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Bij de mondel inge behandel ing van de begrot ing van het Departement 
van Sociale Zaken voor het dienstjaar 1979 heeft de Tweede Kamer besloten 
over het vo lumebele id een afzonderli jke discussie te voeren in een openba-
re commissievergader ing. 

Ter voorbereid ing op die discussie is aan ons verzocht een notitie op te 
stellen met betrekking tot de beleidsplannen ten aanzien van het volumebe-
leid. Deze notit ie doen wi j u hierbij toekomen. 

Gaarne wi l len wi j daarbij het volgende opmerken: 
1. De mogel i jkheden om het beroep op sociale-zekerheidsuitkeringen te 

beperken zijn voor een zeer belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin 
arbeidsplaatsen beschikbaar zijn. De st i jging van het beroep op sociale-ze-
kerheidsuitkeringen in de afgelopen jaren is dan ook in aanzienlijke mate het 
gevolg van de slechter geworden economische situatie. Fundamentele op-
lossingen op dat terrein streeft de Regering na met een algemeen beleids-
programma, waarvan de hoofdl i jnen zijn aangegeven in Bestek'81. 

2. Gelet op deze randvoorwaarde zal een volumebeleid zich in hoofdzaak 
moeten richten op het terugdr ingen van «onnodige» werkloosheid en ver-
mijdbaar verzuim wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid. Voorkomen 
moet worden dat arbeidsplaatsen onnodig onbezet bli jven. Hierop werd in 
Bestek '81 gewezen. Bovendien zijn in de nota over de voortgang van Bestek 
'81 reeds een aantal daarop gerichte maatregelen in de sfeer van het vo lu-
mebeleid genoemd. 

3. Gegeven de aard van de volume-factoren vormt het beleid dat te dien 
aanzien word t gevoerd in belangrijke mate een onderdeel van het algemene 
sociale en sociaal-economische beleid. De maatregelen in de sfeer van de 
sociale zekerheid liggen in hoofdzaak in het verlengde van maatregelen op 
andere beleidsterreinen, zoals het arbeidsomstandigheden" en het arbeids-
voorzieningsbeleid. 

4. Uit het vorenstaande blijkt dat het volumebeleid niet als een geïsoleerd 
beleid kan worden gezien, maar dat het is ingebed in het totale regeringsbe-
leid. In deze notit ie is er niet naar gestreefd alle maatregelen die in het kader 
van dit totale beleid door de Regering zijn of worden getoffen en die soms 
direct, soms indirect bijdragen tot een beperking van de volumest i jg ing in 
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de sociale-zekerheidsregelingen te bespreken. Er zijn nameli jk reeds afzon-
derli jke gedachtenwissel ingen gaande of op korte termi jn te verwachten 
over belangri jke onderdelen van dit totale beleid. Wi j denken daarbi j in het 
bi jzonder aan het ontwerp-Arbeidsomstandighedenwet en de noti t ie over de 
jeugdwerk loosheid. Op de relatie met Bestek '81 werd reeds gewezen. 

5. Gezien de maatschappeli jke onaanvaardbaarheid van een ongeremde 
groei van het beroep op sociale zekerheid en de ongewenste sociaal-econo-
mische consequenties die zulks met zich brengt achten wi j het evenwel 
noodzakelijk dat binnen het totale beleid, zoals dat hiervoor is aangeduid, 
bi jzondere aandacht wordt besteed aan de mogel i jkheden om vanuit het so-
ciale-zekerheidsstelsel en zijn ui tvoering in samenhang met maatregelen op 
andere beleidsterreinen een gericht beleid ter beperking van het beroep op 
sociale zekerheid te voeren. 

6. Bijgaande notit ie geeft dan ook in hoofdzaak een overzicht van de be-
leidsmaatregelen die in dit kader zijn getroffen of nog zullen worden getrof-
fen. De nadruk ligt daarbij op de maatregelen die op dit moment reeds func-
t ioneren en de bele idsvoornemens die nog in deze kabinetsperiode zullen 
worden ui tgewerkt. 

7. Wi j wi l len hier niet onvermeld laten dat aan het begin van dit jaar een 
overleg met de sociale partners is gestart over de knelpunten op de arbeids-
markt. De verwacht ing is, dat van de bevindingen, conclusies en aanbevelin-
gen, waartoe de tr ipart i te over leggroep is gekomen, eind augustus verslag 
zal kunnen worden gedaan aan de voorzitters van de centrale werknemers-
en werkgeversorganisat ies en aan de eerste ondertekenaar van deze brief. 
Gelet op de grote aandacht, die allerwege voor het vraagstuk van de aan-
slui t ing van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bestaat, zal de belangstel-
ling waarmede w i j naar dit verslag uitzien door velen, niet in het minst ook 
door de leden van het parlement, worden gedeeld. Wi j zeggen daarom gaar-
ne toe - en menen daarmede ook in de geest van de over leggroep te hande-
len - o m aan het verslag ruimere bekendheid te geven en het met name ook 
aan te bieden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Voor zover moge-
lijk zullen wi j de toezending aan het parlement vergezeld doen gaan van on-
ze pr imaire reacties op het verslag, waarin - naar wi j ver t rouwen - aankno-
pingspunten zullen worden gevonden voor maatregelen waarmede de oor-
zaken van de knelpunten op effectievere wijze kunnen worden bestreden. 

8. Wi j zijn verheugd dat bij de bespreking van deze notit ie over het vo lu-
mebeleid tevens een eerste verkennende discussie zal plaatsvinden over de 
inhoud van het inter imrapport «Organisatie van de beheersing van de soci-
ale zekerheid», dat u onlangs vergezeld van een brief met het kabinetsstand-
punt is aangeboden. 

9. Getracht word t een beeld te geven van de mate waarin het vo lumebe-
leid ertoe kan bi jdragen dat minder mensen een beroep op een sociale uitke-
ring hoeven te doen. De effectiviteit van het volumebele id is echter - onder 
meer door onvoldoende inzicht in de mate waar in dat beleid tot substitut ie-
effecten op de arbeidsmarkt leidt - slechts in beperkte mate meetbaar. Het 
zullen niet de f inanciële effecten zijn die in bi jgaande notitie centraal worden 
gesteld. Daarvoor gaat het kabinet uit van de ombuig ingen, zoals die in Be-
stek '81 en in de nota over de voortgang van Bestek '81 werden aangegeven. 
De maatregelen die nu worden voorgesteld vormen vooral een nadere invul-
l ing en concret isering van het daar geschetste beleid. Bovendien kunnen, zo-
als reeds in Bestek '81 en in de nota over de voortgang van Bestek '81 is 
gesteld, de matigingseffecten van het volumebele id slechts indicatief en 
voor een complex van maatregelen worden gekwanti f iceerd. 

In Bestek '81 werd geraamd dat het volumebele id tot een mat ig ing met 
f 500 m in . in 1981 kon leiden. Daaronder was begrepen een effect van f 200 
min. als gevolg van het tegengaan van misbruik en fraude in de fiscale sfeer. 
Daarnaast werd het mogeli jk geacht door verminder ing van «onnodige werk 
loosheid» f 200 min . en door het tegengaan van «vermijdbaar verzuim» ca. 
f 100 min . te besparen. Ook in deze laatste bedragen waren echter de bespa-
r ingen die het resultaat zijn van het tegengaan van oneigenli jk gebruik en 
misbruik in de sfeer van de sociale zekerheid begrepen. 
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Gegeven de gekozen benadering zal op de bestr i jd ing van oneigenli jk ge-
bruik en misbruik in deze notit ie vooral in inventariserende zin worden inge-
gaan, te meer omdat reeds een groot aantal act ivi teiten op dat terrein in 
gang zijn gezet (zie paragraaf 4.3.3). Oneigenli jk gebruik en misbruik maakt 
inbreuk op de aan het stelsel van sociale zekerheid ten grondslag l iggende 
solidariteit . Juist op g rond van de solidariteit mag , ook van individuele uitke-
r ingsgerechtigden én werkgevers, worden gevraagd om de omvang en duur 
van het beroep op sociale zekerheid waar mogel i jk te beperken. 

In de nota over de voor tgang van Bestek '81 is aangegeven welke effecten var 
een versnell ing en intensiver ing van het vo lumebele id mogen worden ver-
wacht : f 125 min. in 1979 oplopend tot f 150 min . in 1981. Daarbij is mede 
gerekend met maatregelen die erop gericht zijn de toest roming tot de Wet 
Sociale Werkvoorziening te beperken en de opbrengsten te vergroten bij 
voorbeeld door omzet t ing van niet-batenopleverende projecten in projecten 
die wel baten opleveren. In bi jgaande notit ie komt de WSW slechts ter spra-
ke voor zover de daar geboden voorzieningen als instrument worden gehan-
teerd om de doors t roming van gedeelteli jk arbeidsongeschikten vanuit de 
sociale zekerheidsregelingen naar het vri je bedri j fs leven te bevorderen. 

Ook is in de nota over de voor tgang van Bestek'81 genoemd het beperken 
van het oneigenli jk gebruik van ziektewetuitkering bij zwangerschap en be-
val l ing. Het kabinet w i l daar afzonderli jk op te rugkomen. 

Beide punten passen ook minder in de benader ing en afgrenzing van het 
vo lumebele id die, in aanslui t ing op bijlage III § 2, van Bestek '81 in bi jgaande 
noti t ie is gekozen. Niet de mogel i jkheden het vo lume in de sociale zekerheid 
te verminderen door het beperken van het aantal verzekerden c.q. het recht 
op uitkering, maar het voorkomen dat mensen bui ten hun schuld en onno-
dig een beroep op sociale zekerheid moeten doen, staat centraal. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. Albeda 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken, 
L. de Graaf 
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