloosheid en 
anderzijds die bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De uitkering ingevolge 
de WW duurt een half jaar en de WWV verschaft gedurende twee jaar 
uitkering, met een verlenging voor oudere werknemers. De werkloze is 
dus doorgaans na 21/2 jaar aangewezen op een bijstands (RWW)uitkering 
op het niveau van het sociaal minimum. Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 
ligt dat anders. De ZW verschaft uitkering gedurende een jaar. De daarop 
volgende uitkering ingevolge de WAO is niet aan een bepaalde maximum-
termijn gebonden. Bij voortdurende arbeidsongeschiktheid loopt die van 
het laatstverdiende loon afgeleide uitkering door tot de maand, waarin de 
betrokkene 65 wordt. Voor de grondslag (het dagloon) voor de berekening 
van de hier bedoelde uitkeringen geldt een bovengrens die (bruto) gelijk is 
aan het maximum premieplichtig loon. De regelingen voor het overheids-
personeel kennen geen maximering. De uitkering is gerelateerd aan de 
laatste wedde. 

Voor het recht op uitkering ingevolge de WW en de WWV is een voor-
waarde het hebben van een arbeidsverleden met een bepaalde duur 
(referte-eis); ZW en WAO stellen een dergelijke eis niet. De duur van het 
arbeidsverleden heeft in geen van de genoemde regelingen invloed op de 
hoogte van de uitkering. Dat is wel het geval in de aanvullende pensioenre-
gelingen, die de hoogte van het pensioen afhankelijk stellen van de lengte 
van de verzekeringsloopbaan. Ook de leeftijd van de rechthebbende heeft 
geen invloed op de hoogte van de uitkeringen. Die leeftijd speelt echter wel 
een rol in de WWV als het gaat om de duur van de uitkering (verlenging 
voor oudere werknemers). In de adviesaanvrage aan de SER over de 
integratie van de werkloosheidsregelingen wordt uitgegaan van een 
referte-eis als voorwaarde voor het recht op uitkering, en van een afbouw 
van de aanvullende uitkering, waarvan het tempo afhankelijk wordt gesteld 
van de duur van het arbeidsverleden, eventueel gecombineerd met de 
leeftijd. Behoefte-elementen spelen in de hieraan de orde zijnde regelingen 
weliswaar geen prominente rol, doch geheel zonder betekenis zijn zij ook 
hier niet. De betrokken regelingen kennen - voor wat betreft de ZW na 
aanvaarding van wetsontwerp 17 3 4 8 - een ondergrens ter hoogte van het 
(netto)minimumloon. De koppeling aan het laatstverdiende loon wordt dan 
losgelaten. 

Bij de toepassing van de minimum dagloonbepalingen kan de samen-
stelling van de huishouding, waartoe de rechthebbende behoort, een rol 
spelen. Via de minimumdagloonbepalingen zijn elementen van de op de 
behoefte afgestemde uitkeringen, gekoppeld aan het minimumloon, als het 
ware in de loondervingsregelingen verweven geraakt. Wat betreft de WWV 
kan voorts worden gewezen op het feit, dat thans de gehuwde vrouw 
slechts recht heeft op uitkering ingevolge die wet, indien zij als kostwinster 
kan worden aangemerkt. 

Tot 1965 speelde de (veronderstelde) behoefte van de uitkeringstrekker 
in de WW een belangrijke rol, omdat het uitkeringspercentage afhankelijk 
was van de sociale positie van de rechthebbende (globaal: kostwinners 
80%, niet-kostwinners 70% en thuiswonende jeugdigen 60%). 

Ten slotte verdient de aandacht, dat er in de afgelopen jaren in verschil-
lende bedrijfstakken door de sociale partners VUT-regelingen zijn overeen-
gekomen. Deze regelingen hebben veelal een uitkeringsniveau van 80% 
van het laatstverdiende loon. 
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2.4.3. Uitkeringen, gekoppeld aan het minimumloon 

In dergelijke uitkeringen wordt, zoals gezegd, voorzien door de AOW de 
AWW, de AAW en de ABW én door de minimumdagloonbepalingen van de 
loondervingsregelingen. Uitgangspunt voor deze regelingen vormt het 
solidariteitsbeginsel. Er is geen verband tussen de hoogte van de te 
betalen premie die varieert bij inkomens van verschillende hoogte, en de 
hoogte van de uitkeringen, die worden afgeleid van voor ieder gelijke, in de 
wet genoemde - en thans netto aan het minimumloon gekoppelde -
bedragen. 

Tot 1965 werden de AOW- en de AWW-pensioenen als een basisuitkering 
beschouwd, die met aanvullende pensioenvoorzieningen tot een redelijk 
pensioenniveau zouden moeten leiden. Aangezien de realisering van een 
aanvullend pensioenstelsel veel meer tijd nam dan destijds werd voorzien, 
zijn de AOW- en AWW-pensioenen in 1965 en daarna enige keren extra 
verhoogd. Doel hierbij was te komen tot een zodanig niveau, dat het netto 
pensioen voor een gehuwde AOW-er en dat voor een weduwe met kinderen 
gelijk zou zijn aan het netto-minimumloon. Voor het eerst in 1973 was het 
AOW-pensioen het netto-minimumloon dicht genaderd. Ook de uitkeringen 
van de AAW - ingevoerd in 1976 - liggen bij volledige arbeidsongeschiktheid 
en bij berekening naar de hoogste grondslag op het niveau van het netto-
minimumloon. 

De motiveringen die bij het streven naar netto-gelijkheid hebben gegolden 
waren drieërlei. Genoemd is reeds dat hiermee een stap werd gezet in de 
richting van de oplossing van het vraagstuk van de aanvullende pensioen-
voorziening voor werknemers. 

Een tweede argument was dat netto-netto-gelijkheid ertoe zou kunnen 
leiden, dat er geen aanleiding meer zou zijn voor het verlenen van aanvul-
lende bijstand aan bejaarden. Voorts werd een verhoging van het AOW-
pensioen gerechtvaardigd geacht voor degenen, die aanvullend pensioen 
in «vaste bedragen» genoten, daar de koopkracht hiervan door de geldont-
waarding ernstig was aangetast. 

De vaststelling van het uitkeringsniveau van de in 1965 in werking 
getreden ABW behoorde aanvankelijk tot de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. In 1968 zijn de bijstandsuitkeringen van een tweetal rijksgroeps-
regelingen gelijkgesteld aan het netto minimumloon met een marge van 
5%, in verband met het niet hebben van verwervingskosten. Deze rijks-
groepsregelingen waren richtinggevend voor het gemeentelijke bijstands-
beleid. In 1971 zijn bij wet normen voor alle bijstandsuitkeringen verplicht 
gesteld. Nadien is in het parlement maar ook daarbuiten herhaaldelijk 
aangedrongen op de afschaffing van de 5%-marge. Per 1 juli 1974 is deze 
afschaffing materieel gerealiseerd. 

Sinds 1 januari 1980 is de hierbedoelde koppeling van de uitkeringen aan 
het netto-minimumloon, evenals de minimumuitkering in de werknemers-
verzekeringen, in de wet verankerd (wet van 20 december 1979, Stb. 711). 

De AOW heeft een van de andere volksverzekeringen afwijkend karakter. 
Het is een opbouwverzekering die uitgaat van een 50-jarige verzekeringsduur, 
namelijk van het 15de tot het 65ste jaar. In beginsel bestaat dan ook slechts 
recht op het volledige ouderdomspensioen, indien men gedurende die 50 
jaar verzekerd is geweest, ledere ingezetene is van zijn 15de tot zijn 65ste 
jaar verzekerd; heeft men in een jaar vanwege het ontbreken van een 
inkomen geen premie betaald dan heeft dat later geen invloed op het 
AOW-pensioen. In de gevallen, dat die verzekeringsduur van 50 jaar niet is 
vervuld, wordt een korting op het pensioen toegepast. Die korting bedraagt 
voor degenen, die voor het ongehuwdenpensioen in aanmerking komen 
2% voor elk jaar, waarover zij niet verzekerd zijn geweest. Voor wat het 
gehuwdenpensioen betreft wordt een korting toegepast van 1% voor elk 
jaar, dat de man niet verzekerd is geweest en van 1 % voor elk jaar, dat de 
vrouw niet verzekerd is geweest. 
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De AWW is opgezet in de vorm van een risicoverzekering. In het algemeen 
kan elke weduwe wier echtgenoot ten tijde van zijn overlijden verzekerd 
was, recht op weduwenpensioen doen gelden. Een uitzondering is slechts 
gemaakt voor jeugdige weduwen zonder kinderen. Zij kunnen slechts 
aanspraak maken op een overbruggingsuitkering (maximaal 19 maanden). 
Het weduwenpensioen wordt uitgekeerd totdat de weduwe de 65-jarige 
leeftijd heeft bereikt. De functie, welke de in de AWW geregelde voorziening 
vervult, wordt dan immers overgenomen door de in de AOW getroffen 
voorziening. Voor wat het wezenpensioen betreft, geeft de AWW dit recht 
in beginsel alleen aan z.g. volle wezen, die jonger zijn dan 16 jaar. Voor 
studerende wezen is de leeftijdsgrens echter 27 jaar en voor invalide wezen 
18 jaar. 

Ook de AAW regelt in beginsel een risicoverzekering. Sedert de invoering 
van de entree-grens is voor het ontstaan van een recht op uitkering echter 
meer nodig, dan dat men verzekerd is ten tijde van het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid. 

Bij alle uitkeringen, gekoppeld aan het minimumloon, spelen behoefte-
elementen een rol ten aanzien van de hoogte. De AOW en de AWW koppelen 
de (veronderstelde) behoefte van de uitkeringstrekker aan globale criteria 
als burgerlijke staat (AOW) of het onderhouden van kinderen (AWW). Bij de 
AAW speelt naast deze criteria ook mee het al of niet genieten van nevenin-
komsten door de rechthebbende, of door diens partner. De verhouding 
tussen de hoge uitkeringen (gehuwde mannen, weduwen met kinderen, de 
arbeidsongeschikte die gehuwd is of een kind verzorgt) en de lage uitkering 
berust op een verondersteld verschil in behoefte (100%/70%). Voor de 
AAW geldt voorts als bijzonderheid, dat twee uitkeringen ingevolge die wet 
binnen één huwelijk te zamen niet meer mogen bedragen dat 100% van 
het minimumloon. 

in het sluitstuk van onze sociale zekerheid, de Algemene Bijstandswet, 
spelen behoefte-elementen een dominerende rol. Bijstand wordt immers 
alleen verleend, indien de eigen middelen van de rechthebbende (het 
gezin) niet toereikend zijn. Tot die eigen middelen behoren bij voorbeeld 
ook inkomsten uit vermogen en - behoudens een bescheiden bedrag - dat 
vermogen zelf. 

2.5. Het stelsel van financiering 

Het vraagstuk van de financiering van de sociale verzekering, in het 
bijzonder van de langlopende uitkeringen, is in het verleden herhaalde 
keren onderwerp van diepgaande studie geweest. Eerst in de vijftiger jaren 
werd een oplossing gevonden, die algemene instemming vond, namelijk 
het omslagstelsel. De sociale verzekeringswetten worden op een enkele 
uitzondering na dan ook door middel van dit stelsel gefinancierd. 

Naast het omslagstesel is de meest voorkomende financieringsvorm het 
stelsel van fondsvorming, waarbij onderscheid moet worden gemaakt 
tussen het kapitaaldekkings- en het rentedekkingsstelsel. 

Bij het kapitaaldekkingsstelsel wordt voor elke verzekerde berekend de 
wiskundige reserve, die aanwezig dient te zijn om - uitgaande van bepaalde 
veronderstellingen - alle toekomstige verplichtingen uit hoofde van reeds 
ingegane en nog niet ingegane uitkeringen te dekken, rekening houdende 
met de te verwachten opbrengsten aan nog te betalen premies. Het 
vermogen van het fonds, dat door premiebetalingen ontstaat, dient dus 
van het begin af aan voortdurend - ten minste - zo groot te zijn als de som 
van de wiskundige reserves voor alle verzekerden te zamen. 

Bij het rentedekkingsstelsel wordt een reserve gevormd alleen voor de 
reeds ingegane renten (uitkeringen). Voor degenen, die op een bepaald 
tijdstip een uitkering genieten, is dus op dat ogenblik een gezamenlijk 
vermogen aanwezig, waaruit alle toekomstige uitkeringen voor deze groep 
kunnen worden voldaan. Het totaal aanwezige vermogen is bij het rente-
dekkingsstelsel dus aanzienlijk kleiner dan bij het kapitaaldekkingsstelsel. 
De financiering van de ongevallenwetten vond plaats door middel van het 
stelsel van rentedekking. 
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Bij het omslagstelsel wordt geen vermogen gevormd. De in een bepaald 
jaar te betalen uitkeringen dienen in datzelfde jaar te worden opgebracht. 
In de sociale verzekeringswetten is - zoals eerder vermeld - voor dit stelsel 
gekozen. Naast andere overwegingen heeft vooral ook de overweging 
gegolden, dat in dit stelsel zonder grote bezwaren aanpassing van de 
uitkeringen aan veranderingen in de koopkracht kan worden verkregen. 
Voorts zijn in een omslagstelsel de moeilijkheden van de zogenaamde 
back-service gemakkelijker op te lossen dan bij het stelsel van fondsvorming. 

De aanvullende pensioenregelingen bij voorbeeld op het terrein van 
ouderdom en overlijden worden als regel op basis van het kapitaaldek-
kingsstelsel gefinancierd. 

Ten slotte wordt nog opgemerkt, dat financiering van de WWV en de 
ABW via de algemene middelen plaatsvindt. 

3. UITGANGSPUNTEN EN OVERWEGINGEN NADER BEZIEN 

3.1. Algemeen 

De vraag, welke de belangrijkste uitgangspunten zijn, waarop het stelsel 
van sociale zekerheid is gebaseerd, zal niet door een ieder op gelijke wijze 
worden beantwoord. De één zal, mogelijk met verwijzing naar de in het 
verleden gevoerde discussies over de rechtsgronden van de sociale 
verzekeringswetten, wijzen op de zorgplicht van de overheid tegenover de 
burger. Een ander zal wijzen op de verankering van de sociale zekerheid in 
het arbeidsbestel en op de relatie tussen het arbeidsbestel en de sociale 
zekerheid. Weer een ander zal spreken over equivalentie en solidariteit en 
in verband daarmee over het - in ieder geval historisch gezien - principiële 
verschil tussen sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Nog een 
ander zal misschien als uitgangspunt noemen de individuele benadering 
van de sociale zekerheidscliënt en dat stellen tegenover een benadering, 
welke betekenis toekent aan behoefte en draagkracht van de leefeenheid 
waartoe hij behoort. Er zal zonder twijfel ook gewezen worden op de 
instrumentele betekenis van de sociale zekerheid voor een rechtvaardige 
inkomensverdeling en als stabiliserend element in het economisch gebeuren. 
Op deze, voor de sociale zekerheid ongetwijfeld wezenlijke begrippen zal in 
deze paragraaf nader worden ingegaan. Het gaat er daarbij om, aan te 
geven, met welke uitgangspunten in ieder geval rekening ware te houden 
bij de bezinning op het stelsel van inkomensvervangende regelingen. In 
verband daarmee worden enkele belangrijke keuzeproblemen vragenderwijs 
aan de orde gesteld. Daarbij geldt - het zij hier herhaald - in dit eerste 
discussiestuk geenszins de pretentie van volledigheid. 

Vooraf zij er nog op gewezen, dat in deze paragraaf (en in de volgende) 
op verschillende plaatsen de term «leefeenheid» wordt gebruikt. Het zal 
duidelijk zijn dat deze term meer samenlevingsvormen omvat dan het 
traditionele gezin. Het lijkt goed om daarbij steeds voor ogen te houden, 
dat in het huidige sociale zekerheidsrecht, - en niet alleen daar - vrijwel 
alleen rekening wordt gehouden met het formele huwelijk (een uitzondering 
vormt de Algemene Bijstandswet). Dit begrip wordt soms beperkt (bij 
duurzaam gescheiden leven), maar nergens uitgebreid tot duurzaam 
samenleven. De maatschappelijke ontwikkelingen dwingen tot de vraag, of 
deze situatie gehandhaafd kan blijven. Beantwoordt men die vraag ontken-
nend, dan moet worden gezocht naar wegen om aan de huidige maat-
schappelijke situatie meer recht te doen. Mogelijke oplossingen zullen 
moeten voldoen aan de eis, dat controle op het wel of niet aanwezig zijn 
van juridisch relevante omstandigheden mogelijk blijft, omdat anders de 
maatschappelijke aanvaarding van het stelsel onder druk zou komen te 
staan. Zij zullen bovendien moeten sporen met de oplossingen, die worden 
gevonden op andere terreinen dan dat van de sociale zekerheidswetgeving. 
Vooralsnog bestaat op de precieze inhoud, die aan het begrip «leefeenheid» 
moet worden gegeven, nog onvoldoende zicht. 
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Waar verderop in deze notit ie de term «leefeenheid» word t gebruikt , 
wo rd t daarmee voorshands gedoeld op het begrip, zoals dat ook thans in 
het sociale zekerheidsrecht word t gehanteerd (in hoofdzaak het gezin). 

3.2. Verdelingsvraagstuk 

De hierboven al genoemde, in het verleden gevoerde discussie over de 
rechtsgronden van sociale verzekeringswetten betrof met name de vraag 
of, (en zo ja, waarom) de overheid in het vri je spel van maatschappel i jke 
krachten zou moeten ingr i jpen door bij wet verpl ichte sociale verzekeringen 
in het leven te roepen. 

De bevestigende beantwoord ing van deze vraag heeft geleid tot het 
huid ige stelsel van verzekeringen (en voorzieningen) dat een belangri jke rol 
speelt bij de vo rm ing en verdel ing van het nationale inkomen. De vraag, of 
wettel i jke regel ingen op het terrein van de sociale zekerheid nodig zijn, 
staat thans niet meer ter discussie. De huidige economische situatie dwing t 
echter wel tot bezinning op de mate, waar in sociale zekerheid in wettel i jk 
verpl ichte vo rm moet worden geboden. Een punt van bi jzonder belang is in 
dit verband, dat de kosten van de sociale zekerheid toenemen en een 
steeds groter deel van het nationaal inkomen beslaan. 

Dat nationaal inkomen is niet toereikend om alle gewenste nationale 
bestedingen te f inancieren. Er moeten dus keuzes worden gemaakt o m 
binnen de mogel i jkheden te bl i jven. Die keuzes betreffen allereerst de 
relatieve omvang van de collectieve en de private sector. De sectoren van 
de nationale huishouding zijn echter niet scherp te scheiden. Soms gaan 
private «goederen en diensten» in de loop van de t i jd collectieve trekjes 
ver tonen. De collectieve sector brengt om meerdere redenen goederen en 
diensten voort , die strikt genomen eveneens ondernemingsgewi js gepro-
duceerd zouden kunnen worden . Het afbakenen van de collectieve en de 
private sector is geen exact gebeuren maar berust op een bepaalde visie 
op de collectieve en de private aspecten van de sociale zekerheid waarover 
verschi l lend kan worden geoordeeld. Mede vanwege de vloeiende overgang 
van de collectieve en private sector is het voor de analyse zinvol de overlap 
van beide als de semi-collectieve sector aan te du iden. Binnen de sociale 
zekerheid kan de wijze waarop de behoeftefunctie in de A lgemene Bijstands-
wet vo rm heeft gekregen een duidel i jk collectief voorbeeld zi jn. De aanvul-
lende regel ingen die door sociale partners in het kader van de Ziektewet 
werden overeengekomen, kunnen tot de semi-col lectieve sector worden 
gerekend. Afhankeli jk van de beschouwingswi jze kan een semi-collectief 
dan wel collectief karakter aan andere delen van de sociale zekerheid 
worden toegekend. 

Of men de semi-col lect ieve sfeer meer tot de private dan wel meer tot de 
col lect ieve sfeer rekent, hangt mede af van de nadruk, die men legt op het 
verzekeringskarakter van de betrokken regel ingen. In paragraaf 2 is duidel i jk 
geworden , dat dit verzekeringskarakter vanaf de begint i jd van de sociale 
zekerheid een belangri jke rol heeft gespeeld. 

De activiteit in de semi-col lect ieve sfeer word t vaak gekenmerkt door een 
private ui tvoer ing onder collectieve sanct ionering. Beide elementen zijn in 
meerdere gradaties herkenbaar. Het private karakter van een gedeelte van 
de ui tvoer ing van de sociale zekerheid is zeker historisch bepaald. Het 
collectieve element, dat besloten ligt in de wettel i jke vo rmgev ing , is vaak 
een eis o m de f inancier ing een basis te geven. De premiesol idar i tei t kan 
immers slechts ten vol le geldend worden gemaakt bij een verpl ichte 
dee lneming van al len, die to t de kring van verzekerden gerekend kunnen 
wo rden . Ook de integratie van de behoeftefunctie in de loondervingsrege-
l ingen, in de vo rm van een m in imumdag loon , kan worden gezien als een 
collectief element in regel ingen, die oorspronkel i jk vanuit de private sector 
door de sociale partners zijn geïnit ieerd. 

Bij de bepal ing van de relatieve omvang van de sectoren van onze 
economie, moet binnen de private sector een aanvul lende keuze worden 
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gemaakt omtrent de verdeling tussen het winstinkomen van bedrijven en 
het besteedbaar inkomen van particulieren. Naast de voorziening van 
collectieve goederen en diensten bewerkstelligt de collectieve sector via de 
overdrachtsuitgaven een herverdeling van de primaire inkomens. De 
sociale zekerheid is naast een belangrijk collectief goed door de vormgeving 
zowel vandefinancierings-alsvan de prestatiekanteen belangrijk instrument 
van inkomensherverdeling. 

Zou die herverdelende functie van de collectieve sector worden beperkt, 
dan leidt dat niet altijd tot een vergroting van het winstinkomen van 
bedrijven. Toch is het motief voor een beperking van de collectieve sector 
zeker mede te vinden in de wens tot een vergroting van het gedeelte van 
het nationaal inkomen, dat beschikbaar is om het in stand houden en 
vernieuwen van het industriële apparaat en van de werkgelegenheid in het 
algemeen te kunnen financieren. Bovendien heeft beperking van de 
collectieve sector gevolgen voor de ontwikkeling van het besteedbaar 
inkomen van particulieren. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid 
om keuzes binnen de ruimte die het nationaal inkomen biedt af te wegen 
en evenwicht te scheppen. 

De semi-collectieve sector wordt beheerst door afspraken - al dan niet 
door de overheid gesanctioneerd, bij voorbeeld door algemeen verbin-
dendverklaring - tussen of binnen collectiviteiten (de sociale partners, 
beroepsgroepen). 

Het terugdringen van het beslag van de overdrachtsuitgaven binnen de 
collectieve sector kan leiden tot regelingen in die semi-collectieve sfeer ter 
compensatie van de effecten van de ingreep in de collectieve sector. Voor 
zover er dan geen individuele vrijheid bestaat om al dan niet tot een 
dergelijke regeling toe te treden, is het collectieve beslag slechts schijnbaar 
teruggedrongen. De in de particuliere sector ontstane ruimte wordt dan 
besteed aan «collectieve» regelingen buiten de collectieve sector. Aan de 
achtergronden van een beslissing om de overdrachtsuitgaven terug te 
dringen wordt dan geen recht gedaan. De verwachte economische effecten, 
namelijk ruimte voor een voldoende ontwikkeling van het inkomen van 
bedrijven en het besteedbaar inkomen van particulieren, zullen niet 
optreden. 

Eén en ander betekent, dat een vermindering van de overdrachtsuitgaven 
noodzakelijkerwijs moet steunen op een belangrijke mate van maatschap-
pelijke consensus. Consensus over het verdelingsvraagstuk is slechts 
mogelijk, als de relatie tussen de consumptie van collectieve goederen en 
het niveau van de particuliere bestedingen duidelijk is. Zonder consensus 
is een structureel bestendig evenwicht tussen de diverse sectoren van de 
economie in geen geval mogelijk 

3.3. Loondervingsfunctie en minimum-behoeftefunctie 

De loondervingsfunctie van de sociale zekerheid is volstrekt gekoppeld 
aan arbeid, arbeidsinkomen en arbeidsvoorwaarden. 

De verhouding tussen werkgevers en werknemers is daarbij in het 
geding. Een belangrijk vraagstuk binnen die relatie betreft de voorzieningen 
die moeten worden getroffen voor het geval, dat de arbeid noodgedwongen 
wordt beëindigd. De loondervingsfunctie is dus tot op grote hoogte een 
zaak die de sociale partners aangaat. Desondanks heeft ook de overheid 
hierbij een niet te ontlopen verantwoordelijkheid, die hierin bestaat, dat zij 
aan de loondervingsvoorziening een wettelijke basis moet verschaffen, 
enerzijds ter bescherming van economisch zwakkeren en anderzijds omdat 
anders het gevaar zou bestaan, dat de (sociale) zekerheid als gevolg van 
concurrentie in het gedrang zou komen. 

In de loop der tijden is steeds sterker het besef gegroeid, dat de overheid 
zich niet kan beperken tot het verbreden en formaliseren van in het be-
drijfsleven gemaakte afspraken. Het is haar plicht er voor te zorgen dat elke 
burger zich in voldoende mate kan ontplooien. De overheid moet een 
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zodanig wettelijk kader scheppen, dat iedere burger de garantie heeft, dat 
hij of zij onder alle omstandigheden in de minimumbehoeften kan voorzien. 

Uit het voorgaande vloeit reeds voort, dat een minimuminkomensgarantie 
volledig los kan worden gezien van het al dan niet wegvallen van een 
arbeidsinkomen. Kern van de zaak is immers - het zij in andere woorden 
herhaald - dat de samenleving er voor moet zorgen, dat ieder individu op 
een bepaald niveau kan blijven functioneren. Waar dit niveau ligt, wordt 
overigens sociaal-politiek bepaald. Behoeften - en dus ook minimumbe-
hoeften — zijn tijd- en plaatsgebonden. Het bepalen van de hoogte ervan is, 
hoe men het ook wendt of keert, een sociaal-politieke aangelegenheid. 

Hierboven is al gesteld, dat het bestaande stelsel zowel een loondervings-
functie als een minimum-behoeftefunctie herbergt. Deze functies, die 
theoretisch zeer wel te onderscheiden zijn, zijn in de bestaande regelingen 
van het stelsel soms duidelijk herkenbaar, soms ook niet. In de mate 
waarin één of beide functies in de bestaande regelingen een rol spelen zijn 
gradaties te onderkennen. 

- Bij de werknemersverzekeringen en de WWV maakt, voor zover het 
betreft de boven-minimale uitkeringen, de werking van de loondervings-
functie de minimum-behoeftefunctie overbodig. Alleen bij de laagste 
uitkeringen speelt de minimum-behoeftefunctie een herkenbare rol. 

- De AAW eist, evenals de werknemersverzekeringen, feitelijke inkomens-
derving. Het niveau van de uitkering is in beginsel gesteld op de veronder-
stelde, individuele behoefte. De feitelijke behoefte en draagkracht van de 
leefeenheid, waartoe de uitkeringsgerechtigde behoort, spelen een rol bij 
een eventuele toekenning van een toeslag op de uitkering. 

- Bij de AOW speelt de samenstelling van de leefeenheid een belangrijke 
rol (gehuwd : ongehuwd - 100 : 70), maar de feitelijke behoefte en draag-
kracht doen niet ter zake. Er is sprake van een veronderstelde loonderving 
tot het niveau van een veronderstelde minimumbehoefte. 

- Ook voor het recht op een uitkering ingevolge de ABW speelt de 
samenstelling van de leefeenheid een belangrijke rol (gehuwd : ongehuwd 
100 : 70), terwijl daarnaast een middelentoets plaatsvindt. De minimum-
behoeftefunctie is hierdoor in volle omvang aanwezig (het gebrek aan 
middelen moet worden aangetoond), terwijl de loondervingsfunctie 
volledig ontbreekt. 

Een vraag, die bij de bezinning op het stelsel van sociale zekerheid zeker 
een rol moet spelen is, of er aanleiding is om te komen tot een duidelijker 
plaatsbepaling van loondervingsfunctie en minimum-behoeftefunctie. Voor 
die plaatsbepaling is onder meer de reikwijdte van de loondervingsfunctie 
van belang. Daarop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 
Daarnaast zijn gedachten over individualisering en behoefte c.q. draagkracht 
relevant. Daar gaat paragraaf 3.5 op in. Met de nadere plaatsbepaling van 
beide functies verband houdende nadere vragen voor de uitwerking in een 
toekomstig stelsel komen voornamelijk aan de orde in paragraaf 4. 

3.4. Reikwijdte van de loondervingsfunctie 

In een discussie over de uitgangspunten van een stelsel van sociale 
zekerheid kan niet worden voorbijgegaan aan wat kan worden aangeduid 
als de reikwijdte van de sociale zekerheid. Die reikwijdte wordt voor een 
groot deel bepaald door: 

a. de kring van personen, die voor een prestatie in aanmerking komen; 
b. de duur van de uitkeringen; 
c. de maximale hoogte van de uitkeringen en 
d. de uitkeringspercentages. 

Vragen, die in dit verband aan de orde moeten komen, betreffen in 
hoofdzaak die regelingen, waarin de loondervingsfunctie domineert, voor 
zover op grond daarvan uitkeringen worden verstrekt tot een hoger niveau 
dan dat van het sociaal minimum, ofwel de werknemersverzekeringen en 
de WWV. 
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3.4.1. Kring van verzekerden 

In het huidige stelsel is de kring van verzekerden van de werknemersver-
zekeringen beperkt tot werknemers in bedrijven. Steeds zal moeten worden 
bezien of deze kring de juiste omvang heeft. Zeker bij fundamentele 
veranderingen zal ook de omvang van de kring van verzekerden opnieuw 
moeten worden bezien. 

In paragraaf 2.3 is al beschreven, hoe in 1965 de kring van verzekerden 
van de werknemersverzekeringen werd uitgebreid. Toen werd in de WW 
het u/fsluitende karakter van de loongrens afgeschaft. Voor arbeiders, wier 
loon een bepaalde grens te boven ging, bestond voor die datum geen 
verplichting tot verzekering. Na de uitbreiding van de kring was iedere 
werknemer in een bedrijf verzekerd. De loongrens kreeg de betekenis van 
een maximum aan de uitkering en aan de op te brengen premie. Een 
verdere uitbreiding van de kring van verzekerden zou het overheidspersoneel 
kunnen betreffen. 

De eigen regelingen voor ambtenaren zouden met de vormgeving van de 
loondervingsfunctie voor werknemers in bedrijven kunnen worden gehar-
moniseerd. Verdergaand zou zijn een integratie van de ambtenarenregelin-
gen en de werknemersverzekeringen. Een dergelijke integratie behoeft niet 
te worden opgevat als een uitbreiding van de kring van gerechtigden tot 
sociale zekerheid. Ambtenaren zijn ook nu tegen loonderving beschermd in 
de eigen regelingen. Qua financiering is er wel sprake van een uitbreiding 
van de kring. De loondervingsfunctie voor ambtenaren, voor zover die nu 
uit de algemene middelen wordt betaald, zou na integratie door premiefi-
nanciering worden gedekt. De onderlinge verevening van de risico's van 
ambtenaren en werknemers in een geïntegreerde regeling is van invloed 
op de gemiddelde premiepercentages. Indien het risico van een bepaalde 
loondervingsfunctie in de groep ambtenaren lager is dan in de bestaande 
kring van verzekerden, dalen de gemiddelde lasten voor werknemers in 
bedrijven. De premiepercentages kunnen dan ook dalen, doordat de kring 
van verzekerden met een relatief gunstig risico wordt uitgebreid. Voor een 
toe te voegen risico, dat hoger ligt dan het gemiddelde, geldt de omgekeerde 
redenering. Nader onderzoek is nodig ten aanzien van de risico's van de 
diverse op de loondervingsfunctie gebaseerde regelingen van respectievelijk 
ambtenaren en werknemers in bedrijven, alvorens de gevolgen van 
risicoverevening in een geïntegreerd sociaal zekerheidsstelsel kunnen 
worden overzien. 

Voor zover het risico van bij voorbeeld werkloosheid voor ambtenaren la-
ger zou liggen dan voor werknemers, mag gesteld worden, dat in de huidige 
situatie de overheid een gunstig risico voor zich zelf reserveert, door 
ambtenaren niet onder de WW te laten vallen. Bij integratie zouden in een 
dergelijke situatie de lasten van overheid en ambtenaren stijgen, maar de 
premiedruk in de loonsom van werknemers zou dalen. Mede met het oog 
op de krappe financieringsmogelijkheden voor de sociale zekerheid, is het 
de vraag, of de bestaande situatie tegenover de huidige kring van verzeker-
den gerechtvaardigd kan blijven worden. 

3.4.2. De duur van de loondervingsfunctie 

Een beperking in de tijd van de uitkeringen vanuit de loondervingsfunctie 
komt ook in de huidige regelingen voor. Zo kennen de werkloosheidsrege-
lingen vanuit de loondervingsfunctie een maximale uitkeringsperiode (26 
weken in de WW, 2 jaar - behoudens uitzonderingen - in de WWV). Andere 
regelingen, bij voorbeeld de WAO, kennen een in beginsel onbeperkte 
uitkeringsduur. Onbeperkt betekent op het terrein van de sociale zekerheid 
in dit geval tot de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Dan wordt de bescherming 
tegen (veronderstelde) inkomensderving van de AOW en een eventuele 
aanvullende pensioenregeling effectief. 
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In paragraaf 3.3 is al opgemerkt, dat de loondervingsfunctie een duidelijker 
plaats moet hebben in relatie tot de minimum-behoeftefunctie. Grote 
groepen in de samenleving krijgen buiten hun schuld geen kans om aan 
het arbeidsproces deel te nemen. Dat houdt mede in, dat voor hen beroep 
op de sociale zekerheid niet open staat op grond van de loondervingsfunctie. 
Te denken valt hier bij voorbeeld aan vroeg-gehandicapten, schoolverlaters 
en vrouwen die na een onderbreking genoodzaakt zijn - bij voorbeeld door 
echtscheiding - om (weer) zelf door betaalde arbeid in hun onderhoud te 
voorzien. Is het - anders dan op verzekeringstechnische gronden - te 
rechtvaardigen, dat voor hen uitsluitend de behoeftefunctie werkzaam is, 
terwijl terzelfder tijd voor anderen die - hoe kort ook - wèl arbeid hebben 
verricht, de loondervingsfunctie in volle omvang gedurende lange tijd blijft 
werken? 

Eenandere, belangrijke vraag is, of de wijze, waarop aan het arbeidsproces 
wordt deelgenomen (namelijk als werknemer of op andere wijze) in die 
mate waarin dat nu het geval is bepalend moet blijven voor het recht op 
uitkering. Met andere woorden: is het na een aantal jaren inactiviteit 
wegens bij voorbeeld arbeidongeschiktheid, nog zó relevant of men te 
doen heeft met bij voorbeeld een ex-zelfstandige dan wel met een ex-werk-
nemer, dat het bestaande grote verschil in uitkeringsniveau daardoor 
wordt gerechtvaardigd? 

Een vraag, die hieraan direct gekoppeld moet worden is, of het, gezien 
de huidige verhouding tussen het aantal actieven en het aantal niet-actieven, 
gerechtvaardigd is, dat de loondervingsfunctie bij de ene oorzaak van 
loonderving (arbeidsongeschiktheid) tot in lengte van jaren blijft werken en 
bij andere (werkloosheid) slechts gedurende bepaalde tijd? Zo niet, dan ligt 
gelijkmaking in de rede. In theorie kan men daarbij twee kanten op: bij 
werkloosheid geen beperking in de tijd van de loondervingsfunctie, of 
beperking in de tijd van de loondervingsfunctie bij arbeidsongeschiktheid. 
Het is echter duidelijk, dat een gelijkmaking in eerstbedoelde richting - ook 
al zou men menen dat deze de voorkeur verdient - gezien de huidige 
economische situatie niet tot de mogelijkheden behoort. Wel kan worden 
overwogen de loondervingsfunctie - in beginsel zonder onderscheid naar 
de oorzaak van de niet-activiteit - naar duur te beperken. Aan de loonder-
vingsfunctie zou dan direct na beëindiging van de arbeid een zwaar 
gewicht kunnen worden toegekend. Dit zou geleidelijk - in verband met de 
tijd, die aanpassing aan een lager inkomensniveau in ieder geval vergt -
kunnen afnemen. Na verloop van tijd zou de minimum-behoeftefunctie een 
grotere rol gaan spelen. 

Het regeerakkoord zegt o.m.: «In het stelsel van uitkeringen, met behoud 
van de verzekeringsgedachte voor werknemersverzekeringen als uitgangs-
punt, komen tot een integratie van de onderscheiden inkomensdervings-
verzekeringen. Bij die gelegenheid nagaan welke elementen in het uitke-
ringsstelsel zich voor correctie lenen. Het gaat daarbij om referteperiodes 
en de ingroei tot «volledig» uitkeringstrekkende.». 

3.4.3. De loondervingsfunctie naar hoogte begrensd? 

In de vorige paragraaf werd de vraag gesteld of aan de band met de 
arbeid en daarmee aan de reikwijdte van de loondervingsfunctie een in de 
tijd onbeperkte inhoud kan worden gegeven. Een zelfde vraag kan worden 
gesteld met betrekking tot de reikwijdte van de loondervingsfunctie naar 
hoogte. 

Bij de modaliteiten van een afgrenzing naar hoogte van de uitkering 
kunnen de navolgende kanttekeningen worden geplaatst. De huidige 
inkomensvervangende werknemersregelingen kennen een maximum-
dagloon met een daaraan gekoppeld maximumpremiedagloon, ledere 
werknemer, ook met een inkomen boven het maximum, is verzekerd tot 
het maximum. 
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In tegenstelling hiermee heeft de toelatingsgrens voor de verplichte 
ziekenfondsverzekering een u/tsluitend karakter. Wie een vast overeenge-
komen loon heeft, dat hoger ligt dan de grens, wordt niet tot de verzekering 
toegelaten. Bij de vaststelling van de toelatingsgrens is de wens, een zeker 
gedeelte van de werknemers onder de verzekering te laten vallen, steeds 
van belang gebleven als toetsing van het indexeringsmechanisme. 

De huidige werknemersregelingen kennen een relatief hoog niveau van 
dekking. Bij de indexeringen van de maxima in dagloon en premiedagloon, 
die de hoogte in de loop van de tijd hebben bepaald, heeft de motivatie 
achter de oorspronkelijke vaststelling geen rol meer gespeeld; het huidige 
niveau heeft dan ook enigszins een toevallig karakter. Mede gezien de 
achtergrond van het huidige niveau van de maxima van de werknemersre-
gelingen, is het denkbaar dit niveau opnieuw te bezien en eventueel te 
wijzigen. Een herbezinning op de grondslagen van de sociale zekerheid zal 
ook het bereik en de grenzen daaraan opnieuw moeten vaststellen. 

Ook in het regeerakkoord wordt gesproken over het werkingsgebied van 
de sociale zekerheid: 

«Bij aanpassingen in het sociale zekerheidsstelsel als randvoorwaarde 
hanteren dat gerechtigden op een volledige uitkering van zeg tot 1,5 x 
modaal niet in feite gedwongen worden zich aanvullend particulier te 
verzekeren» en «Boven dat niveau kan het voor bepaalde uitkeringen, met 
name voor wat betreft pensioenen, zinvol zijn het aan betrokkenen over te 
laten welke mate van aanvullende verzekeringen gewenst wordt. Daar 
beneden is eerst nadere studie vereist om vast te stellen waar en in 
hoeverre dat verantwoord kan zijn.». 

Bij dit alles zij overigens opgemerkt, dat de loondervingsfunctie slechts 
beperkt is voor werknemers in bedrijven. De overheidsregelingen, waarin 
de loondervingsfunctie van de sociale zekerheid voor ambtenaren is 
vastgelegd, kennen geen maximumuitkering. 

Een wijziging in de reikwijdte van de loondervingsfunctie van de werkne-
mersverzekeringen zou een bijdrage kunnen zijn aan de algemeen wenselijk 
geachte beperking van het beslag van de collectieve sector op het nationaal 
inkomen ten gunste van het vrij besteedbaar inkomen van bedrijven en 
werknemers. Ongeacht de wens tot beperking wordt er gedurig een beroep 
op de collectieve sector gedaan om activiteiten uit te breiden of nieuwe te 
ontplooien. Daarom moet van alle bestaande taken, waarvan de sociale 
zekerheid er één is, permanent worden bezien, of die qua aard en intensiteit 
voortgezet kunnen worden. 

Het gedeelte van het loondervingsrisico, dat uitgaat boven de maximum-
loongrens (voor 1982 circa f65 000) is geen onderdeel van de sociale 
zekerheid. Bij een verlaging van het dekkingsniveau zou een groter 
gedeelte van het risico geprivatiseerd zijn. Voor dit gedeelte zou individueel 
moeten worden besloten over al dan niet verzekeren en over aard en 
niveau van een dergelijke verzekering. Tevens zou gedacht kunnen worden 
aan individuele vrijwillige bijverzekering voor (tijdelijk) financieel afhanke-
lijke partners in een leefeenheid. 

Om de bestaande equivalentie tussen premiebetaling en uitkering te 
handhaven, zou de premiegrens samen met het maximum dagloon 
moeten worden verlaagd. 

Over het inkomen boven de nieuwe grens zou geen premie meer moeten 
worden geheven. Uit dit inkomen zullen de aanvullende verzekeringen 
moeten worden gefinancierd. 

Om de gedachte te bepalen zal in het volgende overzicht het dekkingsni-
veau achtereenvolgens gelegd worden bij: 

— de huidige grens (bruto 5415 per maand); 
— IV2 x het modale inkomen (bruto 4375 per maand); 
— het sociaal min imum (bruto 1980 per maand). 
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Loongrens op het huidige niveau 

minimum 1 % % m odaal huidig max. 

nettoloon 
netto-uitkering 
verschil in guldens 
verschil in % 

1457 
1455 

2 
0% 

2853 
2407 

446 
15% 

3317 
2830 

487 
15% 

Loongrens op 1 % x het modale niveau 

minimum 1 Yi x modaal huidig max. 

nettoloon 
netto-uitkering 
verschil in guldens 
verschil in % 

1457 
1455 

2 
0% 

2853 
2407 
446 

15% 

3317 
2407 

910 
27% 

Loongrens op het sociaal minimum 

minimum 11/2 x m odaal huidig max. 

nettoloon 
netto-uitkering 
verschil in guldens 
verschil in % 

1457 
1455 

2 
0% 

2853 
1455 
1398 

49% 

3317 
1455 
1862 

56% 

Verondersteld mag hierbij worden, dat bij een lager maximum loongrens 
van de sociale zekerheid in toenemende mate op individuele basis zal 
worden overgegaan tot aanvullende verzekering. 

Bijverzekering zal geschieden tot een door het individu als voldoende 
ervaren niveau; bij loonderving zal het inkomen dan niet terugvallen op het 
dekkingsniveau van de sociale zekerheid, maar op het gezamenlijke niveau 
van collectieve voorziening en individuele aanvullende verzekering. Over 
de financiële gevolgen voor de sociale zekerheid kan het volgende worden 
opgemerkt. De hoogste inkomenscategorieën dragen, zo is de indruk, netto 
bij aan de sociale zekerheid: dat wil zeggen, dat zij als groep meer premie 
bijdragen dan hun consumptie van sociale zekerheid kost. Bij aanvaarding 
van deze stelling, kan daaruit de conclusie worden getrokken, dat het 
verlagen van de inkomensgrens een zwaardere premiedruk tot gevolg 
heeft op het overblijvend premieplichtig inkomen. Dit onder de veronder-
stelling, dat de premiegrens gelijk met de maximum uitkeringsgrens wordt 
verlaagd. 

3.4.4. Glijdende schaal 

Het feitelijke maximale dekkingsniveau van de op grond van de loonder-
vingsfunctie te verstrekken, aan het laatstverdiende loon gerelateerde, 
uitkeringen ondergaat ook wijziging bij ingrijpen in de uitkeringspercentages. 
Verlaging van de uitkeringspercentages zou het beslag van de collectieve 
sector op het nationaal inkomen radicaal verminderen. Wel moet daarbij 
rekening worden gehouden met een mogelijke substitutie in de semi-col-
lectieve sfeer. Aangenomen mag echter worden dat dergelijke afwentelings-
reacties niet in alle gevallen volledig zullen zijn. 

Er zijn ook meer verfijnde ingrepen in de uitkeringspercentages mogelijk. 
Te denken valt hier bij voorbeeld aan een glijdende schaal in die zin, dat 
het uitkeringspercentage geleidelijk afneemt naarmate het inkomen, 
waarover die uitkering wordt berekend, hoger is. Het regeerakkoord zegt 
hierover: «Aanpassingen aan de top in het uitkeringsstelsel; hiertoe vanaf 
een nader te bepalen lager niveau een geleidelijk met de stijging van het 
inkomensniveau dalend uitkeringspercentage.». 
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Een glijdende schaal is, strikt genomen, niet iets nieuws. In die gevallen, 
waarin de loondervingsfunctie niet - buiten de sociale zekerheid om - ook 
boven de maximumdagloongrens wordt aangevuld, kan ook nu van een 
glijdende schaal worden gesproken. De werking van het maximumdagloon 
brengt immers met zich, dat degene, die een loon verdiende, lager dan of 
gelijk aan het maximumdagloon, over het algemeen 80% daarvan aan 
uitkering ontvangt, terwijl de uitkering van degene, die een hoger loon 
verdiende, gemeten in een percentage van het gederfde loon lager is 
naarmate het verschil tussen maximumdagloon en het verdiende loon 
groter is. Het maximumdagloon markeert als het ware de grens tussen dat 
deel van het loon, dat voor 80% wordt vergoed en dat deel, dat voor 0% 
wordt vergoed. 

De bestaande glijdende schaal krijgt dus eerst betekenis bij lonen, hoger 
dan circa f65000 per jaar. Het is ook mogelijk een dergelijke schaal binnen 
de reikwijdte van de loondervingsfunctie (dus onder het niveau van het 
maximumdagloon) te realiseren, bij voorbeeld door tot een bepaald niveau 
80% te vergoeden, vanaf dat niveau tot het niveau van het maximumdagloon 
bij voorbeeld 60% en daarboven - uiteraard - 0%. Bepaalt men de eerst-
bedoelde grens op modaal, dan loopt tussen modaal en het maximumdag-
loon het uitkeringspercentage geleidelijk terug van 80 tot circa 70. 

3.5. Individualisering en behoefte/draagkracht 

3.5.1. Algemeen 

Van strikt individuele uitkeringsrechten is sprake, als het voor het recht 
op een uitkering en voor de hoogte daarvan niet van belang is, of ook 
anderen dan de uitkeringsgerechtigde zelf geacht worden voor hun 
levensonderhoud (mede) van die uitkering afhankelijk te zijn. Aan het 
individuele karakter van het recht wordt niet afgedaan, als ter bepaling van 
de hoogte van de uitkering meegewogen worden de individuele inkomens-
positie van de uitkeringsgerechtigde of diens individuele financiële lasten. 
Anders wordt het, als meewegen 

- de op een individu drukkende lasten wegens de (financiële) zorg voor 
anderen binnen de leefeenheid waartoe hij behoort, en/of 

- de inkomenspositie van anderen binnen die leefeenheid. 

Een belangrijk vraagstuk bij stelselherziening is de mate waarin rekening 
kan en moet worden gehouden met door de financiële zorg voor anderen 
veroorzaakte verschillen in behoefte en draagkracht. 

Behoefte geeft de maatschappelijke taxatie aan van de lasten van een 
individu die in aanmerking kunnen worden genomen voor eventuele 
financiële bescherming. Draagkracht is de taxatie van de mate waarin 
individuen meer of minder in staat zijn om op hen drukkende of te leggen 
lasten zelf te dragen (met als complement de mate waarin het nodig is 
vanuit de collectiviteit meer of minder financiële bescherming te bieden). 

Het regeerakkoord stelt: «Differentiatie naar relatieve behoefte; maar ook 
in huishoudens van meer dan één persoon wordt een uitkering van 
tenminste het sociaal minimum gewaarborgd.». 

3.5.2. Bovenminimale uitkeringen en behoefte/draagkracht 

Van strikt individuele uitkeringsrechten is thans doorgaans sprake in die 
gevallen, waarin de loondervingsfunctie van de betrokken regeling domi-
neert, dus bij de loondervingsregelingen, voor zover zij in bovenminimale 
uitkeringen voorzien. Behoefte en draagkracht spelen daar in beginsel geen 
rol. 

Gelijk recht op arbeid, gelijk recht op inkomen uit arbeid en gelijk recht 
op een loondervingsuitkering bij verlies van arbeid lijkt een logische trits 
van strikt individuele rechten. De feitelijke participatie in het arbeidsproces 
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geeft toegang tot de effectuering van die rechten. Toch is er een verschil 
tussen gelijk recht op arbeid en inkomen uit arbeid enerzijds en gelijk recht 
op uitkering wegens loonderving anderzijds: gesteld zou kunnen worden, 
dat met name door het bestaan van een wettelijk verplicht kader, de 
loondervingsuitkeringen - anders dan inkomen uit arbeid - ten laste 
komen van de collectieve middelen. In de verantwoordelijkheid van de 
overheid voor een juiste verdeling van het nationale inkomen over collectieve 
en particuliere doeleinden zou een aanknopingspunt kunnen liggen voor 
een nadere toetsing aan de behoefte en aan de mate waarin zelfstandig in 
het levensonderhoud kan worden voorzien. Zonder dit vraagstuk nu 
uitputtend te behandelen kan het wel dienstig zijn in dit stadium een 
aangrijpingspunt te noemen, dat een eventuele andere benadering ten 
opzichte van de loondervingsverzekeringen zou kunnen beïnvloeden. 

Het opkomen van de volksverzekeringen waarbij uitgangspunten worden 
gehanteerd, zoals hiervoor aangegeven, komt voor het merendeel in de tijd 
gezien na de totstandkoming van de werknemersverzekeringen. De reden 
waarom overgegaan werd tot het opzetten van een volksverzekering 
vloeide wat betreft de AAW voort uit het feit dat er voor andere groepen 
dan de werknemers - voor een groot deel gevormd door de zelfstandigen -
een regeling diende te komen ter bescherming van het risico van inkom-
stenderving door arbeidsongeschiktheid. Een volksverzekering zou een 
groter draagvlak bieden om de kosten te kunnen dragen. Bij de totstandko-
ming van de AAW was het dan ook aanvaardbaar dat de WAO, bestemd 
voor de werknemers, wel voor de onderbouw rekening ging houden met 
de AAW maar hieraan niet de consequentie verbond, dat dan ook voor de 
hoogte van de totale (AAW/WAO) uitkering dezelfde modaliteiten zouden 
gaan gelden als voor de hoogte van de bodemvoorziening. Wanneer men 
echter afziet van deze historische achtergrond, en dat wordt eenvoudiger 
naarmate de jaren verstrijken, kan men zich afvragen of dit nog gerecht-
vaardigd is. 

Beantwoordt men die vraag ontkennend, dan zou dat kunnen leiden tot 
een wijziging van het strikt individu-gerichte karakter van het totaal van 
AAW/WAO-uitkering. Een volgende vraag is dan, in hoeverre hieraan 
consequenties zouden moeten worden verbonden voor de overige loon-
dervingsregelingen. 

3.5.3. Minimumuitkeringen en behoefte/draagkracht 

In die gevallen, waarin de minimum-garantiefunctie werkt, spelen 
behoefte en draagkracht van de uitkeringsgerechtigde c.q. de leefeenheid 
waartoe hij behoort veelal een belangrijke rol. 

Een minimumgarantie wordt in het huidige stelsel verstrekt zonder dat 
rekening wordt gehouden met samenstelling en inkomenspositie van de 
leefeenheid waartoe de rechthebbende behoort bij toepassing van de 
minimumdagloonbepalingen van de WAO. 

De WAO is daarmee de inkomensvervangende regeling met de verst 
doorgevoerde individuele benadering. 

De AOW en de AWW zijn - zoals al eerder bleek - niet in die mate 
individu-gericht, omdat die wetten de hoogte van de garantie afhankelijk 
stellen van de samenstelling van de leefeenheid waartoe de rechthebbende 
behoort: de uitkeringen zijn gedifferentieerd naar burgerlijke staat en het 
wel of niet onderhouden van kinderen. Aan die differentiatie liggen 
veronderstellingen ten grondslag ten aanzien van de behoefte van de 
uitkeringstrekker. Een tweede veronderstelling is, dat de uitkeringstrekker 
zijn uitkering nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien. Een 
toetsing van de juistheid van die veronderstellingen komt echter niet aan 
de orde. 

De samenstelling van de leefeenheid, waartoe iemand behoort, is ook 
van belang voor het al of niet van toepassing zijn van de minimumdag-
loonbepalingen van WW, WWV en - bij aanvaarding van wetsontwerp 
17 348-ZW. 
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Nog minder individu-gericht is de AAW, omdat daar voor de hoogte van 
de uitkering niet alleen de samenstelling maar ook de inkomenspositie van 
de leefeenheid van belang is. Dat is in nog sterkere mate het geval in de 
ABW, waar het uitkeringsrecht in beginsel aan de leefeenheid toekomt. 

Een vraag, die in dit verband opkomt, is, of bij het wel of niet toekennen 
van het rechtop een uitkering rekening moet worden gehouden met 
behoefte- en draagkrachtverschillen (vergelijk thans de WWV: in beginsel 
geen recht op uitkering voor de gehuwde vrouw). Hierbij, en ook bij het 
afstemmen van uitkeringsrtoogfeop behoefte- en draagkrachtverschillen 
spelen opvattingen een rol omtrent feitelijke aanwezigheid en omvang van 
zulke verschillen. Het gaat daarbij dus om het wel of niet deel uitmaken van 
een grotere leefeenheid (in dit verband voorshands te verstaan als een 
gezin; zie par. 3.1), om het alleen wonen versus het samenwonen, om de 
inkomenspositie van de partner en om de financiële zorg voor een gezin. 
De vraag is, of met die verschillen in dit deel van het overheidsbeleid 
rekening mag worden gehouden. Enkele overwegingen die in dit verband 
een rol hebben gespeeld of nog spelen zijn: 

- Voor deelnemers aan het arbeidsproces geldt een individueel minimum-
loon. De hoogte van het bruto-minimumloon is echter (historisch) nader 
bepaald vanuit het maatschappelijk gegeven, dat daarmee de financiële 
zorg voor een gezin gedragen moet kunnen worden. Door de differentiatie 
in belastingvrije sommen voor de loom en inkomstenbelasting wordt dit 
effect nog versterkt. 

- Het welvaartsniveau van individuen binnen een leefeenheid is, indien 
de partners werken, afhankelijk van de som en de verhouding tussen de 
arbeidsinkomens. Een vraag is, of ook bij niet-activiteit het totale welvaarts-
niveau moet of mag worden gegarandeerd, en zo ja, voor hoe lang. 

- Van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding gaat een 
besparende werking uit. De behoefte van een uit twee personen bestaande 
huishouding is kleiner dan die van twee eenpersoonshuishoudens. 

De keuze tussen individualisering enerzijds en het rekening houden met 
behoefte/draagkrachtverschillen tussen leefeenheden anderzijds, is met 
name problematisch in een maatschappij, waarin verdeling van betaalde 
en onbetaalde arbeid tussen de partners binnen de leefeenheden niet 
volgens een vast patroon verloopt. 

Een volledig geïndividualiseerd stelsel van sociale zekerheid kan goed 
passen in een maatschappij, waarin samenlevingspartners beiden in gelijke 
mate betaalde arbeid kunnen verrichten. Een dergelijke verdeling van 
betaalde arbeid is echter nog niet bereikt. Het meest voorkomende patroon 
is, dat de leefeenheid afhankelijk is van het inkomen van één persoon. In 
deze actuele maatschappelijke situatie zou - als dat inkomen zou komen te 
ontbreken - volledige individualisering ertoe kunnen leiden, dat het vervange 
inkomen blijft beneden de voor die leefeenheid geldende sociaal-minimum-
garantie. Dit probleem kan in theorie op twee manieren worden opgelost. 

In de eerste plaats vanuit de behoefte/draagkrachtgedachte: aan degene, 
die de financiële zorg voor anderen binnen de leefeenheid draagt of 
geacht wordt te dragen wordt een toeslag op de individuele sociale 
(minimum)uitkering verstrekt (vgl. thans de AAW). 

In detweede plaats vanuitde individualiseringsgedachte: bij het wegvallen 
van de arbeidsinkomsten van degene, die de financiële zorg voor anderen 
binnen de leefeenheid draagt wordt aan hem/haar uitsluitend een individu-
gerichte uitkering verstrekt; zo nodig kunnen anderen binnen de leefeenheid 
vanuit de behoeftefunctie zelfstandig een beroep op de sociale zekerheid 
doen. 

Bij deze tweede methode moet wel worden bedacht, dat ieder individu 
weliswaar een gelijk recht op arbeid heeft, doch dat maatschappelijk 
vooralsnog niet wordt aanvaard dat bij het ontbreken van voldoende 
inkomen aan ieder individu binnen een leefeenheid de plicht tot het 
aanvaarden van passende arbeid wordt opgelegd. Daartoe ontbreken 
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overigens ook de praktische mogelijkheden. Toch geldt in verband met de 
sociale zekerheid het beginsel, dat van een ieder wordt verlangd door 
arbeid in zijn inkomen te voorzien (uitzonderingen: de regelingen ter zake 
van overlijden en ouderdom). Alleen wie daartoe zijns ondanks niet in staat 
is, komt voor een uitkering in aanmerking. Gelet op dit beginsel zou het 
verlenen van een zelfstandig recht op uitkering aan een afhankelijke 
partner zonder plicht tot aanvaarding van passende arbeid een principiële 
stap zijn. 

In de discussie over de draagkrachtverschillen zou bij het grote aantal 
uitkeringsgerechtigden, dat thans een beroep doet op de RWW (een 
bijstandsregeling), ook de vraag betrokken kunnen worden in hoeverre 
rekening moet worden gehouden met het eigen vermogen (bij voorbeeld 
een eigen woning). 

3.6. Equivalentie en solidariteit 

De oudste sociale verzekeringen stoelden vrijwel volledig op het equiva-
lentiebeginsel, dat evenredigheid eist tussen premie en prestatie. Dat dit uit 
de private verzekering stammende beginsel ook in de sociale verzekering 
de boventoon voerde is te verklaren uit het feit, dat sociale verzekeringen 
voortbouwden op systeem en begrippen van de private verzekering: de 
Ongevallenwet 1901 kan worden gezien als een voor bepaalde werkgevers 
verplichte WA-verzekering. 

Vanuit de optiek van het equivalentiebeginsel lag en ligt het voor de 
hand om de te bepalen premie en de uitkering te koppelen aan één en 
dezelfde grootheid: het loon. Omdat het loon strikt individueel bepaald 
wordt, dat wil zeggen onafhankelijk van de persoonlijke omstandigheden 
en daarmee samenhangende behoefte van de werknemer, is ingevolge het 
equivalentiebeginsel ook de uitkering individueel bepaald. 

Vanaf het begin hebben echter in de sociale verzekeringen ook solidari-
teitselementen een rol gespeeld, dat wil zeggen elementen, die de volstrekte 
equivalentie terugdringen. Het verplichte karakter van de sociale verzeke-
ringen is een voorbeeld van zo'n element. Daardoor worden immers 
gunstige en minder gunstige risico's gedwongen - dat wil in dit verband 
ook zeggen; zonder dat de verzekerde kan kiezen, bij welke instantie hij het 
risico onderbrengt - met elkaar verevend, waardoor individueel bezien de 
prijs voor de verzekering niet steeds gelijk is aan de kans op uitkering. 

Gesteld kan worden dat solidariteit als hier bedoeld aan belang wint, 
naarmate de mate van de verevening groter is. Dit betekent, dat in de 
ziekengeldverzekering en in de wachtgeldverzekering (verevening per 
bedrijfstak of nog kleinere risicogroep) het equivalentiebeginsel minder ver 
teruggedrongen is dan in bij voorbeeld de werkloosheidsverzekering 
(verevening tussen alle werknemers) en in de werkloosheidsverzekering 
minder ver dan in de volksverzekeringen (verevening tussen alle ingezete-
nen). Solidariteitselementen worden eveneens binnengehaald, zodra wordt 
afgeweken van de regel, dat wie bij dezelfde mate van verevening minder 
premie betaalt ook - bij het intreden van het risico - minder uitkering 
ontvangt. Dergelijke solidariteitselementen zijn te vinden in de werknemers-
verzekeringen (minimum-dagloonbepalingen) en zij spelen, zoals in 
paragraaf 2 bleek, een voorname rol in de volksverzekeringen, die een 
premie vragen, gerelateerd aan het inkomen en die uitkering verschaffen in 
voor ieder gelijke - bij voorbeeld alleen naar burgerlijke staat gedifferen-
tieerde - bedragen. 

Ook differentiatie van uitkeringsniveaus naar (veronderstelde) behoefte 
van de rechthebbende betekent op zich zelf een inbreuk op de equivalentie, 
zolang met die (veronderstelde) behoefte bij de premieheffing geen 
rekening wordt gehouden. 

Zowel bij «flat-rate»-uitkeringen als bij differentiatie naar behoefte is er 
sprake van solidariteit tussen meer en minder draagkrachtigen. Er zijn in 
het bestaande stelsel ook andere vormen van solidariteit aan te wijzen, bij 
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voorbeeld tussen gehuwden en ongehuwden (ongehuwden betalen 
dezelfde premie voor de AWW als gehuwden) en tussen generaties 
(doordat - met uitzondering van de aanvullende pensioenregelingen -
financiering niet door kapitaaldekking, doch via het omslagstelsel plaats-
vindt). 

Het hanteren van begrippen als equivalentie en solidariteit is overigens 
slechts verhelderend, indien er een directe band is tussen uitkering en 
financiering. 

Voor de niet met premie gefinancierde onderdelen van het sociale 
zekerheidsstelsel (de zogeheten sociale voorzieningen: WWV, ABW) zijn 
deze begrippen niet relevant. 

Het lijkt nuttig om er in dit verband op te wijzen, dat de wijze van finan-
ciering tot op zekere hoogte mede-bepalend is voor de mate, waarin de 
uitkeringstrekker zijn recht ziet als een «verworven recht». Hoewel formeel 
bezien het recht op bijstand of uitkering ingevolge de WWV niet minder 
een recht is dan een recht op bij voorbeeld ouderdomspensioen, moet 
worden erkend dat in ieder geval in het laatstgenoemde geval gevoelsmatig 
meer sprake is van een «verworven recht» dan in de twee eerstgenoemde. 
Er kunnen op dit punt enkele gradaties worden onderkend. Een recht, dat 
via kapitaal" of rentedekking is opgebouwd heeft het meest het karakter 
van een «verworven recht», een recht dat wordt ontleend aan een sociale 
voorziening het minst. De uitkeringen ingevolge de sociale verzekerings-
wetten zitten daar alle tussen in. Dat geldt zeker voor zover daarbij rijksbij-
dragen worden toegekend. De AOW neemt onder die wetten nog een 
speciale positie in, omdat deze wet een opbouwverzekering regelt. Het lijkt 
zaak om bij herzieningen van onderdelen van het stelsel deze sociaal 
politiek reële gradaties niet uit het oog te verliezen. 

3.7. Emancipatiebeleid 

Kern van het emancipatiestreven is het bieden van gelijke mogelijkheden 
tot persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing van man en vrouw, zowel 
in formele als in materiële zin. In de sociale en economische sfeer kan dit 
aldus vertaald worden, dat het beleid erop gericht moet zijn een meer 
gelijke verdeling van arbeid na te streven, betaald en onbetaald, over 
mannen en vrouwen. 

In een brieften behoeve van de vaste Commissie voor Emancipatiebeleid 
van 29 januari j l . heeft de Staatssecretaris H. d'Ancona dan ook gesteld: 
«Bij emancipatiebeleid gaat het niet alleen om mentaliteitsverandering en 
bewustwording, maar ook om een eerlijke verdeling van de arbeid binnen-
en buitenshuis, om her- en bijscholing, het bezetten van maatschappelijke 
posities door vrouwen en economische onafhankelijkheid». Om dit te 
bereiken zullen dan eerst achterstanden moeten worden ingehaald. Dit kan 
in de primaire sfeer betekenen, dat speciaal voor vrouwen de toegang tot 
het arbeidsproces wordt vergemakkelijkt. Het bevorderen van deeltijdbanen, 
hetgeen ook omwille van de werkgelegenheid van belang is, kan hieraan 
bijdragen. In versterkte mate geldt dit voor de mogelijkheid van algehele 
arbeidstijdverkorting, waardoor zowel mannen als vrouwen voor de 
betaalde en voor de onbetaalde arbeid tijd vrij krijgen. Het is duidelijk, dat 
een dergelijk proces niet in een handomdraai te realiseren valt. 

In het verleden heeft de sociale zekerheid aangesloten bij de vrij algemeen 
geldende en in brede kring normatief aanvaarde arbeidsverdeling tussen 
mannen en vrouwen, waarbij met name gehuwde vrouwen niet geacht 
werden in eigen levensonderhoud te voorzien. Bij voorbeeld bij het tot 
stand komen van de AOW kon daarbij als vanzelfsprekend worden aange-
sloten door alleen te zorgen voor een oudedagspensioen voor degenen die 
de kost verdienden: alleenstaande mannen en vrouwen en gehuwde 
mannen. Daarbij werd het inkomen van de gehuwde man ook tot een 
zodanig niveau beschermd dat - op minimumniveau - zo'n traditionele 
arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen ook mogelijk gemaakt werd. 
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Emancipatieproces en -beleid maken dat de sociale zekerheid behalve op 
genoemde patronen van arbeidsverdeling ook afgestemd moet worden op 
de belangen van degenen in een leefeenheid die samen betaalde arbeid 
verrichten. Hierin zijn variaties te onderkennen, zoals de volgende voor-
beelden aangeven: 

- beide partners werken in volledige werktijd; 
- beiden werken in deeltijd of verkorte werktijd; 
- één van beide partners heeft een volledige dagtaak, terwijl de andere 

een deeltijdbaan heeft. 

Vanzelfsprekend is daartoe een eerste vereiste dat elk nog bestaand 
onderscheid naar geslacht wordt opgeheven. Het gaat daarbij niet alleen 
om formele maar ook om materiële gelijke behandeling. Getoetst moet 
worden of sociale zekerheidsregelingen de ongelijkheid tussen mannen en 
vrouwen niet nodeloos versterken. Daarbij heeft het sociale zekerheidsbeleid 
overigens niet de taak een voortrekkersfunctie te vervullen, maar zal wel 
zoveel mogelijk gelijkelijk in moeten spelen op allerlei soorten leef- en 
arbeidspatronen, die op ons afkomen. 

Om voor partners materieel de voorwaarden te scheppen om de inko-
mensverwervende taken evenwichtiger te delen, is belangrijk dat het 
gezamenlijk arbeidsinkomen, indien door beide partners ieder voor een 
deel verdiend, in dezelfde mate beschermd is als wanneer een zelfde 
inkomen door een van de twee alleen zou worden verdiend. Beide keuze-
mogelijkheden zijn dan voor hen gelijkwaardig. Uit deze doelstelling moet 
niet worden afgeleid dat dan ook de bestaande «extra» bescherming die op 
sociaal minimumniveau wordt gegeven aan degenen die alleen de kost 
verdienen, zou moeten verdwijnen. Dit element van bescherming van het 
sociaal minimum kan pas op termijn langzaam verminderen, naarmate 
emancipatieprocessen zover vorderen dat zij toelaten om van beide 
partners in een leefeenheid te verlangen dat zij in eigen levensonderhoud 
voorzien. Hier prevaleert het belang van het voorzien in het sociaal minimum. 

Overigens wordt aan deze mogelijkheid van verdeling van arbeid 
- uitgaande van een toereikende bescherming van inkomen uit deeltijd-
arbeid - het meest voldaan door uitkeringsrechten die, in situaties dat man 
en vrouw beide werken, individueel, onafhankelijk van arbeid en inkomen 
van de partner, verstrekt worden. Zo'n individualisering past ook logisch bij 
de loondervingsfunctie van de sociale zekerheid. Deze loondervingsfunctie 
kan echter niet onbegrensd zijn. Een voor allen, en gelijkelijk voor mannen 
en vrouwen, geldende beperking van uitkeringen op grond van de loonder-
vingsfunctie in hoogte doet aan de mogelijkheid van verdeling van arbeid 
op zichzelf niet af. Vanuit emancipatie-oogpunt kritischer is een beperking 
van de loondervingsfunctie naar duur. Een tijdens deelname aan het 
arbeidsproces van beide partners ontbrekende financiële afhankelijkheids-
relatie kan dan in een uitkeringssituatie na verloop van tijd wel ontstaan. 
Een beperking van de loondervingsfunctie naar duur leidt er immers toe 
dat daarna slechts uitkeringen op basis van de minimumbehoeftefunctie 
van de leefeenheid als geheel mogelijk zijn. Daarbij vindt toetsing op 
inkomen van de andere partner plaats. Wordt dit effect niet gewenst dan 
zou dat slechts oplosbaar zijn door de loondervingsfunctie - onder bepaalde 
omstandigheden en voorwaarden - in de tijd niet volledig te laten vervallen. 

Een ander voorbeeld van afgrenzing van de uitkering naar hoogte en/of 
duur kan zijn een eventueel in te voeren toetsing op het arbeidsverleden. 
Hierin zou dan voor vrouwen het gevaar schuilen van materiële ongelijkheid. 
Tot nu toe is immers de maatschappij nog dusdanig ingericht, dat aan de 
vrouw voornamelijk de taak van de opvoeding en verzorging van de 
kinderen toekomt, waardoor zij vaak een aantal jaren buiten het arbeids-
proces staat. Zolang deze situatie nog bestaat zou in verband met een 
mogelijke toetsing op arbeidsverleden voor de vrouw eventueel een 
positieve correctie kunnen plaatsvinden door bij voorbeeld dergelijke jaren 
in zekere mate toch mee te tellen. 
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De derde EG-Richtlijn heeft eveneens een beginsel van gelijke behandeling 
als uitgangspunt. In EG-verband is de eerste stap naar gelijke behandeling 
overigens ook niet gedaan op het gebied van de sociale zekerheid, maar is 
deze eerst gezocht in de primaire sfeer (gelijke beloning, resp. maatregelen 
ten aanzien van het arbeidsproces). Over de derde Richtlijn vindt inmiddels 
nationaal en internationaal discussie plaats. Een belangrijk onderdeel van 
deze discussie vormt de vraag wat bedoeld wordt met «indirecte discrimi-
natie», hetgeen in de richtlijn als ongeoorloofd wordt bestempeld. In het 
nieuwe actieprogramma van de Gemeenschap inzake de bevordering van 
gelijke kansen van man en vrouw (van 10 december 1981) wordt onderkend 
dat hier een probleem ligt en dat dit begrip nader gedefinieerd moet 
worden. Hoewel de duidelijkheid van de EG-Richtlijn te wensen overlaat, 
tekent zich wel af door de context waarin deze geplaatst wordt via dit 
actieprogramma dat het streven gericht is op het meer onafhankelijk van 
anderen vaststellen van rechten (en plichten). In het kader van de gelijkbe-
rechtiging van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid zou overigens 
ook de toekenning van een weduwnaarspensioen aan de orde kunnen 
komen. 

4. EEN STRUCTUUR-ANALYSE VAN HET STELSEL VAN INKOMENS-
VERVANGENDE REGELINGEN 

4.1. Algemeen 

In de vorige paragrafen zijn groei en inhoud van het bestaande stelsel 
van inkomensvervangende regelingen beschreven en werden aan de 
belangrijkste uitgangspunten nadere beschouwingen gewijd. Die uitgangs-
punten dienen als vertrekpunt voor deze paragraaf, waarin wordt getracht 
te komen tot een schets van een consistente structuur voor het stelsel van 
inkomensvervangende regelingen als geheel. In die structuur spelen een 
sleutelrol: 

- het onderscheid tussen loondervingsfunctie en minimum-behoeftefunc-
tie; 

- veronderstelde loonderving en veronderstelde behoefte/draagkracht 
versus feitelijke loonderving en feitelijke behoefte/draagkracht; en 

- het wel of niet rekening houden met de behoefte/draagkracht van de 
leefeenheid waartoe de uitkeringsgerechtigde behoort. 

Op grond van het bedoelde onderscheid kunnen uitkeringen analytisch 
worden verdeeld in twee schijven, een schijf tot het niveau van een sociaal 
minimum, en een schijf boven dat niveau. 

De eerstgenoemde schijf wordt door alle inkomensvervangende regelin-
gen gedekt, of wel op grond van de loondervingsfunctie, of wel op grond 
van de minimum-behoeftefunctie. De bovenminimale schijf wordt - tot aan 
een zeker maximumniveau - gedekt door in het arbeidsbestel verankerde 
loondervingsregelingen als WW, ZW, WAO en aanvullende pensioenrege-
lingen, en ook door de WWV. Daar werkt uitsluitend de loondervingsfunctie. 

Binnen de eerstgenoemde schijf - tot het niveau van een sociaal 
minimum - kan een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds een 
«individueel minimum», en anderzijds een daarboven uitgaand deel. Dit 
laatste deel vult het «individuele» deel aan tot ten hoogste het niveau van 
het netto-minimumloon, op grond van overwegingen die verband houden 
met de (veronderstelde) behoefte/draagkracht van de leefeenheid waartoe 
de uitkeringsgerechtigde behoort. Aldus bezien bestaat een uitkering 
steeds uit één, twee of drie van de volgende componenten: 

- een «individuele» uitkeringscomponenttot een sociaal-minimumniveau 
(basisuitkering); 

- een uitkeringscomponent, die het individueel minimum aanvult in die 
gevallen waarin de uitkeringsgerechtigde de financiële zorg heeft voor 
anderen binnen de leefeenheid (toeslag); 

- een bovenminimale uitkeringscomponent (aanvulling). 
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Ook in de tweede schijf (de aanvulling) laat zich theoretisch een soortgelijke 
tweedeling denken als hier in de eerste schijf is aangebracht, dus een 
splitsing in enerzijds een individuele component en anderzijds een toeslag, 
die verband houdt met de financiële zorg voor anderen binnen de leefeen-
heid. Deze theoretische mogelijkheid, die in het bestaande stelsel geen 
basis vindt, lijkt, gezien de verankering van zeker de bovenminimale 
loondervingsregelingen in het arbeidsbestel, in het kader van deze notitie 
minder relevant, en wordt daarom in onderstaande beschouwingen verder 
niet betrokken. 

In de hierna volgende paragrafen wordt eerst dieper ingegaan op de 
kenmerken en mogelijkheden van de eerste schijf (paragraaf 4.2), en 
vervolgens op die van de tweede, bovenminimale (4.3). Centraal staan 
daarbij vragen betreffende 

- het niveau van de drie onderscheiden componenten; 
- de voorwaarden voor het recht op elk van de componenten. 

Daaraan voorafgaand moet hier nog worden opgemerkt, dat met de 
gepresenteerde, analytische onderverdeling in componenten niet gezegd 
wil zijn, dat de vormgeving van de regelingen, waarin een eventuele 
nieuwe structuur wordt geformaliseerd, door die onderverdeling zou 
moeten worden bepaald. 

4.2. Recht op een sociaal minimum 

In deze paragraaf wordt, zoals gezegd, de eerste schijf tot het niveau van 
een sociaal minimum besproken. 

Het niveau van het sociaal minimum - thans voor leefeenheden gelijk 
aan het netto-minimumloon - is voor de structuur niet relevant en blijft 
daarom hier buiten beschouwing. Kenmerkend voor de eerste schijf is, dat 
loondervingsfunctie en minimum-behoeftefunctie beide een rol spelen. Een 
uitkering tot het niveau van een sociaal minimum kan worden verstrekt op 
grond van de loondervingsfunctie of op grond van de minimumbehoefte-
functie. Het is ook mogelijk dat die uitkering deels (bij voorbeeld tot het 
niveau van de individuele component) voortvloeit uit de loondervingsfunctie 
en voor het overige uit de minimumbehoeftefunctie. 

Om de gedachte te bepalen, wordt eerst (4.2.1) afzonderlijk aandacht 
besteed aan de individuele component en vervolgens (4.2.2) aan de 
hierboven als toeslag aangeduide component, zoals die beide componenten 
in het bestaande stelsel kunnen worden onderkend. Daarna wordt ten 
aanzien van de beide componenten aangegeven, welke vragen beantwoor-
ding behoeven, vooraleer in de toekomst zal kunnen worden toegewerkt 
naar een consistente structuur. 

4.2.1. Basisuitkering 

Wat betreft het niveau van de basisuitkering - de individuele component 
van de onderste schijf - kan in de bestaande situatie als volgt een drieledig 
onderscheid worden gemaakt: 

a. de minimumdagloonregelen, als doorwerking van de minimumbehoef-
tefunctie in regelingen die overigens uitsluitend een loondervingsfunctie 
hebben. De bescherming die deze minimumdagloonregelen bieden, geldt 
tot 100% van het netto-minimumloon, zodat in deze sfeer van een afzon-
derlijke individuele component geen sprake lijkt te zijn. Deze bescherming 
geldt echter - afgezien van de dagloonregelen van de WAO - over het 
algemeen slechts in die gevallen, waarin de uitkering geacht wordt ook in 
het levensonderhoud van een ander binnen de leefeenheid te voorzien. 
Voor diegenen, te wier aanzien deze veronderstelling niet wordt gehanteerd, 
geldt - ervan uitgaande dat zij tenminste het wettelijk minimumloon 
verdienen - een (bruto) ondergrens van 80% (WWV: 75%) van het bruto-
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minimumloon. In de termen van de in 4.1 geïntroduceerde driedeling kan 
de huidige uitkering tot het niveau van bruto 80% (75%) van het (bruto) 
minimumloon worden aangeduid als de individuele component. 

b. de volksverzekeringen. Deze verzekeringen bevatten vrijwel altijd een 
individuele uitkeringscomponent van 70% van het netto minimumloon. 
Deze regel kent - afgezien van de lagere grondslagen voor jeugdigen in de 
AAW - slechts één belangwekkende uitzondering, namelijk in de AAW in 
het geval dat de partners binnen een leefeenheid beiden recht hebben op 
een volledige uitkering ingevolge die wet. De som van beider uitkering is 
dan niet 140% doch 100% van het netto-minimumloon. De individuele 
component krimpt in dat geval dus tot 50%, kennelijk op grond van de 
besparende werking van een gezamenlijk gevoerde huishouding 
(een typisch behoefte/draagkracht-motief). 

c. de Algemene Bijstandswet. Ook hier speelt voor de individuele 
component het niveau van 70% van het netto minimumloon een belangrijke 
rol. In de sfeer van deze zuiver op behoefte/draagkrachtelementen geba-
seerde regeling heeft die 70% echter de betekenis van een maximumniveau: 
de eigen middelen van de uitkeringsgerechtigde worden tot 70% gesup-
pleerd. 

Ook voor de criteria voor het recht op de individuele uitkeringscomponent 
is het hierboven gemaakte drieledige onderscheid relevant. Voor het recht 
op basisuitkering ingevolge de regelingen, genoemd onder a en onder c 
gelden altijd feitelijke criteria, namelijk: 

- feitelijke loonderving (wegens werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) 
bij de regelingen, genoemd onder a; 

- feitelijke behoefte (het feitelijk ontbreken van voldoende middelen om 
in het bestaan te voorzien) bij de Algemene Bijstandswet. 

Wat betreft de regelingen, genoemd onder b (de volksverzekeringen) 
moet onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de AAW en anderzijds 
AOW en AWW. Vooropgesteld zij, dat het in al die regelingen, waar het 
betreft de individuele component, gaat om inkomensderving. De AAW eist 
echter feitelijke derving van inkomsten (uit arbeid), in AWW en AOW 
daarentegen wordt verondersteld, dat bij het zich voordoen van het risico 
(overlijden, ouderdom) inkomensderving optreedt. 

4.2.2. Toeslag 

Het niveau van de toeslag (het bovenste deel van de uitkeringsschijf tot 
een sociaal-minimumniveau) is gelijk aan het verschil tussen het niveau 
van de hiervoor als individuele component bestempelde (delen van) 
uitkeringen en het niveau van het voor een leefeenheid geldende sociaal 
minimum. De verschillen in niveau tussen de hiervoor onderscheiden 
regelingen komen dus ook tot uitdrukking in het niveau van de uitkerings-
component die de financiële zorg voor anderen dekt. 

Voor de AAW geldt overigens als bijzonderheid dat deze uitkeringsconv 
ponent twee niveaus kent: de aanvulling bedraagt of 15% of 30% van het 
netto-minimumloon (afhankelijk van de hoogte van de gezinsinkomsten). 

Voor het recht op de toeslag ingevolge een bepaalde regeling gelden in 
eerste instantie dezelfde criteria als voor de basisuitkering ingevolge 
diezelfde regeling, dus 

- feitelijke loonderving (minimumdagloonregelen) 
- feitelijke derving van inkomsten (AAW) 
- veronderstelde derving van inkomsten (AWW, AOW) of 
- feitelijke behoefte. 

Daarnaast geldt steeds het voor de toeslag kenmerkende criterium van 
het hebben van de financiële zorg voor anderen (partner en/of kinderen) 
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binnen de leefeenheid. Ook dat criterium is soms feitelijk, soms veronder-
steld. Feitelijk is het, als voor het recht op toeslag vereist is het feitelijk 
bestaan van de noodzaak om financieel voor anderen binnen de leefeenheid 
te zorgen, dus als niet alleen rekening wordt gehouden met de samenstelling 
van de leefeenheid, maar ook met de behoefte/draagkracht daarvan. Alles 
bijeengenomen doen zich dan - globaal - de volgende combinaties van 
criteria voor het recht op toeslag voor: 

- feitelijke loonderving en verondersteldezorg(minimumdagloonregelen) 
- feitelijke derving van inkomsten en feitelijke zorg (AAW) 
- veronderstelde derving van inkomsten en veronderstelde zorg (AWW, 

AOW) en 
- feitelijke behoefte en feitelijke zorg (ABW). 

4.2.3. Te maken keuzen 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat, om te kunnen komen tot een 
duidelijk beeld van de structuur van de uitkeringen tot het niveau van een 
sociaal minimum, onder meer antwoord nodig is op de vraag, voor wie 
recht op de «individuele component» bestaat en tot welk niveau. Moet het 
niveau liggen op 80% (75%) bruto van het bruto minimumloon (de loon-
dervingsregelingen), op 70% van het netto-minimumloon, op 50% (vgl. de 
AAW bij twee uitkeringen binnen één leefeenheid), of op nog weer een 
ander niveau? Vragen die ook aan de orde zijn gesteld in de adviesaanvrage 
aan de SER van 17 juli 1981 over gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen in de AOW. 

Tot op heden is als uitgangspunt veelal aanvaard, dat de alleenstaande 
om op aanvaardbare wijze in zijn onderhoud te kunnen voorzien, ten 
minste 70% van het netto-minimumloon nodig heeft en de leefeenheid ten 
minste 100%. Ook al kunnen bij de feitelijke precisie van deze 70/100-ver-
houding vraagtekens worden geplaatst, een alleenstaande heeft - hoe men 
het ook wendt of keert - vanwege het ontbreken van de besparende 
werking van een gezamenlijk gevoerde huishouding meer nodig dan de 
helft van de uitkering, die een leefeenheid nodig heeft voor eenzelfde 
niveau van behoeftebevrediging. Zou om die reden de individuele compo-
nent hoger moeten uitvallen dan 50%, dan rijst vanzelf de vraag wat te 
doen als binnen een leefeenheid twee personen recht hebben op zo'n 
«individuele component». De som van beider uitkering komt dan immers 
boven de 100%. Is er dan in alle gevallen reden om - zoals nu in de AAW -
die som terug te brengen tot 100%? Hierbij moet met name rekening 
worden gehouden met het effect van zo'n beperking op de materiële 
voorwaarden voor partners om de betaalde arbeid gelijker te verdelen. 
Zo'n beperking kan er immers toe leiden, dat hetzelfde inkomen, verdiend 
door één partner, beter beschermd is dan wanneer het door beide partners 
gezamenlijk wordt verdiend. 

Moet, als het gaat om beperking tot 100%, meespelen het antwoord op 
de vraag, welke «functie» aan het werk is? Kan worden gesteld, dat er bij 
uitkering op grond van de loondervingsfunctie voor een beperking tot 
100% geen goede grond is, doch wel als de uitkeringen uitsluitend op 
grond van de behoeftefunctie worden verstrekt? Of moet, binnen de 
loondervingsfunctie, weer onderscheid worden gemaakt tussen feitelijke 
loonderving en veronderstelde loonderving? Bevestigende beantwoording 
van deze laatste vraag zou bij voorbeeld wat betreft de AOW, kunnen 
leiden tot een verschillende behandeling van enerzijds gevallen, waarin de 
loonderving zich bij beide partners ook feitelijk voordoet en anderzijds de 
overige gevallen. Bij feitelijke loonderving van beide partners zou de 
gezamenlijke uitkering de 100% te boven gaan, in de overige gevallen niet. 
Neemt men als uitgangspunt, dat de «individuele component» niet hoger 
dan 70% moet zijn, dan rijst de vraag of dit ook moet worden volgehouden 
voor de uitkeringen wegens feitelijke loonderving. In paragraaf 4.2.1 is 
uiteengezet dat, voor zover binnen die regelingen thans een herkenbare 
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individuele component kan worden aangetroffen, die component op een 
hoger niveau dan 70% ligt. Om het niveau van 70% in de «individuele 
component» tot het sociaal minimumniveau te kunnen hanteren, zouden 
de uitkeringspercentages van de betrokken regelingen drastisch moeten 
worden verlaagd, wil althans een met het inkomen stijgend totaal-uitke-
ringspercentage worden vermeden. 

Beantwoording van de voorgaande vragen levert in beginsel tevens het 
antwoord op de volgende vraag: welk niveau is gewenst voor de toeslag 
(de component, die de financiële zorg voor anderen dekt)? Dat niveau zal 
immers gelijk zijn aan het verschil tussen het niveau van de individuele 
component en het voor een leefeenheid geldende sociaal minimum. 

Een andere, met name vanuit een oogpunt van emancipatoire ontwikke-
lingen fundamentele vraag is, aan wie het recht op deze, op de behoefte/ 
draagkracht van een leefeenheid gebaseerde toeslag moet toekomen. In 
paragraaf 3.5.3. is deze vraag al aan de orde gesteld. Twee alternatieven 
kwamen daar aan de orde: toekenning aan degene die de financiële zorg 
heeft, of toekennen aan de financieel afhankelijke partner zelf. Denkbaar is 
in dit verband het recht op de toeslag te regelen in een qua structuur met 
de Algemene Kinderbijslagwet vergelijkbare «gezinstoeslagen»-wet. 
Gesteld zou kunnen worden, dat de noodzaak deze keuze te maken van 
voorbijgaande aard is. Zodra als gevolg van emancipatoire veranderingen 
in de maatschappij de mogelijkheid tot gelijke participatie aan het arbeids-
proces is gecreëerd, zal het hebben van de financiële zorg voor een 
partner een minder voorkomend verschijnsel zijn. In die gevallen, waarin 
nog wel sprake is van een financieel afhankelijke partner, zal daarvoor 
bewust gekozen zijn. Thans is het echter zover nog niet. Een keuze ten 
aanzien van de vormgeving van de toeslag zal moeten worden gemaakt. 

Een volgende vraag kan zijn, of voor het recht op het hier bedoelde deel 
van de uitkering moet/mag worden uitgegaan van een veronderstelde 
financiële zorg voor anderen binnen een leefeenheid dan wel of die financiële 
last ook feitelijk op de uitkeringsgerechtigde moet drukken. 

Ten slotte geldt de vraag, of die financiële zorg voor anderen 
allereerst uit het eigen inkomen moet worden gedekt (arbeidsinkomen, dan 
wel individuele basisuitkering + aanvullende uitkering) of dat de sociale 
zekerheid reeds op een eerder moment moet inspringen. Dat laatste is het 
geval als de toeslag wordt gegeven los van de vraag of er een aanvullende 
uitkering is, waaruit de financiële zorg voor anderen binnen de leefeenheid 
kan worden gedekt. De vraag zou dan rijzen waarom ook niet bij een 
arbeidsinkomen een toeslag geven wegens financiële zorg voor een 
partner (zoals kinderbijslag wegens de financiële zorg voor de kinderen). 

4.3. De uitkeringscomponent wegens loonderving boven het sociaal 
minimum 

Met betrekking tot de uitkeringscomponent boven het sociaal minimum 
gaat het uitsluitend om feitelijke loonderving. De minimumbehoeftefunctie 
speelt bij deze uitkeringscomponent in het geheel geen rol. Met andere 
woorden, de uitkeringscomponent is gericht op diegenen die wegens 
ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of ouderdom niet meer 
deelnemen aan het arbeidsproces. 

Het inkomensdeel waarover het hier gaat, bestaat thans uit het verschil 
tussen het maximuminkomen, dat voor dekking in aanmerking komt en 
het minimumloon. Kenmerkend voor de bovenminimale uitkeringscompo-
nent is het strikt individuele karakter ervan. Het gaat immers om feitelijke 
loonderving. Die feitelijke loonderving ligt direct in het verlengde van de 
verrichte arbeid. Anti-cumulatie toepassen ingeval er binnen een leefeenheid 
sprake is van meer dan één bovenminimale loondervingsuitkering ligt 
daarom minder voor de hand. Een vraag is echter, hoe dit zich verdraagt 
met de omvang van de voor overdrachtsuitgaven beschikbare middelen. 

Met betrekking tot de bovenminimale uitkeringscomponent komt 
allereerst de vraag aan de orde van de omvang van de collectieve dekking. 
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Over welk inkomensgebied gaat het? Anders gezegd, hoever moet de 
verplichte collectieve dekking reiken? Uit het oogpunt van beperking van 
de collectieve sector is er veel voor te zeggen om een beperking aan te 
brengen van het niveau van de collectieve, verplichte dekking. In dit 
verband zij verwezen naar paragraaf 3, waar aan de orde is gesteld de 
mogelijkheid van beperking van de bovenminimale component naar duur 
en naar (maximum)niveau. 

Voor de bovenminimale uitkeringscomponent zal voorts antwoord 
moeten worden gegeven op de vraag welk uitkeringspercentage moet 
worden gekozen. Op dit moment is dit percentage soms 75, soms 80 en 
soms 100. Wat dit laatste percentage betreft moet vooral worden gedacht 
aan bovenwettelijke uitkeringen (de semi-collectieve sector). Bij de te 
maken keuze zal ook de mogelijkheid een z.g. glijdende schaal in te voeren, 
moeten worden meegewogen. Duidelijk is dat hierbij vooral inkomenspoli-
tieke overwegingen zullen dienen te gelden. 

Vervolgens zal moeten worden bezien of, en zo ja, op welke wijze, de 
uitkering naar duur moet worden beperkt. Eerder in deze notitie - zie 
paragraaf 3.3 - is een aantal overwegingen genoemd om te komen tot een 
dergelijke beperking. Dit zou dan inhouden dat de uitkering na verloop van 
tijd (al dan niet volledig) wordt afgebouwd. Voor het tempo van afbouw 
zouden bij voorbeeld het arbeidsverleden en de leeftijd als criteria kunnen 
gaan gelden. Dat zou ertoe kunnen leiden, dat bij een lang arbeidsverleden, 
gecombineerd met een relatief hoge leeftijd, de afbouw niet tot een 
terugval in inkomen tot het niveau van het sociaal minimum zou leiden. Bij 
de vraag of de uitkering naar duur moet worden beperkt, neemt de ouder-
domsvoorziening een aparte plaats in. Het spreekt voor zich dat hier een 
beperking van de duur van de uitkering niet mogelijk is. 

In samenhang met de vraag of de duur van de uitkering moet worden 
beperkt, zal de vraag aan de orde dienen te komen of de oorzaak van de 
loonderving van invloed moeten zijn op de hoogte van de uitkering. Daarbij 
zal onder meer aandacht moeten worden geschonken aan de bijzondere 
bescherming in geval van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Dit mede 
gelet op de wettelijke aansprakelijkheid van werkgevers en internationale 
verdragen. Nagegaan zou onder meer kunnen worden of in die gevallen 
een (gedifferentieerde) regeling in de bovenwettelijke sfeer voor rekening 
van werkgevers een oplossing biedt. 

4.4. Alternatieven voor een toekomstige vormgeving van het stelsel van 
sociale zekerheid 

In deze paragraaf is een aantal componenten onderscheiden waarin 
een stelsel van sociale zekerheid kan worden ontleed. Het onderstaande 
schema laat de analytisch te onderscheiden componenten nog eens zien: 

Loondervings-
functie 

Minimum-behoeftefunctie Loondervings-
functie 

individueel zorg voor 
anderen 

Schijf tot aan het 
sociaal "minimumniveau X X X 
Schijf boven het 
sociaal "minimumniveau X (X) 

De bespreking van de te onderscheiden componenten heeft per «schijf» 
plaatsgevonden. Kijkend naar het schema is «schijfs»-gewijze (dat wil 
zeggen per regel) een aantal vragen geformuleerd. Daarmee is echter niet 
gezegd, dat ook een schijfsgewijze opbouw (afzonderlijk uitkeringsregelin-
gen onder het sociaal-minimum-niveau en boven het sociaal-minimumni-
veau) van het stelsel nodig is. De noodzakelijke keuzen zouden geen andere 
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zijn, wanneer de vragen per kolom uit bovenstaand schema zouden zijn 
gesteld. Een opbouw van het stelsel, waarbij uitkeringsregelingen wegens 
loonderving (over het totale verdiende inkomen) enerzijds en vanuit de 
minimum-behoeftefuncWe anderzijds tot stand komen, is evenzeer denkbaar. 
Ook dan vormt echter het sociaal minimum een kritische grens. Met name 
is de vraag relevant of onder en boven het sociaal-minimum-niveau vanuit 
de loondervingsfunctie op wettelijk verplichte basis in dezelfde mate 
(kring, duur, criteria, uitkeringspercentage) bescherming moet worden 
geboden. Dan kan wel, maar het hoeft niet. 

Een tweetal hoofdalternatieven ten aanzien van een toekomstige vorm-
geving van het stelsel van sociale zekerheid is aldus onderkend. Binnen 
ieder van de twee hoofdalternatieven zijn varianten denkbaar, afhankelijk 
van de antwoorden op de gestelde vragen. 

Het eerste hoofdalternatief leidt tot modellen zoals vorig jaar uitgewerkt 
in de Heroverweging (twee-trajectensysteem). Daarin vormen uitkeringsre-
gelingen tot aan het sociaal-minimumniveau de onderbouw. Die onderbouw 
dekt zowel vanuit de loondervingsfunctie als vanuit de minimum-behoefte-
functie risico's tot aan het minimumloon. Daarnaast is er in geval van 
loonderving een bovenbouw (boven het minimumloon), die naar duur al 
dan niet kan worden begrensd. 

Het tweede hoofdalternatief leidt tot modellen waarbij regelingen 
gebaseerd op de minimum-behoeftefunctie als een vangnet fungeren. Pas 
wanneer gezien vanuit de loondervingsfunctie geen uitkeringsrechten 
bestaan, de uitkeringsduur is verstreken of het uitkeringsniveau getoetst 
aan het relevante sociaal minimum onvoldoende is, wordt dat «vangnet» 
effectief. Overigens kan dat «vangnet» al dan niet mede in loondervingsre-
gelingen worden ingebouwd. 

De uitwerking van beide hoofdalternatieven in concrete modellen vraagt 
echter - het zij nogmaals herhaald - om beantwoording van de voor ieder 
van de analytisch onderscheiden componenten gestelde vragen. 

4.5. Gevolgen voor de structuur van de financiering 

De financiering van het huidige stelsel van sociale zekerheid is een 
verbrokkeld geheel. Sommige regelingen worden uit algemene middelen 
gefinancierd. Bij andere gebeurt de financiering via premies van werknemers, 
van werkgevers of van beiden. Ook mengvormen komen voor: premiefinan-
ciering kan samengaan met rijksbijdragen. Ook in het huidige stelsel zou 
een logischer structuur voor de financiering denkbaar zijn. 

De vormgeving van het sociale zekerheidsstelsel wordt primair bepaald 
door de structuur van de prestatiekant, de uitkeringen. De wijze van 
financieren is daaraan ondergeschikt. Eerst moet met betrekking tot de 
uitkeringskant een richtinggevende discussie plaatsvinden. Naar aanleiding 
van de gemaakte keuzen kan dan de structuur van de financiering van de 
sociale zekerheid worden bepaald. 

Hier kan slechts de vraag worden gesteld of en in hoeverre het onderscheid 
in loondervingsfunctie en minimum-behoeftefunctie ook in de financierings-
wijze moet doorwerken. Denkbaar zou zijn de op loonderving gebaseerde 
uitkeringen allereerst uit premies op het loon te betalen; de minimum-be-
hoeftefunctie zou in een dergelijke vraagstelling in hoofdzaak voor financie-
ring uit de algemene middelen in aanmerking komen. Daarmee verband 
houdt de vraag in hoeverre de premies een individueel karakter moeten 
hebben of dat ook premies per leefeenheid kunnen worden geheven. In het 
huidige stelsel kennen de werknemersverzekeringen individuele premiehef-
fing over het loon, terwijl de volksverzekeringen gefinancierd worden door 
premies op het gezinsinkomen. Ook het antwoord hierop zal in eerste 
instanties worden bepaald door de normering van de uitkeringen. 

Opgemerkt wordt nog, dat bij wijziging in de structuur en de financiering 
van de werknemersverzekeringen uiteraard ook de samenhang met de 
verplichte ziekenfondsverzekering moet worden bezien. 
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