
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1981-1982 

17475 Herziening van het stelsel van sociale zekerheid 

Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 9 juni 1982 

Bijgaand zend ik u een notitie over de herziening van het stelsel van 
sociale zekerheid. Deze notitie is nog door Staatssecretaris Mevrouw Dales 
voorbereid en aan de Ministerraad aangeboden. 

Gelet op de wens van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, én van zowel het vorige als dit kabinet, nog vóór het 
zomerreces voor doelstellingen en uitgangspunten van een toekomstig 
stelsel van sociale zekerheid van gedachten te kunnen wisselen, zend ik u 
de notitie toe in hoofdzaak in de vorm waarin ik die bij mijn optreden als 
Minister aantrof. Het karakter van de notitie maakt dat ook mogelijk. Het is 
een notitie waarin vragenderwijs de betekenis van de verschillende 
uitgangspunten voor een stelsel van sociale zekerheid worden nagegaan in 
het licht van veranderende maatschappelijke opvattingen en economische 
omstandigheden. Waar deze notitie spreekt over het regeerakkoord of de 
regeringsverklaring worden daarmee bedoeld de desbetreffende stukken 
van het vorige kabinet. Wel zijn, naar aanleiding van in de Ministerraad 
in zijn huidige samenstelling gemaakte opmerkingen, van mijn kant enkele 
passages toegevoegd over de vermogenstoets in de RWW, over het 
weduwnaarspensioen en over financiering van de verplichte ziekenfonds-
verzekering. 

Mede op basis van de gedachtenwisseling met de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal het kabinet een globale keuze 
maken ten aanzien van de richting van uitwerking. Vervolgens meen ik dat 
nog dit najaar advies moet worden gevraagd aan in ieder geval de Sociaal-
Economische Raad en de Emancipatieraad. Mede langs die weg wordt het 
mogelijk de noodzakelijke maatregelen voor 1982 en volgende jaren in een 
meer structureel kader te plaatsen. 

Ik hoop door de gedachtenwisseling in voornoemde commissie een 
vruchtbare, zo mogelijk gemeenschappelijke basis voor de ontwikkeling 
van dat structurele kader te verkrijgen. 

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