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SAMENVATTING

Doelstelling
Onssterk uitgebouwdestelselvansocialezekerheidkan inzijnwerkingniet
losworden gezienvan demaatschappelijke ontwikkelingen inhun geheel.Een
analysevansamenhangen heeft deRaad tot deconclusiegeleiddat hetbestaandestelselonvoldoende istoegesneden ophet functioneren onderde
uiteenlopende economischeenmaatschappelijke omstandigheden diezichin
dekomendedecenniakunnenvoordoen. Hetstelselisdaarom aan eenverdergaandeherzieningtoedan thans methet oogopdehuidigeproblemen
wordt ondernomen.
Hierbijiseenbelangrijk uitgangspunt dat het inkomen, dealgemene
ontwikkeling,deopleidingendemondigheid vanhet merendeel van deburgersthansveelhogerzijn dan indetijd waarinhethuidige stelselvansociale
zekerheid gestaltekreeg.Daarom kan nu meerruimte worden gelatenvoor
persoonlijk initiatiefenkeuzevrijheid. Hetisechter ook zodatperiodenvan
economischecrisisenherstelelkaarwelzullen blijven afwisselen, zodatde
staat alsrisico-gemeenschap grenzen moet blijven stellen aan de persoonlijke
keuzevrijheid van zijn burgerswatbetreft hetverzekeren van het risicovan
inkomensderving. Dithoudt indat hetveiligstellenvansociale-minimumuitkeringen debelangrijkste functie moet zijnvandesocialezekerheid.Omdit
tebereiken iseenherbezinning nodigoverdewijzewaaropdeoverheid enerzijdsgestaltegeeft aandeonderlingesolidariteit enzichanderzijds verantwoordelijk achtvoordecontinuïteit inhet inkomensdeel dat boven hetsociale
minimum uitgaat.
Erbestaat eennauwerelatietussen arbeidsmarkt ensocialezekerheid.
Naast betaalde arbeid issocialezekerheid eenaanvullende bron vaninkomenszekerheid,waarvanhetbelangindeloopvan detijd isgegroeid.Tussen
dezetweebronnen van bestaanszekerheid manifesteert zicheen toenemende
spanning.Voordezespanningmoeteenoplossingworden gezocht.
Het huidigestelselisindeloopvan detijd ook uitermate complexen
ondoorzichtig gewordenvoor zoweldeuitvoerende instanties alsdeburgers.
Hoeweldemogelijkheden tot vergaande vereenvoudiging niet moetenworden
overschat, meentdeRaad dat metinachtnemingvan debelangrijke functies
diedesocialepartnersinonsbestelvervullen,tochwezenlijkestappen indeze
richtingkunnen wordengezet.
Deproblemen diezichvoordoen bijdeinmiddels door deregeringingang
gezetteoperatiesvoorherzieningvan het huidigestelsel,hebben deRaadgesterkt inzijn overtuigingdat wijzigingen dienen teworden ondernomen inhet
kadervan eenverderreikendperspectief.Metditrapport hoopt deRaadeen
grondigebezinningopgangtebrengen overeenstelsel dat tot ruim nade
komendeeeuwwisselingzalmoeten kunnen functioneren.
Problemenenknelpunten
Het bestaande stelselisvoltooid ineen tijd waarin werdverondersteld dat
volledigewerkgelegenheid dooroverheidsbeleid kanwordengehandhaafd en
hetstelseldraagt hiervanook desporen. Dezeopvatting isinmiddels achterhaald:perioden met volledigewerkgelegenheid kunnen worden afgewisseld
doorperioden metwerkloosheid vangroteomvang. Hieropishet stelselonvoldoende berekend. Bovendien ishet beroep opdesocialezekerheid sterk
toegenomen door maatschappelijke factoren diedestijds nietkonden worden
voorzien,zoalsdevergrijzing van debevolking,dehuishoudensverdunning, de
toenemendeberoepsdeelnemingvangehuwdevrouwenendegroeivandearbeidsongeschiktheid. Door aldezefactoren isdestrakkeband tussen arbeid

en sociale zekerheid minder vanzelfsprekend geworden en ishet belang van
het veilig stellen van de sociale-minimumuitkeringen meer op de voorgrond
getreden.
De koopkracht van de minimumuitkeringen issinds de totstandkoming van
het stelsel aanzienlijk verbeterd. Mede als gevolg van het optrekken van het
niveau van de minimumuitkeringen zijn de inkomensverschillen aan de voet
aanzienlijk afgenomen. Samen met de voortdurende stijging van het beroep
op de sociale zekerheid heeft dit ertoe geleid dat de collectieve uitgaven voor
sociale zekerheid sterk zijn gegroeid. Voor zover deze uitgaven worden afgewenteld op het kapitaalinkomen van bedrijven, kunnen hierdoor de investeringen en daarmee de werkgelegenheid in gevaar komen.
De sociale zekerheid wordt in belangrijke mate gefinancieerd door heffingen op arbeid. Het hoge niveau van de uitgaven heeft geleid tot hoge
arbeidskosten en tot een hoge marginale druk van inkomstenbelasting en
sociale premies. Hierdoor zijn de relatieve prijzen van arbeidsintensieve goederen en diensten gestegen, zodat de vraag naar deze produkten nadelig is beïnvloed en verschuiving van formele naar informele produktie in de hand is
gewerkt.
De flexibiliteit op de arbeidsmarkt schiet voelbaar te kort, onder meer als
gevolg van de structuur van-de sociale zekerheid, die nog sterk geënt is op de
idee van één kostwinner per gezin met een volle-tijdbaan. Deze idee,die ook
mede ten grondslag ligt aan het wettelijk minimumloon, sluit niet meer aan op
de werkelijke situatie. In tal van huishoudens brengen beide partners een
inkomen binnen.
Veel van het huidige stelsel werd vorm gegeven in een sociaal-cultureel klimaat dat aanzienlijk verschilde van het huidige. Het huwelijk met de man als
kostwinner en de vrouw als verantwoordelijke voor de huishouding en de zorg
voor de kinderen, vormde de dominante leefvorm. Nu werken echter veel
gehuwde vrouwen buitenshuis en heeft de eertijds dominante leefvorm, zowel
feitelijk als in de normatieve zin, veel aan betekenis verloren. Deze verschuivingen hebben de vraag actueel gemaakt in hoeverre voortaan in de sociale
zekerheid moet worden uitgegaan van individuele rechten en plichten,
ongeacht de sociale bindingen van het individu. Daarenboven zijn als gevolg
van steeds verdere differentiatie, voortkomend uit een streven naar een zo
groot mogelijke verdelende rechtvaardigheid en materiële gelijkheid, zowel de
doorzichtigheid van het stelsel voor de burgers als de uitvoerbaarheid van de
regelingen afgenomen.
De thans in behandeling zijnde stelselwijziging is in hoofdzaak gericht op
het terugdringen van de collectieve uitgaven voor sociale zekerheid. Daarnaast
spelen ook aanpassing van het stelsel aan de derde EG-richtlijn inzake de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, en de positie van oudere langdurig
werklozen een rol van betekenis. De problematiek van de hoge arbeidskosten,
degebrekkige flexibiliteit op de arbeidsmarkt en de noodzakelijke vereenvoudiging van het stelsel,istot nu toe echter onderbelicht gebleven.
Vooral in de literatuur wordt reeds geruime tijd aandacht besteed aan een
tweetal radicale alternatieven voor het bestaande stelsel, te weten de negatieve
inkomstenbelasting en het basisinkomen. Een integrale vervanging van de
huidige regelingen door een van beide alternatieven is in de Nederlandse
omstandigheden niet aan te bevelen. Dit wil echter niet zeggen dat ze geen
aantrekkelijke elementen bevatten die,zoals in het rapport blijkt, wel voor
toepassing in aanmerking kunnen komen.
Hetnieuwestelselin hoofdlijnen
Rekening houdend met de overwegingen en knelpunten die hiervoor zijn
samengevat, heeft de Raad de hoofdlijnen van een nieuw stelsel geformuleerd,
dat uit vier met elkaar samenhangende elementen bestaat.
1. Een gedeeltelijkbasisinkomen (gbi),waarop een ieder die rechtmatig in
Nederland verblijft en een ieder die thans onder de sociale verzekeringen
valt, recht heeft. Het gbi isvolledig geïndividualiseerd en gelijkgesteld aan
het verschil tussen het sociale minimum van een echtpaar en een alleen-

staande. Dit was per 1 januari 1985iets minder danƒ450 per maand. Het
wordt toegekend zonder dat hier de verplichting tegenover staat zich
beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. De invoering van het gbi gaat
gepaard met de afschaffing van het wettelijk minimumloon. Bejaarden,
weduwen, vroeg gehandicapten en blijvend invaliden ontvangen een verhoogd gbi op het niveau van het sociale minimum (te vergelijken met de
huidige AOW, AWW en AAW) en kinderen een verlaagd gbi (de huidige
kinderbijslag). Op de wijze van financiering en uitbetaling wordt hieronder
ingegaan.
2. Een algemeneinkomensdervingsverzekering (aiv),voor alle werkenden - in
aanvulling op het gbi -, die het risico van inkomensderving door ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid dekt tot aan het sociale minimum
van een alleenstaande. Omdat het een aanvulling op het gbi betreft, is het
door de aiv verzekerde inkomensdeel maximaal gelijk aan het verschil tussen het individuele sociale minimum en het gbi. De aiv is gebaseerd op het
equivalentiebeginsel en de financiering geschiedt via premiebetaling door
werknemers en werkgevers. Het uitkeringspercentage wordt gesteld op 100
procent van het verzekerde inkomensdeel. Wat betreft de uitkeringsduur is
te denken aan de helft van het aantaljaren dat isgewerkt met een maximum van bijvoorbeeld zesjaar.
3. Een algemenebijstand(ab) als restvoorziening van de collectieve sociale
zekerheid, die uit de algemene middelen wordt gevoed en in grote lijnen
overeenkomt met de huidige Algemene Bijstandswet. Hier geldt een toets
op het totale inkomen van de leefeenheid, waarbij echter de vermogenstoets
wordt afgezwakt door de vrijstelling aanzienlijk te verhogen.
4. Een vrijwillige inkomensdervingsverzekering (viv)met individueel toetredingsrecht, voor het onderbrengen van het risico van inkomensderving
voor het bovenminimale inkomensdeel. Hierbij wordt geen volledige privatisering bepleit, maar een zodanige vormgeving dat de sociale partners bij
de uitvoering betrokken zijn.
Het collectieve element komt in het nieuwe stelsel tot uitdrukking in het gbi
en de ab; de aiv biedt een combinatie van het collectieve en het groepselement;
voor het individuele en groepselement wordt ruimte gelaten in de sfeer van de
bovenminimale uitkeringen van de viv. Het verschijnsel van overschotten en
tekorten op de arbeidsmarkt is onlosmakelijk verbonden met onze economische orde en daarom ishet niet te verantwoorden om de sociale zekerheid
beneden het niveau van het sociale minimum over te laten aan de persoonlijke
keuzevrijheid. Wel is in dit stelsel het verplichte karakter van de bovenminimale sociale zekerheid afgeschaft.
De band tussen arbeid en inkomen blijft in dit stelsel gehandhaafd. Met de
invoering van eengedeeltelijk basisinkomen op de voorgestelde hoogte blijven
voldoende prikkels bestaan om zich beschikbaar te stellen op de arbeidsmarkt, maar wordt terzelfder tijd bereikt dat voor werkenden de gewenste collectieve inkomensgarantie niet alleen via de arbeidsmarkt tot stand hoeft te
komen. Door deze bodem in het inkomen wordt de flexibiliteit op de arbeidsmarkt bevorderd. Minder reguliere arbeidscontracten worden voor werknemers eerder aantrekkelijk, arbeidstijdverkorting wordt gestimuleerd en er
kan gemakkelijker worden overgegaan op allerlei vormen van deeltijdarbeid.
De invoering van het gbi gaat gepaard met het afschaffen van het wettelijk
minimumloon. Hierdoor wordt uit de loonvorming het behoefte-element geëlimineerd, dat door de toenemende pluriformiteit van de huishoudens op den
duur toch niet is te handhaven. Ook hierdoor wordt de flexibiliteit op de
arbeidsmarkt bevorderd.
Afhankelijk van de financiering en de uitvoering van het gbi kunnen
bovendien in combinatie met overige elementen uit het stelsel nog de volgende
doelstellingen worden bereikt: verlaging van de arbeidskosten, ontmoediging
van betaalde informele activiteiten en vereenvoudiging van de structuur van
de sociale uitkeringen.
De verlaging van de arbeidskosten wordt bereikt door een verlaging van de

bruto lonenincombinatiemeteenverbredingvandeheffingsgrondslag voor
decollectievelasten. Bijinvoeringvanhetgbiwordtvoorloontrekkenden het
bruto loonzodanigverlaagddat hetnieuwenettoloon,vermeerderd methet
gbi,gelijk isaanhetvroegerenettoloon. Hetbedragwaarmeehetbruto loon
wordtverlaagd,wordtaangeduid alshet gebruteerdegbi.Tegelijk moetde
overheidzodanigecollectieveheffingen invoeren dat desomvanallegebruteerdegbi'sdoorhaarwordtgeïnd.Aan iedereloontrekkende moetimmers
hetgbiwordenuitbetaald omzijn ofhaar nettoinkomen oppeiltehouden,
terwijl het resterendebedragonverkort nodigblijft voor deoverigecollectieve
uitgaven.Omdebeoogderelatievedalingvan dearbeidskosten tebereiken,
dient eenandereheffingsgrondslag dan deloonsomtewordengekozen.Een
verbredingvanhetbelastinggebied tot datvan devennootschapsbelasting,de
toegevoegdewaarde,deinvoerrechten,demotorrijtuigenbelasting, deaccijnzenendergelijke,en/of hetextrabelastenvan schaarsgeachteenergiedragers
engrondstoffen envanmilieuvervuilende activiteiten,isdaartoegeboden.
Dezebelastingenhebbenallealskenmerk dat dearbeidskosten erniet door
wordenverhoogd. Eengrootverschilmetloonkostensubsidies isdat derelatievearbeidskostenverlaging nietvoorbijgaat aan zelfstandigen enaande
overheid.
Doordearbeidskostenverlaging endehierdoorveroorzaakte relatieveprijsdalingvanarbeidsintensieve goederen endiensten,wordt devraagnaar informelearbeid indedesbetreffende sectoren teruggedrongen tengunstevandie
naarformele arbeid. Uitbetalingvan hetgbidoor deoverheid leidtechter tot
verhogingvandecollectieve-lastendruk enditstimuleertnujuist weerde
informele economie.Dezeverhogingvandecollectieve-lastendruk treedt niet
opwanneer hetgbivoorwerkenden doordebedrijven zelfwordt uitbetaald,•
diedan dezeuitbetalingen verrekenen methettotaalvan deaftedragenbelastingen.Dit iseenmaterieelverschilennietalleen eenboekhoudkundigekwestie,omdat deaantrekkingskracht vanbetaalde informele activiteiten hierdoor
daadwerkelijk zalverminderen.
Hetgbiwordt,deelsinverhoogdevorm,ookuitbetaald alseenbodeminkomenvooruitkeringsgerechtigden. Omdenettouitkeringen gelijk tehouden,
moetendusdebrutouitkeringen evenalsdebruto lonenmet het gebruteerde
gbiwordenverminderd. Desocialepremieswordenhierdoorverlaagden
omdat hetgbiwordtgefinancierd doorbelastingen dieminderexclusief opde
arbeid drukken,wordt ookhierdoordefactor arbeid relatief minderzwaar
belastdanthans.Hiertreedtgeenuitbreidingvandecollectieveuitgaven op
omdat dezeinkomensthansookreedstot decollectieveuitgaven behoren.
Hetgbiwordtooktoegekend aan alleingezetenen diemomenteelgeen
eigenarbeidsinkomen ofuitkeringhebben.Indien menhierbij debestaande
netto-inkomensverdeling overdehuishoudens nietwezenlijk wilaantasten,
zijn,afhankelijk vandewijzevanfinancieringdiewordt gekozen,aanpassingenindebelastingsfeer noodzakelijk. Hetgbivoordezecategorieleidtwel
tot eenverhogingvandecollectievelastendruk, maar eengroot deelvande
financieringsmiddelen kan wordengevonden indeafschaffing van deverplichtesocialezekerheidboven het socialeminimumenvan degeneriekekapitaalsubsidies,diezichimmersmoeilijk verdragen metdebeoogderelatieve
verlagingvanarbeidskosten. Bovendienkandebelastingvrije voet vanalleenverdienerswordenverlaagd,omdat partners zondereigeninkomen inhet
nieuwestelselookeengbiontvangen.
Dealgemeneinkomensdervingsverzekering (aiv)isvoorelkewerkende,dus
ookvoorzelfstandigen enambtenaren,verplichtenvormt een noodzakelijke
aanvullingophetgbiwanneer het inkomen uit werkwegvalt.Deaivdektde
risico'svaninkomensderving door ziekte,arbeidsongeschiktheid enwerkloosheidtenhoogstetot aanhetniveauvanhet individuele socialeminimumen
dan inaanvullingophetgbi.Aangezien dehoogtevanhetgbigelijk isaanhet
verschiltussen hetsocialeminimum vaneenechtpaar eneenalleenstaande,
beschikt eenuitkeringsgerechtigde meteenafhankelijke partner indit nieuwe
stelseltoch overeeninkomen ophetniveau vanhet socialeminimum vaneen
echtpaar. Eenvandemeesthardnekkigeproblemen vanhet huidigestelsel,de
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keuzetussen individualiseringvanuitkeringen oftoepassingvan het behoeftebeginsel,ishiermeevandebaan voordeloondervingsverzekering. Erzijn
geentoeslagen nodigom,ondanksdeindividualiseringvan deuitkeringen,
toch indeminimumbehoefte van leefeenheden tevoorzien.
Hetcollectief verzekeren van het werkloosheidsrisico van zelfstandigen
brengt problemen metzichmee,maar hiervoorzijn oplossingen denkbaar.
Omdat deaivbeperkt blijft tot hetindividuele socialeminimum zaldeverleidingomhet werkloosheidsrisico bewusttedoen intreden veelalniet groot
zijn.
Derelatietussen hetlaatstverdiende,verzekerde inkomen endeaivuitkeringkanuit overwegingenvaneenvoudendoorzichtigheid hetbestop
100procent wordengesteld.Bijditpercentage zaleentoenamevan hetaantal
aiv-uitkeringen nooit kunnen leiden tot eenextraberoep opdealgemene bijstand. Bijeenlagerpercentage dan 100kan het beroep opdeabwelsterk
toenemen,namelijk doorpersonen met eenvroeger inkomen benedenhet
niveauvan het maximaalverzekerde inkomen.
Omtevoorkomen dat grotegroepen werklozen enarbeidsongeschikten in
debijstand zullen belanden,wordt deuitkeringsduur van deaivgelijk gesteld
aan dehelft van deperiodewaaroverpremieisbetaald totdat demaximale
uitkeringsduur vanbijvoorbeeld zesjaar isbereikt. Zowordt ook op redelijke
wijze vorm gegevenaan deequivalentietussen uitkering enpremie.Invergelijking metdehuidigesituatiestuitverlengingvandeuitkeringsduur financieel
opminderbezwaren omdat deaivalleen betrekking heeft ophetverschiltussenhetsocialeminimum voor eenalleenstaande enhetgbi.
Voor werkenden wordt doorgaans met het gbienhet arbeidsloon tenminstehetsocialeminimum bereikt.Ismenbuitenhetarbeidsproces terecht
gekomen,dan wordt hetsocialeminimum bereikt door hetgbiendeaiv.
Hiermeeisechter niet vooriedereen het socialeminimum verzekerd,zodat
eenalgemene bijstand(ab)nodigblijft. Dezebijstand geldtvoor een iederdie
geenverhoogd gbiofgeenpartner metvoldoende inkomen heeft, enwiens
inkomsten uit werk ofaivonvoldoendezijn omhetsocialeminimum te
bereiken.
Dealgemenebijstand isveelmeerdan thanseen restvoorziening omdat alle
werkenden, dusook allezelfstandigen, indeaivzijn opgenomen,enook vanwegededuurvan deaiv-uitkeringen enhetuitkeringspercentage van 100.
Voortskomen bejaarden, weduwen,vroeggehandicapten en blijvend
arbeidsongeschikten inaanmerkingvooreenverhoogd gbi.Enomdat methet
gbihetdilemma rond dedifferentiatie van hetsociale minimum indeaivis
opgelost,wordt ook hierdoor het beroep opdebijstand verminderd. Bijzonderegroepen indeabblijven onder meerdegenendiegeen arbeidsverleden
hebben kunnen opbouwen (schoolverlaters)engescheiden vrouwen metjonge
kinderen.
Wilmenniet dat develeafhankelijke partners eenberoepdoen opde bijstand omhun gbiaan tevullen tot hetsocialeminimum,dan iseen middelentoetswaarbij het inkomen van deverdienendepartner wordt betrokken
onvermijdelijk. Dezemiddelentoetsricht zichinelkgeval ophetgbienophet
inkomenvan deleefeenheid uit arbeid enuitdeaiv. Het indetoets betrekken
van (inkomenuit)vermogen kaninvergelijking metdehuidigesituatiebeter
wordenafgezwakt omdat hetweleenerggrotestraf legt opvroegere spaarzaamheid. Dit geldtevenzovoorhet betrekkenvan inkomen uit devivinde
middelentoets.
Hetsocialeminimum dat inhetkadervan debijstand wordt gedefinieerd
endat tevensgeldtvoordeaiv,kanvanwegehetmogelijk voorkomenvan
perioden metaanzienlijke werkloosheid, beter niet aan de loonontwikkeling
maaraanhet nationaal inkomen perhoofd vandebevolkingwordengekoppeld.Viadegelijkstelling vanhet gbiaan het verschiltussen hetsocialeminimumvan eenechtpaar eneenalleenstaande,werkenveranderingen inhet
nationaal inkomenperhoofd door inalleinkomens. Opdezewijze wordt
vooral intijden vaneconomische stagnatie dedruk ophet overheidsbudget en
deaivverlicht.
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Hetprobleemvandearmoedeval blijft zichbijdeuitvoeringvan de bijstandvoordoen omdat hetpraktisch onvermijdelijk isomverdiensten voor
vrijwel 100procent tekorten opdebijstand. Debijstandsregeling blijft eveneensgepaardgaanmeteeninbreuk opdepersoonlijke levenssfeer. Hetgaat
echterinditstelselvansocialezekerheidweeromeenrestvoorziening,zoals
ookindeAlgemeneBijstandswet oorspronkelijk wasvoorzien.Bijdeuitvoeringkan danvertrouwd worden opdeambtenaren,diederuimtemoeten
krijgen omtehandelenopeigengezagingoedoverlegmetdeburger diezijn
recht opbijstand tot geldingbrengt.
Devrijwilligeinkomensdervingsverzekering(viv)isalsaanvullingop deaiv
eveneensgebaseerdophetbeginselvanequivalentietussenpremieenuitkering.Hetgaat omeenverzekeringzonder toetredingsdwang, zodat debetaling
vanviv-premieberust opvrijwilligheid entenlastekomt van het eigenbesteedbareinkomen,netalsbijvoorbeeld bijlijfrentepremies. Vooral wanneer
werknemersverschillendevoorkeuren gaanontwikkelen tenaanzienvande
omvangendeaardvandevrijwillige dekking,kandepremiemoeilijk worden
afgewenteld, hetgeeneenopwaartse druk opdearbeidskosten wegneemt.
Erwordtuitdrukkinggegevenaan het groepselement door desocialepartnersindegelegenheidtestellen om aan deuitvoeringdeeltenemenendoor
demogelijkheid ompercaoafspraken temaken overdebetrokkenheidvande
bedrijven. Deoverheid beperkt haar bemoeienistot het stellenvanvoorwaarden waaraanparticuliere enonderlingeverzekeringen moetenvoldoenen
tot hetgevenvanbelastingfaciliteiten. Voorinstellingen dievrijwillige inkomensdervingsverzekeringen aanbieden, moeteenverbodgelden oppremiedifferentiatie opbasisvanverschillen inrisico,alsmedeeen acceptatieplicht.
Doordit soortregelgevingkunnen zoweldeindividuele toetredingsvrijheid als
desolidariteit vanlagerisico'smethogerisico'sworden gewaarborgd. Erbestaandusuitvoeringsmogelijkheden voordeviv,dienietneerkomen opeen
volledigeprivatiseringvan debovenminimale verzekeringen, maarevenmin op
eencollectivisering.Desocialepartnersvervullen hierbij eenonmisbarerol.
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DeelI

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond endoel vanditrapport
Een uitvoerige bestudering van het huidige stelsel van sociale zekerheid en
van de wijze waarop dit functioneert, heeft de Raad ervan overtuigd dat een
diepgaande bezinning op de toekomst ervan thans noodzakelijk is. Hieraan
beoogt dit rapport een bijdrage te leveren. Een kritische, doch constructieve
blik isvereist op hetgeen in bijna een eeuw is opgebouwd, want vooral de
laatste decennia hebben zich zulke ingrijpende maatschappelijke veranderingen voltrokken dat het stelsel zal moeten worden aangepast, op straffe van
het verlies van zijn wezenlijke functies. De veranderingen manifesteren zich
zowel op sociaal-cultureel als op economisch gebied. Te denken valt in dit
verband aan het toegenomen streven naar economische zelfstandigheid, aan
het veelvormiger worden van samenlevingsverbanden en aan het steeds stijgende opleidingsniveau van de bevolking. Ontwikkelingen die hierbij ook van
belang zijn, zijn de groeiende deelname van vrouwen aan het arbeidsproces en
de toename van het verschijnsel deeltijdarbeid.
Een analyse van samenhangen heeft de Raad tot de conclusie geleid dat het
bestaande stelsel onvoldoende is toegesneden op uiteenlopende sociaaleconomische en sociaal-culturele omstandigheden. Zo werkt thans de strakke
band tussen sociale zekerheid en arbeid ten nadele van arbeidsintensieve
bedrijven en bevordert hij produktie in de informele sector. De hoge overdrachtsuitgaven beïnvloeden de investeringen en daarmee de werkgelegenheid
nadelig. De flexibiliteit van de arbeidsmarkt wordt belemmerd door het uitgangspunt van één kostwinner per gezin in een situatie die zich kenmerkt door
voortgaande differentiatie in leefvormen. Dit zijn veelal onbedoelde gevolgen
die niet door partiële maatregelen, doch slechts door een fundamentele herziening van het stelsel kunnen worden tegengegaan. Ten gunste van zo een herziening pleit voorts dat het inkomen, de algemene ontwikkeling en daarmee de
mondigheid van het merendeel der burgers thans zoveel hoger liggen dan in
de begintijd van de sociale zekerheid, hetgeen de deur opent naar meer ruimte
voor persoonlijk initiatief en meer vrijheid van keuze.
Perioden van economische crisis en van herstel zullen elkaar ook in de toekomst wel blijven afwisselen. Dit houdt in dat de staat als risicogemeenschap
toch grenzen moet blijven stellen aan de keuzevrijheid van zijn burgers. Het
veilig stellen van de positie van de laagstbetaalden dient derhalve de belangrijkste functie te zijn van de sociale zekerheid. Bij zijn gedachtenvorming heeft
de Raad zich uitdrukkelijk laten leiden door dit uitgangspunt. Bij elke herziening van het stelsel zal de aandacht vooral moeten zijn gericht op de groepen
in onze samenleving die zonder dit stelsel beneden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaansminimum zouden terechtkomen. Dit klemt te meer omdat
al sinds enigejaren sprake isvan een groeiende concurrentie tussen deze
bevolkingsgroepen en de rest van de samenleving, met inbegrip van degenen
die een uitkering boven het sociale-minimumniveau genieten. Deze concurrentie heeft zich wel heel nadrukkelijk gemanifesteerd in de achter ons liggende
bezuinigingsronden van de overheid, waarbij de solidariteit met de laagste inkomenstrekkers zozeer onder druk iskomen te staan dat de positie van de
'echte minima' via ad hoe-toeslagen weer enigszins moest worden rechtgetrokken.
Het uitgangspunt dat het veilig stellen van de laagstbetaalden de belangrijkste functie isvan de sociale zekerheid, noopt tot een herbezinning op de wijze
waarop de overheid enerzijds gestalte geeft aan de onderlinge solidariteit en
anderzijds zich verantwoordelijk acht voor de continuïteit van de inkomens
die boven het sociale minimum uitgaan. Voor het waarborgen van de onderlinge solidariteit zal de overheid oplossingen moeten vinden die ook in tijden
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vancrisisbetaalbaar zijn enwaarvan deuitvoeringdeeconomieendearbeidsmarkt zominmogelijk frustreert. Aan haarverantwoordelijkheid voorde
bovenminimaleuitkeringen dient niet hetzelfde grotegewichttewordentoegekend alsaan hetwaarborgenvan desocialeminima. Eenontvlechtingvan
beidegroepen inkomensoverdrachten, diethansopvrijwel gelijke wijzeals
collectievelast wordenbeschouwd,isthans mogelijk engewenst gewordenals
gevolgvandeeerdergenoemdeveranderingen indesamenleving. Dit betekent
datvoordebovenminimaleuitkeringenderuilrechtvaardigheid zalmoeten
wordengehanteerd,dieinhet equivalentiebeginsel tot uitdrukking komt. Dit
betekent ookdat nietlangerdesamenlevingalsgeheel,maar het individuzelf,
ofgroepenindividuen,primairverantwoordelijk zullenmoeten zijn voorhet
aangaan vanverplichtingen die,zonodig,aanspraak gevenopeenuitkering
bovenhetsocialeminimum.
Deverhoudingtussen overheid,socialepartners enburgers,alspremiebetalersenalsuitkeringsgerechtigden, dient ineennieuwstelselzorgvuldigte
wordenbepaald. Dehuidigebeheers-enuitvoeringsstructuur bevatwaardevolleelementen endaarnaast beschouwenvelenook degrotematevanbetrokkenheid vandesocialepartners alseenbelangrijke verworvenheid. Voorts
hechtendepolitiekehoofdstromingen inonsland groot gewicht aan eenwettelijk verankerd zekerheidsstelsel omarmoede-naar Nederlandse maatstaven
gemeten-tevoorkomen.Hierbij dientechter weltewordenbedacht datde
belangrijkste fundamenten vanhet socialezekerheidsstelsel inNederland al
voordeTweedeWereldoorlogwerdengelegd.Nadienishet stelselsteeds
verderuitgebreid,metalsgevolgdat nueenzeergroot aantal maatschappelijke risico'sfinancieel wordtgedekt. Hiermeeisookdekringvanpersonen
dieeenberoepkunnen doenopsociale-zekerheidsregelingen veelgroter
geworden.VrijwelelkeNederlander heeft ermeetemaken,ofhetnu isals
betalervanbelastingen ensocialepremiesdanwelalsontvanger van eenuitkering.Voormenigeenvormt desocialezekerheid alsinkomensbron een laatstetoevlucht.
Doordat eenzosterkuitgebouwdstelselvan inkomensoverdrachten diep
doordringt inhetmaatschappelijk leven,heeft het eengrotehoeveelheidwettenenregelingenvoortgebracht:rechten,plichten endehierbij geldendeprocedureskunnen nueenmaalnietzonder eenhechtejuridischeverankering.
Hetstelselbeïnvloedt derhalveniet alleenhetfunctioneren van desamenleving,maar omgekeerd hebben belangrijke sociale,economischeenbestuurlijke ontwikkelingen ookgevolgenvoordewerkingvanhetstelsel.Ditbetekent opzichzelfaldat hetvantijd tot tijd grondigzalmoeten worden
aangepast. Danblijkt hoezeerelkstelselvan socialezekerheid,dusook het
huidige,hetprodukt isvanzijn omgeving,dat wilzeggeninzijn uitwerking
tijd-enplaatsgebonden is.Ditwordt weleensgemakkelijk vergeten.
Elkstelselvansocialezekerheid dientdeverwezenlijking van doelstellingen
opanderebeleidsterreinen,bijvoorbeeld opsociaal-economisch terrein,niette
zeerindewegtestaan.Ofditdaadwerkelijk lukt,hangt vooral afvan dewil
vanallebetrokkenen. Waarconvergentiewordt verondersteld, maarniet
gezocht ofgevonden,zullen zichgrotehaperingen voordoen bij detoepassing
vanwelkstelseldanook.
Overigensisheteigenlijk minderjuist wanneer hier,inaansluiting ophet
spraakgebruik,voorhetbestaande geheelvan sociale-zekerheidsregelingen, de
term 'hetstelselvansocialezekerheid'wordt gebruikt.Hetgeheelontbeert
tweekenmerken diehettot eenecht 'stelsel'zouden maken,namelijk eenheid
ensamenhang.Ditisnietverwonderlijk omdat deregelingen niet alseen
samenhangend geheelzijn ontworpen. Zijhebbenelkhun eigen achtergronden
enwordingsgeschiedenis. Indehedendaagse praktijk echter hangen dezeregelingeninvelerleiopzichtsamen,vaak oponvoorziene wijze,reden waarom
hiertochdeterm 'stelsel'wordt gehandhaafd.
Devoorstellen diedeRaadinditrapport presenteert,zullen ongetwijfeld
wordenvergeleken metderecenteregeringsplannen voor stelselwijziging. Het
huidigeregeringsbeleid isechtervooralgerichtopbeperkingvan decollectieve
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uitgaven voor sociale zekerheid. Hiernaast spelen ook aanpassingen van het
stelsel aan de derde EG-richtlijn en de positie van de oudere langdurig werkloze een rol. Vooral het bezuinigingsbeleid ontmoet veel kritiek van degenen
die de verworvenheden in de sociale zekerheid willen behouden. Zij pleiten
voor een ander bezuinigingsbeleid, dat de sociale zekerheid zoveel mogelijk
ontziet. Met het oog op de toekomst kan de discussie echter niet hiertoe
beperkt blijven. Daarvoor isde wisselwerking tussen sociale zekerheid en het
economisch en maatschappelijk bestel te groot. Het stelsel kan niet langer
worden beschouwd als een min of meer gesloten systeem, een feit waarvan
men zich bij de vernieuwing ervan terdege rekenschap moet geven.
Met dit rapport hoopt de Raad een weg aan te geven voor stelselherziening
op lange termijn. Het gaat om een schets in hoofdlijnen, en dus uitdrukkelijk
niet om een blauwdruk ten behoeve van het beleid. Vooralsnog is de richting
waarin een nieuw stelsel wordt ontwikkeld belangrijker dan een gedetailleerde
uitwerking van alle onderdelen. Alleen waar de hoofdlijnen van het stelsel en
de concrete uitwerking van regelingen elkaar dicht naderen, treedt dit rapport
meer in details. Dit betekent dat op tal van andere onderdelen nog veel studie
en voorbereiding nodig zijn alvorens met de invoering van een stelsel zoals
hier geschetst, kan worden begonnen. Het gaat hier, anders gezegd, niet
zozeer om concrete, partiële maatregelen die op korte termijn kunnen worden
ingevoerd, maar veeleer om fundamentele stappen die in komende kabinetsperioden zouden moeten worden gezet. Met de publikatie van zijn denkbeelden
in deze vorm wil de Raad vooral een grondige bezinning op gang brengen
over een nieuwe opvatting over de doeleinden en inrichting van de sociale
zekerheid, een opvatting die tot ruim na de komende eeuwwisseling zijn nut
zal moeten kunnen bewijzen. Voor zo een bezinning is het nu hoog tijd, te
meer omdat zich ook op Europees niveau in de komende vijftien jaar diepgaande veranderingen in de sociale zekerheid zullen kunnen voltrekken. Wellicht zal dit rapport ook bij de voorbereiding daarvan van dienst kunnen zijn.
Ten slotte valt te verwachten dat, na de vele aanpassingen gedurende de
laatstejaren en de veranderingen die de regering nog in petto heeft, bij velen
behoefte bestaat aan rust op het terrein van de sociale zekerheid. Hier geldt
echter dat van absolute rust geen sprake kan zijn, omdat, zoals gezegd, economische en sociale ontwikkelingen tot fundamentele veranderingen nopen
die verder reiken dan de huidige stelselwijziging.
1.2 Terreinafbakening
Het stelsel van sociale zekerheid vormt een belangrijk onderdeel van het
stelsel der maatschappelijke inkomensoverdrachten. Onder dit laatste begrip
wordt het geheel van collectieve regelingen verstaan op basis waarvan gelden,
afkomstig van sociale premie- en belastingheffing, binnen de samenleving
worden herverdeeld. Maatschappelijke inkomensoverdrachten vervullen een
drietal functies:
- een waarborgfunctie, waarmee het vrij besteedbaar inkomen van personen
en/of huishoudens wordt gegarandeerd tot een bepaald niveau. Dit niveau
kan het sociale minimum zijn, maar het kan daar ook bovenuit gaan;
voorbeelden zijn de loondervingsregelingen, de kinderbijslag en de periodieke bijstandsregelingen;
- eenpresterendefunctie, waarmee bepaalde goederen en diensten voor individueel gebruik beschikbaar worden gesteld omdat het marktmechanisme
daarin niet of onvoldoende doeltreffend voorziet; voorbeelden zijn de ziektekostenregelingen en de invididuele huursubsidie;
- een sturendefunctie, waarmee maatschappelijke of economische ontwikkelingen gericht kunnen worden beïnvloed; een voorbeeld hiervan vormen
bepaalde steunregelingen voor het bedrijfsleven. Overigens kan ook worden
gestuurd met regelingen die primair een waarborg- of een presterende functie hebben.
In de huidige politieke en maatschappelijke discussies over de noodzaak
van een herziening van de sociale zekerheid is het accent gaandeweg komen
liggen op de regelingen met een waarborgfunctie. Onlangs is die discussie in
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een stroomversnelling geraakt, omdatjuist bij dit type regelingen belangrijke
veranderingen op stapel staan. Daarom heeft de Raad besloten zich in dit
rapport te beperken tot het doen van voorstellen tot herziening van het stelsel
van inkomensoverdrachten met een waarborgfunctie. In beginsel wordt dus
niet ingegaan op inkomensoverdrachten met een presterende of een sturende
functie. Dit betekent dat de volgende wetten en regelingen hier centraal staan:
- de Algemene Ouderdomswet (AOW)
- de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW)
- de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
- de Werkloosheidswet (WW)
- de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)
- de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW)
- de Wet op de arbeidongeschiktheidsverzekering (WAO)
- de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)
- de Ziektewet (ZW)
- de Algemene Bijstandswet (ABW).
- de wetten tot verlening van een eenmalige uitkering.
De AAW en de ABW voorzien niet alleen in vrij besteedbare inkomensoverdrachten, maar kennen tevens bepalingen voor specifieke voorzieningen.
Hieraan wordt, uitzonderingen daargelaten, in dit rapport niet afzonderlijk
aandacht besteed, omdat deze buiten de hoofdlijnen van het voorgestelde stelsel vallen. Tot de regelingen met een waarborgfunctie behoren ook nog de
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Beeldende Kunstenaars Regeling
(BKR). Deze blijven hier buiten beschouwing omdat zij,gezien het specifieke
karakter van hun doelstellingen, te zeer zouden nopen tot verfijningen van het
hier in hoofdlijnen te schetsen ontwerp.
De uitkeringen van pensioenfondsen en van levensverzekeringsmaatschappijen vinden buiten de collectieve sector plaats en worden daarom evenmin
behandeld. Dit geldt ook voor bovenwettelijke uitkeringen en voor regelingen
voor vervroegde uittreding (VUT). Waar nodig zal wel worden gewezen op
samenhangen tussen deze uitkeringen en de sociale uitkeringen.
Zoals zal blijken, hangt het stelsel van maatschappelijke inkomensoverdrachten, en dus ook het stelsel van sociale zekerheid, nauw samen met het
belastingstelsel. Een uitputtende analyse van beide stelsels in hun onderlinge
samenhang zou echter te omvangrijk worden. Daarom volstaat de Raad in dit
rapport met het aangeven van enige belangrijke gevolgen die het nieuwe stelsel
van sociale zekerheid kan hebben voor het belastingstelsel.
1.3 De opzet vanhetrapport
Tegen de in het voorgaande geschetste achtergrond heeft de Raad zich de
centrale vraag gesteld hoe in de toekomst vorm kan worden gegeven aan de
waarborgfunctie, onder handhaving van belangrijke verworvenheden uit het
verleden. Bijde ontwikkeling van de hoofdlijnen van een nieuw stelsel is de
Raad alsvolgt te werk gegaan. Begonnen is met een analyse van de knelpunten in het huidige stelsel en vervolgens is onderzocht in hoeverre die knelpunten voortvloeien uit de aard van dit stelsel. Zoals te verwachten viel,bleek dit
geen eenvoudige zaak,juist omdat diverse maatschappelijke ontwikkelingen,
die als zodanig los staan van het stelsel, het functioneren hiervan beïnvloeden.
Er blijkt sprake te zijn van een gecompliceerd krachtenspel, waarbij de sociale
zekerheidsregelingen soms een centrale rol spelen, en soms ook een minder
centrale. Het zou irreëel zijn te verwachten dat alle gesignaleerde knelpunten
louter door een herziening van het stelsel zullen verdwijnen. Hiervoor is meer
nodig, doch een onderzoek naar alle mogelijke en gewenste maatregelen valt
buiten het bestek van dit rapport. Om deze reden zullen maatregelen buiten de
directe sfeer van de sociale zekerheid, alleen aan de orde komen voor zover zij
het functioneren van het voorgestelde stelsel doorslaggevend beïnvloeden.
De volgende stap in het onderzoek heeft bestaan uit een analyse van de
belangrijkste alternatieven voor het stelsel van sociale zekerheid die tot dusverre in discussie zijn gebracht. Deze zijn vooral bezien in het licht van hun
mogelijke bijdrage aan de oplossing van de eerder genoemde knelpunten.
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Hierbij bleek dat elk van de onderzochte alternatieven nog zoveel gebreken
vertoont dat de Raad het gerechtvaardigd heeft geacht een ander, nieuw perspectief te ontwikkelen.
Dit perspectief wordt beschreven en gemotiveerd in hoofdstuk 2van dit
rapport, dat ook los van de overige hoofdstukken kan worden gelezen en dat
het centrale deel van dit rapport vormt. Voorafgaand aan de in paragraaf 2.4
ontwikkelde voorstellen van de Raad, bevat dit hoofdstuk een beschrijving
van de voornaamste argumenten voor een nieuw stelsel, die in de daaropvolgende hoofdstukken nader zijn uitgewerkt.
Hoofdstuk 3beschrijft de hoofdlijnen van het huidige stelsel, waarbij de
Raad zich opnieuw heeft beperkt tot regelingen met een waarborgfunctie. In
de hoofdstukken 4tot en met 9worden de belangrijkste knelpunten van het
huidige stelsel geanalyseerd. Hoofdstuk 4beschrijft de demografische ontwikkelingen voor zover die van belang zijn voor het functioneren van de sociale
zekerheid. In hoofdstuk 5staat de toenemende diversiteit van leefvormen in
onze samenleving centraal en wordt ingegaan op de hiermee verband houdende discussie over individualisering van de sociale zekerheid. Hoofdstuk 6
bevat een analyse van de effecten van de sociale zekerheidsregelingen op de
inkomensverdeling. Hoofdstuk 7analyseert de samenhang tussen het stelsel
van sociale zekerheid en het functioneren van de arbeidsmarkt, terwijl in
hoofdstuk 8de wisselwerking tussen het stelsel en de ontwikkeling van de
economie is onderzocht. In hoofdstuk 9,ten slotte, wordt beschreven hoezeer
de bestuurlijk-juridische complexiteit van het huidige stelsel tot uitvoeringsproblemen leidt.
Elk van deze hoofdstukken bevat veel gegevens en beschouwingen die volgens de Raad onmisbaar zijn voor een verdieping en verbreding van de discussie over het zoeken naar nieuwe vormen van sociale zekerheid.
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2. ACHTERGRONDEN ENHOOFDLIJNEN VANEEN NIEUW
STELSEL*

De eerste drieparagrafen van dit hoofdstuk bevatten een beknopte uiteenzettingvan de economische, sociale en uitvoeringstechnische problemen die
zich met betrekking tot het stelsel van sociale zekerheid hebben voorgedaan.
Ook wordt ingegaan op maatschappelijke ontwikkelingen waarmee rekening
moet worden gehouden bij fundamentele veranderingen in het stelsel, op bestaande wijzigingsvoorstellen en op verdergaande alternatieven. Rekening
houdend met deze knelpunten en overwegingen, worden vervolgens in paragraaf 2.4de hoofdlijnen geschetst van een stelsel van sociale zekerheid dat kan
functioneren onder uiteenlopende maatschappelijke omstandigheden, en
waarnaar kan worden toegewerkt vanuit de huidige situatie.
2.1 Redenenvooreennieuwstelsel
2.1.1 De volume-ontwikkeling
De ontwikkeling van het aantal personen dat een beroep doet op de regelingen met een waarborgfunctie kan worden afgeleid uit tabel 2.1. Daaruit
blijkt dat sinds 1960sprake isvan een voortdurende stijging.
Tabel2.1 Volume-ontwikkelingbijinkomensoverdrachten meteenwaarborgfunctie, 1960-1984
(x 1000personen)
categorie
AOW/AWW
Ziektewet0'
arbeidsongeschiktheid '
werkloosheide'
bijstand''
totaal

1960
915
92
158
22
40
1226

1970
1203
204
287
59
98
1850

1980
1494
268
663
239
125
2789

1981 1982a'
1519
253
690
359
130

1542
240
711
509
141

2950 3141

1983 1984b>
1561
230
728
619
148

1577
227
744
668
157

3286 3373

Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18612,
nrs. 1-2, blz. 14.
a)voorlopige cijfers
b) ramingen
c)aantal uitkeringsdagen gedeeld door 261
d) Invaliditeitswet, Ongevallenwetten, WAO en AAW
e)WW, WWV en RWW
f) Armenwet, bijstandsregelingen (excl. RWW en personen voor wie de bijstand een aanvulling
vormt op een andere sociale uitkering)

Vooral de sterke stijging van het totale aantal uitkeringsgerechtigden heeft
ertoe geleid dat het aantal werkenden per uitkeringsgerechtigde in de loop van
de tijd fors isgedaald, van 3,4 in 1960tot 1,3 in 1984 ».Aan deze ontwikkeling
liggen verschillende oorzaken ten grondslag.

* In een vroeg stadium zijn aan devolgende personen preadviezen gevraagd bij een voorlopige
versie van de in dit hoofdstuk ontwikkelde gedachten: prof.dr. W. Albeda, drs. E.A. Bolhuis, drs.
M. Bruyn-Hundt, drs. H. Emanuel, prof. mr. W.J.P.M. Fase,dr. C. de Galan, prof.dr. R.H.'
Haveman, mr. CA. de Kam, mr. W.M. Levelt-Overmars,prof. dr. C.K.F. Nieuwenburg, A.P.A.
Riemen,dr. L.G.M. Stevens,drs.M.O.F.M. van den Tillaart, prof.dr. G.M.J. Veldkamp, dr.ir.
G.J. Weeda. De Raad isdeze preadviseurs zeer erkentelijk voor hun commentaar, dat heeft bijgedragen aan een grondige herziening van voorgenoemde voorlopige versie.
' Financiële nota sociale zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985 18612 nrs
1-2, blz. 16.
'
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Werkgelegenheid
De ontwikkeling van de werkgelegenheid en van het aantal personen dat
zich aanbiedt op de arbeidsmarkt bepaalt de werkloosheid, en speelt daarmee
een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het beroep op de sociale zekerheid.
Vooral in dejaren tachtig isde geregistreerde werkloosheid sterk gestegen,
zoals te zien is in tabel 2.2.
Tabel2.2 Geregistreerde werkloosheid naar geslacht, 1980-1984 (jaargemiddelden)
aantal personen
(x 1000)
1980

1981

1982

aandeel in de afhankelijke
beroepsbevolking (in %)

1983 1984a)

mannen
vrouwen

208,8 320,1 445,9 549,9 563
116,5 159,7 208,6 250,7 267

totaal

325,4 479,8 654,6 800,6 830

1980

1981

1982

1983 1984a>

6,5
9,8

9,8
12,8

13,6
16,0

16,4 16,7
18,6 18,9

7,4

10,7

14,3

17,0 17,3

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt 1984;
's-Gravenhage, 1984,blz. 8.
a) raming

In deze cijfers isgeen rekening gehouden met de zogenoemde verborgen
werkloosheid: de personen die wel een baan zoeken, maar zich niet officieel
als werkzoekende hebben ingeschreven. Onder de werklozen is het aandeel
van de langdurig werklozen de laatstejaren sterk toegenomen, zoals blijkt uit
tabel 2.3.De toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid valt moeilijk te
voorspellen, vooral omdat onzeker iswelke omvang de produktie en de
arbeidsproduktiviteit in de verschillende sectoren van onze economie zullen
gaan aannemen.
Tabel 2.3 Werklozen met een gerealiseerde duur van inschrijving van 12of meer maanden, naar
geslacht, 1981-1984 (jaargemiddelden)
aantal personen
(x 1000)

mannen
vrouwen
totaal

aandeel in de totale
werkloosheid (in %)

1981

1982

1983

1984

1981

1982

1983

1984

56,8
28,8
85,6

118,1
51,2
169,3

247,3
104,9
352,2

304,2
128,2
432,5

22
23
22

31
31
31

45
42
44

53
49
52

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt1984;
's-Gravenhage, 1984,blz.60.

Als gevolg van de hoge geboortencijfers vanaf de Tweede Wereldoorlog tot
het midden van dejaren zestig en door de toenemende arbeidsmarktparticipatie van gehuwde vrouwen, moet voorlopig nog worden gerekend met een aanzienlijke groei van het arbeidsaanbod (zieverder hoofdstuk 4). Deze groei
wordt echter weer afgeremd doordat jongeren langer onderwijs volgen en
doordat op ruime schaal van VUT-regelingen gebruik wordt gemaakt. Door
de lagegeboortencijfers sinds het midden van dejaren zestig, is te verwachten
dat de groei van het arbeidsaanbod in de loop van dejaren negentig zal
afnemen.
Ramingen van de verwachte omvang van de werkloosheid worden extra
bemoeilijkt doordat op het gebied van de arbeidsduur in de toekomst niet
onaanzienlijke verschuivingen kunnen gaan optreden. De hoge werkloosheidscijfers hebben de belangstelling voor arbeidsduurverkorting in het alge-
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meen en voor deeltijdarbeid in het bijzonder, sterk doen toenemen (zie verder
nar 75) Daarbij komt nog dat arbeidsduurverkorting weer van invloed kan
zijn op het arbeidsaanbod. Vooral gehuwde vrouwen kunnen erdoor worden
aangespoord, zich aan te bieden op de arbeidsmarkt,vaak om daardoor het
gezinsinkomen op peil te houden.
Afhankelijk van de uitkomst van het krachtenspel tussen de diverse factoren behoort zowel een bestendiging van de hoge werkloosheidscijfers als een
aanzienlijke daling ervan tot de mogelijkheden. Voorts hoeven werkloosheid
en economische stagnatie niet hand in hand te gaan. De verschillende economische situaties waartegen een nieuw stelsel van sociale zekerheid bestand
moet zijn, kunnen aldus worden weergegeven met behulp van de matrix uit
tabel 2.4.
Tabel2.4 Mogelijke combinatiesvangroeivaneconomie enwerkgelegenheid

hoog
1

2

3

4

economische groei

hoog

laag
groei van de werkgelegenheid
Bron:WRR.

Situatie 1 kan worden aangeduid als 'baanloze groei'; er iswel sprake van
een hoge produktie-en inkomensgroei, maar de groei van de werkgelegenheid
stagneert of kan zelfs negatief zijn. De groei van de arbeidsproduktiviteit
houdt in dit geval ongeveer gelijke tred met de groei van de produktie. Als
onder deze omstandigheden een vergroot beroep wordt gedaan op de sociale
zekerheid, kan dat in beginsel worden betaald uit de economische groei. In
situatie 2isde groei van deproduktie sterker dan de groei van de arbeidsproduktiviteit. In dit geval van 'expansie', wordt het beroep op de sociale zekerheid afgeremd door een hoge groei van de werkgelegenheid. De werkloosheid
isdan niet expansief, zodat het stelsel van inkomensoverdrachten geen grote
financieel-economischeproblemen zal opleveren. Situatie 3wordt gekenmerkt
door lage groeicijfers zowel van produktie en inkomen als van de werkgelegenheid. Er isdan sprake van een algemene economische 'stagnatie'. Het
beroep op de sociale zekerheid zal onder dergelijke omstandigheden doorgaans sterk stijgen. Een groot probleem voor de handhaving van het noodzakelijk geachte niveau der uitkeringen vormt nu de afwezigheid van inkomensgroei, zodat gemakkelijk een daling van het reëel nationaal inkomen per
hoofd van de bevolking kan optreden. In situatie 4gaat een hoge groei van de
werkgelegenheid gepaard met afwezigheid van economische groei. Zo een
situatie kan ontstaan wanneer als gevolg van verzadiging van consumptieve
behoeften, uitputting van natuurlijke hulpbronnen of overbelasting van het
milieu grenzen aan degroei worden gesteld. Situatie 4kan worden aangeduid
als 'begrensde groei' (zieverder hoofdstuk 8).
Een toekomstig stelsel van sociale zekerheid zou bij voorkeur in elk van de
vier situaties moeten kunnen gedijen, dan wel eenvoudig aan elk van die situatiesmoeten kunnen worden aangepast.
Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Het beroep op de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsregelingen gezamenlijk isin de naoorlogse periode voortdurend gestegen. Het volume in de
Ziektewet alleen isechter vanaf 1980met ruim 15procent gedaald, zowel als
gevolgvan een vermindering van het aantal ziektemeldingen per persoon per
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jaar alsvan een daling van de gemiddelde ziekteduur 2. De sterke toename
van de werkloosheid sinds 1980heeft hierbij naar alle waarschijnlijkheid een
rol gespeeld.
De achtergronden van het voortdurend stijgende beroep op de regelingen
voor arbeidsongeschiktheid zijn velerlei. De introductie van die regelingen is
op zich zelf een factor van belang. Zo ismet de inwerkingtreding van de
AAW in 1976de kring van verzekerden aanzienlijk uitgebreid. Ook het loslaten van het causaliteitsbeginsel bij de invoering van de WAO in 1967is van
betekenis geweest: de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid doet sindsdien
niet meer ter zake. Dit houdt in dat thans niet alleen beroepsgebonden
arbeidsongeschiktheidsrisico's zijn verzekerd, maar ook alle andere maatschappelijke arbeidsongeschiktheidsrisico's.
Van belang voor de toename van het beroep op de sociale zekerheid is ook
de veroudering van de beroepsbevolking: de invalideringsrisico's stijgen namelijk met de leeftijd. De uitkeringsgerechtigden ouder dan 45jaar vormen bijna
70procent van het bestand van WAO-uitkeringsgerechtigden. Het proces van
herintreding van arbeidsongeschikten wordt mede belemmerd door de relatief
gunstige hoogte van de WAO-uitkeringen ten opzichte van de uitkeringen
voor langdurig werklozen. Ook zijn de normen verruimd die bepalen wanneer
de gezondheidstoestand arbeidsverzuim rechtvaardigt. Illustratief is in dit verband dat het relatieve aandeel van WAO-toekenningen op basis van syndromen waarbij de sociale omgeving een rol speelt, sinds de invoering van de
WAO van 40tot 70procent isgestegen 3.
In de arbeidsongeschiktheidsregelingen is verder sprake van verborgen
werkloosheid, omdat bij de toekenning van een uitkering rekening wordt
gehouden met de situatie op de arbeidsmarkt. Mensen die voor een deel
arbeidsongeschikt zijn en voor het overige werkloos, ontvangen in het algemeen toch een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering, zodat de WAO en
de AAW tot op zekere hoogte verkapte werkloosheidsregelingen geworden
zijn. De schattingen over de omvang van de verborgen werkloosheid in de
WAO lopen uiteen van 15tot 45 procent 4 .
Uit toekomstverkenningen van het aantal ontvangers van een AAW/WAOuitkering komt naar voren dat de komende twee decennia nog sprake zal zijn
van een verdere stijging. Het Centraal Planbureau voorspelt dat er in 2010
1.175.000AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden zullen zijn. De Sociale Verzekeringsraad verwacht een aanzienlijk geringere stijging: 900.000 in 2005.
Daarna wordt een daling verwacht tot het huidige niveau -ongeveer 750.000 in hetjaar 2030 5.Verdere gegevens zijn te vinden in hoofdstuk 4.
Leeftijdsopbouwvandebevolking
De leeftijdsopbouw van de bevolking verandert de komendejaren aanzienlijk (zie tabel 2.5). Tussen 1980en 2030 zal het aantal bejaarden verdubbelen,
terwijl het aantaljongeren tot 15jaar in dezelfde periode met ruim 30 procent
terugloopt. Uitgedrukt als percentage van de potentiële beroepsbevolking (1564jarigen) neemt het aandeel van de afhankelijke bevolking toe van 52tot 61
procent. Deze demografische ontwikkeling oefent per saldo een opwaartse
druk uit op de collectieve uitgaven (zie verder hoofdstuk 4).

2

Sociaal-Economische Raad, Advieshoofdlijnengewijzigd stelsel van sociale zekerheid bijwerkloosheiden arbeidsongeschiktheid;'s-Gravenhage, 1984,blz.31.
3
E.H. Bax, 'Macro-determinanten van arbeidsongeschiktheid'; Economisch Statistische
Berichten, 23januari 1985,70ejaargang, nr. 3490, blz. 81-89.
4
Berekend beleid: door Hans van Fulpen, Floor van Herwaarden. Evelien Hooijmans, e.a..
Sociale en Culturele Studies nr. 5,Sociaal en Cultureel Planbureau, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985,blz. 153-154.
H.J. Roodenburg, W.J.M.L. Wong Meeuw Hing, De arbeidsmarktcomponent inde WAO; Occasional Papers, nr. 34,Centraal Planbureau, 's-Gravenhage, 1985.
5
Centraal Planbureau, Vooruitberekening vanhet trendmatig arbeidsaanbodtussen1980-2010;
's-Gravenhage, 1983.
Sociale Verzekeringsraad, Voorwaardelijkevooruitberekeningen vanhet aantal arbeidsongeschikten tot 2030;Zoetermeer, 1984.
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Tabel2.5 Leeftijdsopbouw vandebevolkingvolgenslage variantCBS-prognose 1980,1980-2030

1980
1990
2000
2010
2020
2030

totale
bevolking
(x 1000)
(1)

15-64jarigen

65+

(x 1000)
(2)

(x 1000)
(3)

14.091
14.849
15.316
15.258
14.888
14.234

9.293
10.205
10.407
10.469
9.829
8.838

1.615
1.896
2.093
2.308
2.852
3.239

(3)
in%
van
(1)

(3)
in%
van
(2)

0-14jangen

11,5
12,8
13,7
15,1 .
19,2
22,8

17,4
18,6
20,1
22,0
29,0
36,6

3.185
2.746
2.816
2.480
2.206
2.157

(x 1000)
(4)

(4)
in %
van
(1)

(4)
in%

22,6
18,5
18,4
16,3
14,8
15,2

34,3
26,9
27,1
23,7
22,4
24,4

van
(2)

Bron:Centraal Bureau voor de Statistiek,Prognosevandebevolking vanNederlandna1980;
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982.

Huishoudensverdunning
Het gemiddeld aantal personen per huishouden is tussen 1960en 1980
gedaald van 3,5tot 2,8,en een verdere daling wordt verwacht 6 . Deze daling is
een gevolgvan een aantal demografische en maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals de dalingvan het gemiddeld kindertal per gezin en de stijging van het
aantal alleenstaanden. Dit laatste is mede een gevolg van het sterk toegenomen aantal echtscheidingen en van de groei van het aantal weduwen (zie
verder paragraaf 5.2.1).
Doordat uitkeringsrechten mede afhankelijk kunnen zijn van de samenstellingvan het huishouden en van de inkomsten van huisgenoten, oefent de huishoudensverdunning een opwaartse druk uit op het beroep op de sociale
zekerheid. Huishoudensverdunning verhoogt bovendien de gemiddelde bestaanskosten per individu, hetgeen ook een opwaartse druk op het niveau van
deuitkeringen kan veroorzaken.
Concluderende beschouwing
In de loop van de tijd ishet stelsel van sociale zekerheid een steeds groter
aantal maatschappelijke risico's van de gehele bevolking gaan dekken; het uitsluitend verzekeren van beroepsrisico's voor werknemers heeft daarmee relatief aan betekenis ingeboet. De introductie van de volksverzekeringen en de
afschaffing van het causaliteitsbeginsel bij de invoering van de WAO markeren dezeverschuiving, evenals de totstandkoming van het sluitstuk van de
sociale zekerheid, de Algemene Bijstandswet. Het verlenen van bijstand in de
noodzakelijke kosten van het bestaan is een grondwettelijke rechtsplicht
geworden van de overheidjegens allen die zelf niet over voldoende middelen
van bestaan beschikken. Deze ontwikkeling leidt tot een herbezinning op een
belangrijk basisprincipe van het stelsel van sociale zekerheid: de nauwe band
met dearbeid, zowel wat betreft de financiering als wat betreft de uitkeringen.
Financiering door middel van heffingen op arbeid ligt voor de hand als de
verzekerde risico's vooral risico's zijn waaraan werkenden bloot staan. Verzekeringen tegen loonderving als gevolg van bedrijfsongevallen kunnen met
recht als arbeidskosten worden gezien. Het vermijden van een sterke discontinuïteit in inkomen alsgevolg van tijdelijke uitschakeling uit het arbeidsproces
kan eveneens alseen beroepsrisico worden opgevat. Ziekte en kortdurende
werkloosheid kunnen oorzaken zijn van zo een tijdelijke discontinuïteit. Het
kunnen overbruggen van zulke vormen van tijdelijke inkomensderving,
zonder dat dit leidt tot een sterke teruggang in inkomen, vormt de achtergrond van de ZW en de WW. Veel van de overige risico's die tegenwoordig
Bureau voor Strategisch Marktonderzoek, Trendrapportvolkshuisvesting 1982; Delft, 1983,
blz. 51
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worden gedekt, hebben in mindere mate of nauwelijks een specifieke band
met (loon)arbeid: ouderdom, verweduwing, arbeidsongeschiktheid als gevolg
van andere oorzaken dan een bedrijfsongeval, kosten in verband met de verzorging van kinderen en langdurige werkloosheid. Het stelsel van sociale
zekerheid is geëvolueerd tot een stelsel dat voor een groot deel isgericht op
het dekken van een breed spectrum van maatschappelijke risico's. In plaats
van het uitsluitend belasten van arbeidsinkomens, ligt een gelijk belasten van
alle inkomenselementen nu meer voor de hand. Hierbij kunnen verschillende
wegen worden bewandeld, zoals financiering uit algemene middelen of heffing
op de toegevoegde waarde per onderneming (zieverder par. 7.3).
Niet alleen de financieringswijze, maar ook de structuur van de uitkeringen
isgekoppeld aan het arbeidsinkomen. De netto minimumuitkeringen zijn
gekoppeld aan het netto minimumloon. De bruto uitkeringen vormen een vast
percentage van het laatstverdiende loon en volgen de ontwikkeling van het
gemiddelde van de bruto cao-lonen in het bedrijfsleven. Deze koppelingen zijn
tot stand gekomen in een tijd waarin werd verwacht dat volledige werkgelegenheid te handhaven zou zijn, maar die gedachte isachterhaald: langdurige
werkloosheid van grote omvang blijkt zich gedurende geruime tijd voor te
kunnen doen. De ontwikkeling van het nationaal inkomen per hoofd van de
bevolking kan dan aanzienlijk achterblijven bij de ontwikkeling van de arbeidsinkomens. Daarom verdient het de voorkeur om de ontwikkeling van de
sociale minima beleidsmatig te koppelen aan de ontwikkeling van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking, in plaats van aan de arbeidsinkomens.
Ook rijst in dit verband de vraag in hoeverre het arbeidsverleden een rol
dient te spelen bij het toekennen van uitkeringen. Dat er, om de inkomensachteruitgang niet al te abrupt te doen verlopen, regelingen worden ingevoerd
met een beperkte looptijd, ligt voor de hand. Maar het is bij omvangrijke
langdurige werkloosheid niet zo vanzelfsprekend meer om de hoogte van de
uitkering te laten afhangen van de vraag of iemand in een vaak ver verleden
betaalde arbeid heeft verricht. Naarmate de kans op toetreding tot de arbeidsmarkt kleiner is,ishet moeilijker te rechtvaardigen dat voor langdurig werklozen met een ver terugliggend arbeidsverleden betere wettelijke voorzieningen bestaan dan voor langdurig werklozen die nog nooit een kans op de
arbeidsmarkt hebben gehad. Het opbouwen van een wettelijk stelsel van inkomensoverdrachten dat uitgaat van de loondervingsfunctie, isom die reden
problematischer geworden. Kenmerkend voor de loondervingsfunctie isdat de
uitkering gerelateerd is aan het laatstverdiende inkomen. Wanneer volledige
werkgelegenheid niet kan worden gegarandeerd, ligt het eerder voor de hand
om bij de opbouw van het stelsel uit te gaan van de minimumbehoeftefunctie.
Uitkeringen op een minimumniveau en zonder enige band met het arbeidsverleden vormen daarvan de basis. Zo een omkering sluit uiteraard aanvullende
bovenminimale voorzieningen en hierop betrekking hebbende wettelijke regelingen niet uit. Evenmin hoeft de verantwoordelijkheid voor de minimumbehoeftefunctie noodzakelijkerwijs uitsluitend bij de overheid te liggen. Zoals
later zal blijken, houdt het bovenstaande niet in dat hiermee een keuze wordt
gemaakt ten gunste van het zogenoemde tweetrajectenstelsel7.
2.1.2 De koopkrachtontwikkeling vandesocialeuitkeringen
Nadat de qpbouw van het huidige stelsel vooral in de periode van 1952tot
1967gestalte had gekregen, volgde een periode waarin de koopkracht van de
uitkeringsgerechtigden aanzienlijk werd verbeterd. De netto minimumuitkeringen werden opgetrokken tot het niveau van het netto minimumloon. Het
minimumloon heeft sindsdien een tweeledige functie: het iseen minimumbeloning voor de in een volle-tijdbaan geleverde prestatie en het istevens het
sociale minimum voor een gezin. In het begin van dejaren zeventig werd de
ontwikkeling van het wettelijk minimumloon gekoppeld aan de gemiddelde
7

Herziening van het stelsel van sociale zekerheid; Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17475,
nrs. 1-2.
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ontwikkeling van de cao-lonen in de particuliere sector (de regelingsloonindex). Deze automatische indexering is tot 1983toegepast. Vanaf 1983is de
indexering niet alleen achterwege gebleven, maar bovendien is in 1984een
korting van 3procent doorgevoerd. De netto uitkeringen uit hoofde vande
volksverzekeringen en de ABW en de netto minimumuitkeringen krachtens de
WW,de WWV en de WAO zijn gekoppeld aan de hoogte van het netto
minimumloon (de netto-netto-koppeling). De indexering van het minimumloon en de netto-netto-koppeling zijn geregeld in de Wet Aanpassingsmechanismen (WAM)van 1979.In dezelfde wet is ook de bruto-bruto-koppeling
vastgelegd van debovenminimale uitkeringen: de Ziektewet en de Werkloosheidswet volgen de loonontwikkeling in de cao's, de overige bovenminimale
uitkeringen volgen de regelingsloonindex. Per 1 januari 1985zijn de uitkeringspercentages van de WW, WWV en de WAO verlaagd tot 70procent van
het laatstverdiende loon. Van 1981tot en met 1984isjaarlijks een eenmalige
uitkering verstrekt aan de zogenoemde echte minima: een- of meerpersoonshuishoudens die van één minimuminkomen moeten rondkomen. In 1984is
daaraan nog een bijzondere toeslag voor de 'meerjarige echte minima' toegevoegd. De ontwikkeling van de koopkracht van de uitkeringsgerechtigdenin
vergelijking met dewerknemers in de particuliere sector kan worden afgelezen
uit tabel 2.6.
Tabel2.6 Ontwikkeling van dekoopkracht voor een aantal inkomenscategorieën, 1974-1984 (in %)

werknemers bedrijven
minimum +
modaal
2x modaal
4x modaal
wettelijkminimumloon
ensociale uitkeringen
meerjarige echte minima '
wettelijk minimumloon
sociale minima 0 '
modale WAO-er

1974-1979")

1980-1984

1974-19843'

+ 12

+ 9
+ 1

— 1

—
—
—
—

8,4
12,7
17,2
15,7

+ 2,6
— 4,8
—16,4
—16.5

+ 19
+ 19
+ 24,8
+ 18

— 6,6
— 10,6
— 12,3
— 20,5

+ 11,2
4- 6,4
+ 9,5
—. 6,2

Bron: WRR op basisvan Inkomensbeleid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nrs.
1-2,blz. l l e n n r . 5,blz.2
a) 1973 startjaar.
b)vanaf 1981inclusief de eenmalige uitkering aan echte minima; voordien gelijk aan de ontwikkeling
van het wettelijk minimumloon.
c)gewogen gemiddelde waarin ook de WAO isopgenomen, het sociale minimum (AOW) is in 1973
nog structureel aangepast.

Hieruit blijkt ook dat de hoogste inkomens ten opzichte van de laagste
inkomens in de laatste tienjaar aanzienlijk zijn achteruitgegaan. Vooral aan
de voet isnivellering opgetreden: de verschillen in beschikbaar inkomen zijn
als gevolgvan de nivellering tamelijk klein geworden. In1982verdiende bijna
90procent van de werknemers in de bedrijven (excl. landbouw) een inkomen
tussen het minimumloon voor volwassenen en 2maal modaal. De brutoinkomensverhouding tussen minimum en 2maal modaal bedroeg toen 1:2,8,
de netto-inkomensverhouding 1:1,9.Tussen minimum en modaal bevond zich
in 198232procent van de werknemers in bedrijven. De bruto-inkömensverhouding bedroeg toen 1:1,4,de netto-inkpmensverhouding 1:1,2 8.
De mate waarin bruto-inkomensverschillen worden wegbelast, komt tot
uiting in de hoge marginale druk van belastingen en sociale premies. Inkomens van even boven het minimum tot ruim 2maal modaal werden in1982
geconfronteerd met een vrijwel identieke marginale druk van omstreeks 50
procent 9 .
2 b I 1 n z k ° ^ e n s o n , w i k k e I i n g e n -verdeling;TweedeKamer,vergaderjaar 1983-1984,18189, nrs.1U S t ^ H b ï ïken
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De koopkrachtoverzichten bieden weliswaar een goed inzicht in de ontwikkeling van belangrijke inkomensbestanddelen, maar zij hebben ook hun beperkingen. Werkenden ontvangen doorgaans incidentele loonsverhogingen,
terwijl uitkeringsgerechtigden daarop geen aanspraak kunnen maken. Voorts
wordt geen rekening gehouden met de effecten van de verschillende inkomensafhankelijke regelingen (individuele huursubsidie, gezinsverzorging, reductieregelingen in het vrijwillige en bejaardenziekenfonds, studietoelagen). De marginale druk bij de lage inkomens kan daardoor oplopen tot een aanmerkelijk
hoger percentage dan bij de hogere inkomens, die vaak profiteren van allerlei
fiscale aftrekposten. Als bezwaar tegen de koopkrachtoverzichten kan ook
worden ingebracht dat de inkomensvorming in de sfeer van de huishoudelijke
arbeid daarin in het geheel niet wordt verdisconteerd. Hierdoor zouden de
huishoudens waar de beide partners gezamenlijk aanzienlijk langer werken
dan de standaard werkweek, een welvaartsverlies lijden ten opzichte van de
eenverdienershuishoudens. Ten slotte geldt dat in veel huishoudens meer dan
één inkomen binnenkomt, waardoor de koopkracht van de individuele arbeidsinkomens en uitkeringen onvoldoende inzicht geeft in de koopkracht van
(de leden van) huishoudens.
Enkele gegevens over de inkomensverdeling van huishoudens in 1982staan
in tabel 2.7. In de meerpersoonshuishoudens blijkt gemiddeld 1,8 persoon een
inkomen in te brengen. Echtparen zonder kinderen beschikken gemiddeld
over 1,4 inkomen; echtparen met (inwonende) kinderen gemiddeld over 1,9
inkomen.
Tabel2.7 Inkomenspositie vanhuishoudens naar gemiddeld inkomen, 1982
aantal huishoudens
met inkomen

gemiddeld
aantal per-

absoluut in % van
(x 1000) het totaal

sonen met
inkomen per
huishouden

absoluut
(x f 1000)

eenpersoonshuishouden

1 002

21,0

1

21,1

58,1

2,3

meerpersoonshuishoudens
niet-gezinshuishoudens
eengezinshuishoudens3'
echtparen zonder kinderen
echtparen met kinderen
lkind
2 kinderen
3 of meer kinderen
eenoudergezinnen
overige huishoudens '

3 777
226
3 333
1063
2024
639
941
444
245
217

79,0
4,7
69,8
22,2
42,3
13,4
19,7
9,3
5,2
4,5

1,8
1,9
1,7
1,4
1,9
1,8
1,8
2,2
1,8
2,5

40,3
38,6
39,6
35,0
42,6
40,1
41,4
48,5
34,6
52,9

111,1
106,4
109,2
96,6
117,4
110,5
114,3
133,9
95,5
146,0

2,5
4,2
2,4
3,7
2,0
3,0
3,4
—0,5
1,3
2,3

totaal

4 779

1,6

36,2

100

huishoudenstype

100

besteedbaar inkomen L

in % van stijging
het totaal t.o.v. 1981
(in %)

2,2

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch bulletinnr52;20december 1984,blz. 3
a) zonder ander(en)
b)omvat eengezinshuishoudens met ander(en) en meergezinshuishoudens

Het aantal tweede inkomens dat afkomstig is van thuiswonende kinderen
met een eigen inkomen is groter dan het aantal tweede inkomens dat afkomstig isvan werkende gehuwde vrouwen (peildatum 1981).Het gemiddelde
inkomensniveau van verdienende kinderen is hoger dan dat van werkende
gehuwde vrouwen. Van dejongeren woont een opvallend groot aantal nog bij
de ouders thuis:van de 16-tot en met 18-jarigen 98procent, van de 19-en 20jarigen 79procent (peildatum 1979). Het voeren van een eigen huishouding
komt pas vanaf 21-jarige leeftijd op grote schaal voor. De arbeidsparticipatie
van gehuwde vrouwen vertoont een sterke stijging. In 1960nam 7,4 procent
van de gehuwde vrouwen deel aan betaalde arbeid, in 198336procent. Vooral
onder gehuwde vrouwen vanjonger dan 30jaar is het deelnemingspercentage
hoog. Meer dan een kwart van de gehuwde vrouwen verdient minder dan een
kwart van het minimumloon, en ruim driekwart heeft een inkomen dat het
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minimumloon niet te boven gaat. Dit komt omdat veel gehuwde vrouwen in
deeltijd werken. Gemiddeld draagt de werkende gehuwde vrouw ongeveer 25
procent bij aan het gezinsinkomen 10.
Het totaal aantal huishoudens dat moet rondkomen van één minimuminkomen wordt voor 1984geraamd op 650.000. Deze 'echte minima' bestaan
voor het overgrote deel uit uitkeringsgerechtigden, en dan vooral uit langdurig
werklozen, eenoudergezinnen en alleenstaande bejaarden (zie verder hoofdstuk 6).
Omdat koopkrachtoverzichten onvoldoende inzicht geven in de inkomenspositie van huishoudens, isbehoefte ontstaan aan een instrument waarmee de
inkomensverdeling van huishoudens nauwkeuriger kan worden gemeten. Het
Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek
hebben hiervoor methoden ontwikkeld. Uit berekeningen van het SCP komt
naar voren dat de nivellering bij de inkomensverdeling van huishoudens reeds
in 1977tot stilstand isgekomen. De voornaamste factoren die daaraan ten
grondslag liggen, zijn het toenemend aantal huishoudens dat isaangewezen op
een sociale uitkering enerzijds en het toenemend aantal tweeverdieners anderzijds. Het CBSlaat in een studie zien dat sociaal-economische en demografischefactoren, zoals verandering van baan of van de samenstelling van het
huishouden, veel meer invloed hebben op de inkomensverdeling dan de veranderingen in de lonen en de belasting- en premiedruk, die weergegeven
worden door de standaard-koopkrachtoverzichten u .
Concluderende beschouwing
De koopkracht van de minimumuitkeringen is sinds de totstandkoming van
het stelsel van sociale zekerheid aanzienlijk vergroot. Mede als gevolg van het
optrekken van het niveau van de minimumuitkeringen zijn de inkomensverschillen aan de voet aanzienlijk afgenomen. Wat betreft de inkomensverdeling
van huishoudens, oefent het toenemende aantal tweeverdieners overigens een
tegenovergestelde invloed uit.
Er bestaat allerminst eensgezindheid over de vraag of de minimumuitkeringen hoog genoeg zijn. Dit onderstreept dat het sociale minimum een relatief minimum is,dat op basis van maatschappelijke opvattingen en politieke
oordelen moet worden vastgesteld. De wens om uit overwegingen van rechtvaardigheid de inkomensverschillen te beperken, moet daarbij bijvoorbeeld
worden afgewogen tegen de wens,die verschillen juist te vergroten met het
oog op het functioneren van de arbeidsmarkt. Ook bij een koppeling van het
sociale minimum aan het nationaal inkomen per hoofd zullen periodiek bepaalde beleidskeuzen moeten worden gemaakt.
Het toenemend aantal tweeverdieners heeft ertoe geleid dat in het 'minimabeleid' steeds meer het huishouden als invalshoek wordt gekozen. Zowel de
huishoudenssamenstelling als het aantal inkomens per huishouden wordt betrokken bij het toekennen van uitkeringen. Als men rekening wil blijven
houden met de verschillen in behoefte en draagkracht die bestaan tussen verschillende typen huishoudens, valt bij het inkomensbeleid moeilijk te ontkomen aan het leggen van meer nadruk op de inkomensverdeling van huishoudens. Dit heeft tot gevolg dat het niet goed meer mogelijk is de minimumbehoeftefunctie via de loonvorming te realiseren. Daar kan immers moeilijk
rekening worden gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemers. In sommige huishoudens vormt het wettelijk minimumloon het enige
inkomen, in andere huishoudens kan meer dan één minimuminkomen binnenkomen. Onder de huidige omstandigheden ishet wettelijk minimumloon dus
geen doelmatig instrument meer om voor werkenden een inkomen op minimum-behoefteniveau te realiseren.
10
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2.1.3 De kostenontwikkeling
De uitgaven voor inkomensoverdrachten met een waarborgfunctie zijn de
laatste decennia sterk gestegen (zie tabel 2.8).
Tabel2.8 Uitgaven inverband metinkomensoverdrachten met eenwaarborgfunctie, 1960-1983"'
jaar

uitgaven absoluut
(in miljarden guldens)

1960
1965
1970
1975
1980
1983

uitgaven i n %
van het netto
nationaal inkomen
8,1
11,5
13,3
18,5
17,8
23,4

3,1
7,2
14,0
35,0
53,6
78,6

Bron: WRR op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek, 85jaren statistiek intijdreeksen;
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984.Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociale verzekering,
pensioenverzekering, levensverzekering; 's-Gravenhage, diversejaargangen. Financiële nota sociale
zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18612, nrs. 1-2.
a)exclusief regelingen voor overheidspersoneel

Deze groei van de uitgaven heeft er sterk toe bijgedragen dat de totale collectieve lastendruk tussen 1960en 1983isverdubbeld, waarmee deze in het
laatstgenoemdejaar 70procent van het nationaal inkomen bedroeg n. Voorts
heeft bij de toename van de collectieve lastendruk de sterke stijging van de
uitgaven voor gezondheidszorg een rol gespeeld. De vergroting van het aandeel van de inkomensoverdrachten in het nationaal inkomen is gepaard
gegaan met een vrijwel overeenkomstige daling van het aandeel van het
inkomen van bedrijven en zelfstandigen (zie tabel 2.9).
Tabel 2.9 Verdeling van het besteedbaar inkomen over verschillende inkomenscategorieën, 1960-1983
(in %van het netto nationaal inkomen)

looninkomens actieven
(incl. ambtenaren)
overig inkomen (inkomen van
bedrijven en zelfstandigen)
inkomensoverdrachten aan
niet-actieven
pensioenfondsen e.d.
overheid

1960

1965

1970

1975

1980

1983

36

38

39

38

37

34

27

21

18

13

10

13

12
4
21

14
5
22

15
6
22

20
8
21

23
9
21

26
9
18

Bron: Centraal Planbureau, zoals vermeld in: Sociaal-Economische Raad, Advieshoofdlijnen
gewijzigdstelsel vansocialezekerheid bijwerkloosheidenarbeidsongeschiktheid; 's-Gravenhage, 1984,
blz. 33.

Töt 1980bleef het aandeel van het looninkomen van de actieven in het
netto nationaal inkomen vrijwel onveranderd. Daarna iseen daling opgetreden. Het aandeel van de inkomensoverdrachten is voortdurend toegenomen. Een belangrijk deel daarvan drukt op de overheid, mede vanwege de
explosieve toename van het aantal WWV- en RWW-uitkeringen sinds 1980.
Het aandeel van het inkomen van bedrijven en zelfstandigen istussen 1960en
1980voortdurend gedaald, maar vanaf 1980buigt deze dalende trend weer
om.
De daling van het relatieve aandeel van het inkomen van bedrijven en zelfstandigen kan wegens teruglopende rendementen de investeringen nadelig

Sociaal-Economische Raad, op. cit., blz. 32-34.
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beïnvloeden; afnemende investeringen kunnen een verdere daling van de
werkgelegenheid tot gevolg hebben. De financiering van de investeringen kan
ook via het spaargedrag een nadelige invloed ondervinden van de groeiende
uitgaven voor inkomensoverdrachten. De maatschappelijke inkomensoverdrachten met een waarborgfunctie worden gefinancierd door middel van
belastingen en sociale premies, zodat ook daarbij geen fondsvorming plaatsvindt. Daarnaast isin dejaren zeventig het financieringstekort van de overheid onder invloed van deze ontwikkelingen gestegen. Ontvangers van uitkeringen besteden bovendien hun inkomen vrijwel volledig aan consumptie. Bij
verzekerden neemt deneiging tot sparen af, omdat een redelijke continuïteit
van het inkomen ingeval van inkomensderving gegarandeerd is. Van de
inkomensoverdrachten die buiten het kader van dit rapport vallen, kan trouwenseveneens een negatieve invloed uitgaan op de investeringen. De maatschappelijke inkomensoverdrachten met een presterende functie hebben doorgaans een bestedingsgebonden karakter. Sparen isbij dat deel van het
inkomen onmogelijk. In de sfeer van de pensioenen vindt weliswaar fondsvorming plaats, maar deze besparingen mogen doorgaans niet voor sterk
risicodragende investeringen worden aangewend (zieverder hoofdstuk 8).
Concluderendebeschouwing
Hoge uitgaven voor inkomensoverdrachten beïnvloeden de investeringen en
daarmee de werkgelegenheid nadelig indien zeworden afgewenteld op de
inkomens van bedrijven en zelfstandigen. Daarmee is niet gezegd dat deze uitgaven een te grote omvang hebben aangenomen. De betaalbaarheid van de
inkomensoverdrachten hangt uiteindelijk af van de bereidheid van de actieven
om de uitgaven op te brengen ten koste van het eigen beschikbaar inkomen.
Waar de grenzen van de solidariteit in dit verband liggen, is nauwelijks te
zeggen. Het gevaar bestaat echter dat het stelsel zoveel zekerheid biedt, dat in
bepaalde perioden onvoldoende middelen voor investeringen beschikbaar zijn.
Kwantitatief kan de investeringsruimte worden aangetast doordat de omvang
van de besparingen te gering wordt. Kwalitatief kan deze ruimte worden aangetast doordat de besparingen qua samenstelling risicomijdend zijn en niet
voor bedrijfsinvesteringen worden aangewend. Het verdient overweging na te
gaan of in het stelselvan sociale zekerheid positieve prikkels tot het vormen
van besparingen kunnen worden opgenomen.
2.1.4 Individualisering
De grondslagen van het huidige stelsel van sociale zekerheid zijn gelegd in
een tijd die in sociaal-cultureel opzicht belangrijke verschillen vertoonde met
tegenwoordig. Destijds kon er in het sociaal beleid van worden uitgegaan dat
gedragsnormen en rolpatronen betrekkelijk uniform waren. Het gezin, bestaande uit man, vrouw en een of enkele kinderen, werd gezien als de hoeksteen van de samenleving en het huwelijk werd aangegaan voor het leven.
Ongehuwd samenwonen, zowel door personen van hetzelfde geslacht als door
personen van verschillend geslacht, was ongebruikelijk. Binnen het huwelijk
wasde man de enige kostwinner en gehuwde vrouwen verrichtten bij voorkeur geen betaald werk buitenshuis, doch verzorgden de huishouding en de
opvoeding van de kinderen 13.
Tot ver in deze eeuw was het voor vrouwen en kinderen uit arbeiderskringen bittere noodzaak om buitenshuis te werken. Het bereiken van de
situatie waarbij het inkomen van de mannelijke kostwinner voldoende was
voor het gehelegezin, werd daarom gezien als een belangrijke sociale verworvenheid.
De destijds geldende situatie betekende dat in de sociale zekerheid maar
met tweehuishoudenstypen behoefde te worden gerekend: het gezin en de

15
H G . de Gier. 'Sociale zekerheid en maatschappelijke verandering'; Sociaal Maandblad
Arbeid,februari 1985,40ejaargang nr. 2,blz. 109-118.
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alleenstaande. Dit verklaart waarom in de loondervingsverzekeringen minimumdagloonbepalingen bestaan. Deze moeten namelijk voorkomen dat de
uitkering voor een gezin met slechts één kostwinner beneden het sociale
minimum van een gezin terecht komt. In de huidige regeringsplannen voor de
herziening van de sociale zekerheid worden de minimumdagloonbepalingen
vervangen door toeslagen (zieverder par. 2.2.1). De keerzijde van de minimumdagloonbepalingen en de toeslagen isdat uitkeringen voor kostwinners
worden verlaagd als de partner een eigen inkomen heeft. Ook geldt voor de
partner van de gehuwde uitkeringsgerechtigde die aanspraak maakt op een
kostwinnerstoeslag, geen arbeidsplicht; evenmin bestaat er een weduwnaarsverzekering. Gehuwde werkende vrouwen betalen zelfstandig premies voor de
volksverzekeringen, maar hiertegenover staan geen extra uitkeringsrechten.
Ten slotte is het zo dat in de Algemene Bijstandswet de verantwoordelijkheden en onderhoudsverplichtingen van gehuwden jegens elkaar tot uitgangspunt worden genomen. Niet de draagkracht van het individu, maar die van de
leefeenheid bepaalt het recht op en de hoogte van de bijstandsuitkering.
Gedurende de afgelopen twintigjaar is de situatie grondig gewijzigd. De
technische ontwikkelingen en de toegenomen welvaart hebben ertoe geleid dat
het huishoudelijk werk minder zwaar en tijdverslindend isgeworden. Ook is
een herwaardering op gang gekomen van de arbeidsparticipatie van de
gehuwde vrouw en deze is de laatste tijd dan ook aanzienlijk toegenomen. De
lange levensduur, samen met een afnemend kindertal, heeft ertoe geleid dat
gehuwde vrouwen veel meer dan vroeger nog een heel leven voor zich hebben
wanneer de kinderen het huis uit zijn. Dit kan een belangrijke prikkel zijn
voor vrouwen om de activiteiten niet te beperken tot de huishouding. De
beweging voor emancipatie van de vrouw speelt eveneens een belangrijke rol.
Hierbij wordt grote nadruk gelegd op een gelijke verdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid binnen het gezin. Deelname door vrouwen aan betaalde
arbeid wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde om de ondergeschikt
geachte positie van de vrouw, zowel in maatschappelijk opzicht als binnen het
gezin, te doorbreken M. Voorts hebben niet-huwelijkse primaire leefvormen
zich een plaats verworven naast gezinshuishoudens en alleenstaanden. Vooral
onderjongeren zijn deze gangbaar. Ook het aantal echtscheidingen, en hiermee het aantal eenoudergezinnen, is aanzienlijk toegenomen (zie verder par.
5.2).
De wijze waarop de niet-huwelijkse samenlevingsvormen in de sociale
zekerheid behandeld moeten worden, vooral waar het de minimumuitkeringen
betreft, levert een dilemma op. Enerzijds wordt het onaanvaardbaar gevonden
om onderhoudsverplichtingen op te leggen aan personen diejuist bewust kiezen voor een relatie die niet de huwelijkse verplichtingen met zich meebrengt.
Anderzijds achten velen het uit een oogpunt van materiële gelijkheid moeilijk
te rechtvaardigen dat personen die 'leven als waren zij gehuwd' gezamenlijk
een hogere bijstandsuitkering of AOW-uitkering kunnen ontvangen dan een
gehuwd paar. Tot nu toe heeft in het beleid de laatste overweging zwaarder
gewogen dan de eerste. Dit heeft geleid tot het streven om huwelijkse en niethuwelijkse samenlevingsvormen zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Afgezien
van het principiële bezwaar dat zojuist is genoemd, doen zich bij de toepassing
van dit materiële gelijkheidsbeginsel ook uitvoeringstechnische moeilijkheden
voor.
De hiertoe benodigde kostwinnersbepalingen komen neer op een impliciete
heffing op het gezamenlijk inkomen. Zeker in combinatie met regelingen die
buiten het bestek van dit rapport vallen, zoals de inkomstenbelasting en de
inkomensprijzen op basis van het gezinsinkomen, kan deze impliciete heffing
zeer hoog zijn. Dit ontmoedigt de arbeidsmarktdeelname van vrouwen. De
impliciete heffing wordt wel verdedigd omdat het bestaan van tweeverdieners
de inkomensverdeling van huishoudens ongelijker maakt en het risico met
zich meebrengt van een nieuwe tweedeling in de maatschappij:gezinnen met
14
Emancipatieraad, Sociale zekerheid enemancipatie; adviesoverdeherziening vanhet stelsel
vansocialezekerheid; 's-Gravenhage, 1984,blz. 9-15, blz. 22.

29

twee kostwinners en een hoog gezamenlijk inkomen uit arbeid en gezinnen
met één kostwinner die zijn aangewezen op een gezinsuitkering op het
minimumniveau.
Het sociale-zekerheidsbeleid istot nu toe gebaseerd geweest op de niet uitgesproken veronderstelling dat burgers hun keuze voor een bepaalde samenlevingsvorm niet of nauwelijks laten beïnvloeden door de differentiaties die op
grond van overwegingen van behoefte en draagkracht in het uitkeringenstelsel
zijn aangebracht. Alszulk 'berekenend gedrag' echter wel op grote schaal zou
gaan plaatsvinden, schept dit voor het beleid ongewenste neveneffecten. Burgerskunnen aan hun zorgrelaties een andere inhoud geven om aldus beter te
kunnen profiteren van allerlei regelingen. Ook kunnen zijjegens de overheid
hun leefsituatie anders voorstellen dan zij feitelijk is. Wanneer dergelijke verschijnselen een grote omvang zouden aannemen, lijkt een effectieve controle
daarop vrijwel uitgesloten.
In de discussie omtrent de toekomst van de sociale zekerheid kunnen twee
principieel verschillende posities worden onderkend. De eerste positie behelst
een volledige individualisering van het stelsel van sociale zekerheid in juridische
zin, dat wil zeggen het uitsluitend toekennen van rechten en plichten aan individuen, ongeacht hun huishoudenssituatie. Met het inkomen van de partner
wordt dan op geen enkele manier rekening gehouden. Een van de overwegingen die pleiten voor toepassing van het individualiseringsbeginsel is, dat
daarmee de economische zelfstandigheid van het individu wordt erkend en
bevorderd. Ook zullen daardoor de problemen verdwijnen die zich nu kunnen
voordoen in gevallen waarin huwelijkse en niet-huwelijkse samenlevingsvormen gelijk worden behandeld. De vaak als indringend ervaren inmenging
in de privésfeer, zoals die zich bijvoorbeeld bij de uitvoering van de ABW kan
voordoen, kan daarmee worden uitgeschakeld. Bovendien zou een geïndividualiseerd stelsel eenvoudiger uitvoerbaar en minder fraude-gevoelig zijn dan
het huidige.De voorstanders van individualisering staan doorgaans een
geleidelijke invoering voor, in het besef dat individuele economische zelfstandigheid met name voor de oudere generaties niet meer volledig bereikbaar is
en de aanpassing van de arbeidsmarkt eveneens"tijd zal kosten. Een cohortsgewijze invoering en een stapsgewijze individualisering van de regelingen ligt
dan het meest voor de hand 15.
De tweede positie kiest voor het handhaven van behoefte-endraagkrachtbepalingen. Een belangrijke overweging daarbij isdat de behoefte aan individuele economische zelfstandigheid zeker niet algemeen wordt gevoeld. Ook
zou het loslaten van behoefte- en draagkrachtbepalingen leiden tot een onaanvaardbaar geachte relatieve achterstelling van alleenstaanden, vooral op
het niveau van het sociale minimum. Natuurlijk kan dit worden verzacht door
het toekennen van individuele uitkeringsrechten die onafhankelijk zijn van het
inkomen van departner en die tevens voldoende zijn om zelfstandig van te
kunnen bestaan (bijv. 70%van het netto minimumloon). Dit houdt echter
grote risico's in voor de arbeidsmarkt. Immers, meerpersoonshuishoudens
zouden dan recht krijgen op uitkeringen die te zamen aanzienlijk hoger zijn
dan het huidige bestaansminimum voor hun huishouden en dit zou velen
ervan kunnen weerhouden zich op de arbeidsmarkt te begeven. Dit probleem
zou ogenschijnlijk kunnen worden opgelost door de uitkering per individu
vast te stellen op 50procent van het netto minimumloon. Echter, daardoor
wordt het alleen wonen feitelijk onmogelijk gemaakt. Ook binnen de Emancipatieraad wordt het ongewenst geacht als de mogelijkheden voor economische
onafhankelijkheid van alleenstaanden aldus zouden worden afgebroken 16.

15
Emancipatieraad, Socialezekerheid enemancipatie;adviesoverdeherziening vanhet stelsel
van sociale zekerheid;'s-Gravenhage, 1984.
Emancipatieraad, GelijkebehandelingindeAOW; 's-Gravenhage, 1984.
16
Emancipatieraad, Socialezekerheid enemancipatie;adviesoverdeherziening vanhet stelsel
van sociale zekerheid;op.cit., 1984,blz.29.
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Concluderende beschouwing
De keuze tussen individualisering of toepassing van het behoefte- en draagkrachtbeginsel ishoofdzakelijk een politieke keuze. Als het streven naar individuele economische zelfstandigheid tot uitgangspunt van het beleid wordt
gekozen, iseen geleidelijke invoering van een volledig geïndividualiseerd stelsel
van inkomensoverdrachten nodig. Als men bovenal controle- en legitimiteitsproblemen bij het beoordelen van behoefte en draagkracht wilvoorkomen, is
individualisering eveneens de aangewezen weg. Indien de burgers op grote
schaal berekenend gedrag gaan vertonen bij de keuze van hun leefvorm, is
volledige individualisering eveneens de enige begaanbare weg. Wanneer men
er daarentegen vanuit kan gaan dat berekenend gedrag zich slechts op beperkte schaal zal voordoen en de overheid de burgers niet doelbewust wil sturen in
de richting van individuele economische zelfstandigheid, dan biedt een bepaalde mate van continuering van de toepassing van het behoefte- of draagkrachtbeginsel ook voordelen.
De traditionele rolpatronen zijn weliswaar doorbroken, maar voor zover er
zich nieuwe uitkristalliseren, kan bij de vormgeving van het beleid niet worden
aangenomen dat een of enkele daarvan de overhand zullen krijgen. Dit houdt
in dat in het stelsel van sociale zekerheid een keuze voor hetzij het individualiseringsbeginsel, hetzij het behoefte- of draagkrachtbeginsel, spanningen naar
de ene dan wel de andere kant zal oproepen. Zolang de pluriformiteit van de
huishoudensstructuur voortduurt, is een pasklare oplossing niet voorhanden.
Gezocht zal moeten worden naar een stelsel dat zoveel mogelijk indifferent is
voor deze spanningen.

2.1.5 Knelpunten opdearbeidsmarkt
Inkomensoverdrachten beïnvloeden het functioneren van de arbeidsmarkt.
Zij hebben niet alleen effecten op het aanbod van en de vraag naar arbeid,
maar hangen ook samen met de informele arbeidsmarkt en met de tendens tot
arbeidsduurverkorting. Bij elk van deze aspecten zal hier kort worden stilgestaan.

Het arbeidsaanbod
Kenmerkend voor de sociale-zekerheidsuitkeringen in ons land is hun in
vergelijking met andere landen hoge niveau ten opzichte van de verdiende
inkomens. De netto-netto-koppeling leidt ertoe dat voor de gehuwde mannelijke werknemer de minimumuitkering gelijk is aan het netto minimumloon.
Voor alleenstaanden bestaat deze gelijkheid niet. Voor de bovenminimale uitkeringen geldt sinds 1 januari 1985een vervangingsratio van 70procent (uitgezonderd de Ziektewet), maar als gevolg van de netto-netto-koppeling valt
dit voor kostwinners met een inkomen tot ruim 1,4 maal het minimumloon
hoger uit. Naast de vervangingsratio is ook de duur van de uitkering van
belang. De bovenminimale werkloosheidsuitkeringen zijn van beperkte duur;
daarna valt men terug naar het bijstandsniveau. De bovenminimale WAOuitkeringen lopen daarentegen door tot de beëindiging van de arbeidsongeschiktheid of het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd. Door deze relatief veel gunstiger voorwaarden wordt herintreding van WAO-uitkeringsgerechtigden negatief benvloed, en dan vooral voor WAO'ers met een onzekere
arbeidsmarktpositie.
De sterke toename van het beroep op de sociale zekerheid heeft de vraag of
de relatieve hoogte van de uitkeringen de bereidheid tot werken doet verminderen,weer in het centrum van de publieke en wetenschappelijke belangstelling geplaatst. Er is in ons land onvoldoende empirisch materiaal voorhanden
om deze vraag in zijn algemeenheid afdoende te kunnen beantwoorden; in de
Verenigde Staten isechter ruimer aandacht geschonken aan de invloed van de
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sociale zekerheid op het arbeidsaanbod '7. In het aldaar beschikbare onderzoek wordt weliswaar een negatieve invloed aangetoond, doch die blijkt niet
groter te zijn dan enkele procenten. Deze uitkomsten hoeven uiteraard niet
van toepassing te zijn in ons land. Als weer evenwel van uit zouden gaan dat
in Nederland, alsgevolgvan het gunstiger sociale-zekerheidsregime, het negatieve effect ietsgroter is dan in de Verenigde Staten, dan nog hoeft de arbeidsmarkt in haar totaliteit hierdoor in het algemeen niet ernstig te worden verstoord. Het totaal aantal beschikbare arbeidsplaatsen is thans immers
volstrekt ontoereikend voor de grote groep aanbieders van arbeid. Dit neemt
overigens niet wegdat zich in specifieke situaties wel knelpunten kunnen
voordoen. Wanneer het voorjongeren financieel aantrekkelijker is een uitkering te ontvangen dan een gerichte beroepsopleiding te volgen, is er sprake
van een knelpunt dat nadelige gevolgen kan hebben voor de mogelijkheden
tot herstel van onze economie. Hetzelfde geldt wanneer omscholing van werklozen door de sociale zekerheid wordt belemmerd, dan wel onvoldoende gestimuleerd. Ook zou er een nadelige invloed op de arbeidsmarkt zijn, wanneer
het niveau van de uitkeringen mensen in bepaalde omstandigheden ervan
weerhoudt ook bij langdurige werkloosheid werk te aanvaarden dat minder
goed bij hen past, bijvoorbeeld omdat de beloning lager is of de arbeidsomstandigheden slechter zijn dan in hun vroegere werkkring.
De eerder genoemde negatieve invloed op het arbeidsaanbod kan zich sterker doen gevoelen naarmate de arbeidsmarkt krapper is.Bij een krappe arbeidsmarkt echter, zijn de financieringsproblemen van de werkloosheidsvoorzieningen sterk verminderd en bestaat bovendien voldoende ruimte voor
de bedrijven om hoge lonen uit te betalen, waardoor ook de minder werkwilligen weer naar de arbeidsmarkt worden gelokt. Bovendien kunnen de administratieve controles op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt bij een lager
niveau van de werkloosheid beter worden toegepast.
De vraagnaar arbeid
De vraag naar arbeid ondervindt langs twee wegen invloed van de socialezekerheidsregelingen. Ten eerste houden deze regelingen de bestedingsmogelijkheden op peil. Hierdoor wordt de vraag naar goederen en diensten in stand
gehouden, waardoor vraag naar arbeid wordt gegenereerd. De tweede weg
loopt via de aanbodzijde van het produktieproces. De financiering van de uitkeringen vindt voor een belangrijk deel plaats door heffingen op arbeid. Dit
heeft in zijn algemeenheid tot gevolg dat de factor arbeid ten opzichte van
grondstoffen en van de factor kapitaal relatief duurder wordt. Dit wordt nog
versterkt door subsidiëring van investeringen in kapitaalgoederen, die in ons
land een aanzienlijke omvang heeft aangenomen.
Wanneer arbeid relatief duur isten opzichte van grondstoffen, bevordert dit
niet een efficiënt gebruik van grondstoffen en wanneer arbeid relatief duur is
ten opzichte van kapitaal, gaat daarvan een stimulans uit om arbeid door
kapitaal tevervangen. Waar dat leidt tot technologische vernieuwing zal de
arbeidsproduktiviteit doorgaans stijgen, hetgeen gunstig uitwerkt voor de economische groei. Een uitvloeisel daarvan kan weer zijn dat elders het negatieve
effect van detechnologische vernieuwing ten dele wordt gecompenseerd door
nieuwe werkgelegenheid. Niet alle bedrijven beschikken echter over dezelfde
technische mogelijkheden om de arbeidsproduktiviteit te verbeteren. Ook
worden arbeidsintensieve bedrijven met een lage loonstructuur als gevolg van
de premie-inkomensgrenzen relatief zwaarder getroffen door de premiedruk.
Alsdeze bedrijven op de internationale markt opereren, zijn hun mogelijk-

" Henry J. Aaron, EconomieEffects of Social Security; Washington, The Brookings Institution, 1982.
S. Danziger, R. Haveman, R. Plotnick, 'How income transfer programs affect work, savings and
the income distribution: a critical review';Journalof EconomicLiterature, september 1981,
Volume XIX, biz.975-1028.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Allocatiefunctie vaninkomensverschillen;
's-Gravenhage, 1984.
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heden om hogere loonkosten af te wentelen in de prijzen beperkt. Opereren ze
op de binnenlandse markt, dan kan de mogelijkheid voor afwenteling in de
prijzen worden beperkt door het gevaar van vraaguitval of vraagverschuiving
naar de informele arbeidsmarkt. In de sectoren met een relatief geringe arbeidsproduktiviteit leidt de huidige financieringswijze van de sociale zekerheid
tot vermindering van de vraag naar arbeid. De opgave voor de toekomst lijkt
te zijn, een nieuwe systematiek van uitkeringen en financiering te ontwikkelen
die de prikkel om de arbeidsproduktiviteit te verhogen niet wegneemt, maar
die evenmin leidt tot een steeds verdere marginalisering van de arbeidsintensieve sectoren van de economie.
Ook het wettelijk minimumloon kan de vraag naar arbeid negatief beïnvloeden. Het minimumloon volgt in grote lijnen de gemiddelde ontwikkeling
van de cao-lonen. Wanneer de verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen sectoren aanzienlijke vormen gaan aannemen, kan het minimumloon in de sectoren met een relatief lage arbeidsproduktiviteit de vraag naar arbeid doen
verminderen.
De informelearbeidsmarkt
De zojuist geschetste negatieve invloed dievan de hoge heffingen op arbeid
uitgaat op de vraag naar arbeid in de arbeidsintensieve sectoren, manifesteert
zich niet alleen in het uitvallen van de vraag naar arbeidsintensieve produkten
en diensten, maar ook in een verschuiving van de vraag naar de informele sector. Wat daaronder precies wordt verstaan, wordt uiteengezet in paragraaf
7.4. Er zijn diverse factoren werkzaam, die de prikkel versterken die uitgaat
van de hoge heffingen op arbeid. De technologische ontwikkeling heeft ertoe
geleid dat doe-het-zelven op vele terreinen mogelijk is geworden. De gestage
verkorting van de gemiddelde arbeidsduur per persoon vergroot eveneens de
mogelijkheid om meer activiteiten te verrichten naast de formele arbeid. De
hoge marginale tarieven maken het aantrekkelijk om een deel van het
inkomen dan wel incidentele bijverdiensten buiten de formele arbeidsmarkt
om te verwerven.
Het samenspel van deze factoren kan niet alleen het doe-het-zelven bevorderen, maar ook het aanbod van en de vraag naar arbeid buiten de formele
arbeidsmarkt. Het aanbieden van arbeid op de informele arbeidsmarkt kan
zowel voor inkomenstrekkers als voor uitkeringstrekkers aantrekkelijk zijn.
De mogelijkheden voor personen met een betaalde baan om het inkomen aan
te vullen met informele arbeid zijn vaak gunstig. De daarvoor benodigde contacten kunnen juist aan een betaalde baan ontleend worden; over de benodigde hulpmiddelen en gereedschappen kunnen zij vaak gemakkelijk de beschikking krijgen. Dit houdt in dat de informele economie ook kan blijven
groeien wanneer de werkloosheid daalt. De informele economie is niet een
verschijnsel dat zich hoofdzakelijk voordoet bij hoge werkloosheid, maar zal
bij ongewijzigd beleid een belangrijk blijvend kenmerk van de economie
worden. Verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen de diverse sectoren van de
economie liggen eraan ten grondslag. Hoge heffingen op arbeid versterken de
verschuiving van de formele naar de informele economie.
Het isniet in allegevallen wenselijk de informele economie terug te dringen.
Waar de technologische ontwikkeling en de toenemende vrije tijd door de
burgers gewenste doe-het-zelf-activiteiten mogelijk maken, zijn weinig redenen
aanwezig om maatregelen te overwegen. Waar mensen vanwege de hoge arbeidskosten noodgedwongen tot doe-het-zelven overgaan, en daarbij kwalitatief slechtere resultaten bereiken dan de vakman, issprake van een proces van
de-specialisatie dat economisch minder gewenst lijkt. Ontwrichting van
bepaalde sectoren van de economie kan optreden wanneer hoge arbeidskosten
en hoge marginale tarieven leiden tot een omvangrijke vraag naar, respectievelijk een omvangrijk aanbod van arbeid door derden buiten de formele arbeidsmarkt om. De heffingsgrondslag voor de collectieve heffingen wordt
erdoor versmald, waardoor de heffingen op arbeid nog hoger worden. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel.
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Recente ontwikkelingen
Op de arbeidsmarkt hebben zich enkele ontwikkelingen aangediend die het
stelselvan sociale-zekerheidsregelingen niet ongemoeid zullen laten. Allereerst
iser deverkorting van de gemiddelde arbeidsduur per persoon perjaar. Wanneer dit devorm aanneemt van een algemene uniforme arbeidsduurverkorting,kunnen huishoudens met slechts één kostwinner beneden het sociale
minimum terechtkomen. Dit kan uitmonden in een nieuwe functie voor de
ABW:het aanvullen van de inkomens van deze huishoudens tot het niveau
van het sociale minimum. Er zijn overigens aanpassingen denkbaar in de sfeer
van de belastingen en sociale premies, waarmee ten dele kan worden voorkomen dat bij algemene arbeidstijdverkorting het inkomen van genoemde
huishoudens beneden het sociale minimum terecht komt.
De verkorting van de gemiddelde arbeidsduur per persoon kan ook worden
bereikt door deeltijdarbeid te bevorderen. Dit heeft enkele belangrijke voordelen ten opzichte van algemene arbeidsduurverkorting. De arbeidsmarkt is
niet homogeen. Op sommige deelmarkten bestaan nu al tekorten. Uniforme
arbeidsduurverkorting verscherpt dat probleem. Bovendien zijn bij een strategiegericht op het bevorderen van vrijwillige deeltijdarbeid huishoudens vrijer
in dekeuze van de onderlinge arbeidsverdeling. Het bevorderen van vrijwillige
deeltijdarbeid vergt een aantal belangrijke aanpassingen in het stelsel van
sociale zekerheid, omdat de sociale zekerheid van deeltijdwerkers thans minder goed geregeld is dan dievan kostwinners met een volledige werkweek 18.
Overigens staat nog tebezien of vrijwillige deeltijdarbeid voldoende nieuwe
banen kan scheppen om de werkloosheid sterk te verminderen. Gezien de
voordelen die deze aanpak heeft, lijkt het evenwel aan te bevelen, de aanwezige mogelijkheden zogoed en volledig mogelijk te benutten.
Een uitbreiding van de inkomensaanvullende functie van sociale zekerheid
kan ook optreden wanneer deverschillen in ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit gaan leiden tot loondifferentiatie. Om de arbeidsmarkt beter te
doen functioneren, verdient de afschaffing van het wettelijk minimumloon
overweging. De allocatiefunctie en de minimumbehoeftegarantie zijn moeilijk
in één instrument te verenigen. Afschaffing van het minimumloon kan de
werkgelegenheid bevorderen, doch tevens in zwakke sectoren leiden tot inkomens diebeneden het bestaande minimum liggen. Aanvulling van deze inkomens in het kader van de waarborgfunctie van de sociale zekerheid ligt dan
voor de hand, maar heeft als belangrijk bezwaar dat de personen die het betreft geconfronteerd worden met een marginaal tarief van 100procent. Extra
inkomsten zullen immers op de aanvullende uitkering worden gekort. Aldus
wordt het probleem van het hoge minimumloon ingeruild voor het probleem
van uitbreiding van de groep lage inkomens met een extreem hoog marginaal
tarief.
Concluderende beschouwing
Alsde negatieve invloed van de sociale-zekerheidsregelingen op het arbeidsaanbod in algemene zin slechts beperkt van omvang is,is er in tijden van
grote werkloosheid geen aanleiding om uit arbeidsmarktpolitieke overwegingen de uitkeringsniveaus over de hele linie te verlagen. Waar zich in specifieke
situaties wel tekorten voordoen of onvoldoende werkbereidheid bestaat, liggen
specifieke maatregelen eerder voor de hand. Daarbij valt bijvoorbeeld te
denken aan een strakke toepassing van de instrumenten in het kader van de
toets op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Ook zou voorkomen
kunnen worden dat het volgen van beroepsopleidingen voorjongeren financieel te onaantrekkelijk wordt. Naast dergelijke specifieke maatregelen is het
vooral ook van belang na te gaan of door aanpassing van het stelsel van
sociale zekerheid een groter aantal mensen weer aan de slag kan worden

Deeltijdarbeid; Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1984, 18751, nr. 1.

34

geholpen. Bij het krapper worden van de arbeidsmarkt zou de beperkte negatieve invloed van de sociale zekerheidsregelingen op het arbeidsaanbod wel
voor grotere problemen kunnen gaan zorgen. Het is evenwel aannemelijk dat
dit probleem zich min of meer vanzelf oplost. Immers, bij een krapper wordende arbeidsmarkt iser ruimte om de lonen extra te laten stijgen, waardoor
de werkbereidheid extra wordt geprikkeld.
Om de vraag naar arbeid in de formele economie te bevorderen, verdient
het overweging maatregelen te nemen die de prijs van arbeidsintensieve goederen en diensten verlagen. Dit kan de werkgelegenheid doen groeien en een ongewenste uitbreiding van de informele economie afremmen. Ook wijzigingen
in het stelselvan sociale zekerheid kunnen hieraan een bijdrage leveren. Voordat hierop nader wordt ingegaan, zij erop gewezen dat ook maatregelen buiten de sfeer van de overdrachtsinkomens hiertoe kunnen bijdragen, bijvoorbeeld afschaffing van het wettelijk minimumloon of verlaging van de BTW op
arbeidsintensieve dienstverlening. Maatregelen in de sfeer van de sociale
zekerheid kunnen vooral worden gezocht in uitbreiding van de heffingsgrondslag voor de financiering van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld door heffing
op de toegevoegde waarde in plaats van op de lonen. Financiering van de
sociale zekerheid uit algemene middelen in plaats van uit sociale-verzekeringspremies vormt eveneens een alternatief.
2.1.6 De complexiteit vanhetstelsel
Een kenmerk van het stelsel van sociale zekerheid in ons land isde gedeelde
verantwoordelijkheid van de centrale overheid en de sociale partners bij de
beleidsvorming. Deze gedeelde verantwoordelijkheid houdt in dat de afbakening van taken en bevoegdheden met een zekere regelmaat ter discussie staat
en dat de institutionele structuur tamelijk complex is. In paragraaf 9.2 worden
de belangrijkste ontwikkelingen van na de Tweede Wereldoorlog op dit gebied
geschetst. Een van de conclusies daar luidt dat ook voor een toekomstig stelsel
van sociale zekerheid een gedeelde verantwoordelijkheid in brede kring als uitgangspunt wordt gekozen. De historische ontwikkeling en het gegeven dat de
sociale zekerheid in financiële zin sterk verweven is met zowel de collectieve
sector als de particuliere sector, dragen daartoe bij. Ondanks de sterke verdeeldheid in de reacties op de adviesaanvraag van de regering betreffende de
herziening van het stelsel van sociale zekerheid, bestaat er een grote unanimiteit over de wenselijkheid van een gedeelde verantwoordelijkheid (zie par.
2.2.2).
In de sfeer van de uitvoering doet zich de complexiteit van de regelgeving
meer en meer gevoelen. In de paragrafen 9.3 en 9.4 wordt uitvoerig ingegaan
op de factoren die hierbij een rol spelen. Allereerst iser een aantal factoren die
verband houden met de wijzigingen die de laatste tijd in het stelsel zijn aangebracht en met de wijzigingen die nog op stapel staan. De frequentie van de
wetswijzigingen is aanzienlijk toegenomen. De beschikbare invoeringstijd is
vaak te beperkt om de vele technische problemen op te lossen die zich kunnen
voordoen bij het ten uitvoer brengen van veranderingen in bepaalde regelingen. Een aantal wijzigingen gaat bovendien vergezeld van gecompliceerde
overgangsmaatregelen. Een direct gevolg van de aanpassingen en uitbreidingen van de regelgeving iseen vergaande differentiatie. Deze dwingt tot een
grote mate van specialisatie in de uitvoering, tot het verzamelen van veelgegevens uit verschillende bronnen, het maken van ingewikkelde berekeningen, tot
veelvuldige gegevensoverdracht tussen afdelingen en instanties, tot hernieuwde
beoordelingen en dergelijke.
In vrijwel elk onderdeel van het stelsel wordt gewerkt met criteria die niet
altijd eenvoudig te operationaliseren zijn en met gegevens die vaak moeilijk te
verifiëren zijn: onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, passende
arbeid, dagloon, leefeenheid, inkomen van andere leden van de leefeenheid,
vermogen, beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, enzovoort. Verschillende
gegevens en criteria moeten per uitkeringsgerechtigde bovendien regelmatig
worden verzameld, respectievelijk toegepast. De problemen waarvoor de cliënten hierdoor worden gesteld zijn aanzienlijk, evenals de mogelijkheden om
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bewustofonbewust onjuiste ofonvolledigegegevensteverstrekken. Ook kan
deuitvoeringsorganisatie hierdoortotafwegingen komen diedeclient maar
moeilijk kanbegrijpen enaccepteren.Ofdedaarmeesamenhangende uitvoeringskosten tehoogzijn,iseenkwestievanafweging vanhetvoordeelvan
mindercomplexiteit tegenhetvoordeelvaneenzekeredifferentiatie, die
voortvloeituithetstrevennaareenzogrootmogelijke matevanverdelende
rechtvaardigheid enmateriëlegelijkheid.
Concluderendebeschouwing
Wanneerookinhettoekomstigbeleidsterkdenadruk wordt gelegdop
verdelenderechtvaardigheid,lijken demargesvooreeningrijpende vereenvoudigingvanhetstelselnietgroot.Ditbetekent overigens nietdatverbeteringennauwelijks mogelijk zijn,bijvoorbeeld door uniformering vande begrippenencriteriauitde verschillende regelingen.Voortsverdient hetoverwegingomindebeleidsvoorbereidingen-vormingmeeraandacht tebesteden
aande uitvoeringstechnische aspectenvanvoorgenomen maatregelen. In een
dynamischesamenlevingismateriëlegelijkheid nooit volledigtebereiken.De
vooruitgangdieopditpunteventueelgeboektkanwordendoorverfijning van
deregelgeving,moetbewustworden afgewogen tegendebezwaren diekleven
aaneentoenemende complexiteit.
2.2 Actueleontwikkelingenbetreffende stelselwijziging
2.2.1 Het regeringsbeleid
Eencentraalonderdeelvanhethuidigeregeringsbeleid vormt deherziening
vanhetstelselvansocialezekerheid.In 1983 heeft deregeringaandeSociaalEconomischeRaadendeEmancipatieraad adviesgevraagd overdeherziening
vandewerkloosheids-enarbeidsongeschiktheidsregelingen endedaarop aansluitendebijstandsregeling. Indezeadviesaanvraagvan 25mei 1983noemtde
regeringdrieredenenvoorherzieningvanhethuidigestelsel 19.Allereerst
wordthetvoorhetherstelvandeeconomienoodzakelijk geacht omdecollectieveuitgaven,waarvandesociale-zekerheidsuitgaven eenbelangrijk onderdeel
vormen,terugtedringen.Inditverbandwijst deregeringeropdathetaandeel
vande overdrachtsinkomens inhetnationaal inkomen indevoorbije decennia
sterkisgestegen,terwijl indiezelfde periodehetaandeelvandewinsten sterk
isgedaald.Destijgingvandekostenvandesocialezekerheid zouvooralop
dewinsten wordenafgewenteld. Alsreden voorstelselherziening wordt voorts
genoemddathethuidigestelselnietberekendisopdehuidigeomvangvan de
niet-activiteitenhetstructurelekarakter daarvan.Tenslottewordt gestelddat
meerrechtmoetwordengedaanaanhetstrevenindesamenlevingnaareen
groterematevanindividuelefinanciëleonafhankelijkheid. Inditverband
speeltdederdeEG-richtlijneenbelangrijke rol20. Dezeschrijft voor datuiterlijkop23december 1984gelijkebehandelingvanmannenenvrouwen inde
socialezekerheidzoumoeten zijn gerealiseerd.
Deplannendieindegenoemdeadviesaanvraag zijn ontvouwd vooreen
nieuwstelselvanloondervingbijarbeidsongeschiktheid enwerkloosheid,zijn
gebaseerdopdekeuzevoorwateen'vangnetsysteem' wordt genoemd. Bij het
verliesvaneeninkomenuitloonarbeid door arbeidsongeschiktheid ofwerkloosheidtreedtallereerst eenregelinginwerkingdieeenuitkering verschaft
waarvandehoogteendeduur wordenafgeleid vanhetlaatstgenoten inkomen
endeduurvanhetarbeidsverleden. Deloondervingsfunctie staat dusvoorop.
Hetrechtopeenuitkeringwordt daarbij strikt individueel bepaald. Paswanneergeenvoldoendeofhelemaalgeenrechtopeenloondervingsuitkering
" Herzieningvanhetstelselvansocialezekerheid;TweedeKamer,zitting 1982-1983,17 475,
1 J ^ A T d E R a a ? V3n d e E u r o p e s e Gem «nschappen van 19 december 1978 betreffende
V3n h 6 t b e g i n S e l v a n geli ke
wen t ; J wTV°lf88"1!
J behandelingvanmannen envrou^Z^C^ent Z e k e r h e i d ; P u b l i k a t i e b l a d ™d e europese Gemeenschappen,
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(meer) bestaat, treedt het 'vangnet' in werking. Daarbij worden zodanige aanvullende of vervangende uitkeringen verstrekt, dat elk huishouden zijn minimumbehoeften kan dekken. De keuze voor het 'vangnetsysteem' is mede
gebaseerd op de overweging dat aansluiting moet worden gezocht bij de in
ons land gegroeide verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en
sociale partners op het gebied van de loondervingsregelingen. Van oudsher
zijn de sociale partners primair verantwoordelijk voor de loondervingsfunctie,
terwijl de overheid in de eerste plaats verantwoordelijk isvoor de minimumbehoefte-functie.
De belangrijkste kenmerken van het stelsel van werkloosheidsuitkeringen
dat in de adviesaanvraag van 25mei 1983wordt voorgesteld, kunnen als volgt
worden samengevat. Het bestaande onderscheid tussen de WW en de WWV
komt te vervallen. Er komt één werkloosheidsregeling die strikt individueel
wordt toegepast, zodat de thans bestaande ongelijke behandeling van mannen
en vrouwen in de WWV komt te vervallen. Een tweede kenmerk is de invoering van een glijdende schaal: tot aan het minimumloon bedraagt het uitkeringspercentage 70,over daarboven genoten inkomen 50procent. Naarmate
het inkomen hoger is,ishet gemiddelde uitkeringspercentage dus lager. Hiermee kan afbreuk worden gedaan aan het equivalentiebeginsel. Dit gaat er
immers van uit dat premie en prestatie op elkaar horen te zijn afgestemd,
zoals het geval is bij de huidige werknemersverzekeringen. In een poging om
het equivalentiebeginsel overeind te houden, wordt voorgesteld tevens een
glijdende premie in te voeren. De duur van de werkloosheidsuitkering is
afhankelijk van het arbeidsverleden, maar bedraagt ten hoogste vijfjaar.
Binnen deze termijn wordt de uitkering in halfjaarlijkse stappen verlaagd tot
het sociale minimum voor een alleenstaande (70%van het netto minimumloon). Omdat het arbeidsverleden vaak moeilijk te meten is,wordt voorgesteld
om vooralsnog de leeftijd als criterium voor de uitkeringsduur te kiezen. Het
voorgestelde verband tussen leeftijd en uitkeringsduur bij werkloosheid is
weergegeven in tabel 2.10.
Tabel 2.10 Het verband tussen leeftijd en uitkeringsduur bijwerkloosheid volgens het herziene stelsel
(injaren)
leeftijd

uitkeringsduur

tot 23
23-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
.4
<5

Bron: Herziening van het stelsel van sociale zekerheid; Tweede Kamer, vergaderjaar 1982-1983,
17 475, nr. 6, blz. 31.

Na het verstrijken van het recht op een werkloosheidsuitkering treedt een
zogenoemde tussenfase in werking: de werkloze ontvangt gedurende één jaar
een vervolguitkering op het niveau van het sociale minimum voor een alleenstaande. Wanneer de werkloosheidsuitkering tijdens de loondervingsfase en/of
de tussenfase beneden het sociale minimum voor het desbetreffende huishouden ligt, kan een toeslag verstrekt worden. Bij het bepalen van het recht
op deze toeslag en de hoogte ervan wordt rekening gehouden met eventueel
arbeidsinkomen van de huisgenoten (inkomenstoets). Er vindt evenwel geen
vermogenstoets plaats. Na het verstrijken van de vervolguitkering is de werkloze,net als een persoon zonder arbeidsverleden, aangewezen op de Algemene
Bijstandswet. Van individualisering van uitkeringsrechten op grond van de
ABW kan volgens de regeringsplannen geen sprake zijn. Toetsing op inkomen
en vermogen van de leefeenheid blijft bestaan. Wel kan in de ogen van de
regering worden gedacht aan een zekere mate van verzelfstandiging van uitke-

37

ringsrechten voorpartnersineenleefeenhe.d.Dit *°u kunnen worden^bereikt
dooreenuitkeringtoetekennenaanbeidepartners afzonderlijk. Zoeenverzelfstandigingbetekentgeenverhogingvandebijstand, maar slechtseenverdelingervanoverbeidepartners.
Schematischkanhetnieuwestelselvaninkomensdervingbywerkloosheid,
zoalsdat deregeringindeadviesaanvraagvan 25mei 1983 voor ogen stond,
wordenweergegeven alsinfiguur 2.1.
Figuur2.1 Schematischeweergavevanhetgewijzigde stelsel vanwerkloosheidsuitkeringen uitde
adviesaanvraagvan25mei 1983a'

tijd (jaren)
Bron: Herziening van het stelselvan sociale zekerheid; Tweede Kamer, zitting 1982-1983,
17 475,nr. 6,blz. 59.
a)Deze figuur heeft betrekking op een persoon tussen 35en 40jaar die gedurende tweejaar recht
heeft op een aan het loon gerelateerde uitkering. Het dagloon is in dit voorbeeld gesteld op 200, het
minimumloon op 100.

Voordearbeidsongeschiktheidsuitkeringen wordenindeadviesaanvrage op
kortetermijn tweeingrijpende veranderingen voorgesteld.Allereerst deinvoeringvandeglijdende schaal,zoalsdieookbijdewerkloosheidsregeling is
voorgesteld,envoortsdeelimineringvandeverborgen werkloosheid inde
AAWendeWAO.Momenteelwordt erbijdevaststellingvandematevan
arbeidsongeschiktheid rekeningmeegehouden dat debetrokkene doordie
arbeidsongeschiktheid mindergelegenheid heeft voor hetverkrijgen vanpassendearbeid.Hierdoorwordt aanmensendievooreendeel arbeidsongeschikt
zijn envoorhetoverigewerkloos,inhetalgemeen toch eenvolledigearbeidsongeschiktheidsuitkeringtoegekend.Daarmeefungeren dezeregelingen tot op
zekerehoogtealseenwerkloosheidsregeling. Indeadviesaanvraag iservan
uitgegaan dat dealdusontstane verborgen werkloosheid 50procent bedraagt.
Heteliminerenvandewerkloosheidscomponent houdt indat dearbeidsongeschiktealleeneenarbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt voorhet percentagedathijarbeidsongeschikt is;voorhetoverigeismenaangewezen opeen
werkloosheidsuitkering. Dearbeidsongeschiktheidsuitkering wordt nietin
duurbeperkt enevenminverlaagd tot het minimumniveau.
Oplangeretermijn wordt gedacht aanhetgelijkschakelen vande
werkloosheids-enarbeidsongeschiktheidsregelingen enhet opheffen vande
beperkingen indeduurvandevervolguitkering.Nahetverstrijken vande
loondervingsuitkering zoudantot het bereikenvan depensioengerechtigde
leeftijd aanspraak bestaan opeenindividueleuitkering ophet niveauvan70
procent vanhet minimumloon.Alleendegenen zonder arbeidsverleden vallen
danbijdeafwezigheid vanvoldoendemiddelen vanbestaan terugopde bijstand.Vooralsnogachtderegeringzoeenstelselechterniet haalbaar.
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft voor 1981de verdelingseffecten
en de budgettaire effecten van de stelselherzieningsplannen berekend 21. Voor
werklozen treedt een gemiddelde daling van het besteedbaar inkomen op van
omstreeks 9procent. Voor arbeidsongeschikten bedraagt deze daling omstreeks 19procent bij een veronderstelde verborgen werkloosheid van 50procent. De budgettaire effecten kunnen als volgt worden samengevat: de ombuigingsoperatie voor de werkloosheidsregelingen levert ongeveer 1,4 miljard
gulden op;bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen beloopt dat bedrag 4,1 miljard gulden.
In april 1985heeft de regering een nieuwe versievan het plan voor stelselherziening naar buiten gebracht 22 . In vergelijking met de adviesaanvraag van
25mei 1983bevat deze versie nadere uitwerkingen op onderdelen en enkele
veranderingen. De belangrijkste nieuwe elementen worden hierna genoemd.
Van de aanvankelijk beoogde glijdende schaal wordt afgezien. De loondervingsuitkering bij werkloosheid zal in de voorgestelde nieuwe Werkloosheidswet, die de bestaande WW en WWV zalvervangen, 70procent van het
laatstverdiende loon bedragen. Bijverwijtbare werkloosheid bedraagt de uitkering ten hoogste 70procent van het minimumloon. Voor toetreding tot de
werkloosheidsverzekering geldt een referte-eis. Voor een uitkering van een half
jaar moet in hetjaar voorafgaand aan de werkloosheid in 26weken gewerkt
zijn. Voor langer durende uitkeringen geldt bovendien een eisten aanzien van
het arbeidsverleden: er moet driejaar gewerkt zijn in de periode van 5jaar
voorafgaand aan de werkloosheid; perioden van verzorging van kinderen
onder de 12jaar zullen voor de helft worden meegeteld voor deze eis. Personen die na hun vijftigste jaar werkloos zijn geworden, krijgen na afloop van
de loondervingsuitkering en de vervolguitkering een uitkering op grond van
een afzonderlijke Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW). De
IOW-uitkering iseen uitkering op het sociale-minimumniveau, waarop wel
een inkomenstoets maar geen vermogenstoets wordt toegepast. De loondervingsuitkeringen en de vervolguitkeringen worden gefinancierd uit sociale
premies. De toeslagen en de IOW-uitkeringen worden betaald uit de algemene
middelen.
Het uitkeringspercentage bedraagt bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
eveneens 70.De verdiscontering van de werkloosheidscomponent in de AAW
en de WAO wordt afgeschaft. Van deze eliminering van de verborgen werkloosheid in de AAW en de WAO worden de personen van 50jaar en ouder
van het huidige bestand uitgesloten. Van een stapsgewijze verlaging van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar het minimumniveau wordt dus ook
voor de lange termijn afgezien, evenals van een beperking van de uitkeringsduur.
De derde EG-richtlijn, die voorschrijft dat uiterlijk op 23december 1984
mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden in de sociale zekerheid,
heeft niet alleen doorgewerkt in bovenstaande plannen tot stelselwijziging,
maar ook geleid tot voorstellen voor wijziging bij andere regelingen. Voor de
gelijke behandeling in de AOW isinmiddels een oplossing gevonden 23. Voortaan isook de gehuwde vrouw zelfstandig premieplichtig. Het blijkt overigens
wel bijzonder moeilijk te zijn om een uitkeringssystematiek te ontwikkelen die
recht doet aan de pluriformiteit van de huishoudensstructuur en die bovendien ook nog betaalbaar wordt geacht. De verdeelde adviezen van de Emancipatieraad en de SER vormen hiervan een illustratie 24.
21

Berekendbeleid, op.cit.,blz.152-170.
NederlandseStaatscourant,9april 1985,nr.68,blz. 1-2.
2
' NaderewijzigingvandeAlgemeneOuderdomswet,deAlgemene Weduwen-en Wezenwet,
deAlgemene Kinderbijslagwet, deAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten endeAlgemene
Arbeidsongeschiktheidswet (invoeringgelijke behandelingvanmannenenvrouwen indeAlgemeneOuderdomswet alsmedeaanpassingvandeoverigevolksverzekeringen);TweedeKamer,
vergaderjaar 1983-1984, 18 515,nrs. 1-3envergaderjaar 1984-1985, 18 515,nrs. 15en 16.
24
Emancipatieraad, GelijkebehandelingindeAOW; 's-Gravenhage,1984.
Sociaal-Economische Raad,AdviesgelijkebehandelingindeAOW; 's-Gravenhage, 1984.
22
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Een extra complicatie vormt het feit dat de derde EG-richtlijn niet in alle
opzichten uitsluitsel geeft over wat wel en wat niet geoorloofd is. Vooral het
begrip 'indirecte discriminatie' isvoor verschillende uitleg vatbaar. Voorts bestaan erverschillen van opvatting over de mate waarin de herziening van de
sociale zekerheid alsinstrument mag worden gebruikt om de individuele economische zelfstandigheid van alle burgers te bevorderen. In hoofdstuk 5
wordt op dezeproblematiek van deuitkeringssystematiek nader ingegaan.
De omvang en het structurele karakter van de werkloosheid hebben geleid
tot maatregelen om de mogelijkheden tot het verrichten van onbetaalde arbeid
door uitkeringsgerechtigden te verruimen. In dit kader vindt een breed scala
van activiteiten plaats, variërend van het traditionele vrijwilligerswerk tot speciaal voor werklozen inhet leven geroepen projecten. Ter regulering van het
werken met behoud van uitkering wordt momenteel de Wet Onbetaalde
Arbeid door Uitkeringsgerechtigden (WOAU) voorbereid. Op de achtergrond
en inhoud van deze wet wordt in paragraaf 7.4.5 nader ingegaan.
2.2.2 Reactiesophet regeringsbeleid
De adviesaanvraag van 25mei 1983heeft veel reacties uitgelokt. Volstaan
wordt hier met een bespreking van de standpunten die zijn ingenomen in de
Emancipatieraad en de SER, en van de belangrijkste reacties die vanuit de
drie grote politieke partijen zijn gekomen 25.
Met betrekking tot een aantal uitgangspunten van het voorgestelde stelsel
komen de in de SER ingenomen standpunten onderling sterk overeen. De
keuzevoor het zogenoemde vangnetsysteem wordt door de gehele SER onderschreven. De integratie van de werkloosheidsregelingen tot één regeling
waarin mannen en vrouwen gelijk worden behandeld, vindt eveneens algemene instemming. De glijdende schaal wordt echter afgewezen, omdat daarmee afbreuk wordt gedaan aan het equivalentiebeginsel. Dejongste versie van
de plannen van de regering sluit hierbij aan. De betrokkenheid van de sociale
partners bij de uitvoering moet volgens de SER ook in het nieuwe stelsel
worden gewaarborgd. Voor langdurig werklozen worden betere uitkeringsvoorwaarden bepleit dan in de adviesaanvraag worden voorgesteld, zodat
werklozen alleen in uitzonderingsgevallen op de Algemene Bijstandswet zijn
aangewezen. In dejongste regeringsplannen wordt door de IOW voorkomen
dat personen die na hun vijftigste jaar werkloos worden, aangewezen kunnen
raken op de ABW. Verdeeldheid bestaat binnen de SER over de nadere vormgevingvan de aan het loon gerelateerde werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals kan worden afgeleid uit tabel 2.11. De SER kan zich
welverenigen met het regeringsstandpunt dat individualisering van de uitkeringsrechten op minimumniveau vooralsnog niet mogelijk is.

i e
e emanci atie
"van
f ^ Ä zekerheid;
r ^ . 6 s-Gravenhage
' 0 ^ Zeuerhdd 1984
"
P : «dviesoverdeherzieningvan hetstelsel
vansociale

^ ^ r ^ ï Ï g ^ r S ^ ^ ^ievandePvdAopstelselherzieningsW D , VVD-visieoverstelselwijzigingsocialezekerheid; 's-Gravenhage, 1984.
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Tabel2.11 StandpuntenindeSER ten aanzienvanuitkeringsvoorwaarden,uitkeringspercentages en
uitkeringsduurvoorwerkloosheids-enarbeidsongeschiktheidsuitkeringenineennieuwstelselvan
socialezekerheid
adviesaan- standvrage
punt 1
FNV

standpunt 2
CNV

standpunt 3
MHP

standstandpunt 4
punt 5
kroonleden werkgevers

130

130

130

130

130

geen

geen

geen

geen

geen

5jaar vooi • geen
de leeftijds
afhankelijk :e
verhoging
van het
uitkeringspercentage

p.m.

5jaar

6jaar,
betreft alleen de individuele
uitkering op
minimumniveau,
waarvoor
inkomenstoets geldt

—

—

70%

—

Werkloosheid")
uitkeringsvoorwaarden

referte-eis 130
(gewerkte
dagen in
refertejaar)
wachttijd

geen

aanvullendegeen
uitkeringsvoorwaarde
m.b.t. het
arbeidsverleden voor
het recht op
(verhoging
van)
uitkering

—

uitkerings- vast percenniveau loon- tage

75%

oprpIatpprHp

uitkering
°

., .
variabel
percentage

naar leeftijd —
resp. arbeidsverleden (zie
uitkeringsvoorwaarden
naar uitkeringsduur

60-70%

geleidelijke
afbouw
aanvangsni
veau naar
minimumniveau in
gelijke halfjaarlijkse
stappen

naar hoog- t.a.v. aante Ioonin- vangsnikomen
veau: glijdende
schaal 70ca. 60%
uitkeringsduur

70-80%

geleidelijke
afbouw van
70 naar
65% in gelijke jaarlijkse stappen

—

—

loongerela- afhankelijk onbeperkt
teerde uit- van leeftijd tot 65jaar
kering
resp. arbeidsverleden: '/r5
jaar

voorlopig onbeperkt onbeperkt afhankelijk
max. 4jaar tot 65jaar tot 65
van leeftijd
jaar'')
resp. ar(later afbeidsverlehankelijk
den: 2
vanfinanmaanden ciëlemoge6jaar
lijkheden
verlengen)

individuele max. 1 jaar
uitkering (zonder
op mini- inkomensmumniof vermo
veau
genstoets)

onbeperkt
tot 65jaar
(met arbeidsinkomens-en
zonder
vermogenstoets)

__

onbeperkt
tot 65jaar
(met inkomens-en
zonder
vermogenstoets)
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Tabel 2.11 vervolg
adviesaan- standvrage
punt 1
FNV
Arbeidsongeschiktheid

standpunt 2
CNV

standpunt 3
MHP

standstandpunt 4
punt5
kroonleden werkgevers

a)

uitkeringsvoorwaarden

referte-eis

geen

geen

geen

geen

geen

geen

wachttijd

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

1 jaar

aanvullen- geen
deuitkeringsvoorwaarden

uitkerings- vastpercenniveau loon- tage
gerelateerde
uitkering
variabel
percentage

geen

geen

75%

geen

minimaal geenvoor
25%arloon
beidsonge- relateerde
schiktheid uitkering:
inkomenstoets voor
minimumuitk.
70%

naar leeftijd—
resp.arbeidsverleden

60-70%

naar uitke- voorlopig
kerings- niet (op
lange terduur
mijn als bij
werkloosheid)

geleidelijk afbouw van
70 naar
65% in gelijke jaarlijkse
stappen

naar hoog- glijdende
te loonin- schaal 70komen
ca.60%
uitkeringsduur

loongerela- voorlopig onbeperkt onbeperkt onbeperkt onbeperkt afhankelijk
teerde uit- onbeperkt tot 65jaar tot 65jaar tot 65jaar tot 65jaar van leeftijd
kering
tot 65jaar
resp.ar(oplange
beidsverletermijn af<j en: 2 mnd.
hankelijk
-6jaar c )
van leeftijd
resp.arbeidsverleden (maken))
individuele voorlopig —
uitkering nietvan
op mini- toepassing
mumniveau

onbeperkt
tot 65jaar
(met inkomenstoets)
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Hetstandpunt vandeEmancipatieraadisgebaseerd ophet centraleoogmerkvanindividuelefinanciële onafhankelijkheid enzelfstandigheid. De
socialezekerheid moet elkevolwassenpersoon instaat stellen omeenzelfstandigbestaan teleidenenfinancieel onafhankelijk tezijn van anderepersonen.Deduurendehoogtevaneenuitkering moeten inbeginsel onafhankelijk zijn vanhet gezinsinkomen endegekozen leefvorm. De Emancipatieraad
wijst toeslagen voorpartners zonder (voldoende)eigeninkomen af, omdat
dezeeenimplicieteheffing vormen opdeelnameaan betaaldearbeidvan
vrouwen.Aan het strevennaar individuelefinanciële onafhankelijkheid wordt
daardoor afbreuk gedaan.DeEmancipatieraad stemtvollediginmetdeindividualiseringvan deloondervingsfase uitderegeringsvoorstellen. Evenalsde
SER,pleitook hijvooreenlangereduurvan dezogenoemde tussenfase uitde
adviesaanvraag. Omaftekomenvantoeslagen wordtvooreen cohortsgewijze
afschaffing van hetrecht hieropgepleit,zodat dezeregelingslechtseentijdelijk karakter zaldragen. Overdeeventueleindividualiseringvande bijstand
heeft deEmancipatieraad verdeeldgeadviseerd. Eendeelvan deraad bepleit
deinvoeringvan eengeïndividualiseerde (her)intredersregeling inhetkader
van deRWW.Eenanderdeelvanderaad kan zichdaarmee nietverenigen.
Gevreesdwordtdat devoordezeregelingbenodigdegelden tot een onaanvaardbareverlagingvanalleuitkeringen zullenleiden.Daardoor dreigenbelangrijke categorieën uitkeringsgerechtigden beneden het socialeminimumte
belanden;zozouden nogmeermensen genoodzaakt worden hun zelfstandigheidoptegeven.Bovendien vreestdit deelvanderaad datandereelementenvanhetemancipatiebeleid doordeverhoogdebijstandsuitgaven financieel
inhetgedrangzullenkomen.
Ookdedriegrotepolitiekepartijen hebbenvoorstellen gelanceerd betreffende deuitkeringsvoorwaarden, deuitkeringsduur endeuitkeringshoogtein
eennieuwstelselvanarbeidsongeschiktheids-en werkloosheidsregelingen. Een
overzicht vandeverschillende voorstellen blijft hierachterwege,omdatten
opzichtevandehiervoorgeschetstestandpunten indeSERende Emancipatieraad veeleersprakeisvan accentverschillen danvan fundamenteel andere
opvattingen.Van meerbelangvoordit rapport zijn decentrale uitgangspunten dienaarvoren zijngebracht. Deelsbetekenen dezeeenverruimingvanhet
kadervanwaaruit destelselherziening moet worden bezien.Uitdereacties
vandedriegrotepolitiekepartijen kunnen devolgendeminofmeerunanieme
uitgangspunten worden afgeleid:
- dekeuzevan deregeringvoor het 'vangnetsysteem', endaarmee vooreen
grotematevan betrokkenheid vandesocialepartnersbijdeuitvoering,
wordt algemeen onderschreven;
- vereenvoudigingvanhet stelselmoet eenbelangrijk oogmerk vandeherzieningzijn;het huidigestelselisvoordeburger ende uitvoeringsorganen
steedsondoorzichtigergeworden enwerkt fraude indehand;
- deongelijkheid dieophet gebiedvan desocialezekerheid bestaat tussen
werknemers,ambtenaren enkleinezelfstandigen moet worden verminderd;
- debelemmeringen diehet huidigestelselbevat voortoetreding tot dearbeidsmarkt moeten zoveelmogelijk worden weggenomen;
- bijdestelselherziening moet meerrekeningworden gehouden metdete
verwachten ontwikkelingen inzakedeeltijdarbeid en arbeidsduurverkorting;
- hetstelselvansocialezekerheid moet ophetpunt van individualiseringniet
tevervooruit lopenopdeontwikkelingen opdearbeidsmarkt;debeschermingvanhet bestaansminimum vandealleenverdieners maakt toepassing
vanhetdraagkrachtbeginsel noodzakelijk.
Verschilleninuitgangspunten komenuitdereactiesvan depolitieke partijen
ook naarvoren.Kernpunten daarbij zijn dematewaarin de'sociale minima'
moetenwordenontzien endematewaarin decollectievelasten moeten wordenteruggedrongen. Dehiergeconstateerde unanimiteit overeenaantal
uitgangspunten sluituiteraard nietuitdat bijdeuitwerkingtot concretewijzigingsvoorstellen verdereverschillenvan opvattingen zullen blijken.
Inditoverzicht vanbelangrijke reactiesopdestelselwijzigingsplannen van
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de regering mogen twee recente studies die veel aandacht hebben gekregen in
de maatschappelijke discussie,niet ontbreken: Omeenwerkbare toekomst uit
PvdA-kring u en Grenzen aandesocialezekerheid uit WD-kring 27. In beide
studies wordt aanbevolen de wettelijk verplichte verzekering tegen loonderving
te beperken tot het sociale minimum. Bij de verzekering tegen loonderving
boven dat minimum zou deeigen verantwoordelijkheid van het individu en de
socialepartners voorop dienen te staan. Dat daardoor tussen ondernemingen
en bedrijfstakken verschillen gaan ontstaan in risicodekking en in hoogte van
depremie,wordt door de opstellers van het tweede rapport wenselijk geacht
met het oog op denoodzakelijke dynamiek op de arbeidsmarkt. De auteurs
van het eerstgenoemde rapport willen het ontstaan van te grote ongelijkheden
tegengaan door een wettelijk kader op te stellen voor de aanvullende verzekering. Differentiatie in debovenminimale sfeer houdt voorts het gevaar in dat
naast de 'pensioenbreuk' ook 'sociale zekerheidsbreuken' gaan ontstaan, hetgeen de mobiliteit op de arbeidsmarkt kan verminderen; daarom zou de overdracht van rechten bij verandering van werkkring ook wettelijk geregeld moeten worden.
Beidestudies spreken zichin beginsel uit voor individualisering, doch
komen tevens tot de conclusie dat dit slechts tot op zekere hoogte mogelijk is,
zoals kan worden afgeleid uit de beschrijving van de voorgestelde stelsels. Van
het in Omeenwerkbaretoekomst aanbevolen stelsel worden hier de volgende
elementen genoemd:
- er komt een algemene uitkering om een minimale bestaanszekerheid te
garanderen; dezevoorziening wordt gefinancierd uit algemene middelen;
- voor deze voorziening komen allepersonen van 18jaar en ouder in aanmerking die:
• niet in staat zijn zelfstandig in hun onderhoud te voorzien, of
• tot categorieën behoren die daarvan bij wet zijn vrijgesteld, omdat ze
eenbepaalde leeftijd hebben bereikt of bepaalde taken verrichten, dan
wel
• onvrijwillig werkloos zijn;
- voor dezelaatste groep gelden een sollicitatieplicht en een plicht tot her-,
om- en bijscholing;
- het niveau van de basisvoorziening bedraagt 50procent van het netto
minimumloon; alleenstaanden ontvangen 70 procent;
- debelasting wordt geheven per leefeenheid, waarbij rekening wordt
gehouden met het aantal inkomens en het aantal personen in die leefeenheid;tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden wordt geen verschil
gemaakt.
Het draagkrachtbeginsel wordt in deze voorstellen zoveel mogelijk uit de
sociale zekerheid geweerd, behalve waar het de hogere uitkering voor alleenstaanden betreft. Een consequentie van het voorgestelde stelsel is dat de
partner van een uitkeringsgerechtigde genoodzaakt iszichbeschikbaar te
stellen voor de arbeidsmarkt, tenzij hij of zij behoort tot een categorie die
daarvan bij wet isvrijgesteld. Bijde toekenning van de basisuitkering wordt
geen rekening gehouden met het inkomen van de partner. Deze individualiseringsgedachte wordt niet doorgetrokken naar de belastingheffing. Daar wordt
de draagkracht van de leefeenheid als uitgangspunt genomen. Ter voorkoming
van al te hoge marginale tarieven wordt de mogelijkheid geopperd om in geval van meerdan een inkomen per eenheid, de basisuitkering in de belastingheffing te betrekken. Aldus wordt indirect toch rekening gehouden met het inkomen van de partner.
Ook in het rapport Grenzenaandesocialezekerheid wordt geconcludeerd
dat volledige individualisering vooralsnog moeilijk is te verwezenlijken. Voor
personen van 18tot 65jaar wordt een Algemene inkomensdervingswet (AIW)
voorgesteld; deze geeft recht op een uitkering bij ziekte, arbeidsongeschikt26

J.A.van Kemenade,J.M.M. Ritzen,M.A.M.Wöltgens,Omeenwerkbaretoekomsts-Gravenhage, 1984.
" Grenzenaandesocialezekerheid; door H.F.Heijmans,M.Fruitema,K.Groenveldea
prol.mr.B.M.Teldersstichting,Geschrift 52,'s-Gravenhage,1984.
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heid, invaliditeit en onvrijwillige werkloosheid. De hoogte van de uitkering is,
ongeacht de oorzaak van de inkomensderving,voor iederen gelijk. In beginsel
zou deze uitkering toereikend moeten zijn voor een alleenstaande en volledig
zijn geïndividualiseerd, dat wil zeggen onafhankelijk van de huishoudenssamenstelling en de eventuele overige inkomens in het huishouden. Zolang de
arbeidsmarkt echter niet volledig geëmancipeerd is,wordt dit te kostbaar
geacht. Derhalve wordt een basisuitkering voorgesteld ter grootte van 50procent van het sociale minimum van een echtpaar. Voor alleenstaanden geldt
een toeslag van 20procent, voor eenoudergezinnen van 40procent. In de ogen
van de opstellers van het rapport zou de individualiseringsgedachte inhouden
dat een uitkeringsgerechtigde waarvan departner geen recht heeft op een uitkering, een toeslag van 50procent krijgt, ongeacht het inkomen van de
partner. Ook dit wordt evenwel bij de huidige geringe deelname van vrouwen
op de arbeidsmarkt niet haalbaar geacht. In welke mate de toeslag moet
worden gekort in relatie tot het inkomen van de partner, wordt niet aangegeven.
Beide studies komen zo in feite tot de conclusie dat individualisering van de
sociale zekerheid pas gerealiseerd kan worden wanneer de arbeidsmarkt ook
geïndividualiseerd is. In Omeenwerkbaretoekomst wordt daartoe een concreet voorstel uitgewerkt: de invoering van een 25-urige werkweek in een
periode van tien jaar.
De problematiek van de individualisering van de uitkeringsrechten in de
AOW is in de kern dezelfde als de hiervoor geschetste problematiek bij de
individualisering van loondervingsregelingen. In beginsel wenst men uitkeringen die toereikend zijn voor een alleenstaande en die onafhankelijk zijn van
de samenstelling van een huishouden en de inkomsten van eventuele andere
leden van het daarvan. De AOW onderscheidt zich van de loondervingsregelingen door het feit dat de AOW-uitkering onafhankelijk isvan het inkomen
van de uitkeringsgerechtigde. Ook hier stuit men op het probleem van de hoge
kosten en de nog onvoldoende geëmancipeerde arbeidsmarkt. Gezien de grote
gelijkenis van deze problematiek met het voorgaande, wordt hier volstaan met
een verwijzing naar de verdeelde adviezen van de Emancipatieraad en de
SER28.
Het verrichten van onbetaalde arbeid door uitkeringsgerechtigden kan naar
het oordeel van de Emancipatieraad en de SER nimmer een blijvend alternatief zijn voor betaalde arbeid 29. Werken met behoud van uitkering ziet de
SER als een tijdelijke noodoplossing die,vooral op sociale gronden, alleen te
rechtvaardigen isvanwege het huidige hoge niveau van de langdurige werkloosheid. De Emancipatieraad ziet als belangrijk bezwaar dat werken met
behoud van uitkering zal leiden tot verdringing van vrouwen uit zowel betaalde als onbetaalde activiteiten. Aangezien de WOAU vooral bedoeld is
voor uitkeringsgerechtigden vreest de Emancipatieraad voorts dat er een, in
zijn ogen niet gerechtvaardigd, onderscheid gemaakt zalgaan worden tussen
werkzoekenden met een uitkering en werkzoekenden zonder uitkering. Deze
laatste categorie bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen.
2.2.3 Nabeschouwing
Het regeringsbeleid lijkt in hoofdzaak te zijn gericht op een tweetal doelstellingen:aanpassing van het stelsel aan de derde richtlijn van de EG en terugdringing van de collectieve lasten diegemoeid zijn met de sociale zekerheid,
door middel van het versoberen van de uitkeringen. De invloed van de sociale
zekerheid op de economische structuur wordt door de regering hoofdzakelijk
28

Emancipatieraad, Gelijke behandelingindeAOW; 's-Gravenhage, 1984.
Sociaal-Economische Raad, Adviesgelijke behandelingindeAOW; 's-Gravenhage, 1984.
29
Emancipatieraad, Advies Wet OnbeloondeArbeid Uitkeringsgerechtigden;'s-Gravenhage,
1984.
Sociaal-Economische Raad, Advies Wet OnbeloondeArbeid Uitkeringsgerechtigden;
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bezien op zijn macro-economische effecten. De omvang van de collectieve lastendruk, waarvoor de uitgaven voor sociale zekerheid mede bepalend zijn,
wordt geacht de investeringen -en daarmee de werkgelegenheid en de economischegroei - in negatieve zin te beïnvloeden. In deze gedachtengang moet
aan het terugdringen van de macro-economische druk van belastingen en
socialepremies een hoge prioriteit worden toegekend.
In het verlengde daarvan heeft de regering tevens een antwoord gezocht op
devraag hoe de lasten van de versobering van de uitkeringen zo rechtvaardig
mogelijk kunnen worden verdeeld over de bevolkingsgroepen die het betreft.
Dit heeft geleid tot enkele vernieuwingen in de structuur van het stelsel. Hierbij isdederde richtlijn van de EG in acht genomen en iseen voorziening getroffen om oudere, langdurige werklozen te vrijwaren van de vermogenstoets.
Op basis van de voorgaande analyse komt de Raad evenwel tot de conclusie
dat de invloed van de sociale zekerheid op het functioneren van de economie
verder reikt dan de macro-economische effecten die worden veroorzaakt door
de hoogte van de totale kosten. Naast de hoogte van de belasting- en premiedruk isook de verdeling van diedruk over arbeidsintensieve en kapitaalintensievesectoren van belang voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Voorts kan het functioneren van de arbeidsmarkt in de ogen van de Raad
aanzienlijk worden verbeterd door aanpassingen in de structuur van de uitkeringen en de heffingen. De noodzaak hiertoe is groot in verband met verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de groei van de informele
economie bij ongewijzigd beleid, de toenemende belangstelling voor deeltijdarbeid en de knelpunten diezich kunnen aandienen bij een voortschrijdende
algemene arbeidsduurverkorting. Dit voert de Raad tot de conclusie dat de
socialezekerheid drastischer dient te worden herzien dan de regering tot nu
toe heeft voortgesteld.
Steun voor deze gedachte kan ook worden gevonden in de eerder genoemde
reacties vanuit de politieke partijen. Daarin wordt vooral gepleit voor stelselwijzigingen die het functioneren van de arbeidsmarkt verbeteren. Een beter
functionerende arbeidsmarkt versterkt de economie,verbreedt het draagvlak
voor de sociale zekerheid en dringt tevens het beroep hierop terug.
Zoals uit paragraaf 2.1.4en hoofdstuk 7blijkt, leidt het beleid inzake het
onbetaald werken door uitkeringsgerechtigden en inzake de algemene arbeidsduurverkorting allerminst tot een optimaal functionerende arbeidsmarkt.
Hierna zal worden aangegeven dat met een pakket van aanpassingen in de
sfeer van de primaire inkomens en in de sfeer van de inkomensoverdrachten,
de dynamiek op de arbeidsmarkt kan worden verbeterd en de vraag naar
arbeid kan worden vergroot.
Uit de discussie over de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen blijkt
dat het, zolang de arbeidsmarkt niet geïndividualiseerd is,slechts in beperkte
mate mogelijk zal zijn, uitkeringen onafhankelijk te maken van de gekozen
leefvorm en van eventuele andere inkomsten in de leefeenheid. Daarbij doet
zich een dilemma voor: onder de huidige omstandigheden blijkt volledige individualisering niet te verwerkelijken, tegelijkertijd echter ontmoedigen uitkeringen waarbij rekening wordt gehouden met de draagkracht per leefeenheid,
de toetreding tot de arbeidsmarkt van de niet-werkende partner. In het volgende worden wijzigingen voorgesteld die het dilemma kunnen verzachten,
zonderdat daarmee evenwel wordt gepretendeerd, het volledig uit de wereld
te helpen.
2.3 Tweebekende alternatieven
In de literatuur en de maatschappelijke discussie wordt reeds geruime tijd
aandacht besteed aan een tweetal radicale alternatieven, die in het licht van de
in Paragraaf 2.1geschetste redenen voor stelselwijziging zeker aantrekkelijke
kanten hebben: de negatieve inkomstenbelasting en het basisinkomen.
Denegatieveinkomstenbelasting(nib) isvoor het eerst voorgesteld aan het
eind van dejaren vijftig. Het doel ervan isde demotiverende en ondoorzichZ e k e r h d d te doorb
r r f n ^ l r ^ " l^
K * e n via een per saldo inkomensafhankelijke uitkering in geld. Er ishierbij sprake van een sociaal vang-
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net.Opdewerkingvandit stelselisuitvoerigingegaan ineeneerder rapport
vandeRaad 30.Het stelselwordt hiergeïllustreerd inonderstaande tabel.
Tabel 2.12 Het verbandtussenprimairinkomen, inkomstenbelasting ennetto inkomen nabelastingheffing bijeenbasisbedragvanf6000 perjaar eneeninhoudingspercentage ophet persoonlijk inkomen
van30 procent (inguldens)
primair
jaarinkomen

inkomstenbelasting

netto inkomen
na belastingheffing

0
10.000
20.000
30.000
40.000

—6.000
—3.000
0
+3.000
+6.000

6.000
13.000
20.000 (keerpunt)
27.000
34.000

Bron:WRR

Bijeentoenemendprimair inkomen wordt beneden het zogenoemde keerpunt persaldoeenafnemend bedragaan belastingoverdrachten ontvangen,
terwijl vanaf dit keerpunt persaldoeentoenemend bedragaan belasting
wordt betaald. Hetbasisbedraggeeft demaximaleuitkeringaan dieviadenib
wordt verstrekt wanneergeenprimairinkomen aanwezigis.Metbehulpvan
proportionele tarievenkan alduseenzeereenvoudige regelingvan socialeuitkeringenenhunfinancieringworden opgezet. Hetkeerpunt isdan gelijk aan
hetgemiddeld primairinkomen peringezetene. Hier bovenop wordt uiteraard
noginkomstenbelasting geheven tenbehoevevandeoverige overheidsuitgaven.
Bijdepraktischeuitvoeringvan denibkan nietworden vermeden datmet
voorschotten wordtgewerkt,omdat heteigeninkomen tevoren niet bekendis.
Naafloop vaneenbepaalde periode,bijvoorbeeld naeenjaar, zaleen afrekeningdienenplaatstevinden,waarbijvoor iedereen moet worden nagegaan
hoehooghetinkomenisgeweest.Alduskan worden vastgesteld ofbelasting
moet worden betaald,enzoja hoeveel,dan welofeenuitkeringontvangen
wordt. Bijdenibwordtveelalgedacht aaneenbasisbedrag dat naar Nederlandseopvattingenbenedenhetsocialeminimum ligt. Hoewelerbijdenib
dusgeensprakeisvaneenprincipiële breuk inderelatietussen arbeiden
inkomen,wordtaan dezerelatiewelafbreuk gedaan doordat debeschikbaarheidvoordearbeidsmarkt minder dwingend wordt,althans in vergelijking
metdehypothetischesituatiewaarbij vangeenenkele inkomensoverdracht
sprakeis.Ditgebeurt destemeernaarmate het basisbedrag het socialeminimumdichter nadert,danwelgelijk gesteld wordt aan het individuelesociale
minimum.Uithetnib-stelselvloeit ook voort dat desocialepartners nietmeer
worden betrokken bijdesocialezekerheid. Dit zouindeNederlandse
omstandigheden eenradicalebreuk betekenen metdehistorisch gegroeide
verhoudingen.Voorzoverhetbasisbedrag van denibbeneden het sociale
minimum ligt,isaltijd eenaanvullingnodigviaverzekeringofalgemene
bijstand.
Deuitvoeringvan hetsysteemvan negatieveinkomensbelasting kan aanmerkelijk wordenvereenvoudigd door het basisbedrag inmaandelijkse termijnen opderekeningvaniederevolwassen ingezetene bijteschrijven. Wanneerdan ooknogdegewoneinkomstenbelasting zowordt opgezetdatde
meerderheidvandebevolkingondereenproportioneel tarief valt,kunnende
meesteheffingen aan debronplaatsvinden. Een belangrijke veranderingis
danechterdat eenveelomvangrijker geldstroom viadecollectievesector
moetlopen ompersaldotoch ophetzelfde nettoresultaat uittekomen.Voor
demeesteinkomenstrekkers zalimmersgelden dat het basisbedrageerst
wordtuitgekeerd,maarvervolgensweerwordt afgeroomd door belastinghef50
WRR,Beleidsgerichte toekomstverkenning, deel 2:Eenverruiming vanperspectief; Rapporten
aan de Regering, nr. 25, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983,blz. 101-104.
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fing Ditverschilinomvangvandecollectievelastendruk kan voordeeconomievanfundamentele betekeniszijn,aangezien decollectieve lastendruk
vaninvloedisopheteconomischgedrag.
Aandeuitkeringszijde gaatdenegatieveinkomensbelasting bijdezewijze
vanuitvoeringoverineenbasisinkomen. Aandeheffingszijde ishet belastinggebiedbijdenibperdefinitie beperkt tot hetprimaire inkomen,terwijl bijhet
systeemvanbasisinkomenshetgehelebelastinggebied kan worden aangesproken.Hetsysteemvanbasisinkomens iseenvoudiguitvoerbaar eniszeer
overzichtelijk, vooralwanneerhetbasisinkomen aan individuen wordttoegekendennietaan leefeenheden.
Vanverschillendekantenisdelaatstetijd gewezenopdevoordelenvaneen
geïndividualiseerd basisinkomen voor iedereen ophet niveauvan het sociale
minimum31.Deeenvoudvanzoeenbasisinkomen wordt gezienalseenbeangrijk voordeel.Voortszou hetbasisinkomen eenstimulans kunnen betekenenvooreenbetereverdelingvanbetaald enonbetaald werkenvanaangenaamenonaangenaam werk.Voorstanders ervan veronderstellen voortsdat
dearbeidsmarkt indetoekomst teweinigvolledigearbeidsplaatsen zalgenererenomiedereeneenarbeidsinkomen opofboven hetbestaansminimum te
verzekeren.Veeldeeltijdbanen leverenvoortstelage(individuele)arbeidsinkomensop,zodat ertoch toeslagen nodigzijn omhetbestaansminimum te
bereiken.Vandaardat indezevisiedeband tussen arbeid eninkomen tot aan
hetbestaansminimum ookformeel verbroken moet worden,hetgeen met
behulpvaneendergelijk basisinkomen ook gebeurt. Opdezewijze verliesthet
looninbelangrijke matezijn functie van allocatie-instrument opde
arbeidsmarkt. Daarbij wordt niet eerstgezocht naar mogelijkheden voorvergrotingvandewerkgelegenheid endeflexibiliteit vandearbeidsmarkt, maar
wordt ditkenmerk vandemarkteconomie praktisch buiten werkinggesteld.
Hetisdevraagofeenbasisinkomen dat ligtophetniveauvan het sociale
minimumendat opzoomvangrijke schaalwordtuitgekeerd, welkan worden
gerealiseerdzonderdatditleidttot onoverkomelijke problemen inde markteconomie.Indien eenonvoorwaardelijk basisinkomen zouworden vastgesteld
ophetniveauvanhetrelatiefhogesocialeminimumwaarvan inonsland
sprakeis,moeternstigrekeningworden gehouden meteenverstoringvande
arbeidsmarkt alsallocatie-instrument. Bijwelkehoogtevaneenbasisinkomen
zoeenverstoringpreciesgaat optreden,isechter vooraf niet metzekerheid
vasttestellen.Depreciezeinvloedvandefinanciëleprikkelbijhet aanbieden
vanarbeid isnamelijk niet zogedetailleerd bekend alshiernoodzakelijk is
voorhettrekkenvanondubbelzinnigeconclusies.
Zekerheid omtrent dereactiesvanhetarbeidsaanbod opdeinvoeringvan
eenhoogbasisinkomen kanalleenwordenverkregen door het inde praktijk
teproberen.Geziendebelangen enderisico'sdieinhetgedingzijn, iseen
dergelijk sociaalexperiment echternietgoeddenkbaar. Eengeleidelijkeinvoeringvaneenlaagbasisinkomen -bijvoorbeeld met 500guldenperjaar -lijkt
weltot deuitvoerbare mogelijkheden tebehoren. Bijzoeengeleidelijke invoeringzalhetbasisinkomengedurendeeenlangeperiodebeneden het sociale
31
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minimum liggen. Dit biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen indien negatieve arbeidsmarkteffecten van enige omvang optreden. De praktijk zal dan
uiteindelijk leren hoe hoog het basisinkomen kan worden zonder de werking
van de arbeidsmarkt in ernstige mate te verstoren. Een basisinkomen op het
niveau van het sociale minimum isniet zozeer a priori als een structurele onmogelijkheid te beschouwen, maar moet eerder worden gezien als een optie
waarvan de mate van verstoring van de arbeidsmarkt niet bekend is.
Door de ontkoppeling van arbeid en inkomen tot het sociale minimum
geeft deze optie ook aanleiding tot een drastische verandering van de arbeidsverhoudingen. Vooral de rol van de sociale partners in de sfeer van de
sociale zekerheid zal zeerbeperkt worden, terwijl de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sociale zekerheid uitsluitend bij de centrale
overheid zal liggen.
De hier geëtaleerde totaliteit van kenmerken maakt het onder de Nederlandse omstandigheden niet realistisch, over te gaan tot een nadere uitwerking
van de wijze waarop het huidige stelsel van inkomensoverdrachten zou
kunnen worden vervangen en door een negatieve inkomstenbelasting of een
basisinkomen. Zoals nog zal blijken, wil dit echter niet zeggen dat deze alternatieven geen bruikbare elementen bevatten.
2.4 Hoofdlijnen vaneennieuwstelsel
2.4.1 Inleiding
Rekening houdend met de overwegingen en knelpunten die hiervoor zijn
beschreven, isde Raad gekomen tot de formulering van de hoofdlijnen van
een nieuw stelsel, dat uit vier elementen bestaat.
1. Een gedeeltelijkbasisinkomen(gbi),waarop een ieder die rechtmatig in
Nederland verblijft en een ieder die thans onder de sociale verzekeringen
valt, recht heeft. Het gbi isvollediggeïndividualiseerd en gelijkgesteld aan
het verschil tussen het sociale minimum van een echtpaar en dat van een
alleenstaande. Dit was per 1 januari 1985iets minder danƒ450,— per
maand. Het wordt toegekend zonder dat hier de verplichting tegenover
staat zich beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. De invoering van
het gbi gaat gepaard met de afschaffing van het wettelijk minimumloon.
Bejaarden, weduwen, vroeg gehandicapten en blijvend arbeidsongeschikten
ontvangen een verhoogd gbi (te vergelijken met de huidige AOW, AWW
en AAW) en kinderen een verlaagd gbi (de huidige kinderbijslag). Op de
wijze van financiering en uitbetaling wordt hieronder ingegaan.
2. Een algemeneinkomensdervingsverzekering(aiv), voor alle werkenden - in
aanvulling op het gbi -,die het risico van inkomensderving door ziekte,,aiv
beidsongeschiktheid en werkloosheid dekt tot aan het sociale minimum van
een alleenstaande. Omdat het een aanvulling op het gbi betreft, is het door
de aivverzekerde inkomensdeel maximaal gelijk aan het verschil tussen het
individuele sociale minimum en het gbi. De aiv isgebaseerd op het equivalentiebeginsel en de financiering geschiedt via premiebetaling door werknemers en werkgevers. Het uitkeringspercentage wordt gesteld op 100procent van het verzekerde inkomensdeel. Wat betreft de uitkeringsduur is te
denken aan de helft van het aantaljaren dat isgewerkt met een maximum
van bijvoorbeeld zesjaar.
3. Een algemene bijstand(ab) als restvoorziening van de verplichte sociale
zekerheid, die uit de algemene middelen wordt gevoed en in grote lijnen
overeenkomt met de huidige Algemene Bijstandswet. Hier geldt een toets
op het inkomen van de leefeenheid. Voorgesteld wordt echter om de vermogenstoets af te zwakken door de vrijstelling aanzienlijk te verhogen.
4. Een vrijwillige inkomensdervingsverzekering(viv)met individueel toetredingsrecht voor het onderbrengen van het risico van inkomensderving voor
het bovenminimale inkomensdeel. Hierbij wordt geen volledige privatisering bepleit, maar een vormgeving waarbij de sociale partners bij de uitvoering betrokken zijn.
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2.4.2 Eengeargumenteerde beschrijving
De verschillende onderdelen van het nieuwe stelsel worden hier eerst beschreven en toegelicht, terwijl daarna, in paragraaf 2.4.3 nog een nadere motivering wordt gegeven.
Hetgedeeltelijkbasisinkomen (gbi)
In het toekomstige stelsel van sociale zekerheid past een gedeeltelijk basisinkomen. Zoals nog uiteen zal worden gezet, is deze belangrijke ingreep nodig
met het oog op het losser maken van de band tussen betaalde arbeid en
sociale zekerheid, verlaging van de arbeidskosten, verbetering van het functioneren van de arbeidsmarkt en vereenvoudiging van de uitvoering van de
sociale zekerheid bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Dekring van rechthebbenden op het gbi bestaat uit al degenen die rechtmatigin Nederland verblijven en al degenen diethans onder de sociale verzekeringen vallen. De meeste sociale verzekeringsuitkeringen zijn thans exporteerbaar, hetgeen wilzeggen dat uitkeringsgerechtigden zich in het buitenland
mogen bevinden zonder dat zijdaardoor hun aanspraken verliezen. Voor
zover sociale verzekeringsuitkeringen thans exporteerbaar zijn, mogen
degenen die er aanspraak op maken, hun gbi ook exporteren. Zoals verderop
uiteen zal worden gezet,gaat de invoering van het gbi gepaard met een verlagingvan de bruto lonen en de bruto sociale uitkeringen. Nederlands ingezetenen die in het buitenland werkzaam zijn, ontsnappen hieraan. Dit levert een
argument op om ingezetenen die arbeidsinkomsten hebben waarover ze in
Nederland geen belasting betalen, van het gbi uit te sluiten.
Voor allepersonen van 18jaar en ouder wordt dehoogte van het gbi vastgesteld ophet verschiltussen het socialeminimum vooreenechtpaarendat voor
eenalleenstaande. Uitgaande van de bijstandsnorm per 1januari 1985,zou het
gbi 30procent van de bijstandsnorm voor een echtpaar, of welƒ441,40 per
maand bedragen;hier wordt dit bedrag afgerond opƒ450,— per maand. Deze
hoogte van het gbi is gekozen, omdat zo bij de uitkeringen wegens werkloosheid, ziekte en tijdelijke arbeidsongeschiktheid een elegante oplossing kan
worden gevonden voor de spanning tussen de wens tot individualisering en
toepassing van het draagkracht- of materiële gelijkheidsbeginsel. Zoals nog zal
blijken, brengt deze oplossing met zich mee dat bij deze uitkeringen toeslagen
voor partners zonder inkomen niet nodig zijn.
Het gedeeltelijk basisinkomen heeft voorts de volgende belangrijke
kenmerken:
- beschikbaarstelling voor de arbeidsmarkt isgeen voorwaarde voor
toekenning;
- het gbi bedraagt minder dan het individuele sociale minimum, zodat men
zichvoor aanvullend inkomen beschikbaar moet stellen voor de arbeidsmarkt. Van een volledige ontkoppeling van arbeid en inkomen is dus geen
sprake, hetgeen van groot belang isvoor een goede werking van de arbeidsmarkt;
- het gbi wordt toegekend, ongeacht eventuele overige inkomsten van de
ontvanger;
- het uitkeringsrecht is geïndividualiseerd, hetgeen wil zeggen dat de hoogte
van iemands gbi noch door de samenstelling van diens huishouden, noch
door eventuele inkomsten van andere leden van het huishouden wordt
beïnvloed.
Voor personenjonger dan 18jaar geldt een verlaagdgbi, waarvan het
niveau gelijk isaan dat van de huidige kinderbijslag. Voor een aantal andere
categorieën geldt een verhoogdgbi. Bejaarden vanaf 65jaar, weduwen en
Y « m , ° n t , V a n g e n e e n v e r h ° g i n 8 t o t het niveau van de huidige AOW- en
AWW-uitkeringen. Een verhoging tot het niveau van de bestaande AAWuitkenngen ,svan toepassing op arbeidsongeschikten van wie uitgesloten
wordt geacht dat zeooit nog volledig of gedeeltelijk aan het arbeidsproces
kunnen deelnemen, inclusief de vroeg gehandicapten. De overige arbeidsonge-
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schikten vallen onder de algemene inkomensdervingsverzekering (ziehierna).
De verhoging van het gbi voor bejaarden en arbeidsongeschikten isniet geïndividualiseerd; er wordt aangesloten bij de uitkeringssystematiek van de
AOW, respectievelijk de AAW. Uniformering van beide uitkeringssystemen
zou de eenvoud van het nieuwe stelsel ten goede komen.
Het toekennen van een verhoogd gbi aan weduwen zal steeds meer aan
vanzelfsprekendheid verliezen, nu in steeds meer gezinnen beide partners verdienen. De gedachte die aan de huidige regeling ten grondslag ligt, namelijk
dat de gehuwde man altijd de kostwinner is,zal naar alle waarschijnlijkheid
steeds minder vaak gaan stroken met de werkelijkheid. Het ontstaan van
andere duurzame relatievormen naast het huwelijk maakt bovendien een herbezinning op de kring van rechthebbenden noodzakelijk. Het ziet ernaar uit
dat in de toekomst behoefte zal ontstaan aan meer differentiatie in de dekking
van het overlijdensrisico. Dit zou wellicht verwezenlijkt kunnen worden door
de collectieve voorziening ten behoeve van nagelaten betrekkingen belangrijk
te beperken en de verzekering van het overlijdensrisico verder over te laten
aan het particulier initiatief, zodat de mogelijkheid ontstaat om voorzieningen
'op maat' te treffen. De overheid zou dit kunnen bevorderen door maatregelen in de fiscale sfeer (bijv. de aftrekbaarheid van premies,waarvan ook
thans reeds sprake is).
De verwezenlijking van de beoogde effecten van het gbi blijkt in belangrijke
mate af te hangen van de wijze vanfinanciering.Deze geschiedt als volgt (zie
par. 2.4.3voor een uitvoerige beschouwing). Voor loontrekkenden worden de
bruto lonen zodanig verlaagd dat het gbi vermeerderd met het nieuwe netto
loon, gelijk isaan het vroegere netto loon. Het bedrag waarmee het bruto
loon dan moet worden verlaagd, wordt in het vervolg aangeduid als het gebruteerde gbi. Tegelijkertijd met de verlaging van de bruto lonen voert de
overheid zodanige collectieve heffingen in dat de som van alle gebruteerde
gbi's door haar wordt geïnd. Aan iedere loontrekkende moet immers het netto
gbi worden uitgekeerd en het resterende bedrag blijft onverkort nodig voor de
overige collectieve uitgaven. Om de beoogde relatieve verlaging van de arbeidskosten mogelijk te maken, moet een andere heffingsgrondslag worden
gekozen dan de loonsom. Een verschuiving van de heffingen op de lonen naar
andere belastingen, zoals accijnzen, BTW, vennootschapsbelasting, invoerrechten, motorrijtuigenbelasting, vermogensbelasting, of het extra belasten
van milieuvervuilende activiteiten en schaars geachte energiedragers en grondstoffen, biedt daartoe een scala van mogelijkheden. Naast de verhoging van
deze bestaande belastingen, zou ook kunnen worden getracht een nieuwe
vorm van belasting op toegevoegde waarde in te voeren die ook drukt op de
export. Aldus zou voor deze nieuwe belasting een bredere heffingsgrondslag
gelden dan thans voor de BTW het geval is,omdat de BTW over geëxporteerde goederen en diensten wordt gerestitueerd. Wanneer de EG zich in de
toekomst ontwikkelt tot een gemeenschappelijke markt, vindt hiermee overigens ook een verbreding van de heffingsgrondslag voor de BTW plaats.
Hoewel er belangrijke onderlinge verschillen bestaan tussen al deze belastingen, hebben zealsgemeenschappelijk kenmerk dat de arbeidskosten er niet
door worden verhoogd.
Wanneer het gbi door de overheid aan de loontrekkenden zou worden uitbetaald, vindt een verhoging plaats van de collectieve-lastendruk. Immers, een
deel van het inkomen dat de loontrekkenden nu direct van hun werkgever
ontvangen, wordt dan uitgekeerd door tussenkomst van de overheid. Er
wordt echter voorgesteld het gbi door de werkgever te laten uitbetalen. Deze
kan de uitgekeerde gbi's in mindering brengen op zijn verplichte afdrachten
aan de overheid (ingehouden loonbelasting, BTW, enz.). Zoals nog nader zal
worden aangetoond, treedt bij deze wijze van uitbetaling van het gbi voor de
loontrekkenden geen verhoging van de collectieve-lastendruk op. Bij zelfstandigen verloopt deuitbetaling in beginsel op dezelfde wijze.
Evenals de lonen kunnen ook de uitkeringen verlaagd worden met het
gebruteerde gbi. Uitkeringsgerechtigden ontvangen immers ook een gbi. De
druk van de sociale premies wordt daardoor verlaagd, terwijl de belastingdruk
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toeneemt. Per saldo leidt dit tot een relatieve verlaging van de arbeidskosten,
omdat de sociale premies op de factor arbeid drukken, terwijl, zoals gezegd,
het gbi zodanig wordt gefinancierd dat de factor arbeid minder exclusief
wordt belast. Dit effect treedt het sterkst op in die gevallen waar bestaande
overdrachten worden vervangen door een verlaagd of een verhoogd gbi,
omdat daar de sociale premies geheel worden vervangen door belastingen. Dit
betreft de volksverzekeringen AKW, AOW, AWW en tot op zekere hoogte
ook de AAW. De totale collectieve-lastendruk neemt door deze veranderingen
niet toe of af, alleen de verdeling ervan wordt anders.
Voor alle overige rechthebbenden -hoofdzakelijk partners zonder inkomen
- worden de middelen ter financiering van het gbi eveneens geïnd met behulp
van de hiervoor genoemde belastingen. Hun gbi zal door de overheid worden
uitgekeerd, hetgeen leidt tot een verhoging van de collectieve-lastendruk. Het
isin beginsel ook mogelijk het gbi voor partners zonder inkomen door de
bedrijven te laten uitbetalen op dezelfde wijze als bij loontrekkenden. De
macro-collectieve-lastendruk zou dan niet worden verhoogd, omdat het geld
niet eerst op een rekening van de overheid zou moeten worden gestort die het
dan vervolgens aan de gbi-gerechtigden in kwestie zou uitkeren. Aan de bedrijven zou dan opgave moeten worden gedaan van de persoonlijke omstandigheden. Hieraan kleven zulke grote uitvoeringstechnische bezwaren dat van
deze wijze van uitbetaling van het gbi voor partners zonder inkomen verder
wordt afgezien.
Bijde uitvoering van de gbi-regelingen zullen verschillende instanties betrokken moeten worden. Waar de uitbetaling door bedrijven plaatsvindt, zal
tevens sprake zijn van een zekere betrokkenheid van de Rijksbelastingdienst.
Het saldo van de collectieve afdrachten en de uitbetaalde gbi's kan voor
sommige bedrijven negatief zijn. Dit verschil zal dan door de Rijksbelastingdienst aan het bedrijf moeten worden vergoed.
De uitbetaling van het gbi aan personen met een sociale-verzekeringsuitkering zou kunnen geschieden door de instantie die deze sociale verzekering
uitvoert. Sommige sociale verzekeringen zijn immers exporteerbaar en in die
gevallen mag ook het gbigeëxporteerd worden. De hiertoe noodzakelijke
controle kan het best door de genoemde uitvoeringsinstantie verricht worden.
Deze kan de uitbetaalde gbi's declareren bij het Rijk.
De uitvoering van het verlaagde en het verhoogde gbi kan om dezelfde reden
het best toevertrouwd worden aan de instanties die de regelingen uitvoeren die
worden omgezet in een verlaagd of verhoogd gbi (AKW, AOW, AWW en ten
dele de AAW). Zodra een uniformering van de uitkeringsstructuur van de
verschillende soorten verhoogde gbi's isbereikt, ligt een zekere vereenvoudigingvan de uitvoeringsorganisatie binnen bereik. Ook dan kunnen de uitgekeerde bedragen worden gedeclareerd bij het Rijk.
Voor het overige zou men de uitbetaling kunnen opdragen aan de Rijksbelastingdienst of aan een gemeentelijke instantie. In dit laatste geval zou aan de
CSD gedacht kunnen worden, hetgeen mede het voordeel heeft dat de uitkeringvan algemene bijstand en gbi dan in één hand zou blijven. Ook hier kunnen de uitbetaalde bedragen vervolgens weer bij het Rijk worden gedeclareerd.
Deze uitvoenngswijze heeft het grote voordeel dat voor de loontrekkenden
noch voor deuitkeringsgerechtigden het 'aantal loketten' toeneemt.
d
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van het gbi zijn in de ogen van de Raad dan ook onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
In de tweede plaats zijn aanpassingen vandeloon-en inkomstenbelasting
vereist,wanneer men er althans van uitgaat dat het voorgestelde stelsel niet
mag leiden tot veranderingen in de netto-inkomensverdeling van huishoudens.
Indien zulke aanpassingen achterwege zouden blijven, zou invoering van het
gbi wel tot veranderingen in de netto-inkomensverdeling leiden. Het gbi heeft
immers tot gevolg dat een aantal sociale premies geheel of gedeeltelijk wordt
vervangen door belastingen. Bovendien wordt het gbi ook uitgekeerd aan
afhankelijke partners, hetgeen een netto inkomensverschuiving ten gunste van
huishoudens met één kostwinner en ten nadele van alleenstaanden en tweeverdieners zou inhouden. Dit vraagt om aanpassingen in de belastingsfeer. Zo
kan de belastingvrije voet voor alleenverdieners worden verlaagd. Of het hier
gaat om eenvoudige dan wel ingewikkelde aanpassingen hangt ook af van de
vraag of in de nabije toekomst een vereenvoudiging van het fiscale stelsel tot
stand zal komen. De laatste tijd gaan er steeds meer stemmen op dat het fiscale stelsel aan een grondige vereenvoudiging toe is 32. Hierbij wordt onder
meer gedacht aan integratie van de premieheffing voor de volksverzekeringen
en de loon- en inkomstenbelasting, een sterke reductie van de fiscale aftrekposten en invoering van een proportionele heffing in plaats van de huidige
progressieve heffing. Een proportioneel tarief zou het bepalen van het gebruteerde gbi en het verlagen van de bruto lonen en uitkeringen aanzienlijk
vereenvoudigen. Bij een proportionele heffing kunnen door aanpassingen van
de belastingvrije voeten ook ongewenste inkomensverschuivingen tussen
alleenverdieners, tweeverdieners en alleenstaanden vrij eenvoudig ongedaan
worden gemaakt. De invoering van het gbi zou aanzienlijk gemakkelijker zijn
bij een vereenvoudigd fiscaal stelsel.
De algemene inkomensdervingsverzekering (aiv)
De algemene inkomensdervingsverzekering vormt een noodzakelijke aanvulling op het gbi. De aiv iseen verzekering tegen inkomensderving dievoor
elke werkendeverplicht is. Een ieder die officieel betaalde arbeid verricht of
werkt als zelfstandig ondernemer, isvan rechtswege verzekerd, ongeacht de
functie die men uitoefent of de sector waarin men werkt. Tussen werknemers
in de particuliere sector, ambtenaren en zelfstandige ondernemers wordt voor
de aiv geen onderscheid gemaakt. De verzekerde inkomensdervingsrisico's zijn
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het opnemen van de zelfstandige in de kring van verzekerden kan moeilijkheden opleveren als het gaat om
het collectief verzekeren van het werkloosheidsrisico. Zelfstandigen kunnen dit
risico in beginsel zelf beïnvloeden en werkloosheid is bij hen moeilijk te bewijzen zolang het bedrijf niet isopgeheven. Wellicht kan hiervoor een oplossing
worden gevonden. Immers, in het kader van de uitvoering van de Algemene
Bijstandswet moet nu ook beoordeeld worden of zelfstandigen na beïndiging
van het bedrijf aanspraak kunnen maken op een bijstandsuitkering en of zij
bij slechte bedrijfsresultaten aanspraak kunnen maken op een uitkering in het
kader van de Rijksgroepsregeling zelfstandigen. Omdat de aiv-uitkering beperkt blijft tot het individuele sociale minimum, zal bovendien de verleiding
om het werkloosheidsrisico bewust te doen intreden aanzienlijk geringer zijn,
dan indien de te ontvangen uitkering op de een of andere wijze gekoppeld zou
zijn aan het laatstverdiende inkomen. Bij de uitvoering van de aiv kan voor
zelfstandigen gewerkt worden met een toegerekend arbeidsinkomen.
De aiv verzekert het inkomen tot tenhoogstehet niveauvanhetindividuele
„ocialeminimum, in aanvulling op het gbi. Uitgaande van de thans geldende
bijstandsnormen, bedraagt de aiv-uitkering dus ten hoogste 40procent van de
bijstandsnorm voor een echtpaar. Aangezien de hoogte van het gbi gelijk is
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aan het verschil tussen het sociale minimum van een echtpaar en dat van een
alleenstaande, beschikt het huishouden van een alleenverdiener die een maximale aiv-uitkering ontvangt, in dit nieuwe stelsel toch over een inkomen ter
hoogte van het sociale minimum van een echtpaar. Immers, de som van het
gbivan de alleenverdiener (30%van de bijstandsnorm voor een echtpaar), de
maximale aiv-uitkering (40%van de bijstandsnorm voor een echtpaar) en het
gbivan de partner (30%van de bijstandsnorm voor een echtpaar) is gelijk aan
debijstandsnorm voor een echtpaar. Een van de meest hardnekkige problemen van het huidige stelsel wordt hiermee in belangrijke mate geëlimineerd:het dilemma van de keuze voor een minimumuitkering op individueel
dan wel gezinsniveau.
Er dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid dat in de toekomst een meer gedifferentieerde arbeidsduur kan ontstaan, waardoor niet
iedere werkende altijd een inkomen zal verdienen dat ten minste gelijk is aan
het verschil tussen het sociale minimum van een alleenstaande en het gbi. Zou
de aiv-uitkering voor iedereen gelijk zijn, ongeacht de arbeidsduur, dan zou de
aiv-uitkering automatisch het gbi aanvullen tot het sociale minimum. Het
gevolg zou zijn dat voor een aantal werkenden het arbeidsinkomen (plus het
gbi)lager zou liggen dan de aiv-uitkering (plus het gbi). Een dergelijke situatie
frustreert de allocatiefunctie van het arbeidsloon. Daarom moet de aiv met
een gedifferentieerde uitkeringshoogte werken. De aiv zal dan ook op het
equivalentiebeginsel gebaseerd moeten zijn en dus het karakter moeten hebben van een zuivere inkomensdervingsverzekering. Beneden het niveau van
het sociale minimum zullen verschillen in inkomen hun weerslag vinden in de
hoogte van de aiv-uitkering. Wanneer de aiv-uitkering het gbi niet aanvult tot
het sociale minimum, hoeft dat nog niet te leiden tot een beroep op de bijstand. Er kan immers meer dan één inkomen in het huishouden
binnenkomen.
De relatie tussen het laatstverdiende, verzekerde inkomen en de aiv-uitkering kan uit overwegingen van eenvoud en doorzichtigheid het best op 100
procent worden gesteld. Bij dit percentage zal een toename van het aantal aivuitkeringen nooit kunnen leiden tot extra beroep op de algemene bijstand. Bij
een lager percentage dan 100kan het beroep op de ab wel sterk toenemen, en
weldoor personen met een vroeger inkomen beneden het niveau van het
maximaal verzekerde inkomen.
/ Met betrekking tot de duurvan de aiv-uitkering wordt voorgesteld deze
afhankelijk te stellen van het arbeidsverleden en te binden aan een bepaald
maximum. Met het oog op de equivalentie ligt het voor de hand de uitkeringsduur te differentiëren naar gelang de lengte van de periode waarover
premie betaald is.De uitkeringsduur zou bijvoorbeeld gelijk kunnen zijn aan
de helft van die periode, tot aan genoemd maximum. Uit praktische overwegingen kan hierbij gedacht worden aan een indeling in bepaalde klassen. Na
het verstrijken van de aiv-uitkering is men aangewezen op de bijstand. Om te
voorkomen dat grote groepen werklozen en arbeidsongeschikten een beroep
op de bijstand moeten doen, ishet wel gewenst dat de aiv-uitkering van redelijk langeduur is.De Raad denkt derhalve aan een maximum van bijvoorbeeld 6jaar. Dit stuit financieel gezien op weinig bezwaren omdat de aiv
alleen betrekking heeft op het verschil tussen het sociale minimum van een
alleenstaande en het gbi. De uitkeringsduur van de aiv is niet onbeperkt,
omdat anders bij langdurige werkloosheid een groot verschil in behandeling
zou ontstaan tussen degenen met een bepaald arbeidsverleden en degenen die
nooit hebben kunnen werken.
7
Voor de bepaling van de uitkeringsduur van de aiv zouden dejarafo waarin
jonge kinderen zijn verzorgd, geheel often delekunnen worden ideegeteld als
onderdeel van het arbeidsverleden. Hierdoor wordt bereikt dat degenen die
zich tijdelijk van de arbeidsmarkt hebben teruggetrokken voor de verzorging
vanjonge kinderen daarvan bij de toekenning van een aiv-uitkering zo weinig
mogelijk nadeel ondervinden.
Bijde beperking van de uitkeringsduur van de aiv in het geval van arbeids-
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ongeschiktheid dient er rekening mee te worden gehouden dat zowel door
Nederland geratificeerde verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie
als de Europese code voor sociale zekerheid, een verzekering verplicht stellen
waarmee bij bedrijfsongevallen wordt voorzien in een dekking voor onbepaalde tijd. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn dat bij arbeidsongeschiktheid allereerst aanspraak kan worden gemaakt op de maximale uitkeringsduur
voor de aiv, ongeacht het arbeidsverleden. Bij partiële arbeidsongeschiktheid
geldt de maximale uitkeringsduur slechts voor een gedeelte van de aiv-uitkering, en wel evenredig aan de mate van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens
zouden arbeidsongeschikten na het verstrijken van de aiv-uitkering in aanmerking kunnen komen voor een verhoogd gbi. Bij partiële arbeidsongeschiktheid vindt een verhoging van het gbi plaats die evenredig is aan de mate
van arbeidsongeschiktheid. Een andere, elders wel gebruikelijke aanpak zou
zijn, een onderscheid te maken tussen beroepsrisico's en sociale risico's.
Niet-onvrijwillige werkloosheid leidt bij de huidige WW tot het weigeren
van de uitkering, terwijl bij de WWV, de RWW en de ABW daarnaast voor
bepaalde tijd de uitkering kan worden verlaagd. Deze laatste aanpak verdient
de voorkeur bij de aiv omdat anders een aantal personen bij werkloosheid
meteen aangewezen raakt op bijstand. Het toepassen van kortingen van 10tot
20procent op de aiv-uitkering zal naar alle waarschijnlijkheid voldoende afschrikkend werken.
Bij een nadere uitwerking van de aiv zal nog een oplossing moeten worden
gezocht voor diverse knelpunten die zich ook nu reeds voordoen in de regelingen voor werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zo doet zich onder
meer de vraag voor hoe deeltijdarbeid, wisseling van arbeidsduur en gedeeltelijke werkloosheid behandeld moeten worden. Voorts iseen discussie op gang
gekomen over de vraag of het begrip passende arbeid verruimd moet worden.
De behandeling van deze vraagstukken valt buiten het bestek van de beschrijving van de hoofdlijnen van een nieuw alternatief.
Definanciering van de aiv gebeurt uit verplichte socialepremies. Hierbij kan
een verdeling naar werkgevers- en werknemersbijdragen worden gemaakt.
Voor de werknemerspremie kan moeilijk een andere heffingsgrondslag dan
het loon of ander inkomen uit arbeid worden genomen. Het gaat immers om
een inkomensdervingsverzekering en derhalve ligt een premiepercentage op
basisvan het inkomen voor de hand. Vanwege de beperkte duur van de aivuitkering en omdat de aiv gebaseerd is op het equivalentiebeginsel, is er een
premie-inkomensgrens. Strikt genomen zou ook voor de werkgeverspremie
het loon als heffingsgrondslag moeten worden gekozen, maar ook hier zijn
uitvoeringsmogelijkheden die de lonen ontzien, goed denkbaar.
De uitvoeringvan de aiv kan, in navolging van de huidige situatie, het best
geschieden door de bedrijfsverenigingen en de hiermee verbonden ondersteunende en adviserende instanties, zoals het GAK en de GMD. Door de integratieen de belangrijke mate van uniformering van de huidige regelingen voor
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt een zekere vereenvoudiging van de procedures en de uitvoeringsorganisatie mogelijk. Zoals kan
worden afgeleid uit hoofdstuk 9zullen de vereenvoudigingen die de invoering
van de aiv mogelijk maakt, niet kunnen verhinderen dat de uitvoering in een
aantal opzichten een tamelijk complexe aangelegenheid zal blijven.
De algemenebijstand(ab)
1

Voor de werkenden wordt doorgaans met het gbi en het arbeidsloon het
sociale minimum bereikt. Is men buiten het arbeidsproces terechtgekomen,
dan wordt het sociale minimum doorgaans gegarandeerd door het gbi en de
aiv. Hiermee wordt echter niet in alle gevallen het sociale minimum bereikt.
Daarom dient de algemene bijstand als een restvoorziening gehandhaafd te
blijven. De kring vanrechthebbenden van de algemene bijstand komt in wezen
overeen met dievan de huidige ABW. De ab geldt in de eerste plaats voor
personen die onvoldoende verdienen of wier aiv-uitkering te laag is om het gbi
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te kunnen aanvullen tot het sociale minimum en die geen verdienende partner
hebben. Een andere groep rechthebbenden bestaat uit werkloze personen van
18jaar en ouder zonder arbeidsverleden, zoals schoolverlaters. Voorts zijn er
verschillende categorieën die niet zelfstandig een arbeidsinkomen kunnen verdienen dat voldoende hoog is om samen met het gbi tot het sociale minimum
te komen. Tot deze groep kunnen onder meer personen worden gerekend die
de verantwoordelijkheid dragen voor onvolledige gezinnen en die niet in aanmerking komen voor een aiv-uitkering of een verhoogd gbi, zoals gescheiden
vrouwen metjonge kinderen.
Om voor ab in aanmerking te komen is een toetsing vereist op de aanwezigheid en de omvang van andere middelen van bestaan, de zogenoemde
middelentoets. Deze richt zich op het arbeidsinkomen, het vermogen en het
inkomen uit vermogen boven een bepaalde grens, de aiv-uitkering en het gbi.
De toets wordt toegepast per leefeenheid. Het in aanmerking nemen van
(inkomen uit)vermogen, de zogenoemde vermogenstoets, levert bezwaren op,
omdat dan verschillen in persoonlijke besteding van het vroegere inkomen
kunnen gaan meetellen voor het al dan niet in aanmerking komen voor de abuitkering. De spaarzame inkomenstrekker isdan in het nadeel in vergelijking
met de uitsluitend consumptief ingestelde medeburger. Bovendien is de middelentoets eenvoudiger uitvoerbaar als vermogen(sinkomsten) zoveel mogelijk
buiten beschouwing blijven. Voorgesteld wordt dan ook om de vermogenstoets af te zwakken door de vrijstelling aanzienlijk hoger te stellen dan nu
voor de ABW geldt.
In de hier voorgestelde opzet blijft zich het probleem van de zogenoemde
armoede-val voordoen. Voor personen die in aanmerking komen voor een abuitkering, levert een toeneming van het inkomen uit arbeid een gelijke vermindering van de ab-uitkering op. Het 'impliciete heffingstarieP is hierbij dus
100procent. Een lager marginaal kortingstarief dan 100procent zou leiden tot
een stijging van de collectieve lasten. Bovendien bestaat dan het gevaar dat de
som van de ab-uitkering plus de inkomsten uit arbeid van personen met een
ab-uitkering uitstijgt boven het inkomen uit arbeid van personen met lage
lonen zonder ab. Dit effect iste vermijden door de kring van ab-gerechtigden
uit te breiden tot mensen die meer dan het sociale minimum verdienen, waardoor echter de uitgaven voor algemene bijstand zullen stijgen.
Het sociale minimum dat in het kader van de bijstand wordt gedefinieerd
en eveneens geldt voor de aiv, kan vanwege het mogelijk voorkomen van
perioden met aanzienlijke werkloosheid, beter niet aan de loonontwikkeling
maar aan de ontwikkeling van het reëel nationaal inkomen per hoofd van de
bevolking worden gekoppeld (ziepar. 6.5). Hierbij zullen ook veranderingen
in de internationale ruilvoet verdisconteerd moeten worden. Via de gelijkstellingvan het gbi aan het verschil tussen het sociale minimum van een echtpaar
en dat van een alleenstaande werken veranderingen van het nationaal inkomen per hoofd door in alle inkomens. Op deze wijze wordt vooral in tijden
van economische stagnatie de druk op het overheidsbudget en de aiv verlicht.
'Definancieringen de uitvoeringvan de algemene bijstand zullen niet fundamenteel verschillen van de uitvoering van de huidige Algemene Bijstandswet,met dienverstande dat de structuur van het gbi en de aiv er borg voor
staat dat het aantal bijstandgerechtigden aanmerkelijk kleiner zal zijn dan
thans (ziepar. 2.4.3). Door het versoepelen van de vermogenstoets zal voorts
van een zekere vereenvoudiging sprake zijn.
Devrijwillige inkomensdervingsverzekering (viv)
De verplichting tot verzekering van inkomensderving houdt bij de aiv op.
Wilmen een inkomenszekerheid die verder reikt dan het sociale minimum,
m
S Ä
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bovenop de verplichte a,v-premie komt, berust geheel op vrijwilligheid en is
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daarom in beginsel eenparticuliere aangelegenheid, net zoals bijvoorbeeld bij
lijfrentepremies.
De contractvrijheid van de cao-partners maakt dat de beperking van de
wettelijk verplichte verzekering tot het sociale minimum niet inhoudt dat in
cao's geen aanvullende voorzieningen zouden kunnen worden getroffen.
Onder bepaalde omstandigheden kleven aan viv-regelingen per cao belangrijke bezwaren, waarvoor echter wel oplossingen bestaan.
Allereerst doet zich een probleem voor wanneer er sprake zou zijn van een
algemene toetredingsdwang voor iedereen die valt onder een cao met een vivregeling: de wettelijke verzekeringsplicht wordt dan vervangen door een per
cao opgelegde verzekeringsplicht. Het element van vrijwilligheid van de viv
wordt daardoor aangetast. Aan dit bezwaar kan tegemoet worden gekomen
door bij de viv-regelingen in de cao's een individueel toetredingsrecht toe te
passen, mogelijk met een bepaalde compensatie voor werkgeversbijdragen aan
de premiebetaling. Degenen die genoegen willen nemen met de dekking van
de aiv, worden daartoe dan ook in de gelegenheid gesteld.
In de tweede plaats kunnen viv-regelingen per cao tot gevolg hebben dat er
naar analogie van de zogenoemde pensioenbreuk ook een viv-breuk ontstaat.
Dit houdt in dat opgebouwde aanspraken niet of onvoldoende kunnen worden meegenomen bij de overstap naar een baan waarvoor een andere cao
geldt. Hierdoor kan de mobiliteit op de arbeidsmarkt worden belemmerd. Dit
kan worden voorkomen door bij de viv uit te gaan van individuele contracten
per verzekerde, die onafhankelijk zijn van de dienstbetrekking en waarop
verandering van dienstbetrekking dus geen invloed heeft. De viv-regelingen in
de cao's zouden dan vooral betrekking hebben op bijdragen van de werkgever
aan de premiebetaling.
In de derde plaats heeft regeling van de viv per cao als bezwaar dat een
differentiatie van premies kan onstaan. Premies in ondernemingen of bedrijfstakken met hoge werkloosheids-, ziekte-of arbeidsongeschiktheidsrisico's
zullen relatief hoog worden. Het gevaar ontstaat dan datjuist daar, waar de
verzekering het hardst nodig kan worden geacht, de premies niet of nauwelijks
op te brengen zullen zijn. Indien deze verminderde solidariteit van lage risico's
met hoge risico's ongewenst wordt geacht, is een bepaalde regulering van de
markt voor viv's nodig. Voor de instellingen die viv's aanbieden zouden dan
een verbod op premiedifferentiatie op basisvan verschillen in risico en een
acceptatieplicht moeten gelden. In deze vorm komt de vivdus beslist niet neer
op een volledige privatisering van de bovenminimale inkomensdervingsverzekering en evenmin op een collectivisering. Door de voorgestelde regulering
van de markt kan niet alleen de individuele toetredingsvrijheid worden gewaarborgd, maar ook de solidariteit van lage met hoge risico's.
Het individuele toetredingsrecht bij de viv en het feit dat de premie in
beginsel ten laste komt van het besteedbaar inkomen, bewerkstelligen weliswaar een individuele financiële betrokkenheid, maar hoeven niet te verhinderen dat de viv-premie wordt afgewenteld op de bedrijven. Wanneer werknemers echter zeer verschillende voorkeuren zullen blijken te hebben ten aanzien
van de omvang en de aard van de dekking die bij de viv gewenst wordt, kan
de viv-premie moeilijk in de cao-onderhandelingen op de bedrijven worden
afgewenteld. Dit isalleen goed mogelijk bij uitgaven die alle werknemers
raken. Aldus kan invoering van de viv ook bijdragen aan het wegnemen van
een opwaarte druk op de arbeidskosten.
Ten slotte bestaat het gevaar dat de mensen met lage risico's die zich vrijwilligwensen te verzekeren, uitwijken naar andere, goedkopere wegen om zich
in te dekken tegen het risico van inkomensderving. Dit gevaar kan worden
voorkomen, of althans verkleind door in de fiscale sfeer maatregelen te treffen
waardoor viv-regelingen dievoldoen aan bepaalde voorwaarden, relatief aantrekkelijk worden gemaakt. Zo zou de mogelijkheid geschapen kunnen worden de viv-premie,eventueel tot een bepaalde bovengrens,jaarlijks in mindering te brengen op het belastbaar inkomen of op de te betalen belasting. Ook
zou bij de compensatie van een eventuele werkgeversbijdrage met een toegerekend laag risico kunnen worden gewerkt.
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De bovenstaande vormgeving van de viv kan alleen worden verwezenlijkt
wanneer de sociale partners daaraan hun medewerking verlenen. Of zij daartoe bereid zullen zijn, zal van verschillende factoren afhangen. Allereerst is
van invloed of zij het van belang achten dat de uniforme verzekeringsplicht
boven het sociale minimum plaats maakt voor een grotere mate van individuele keuzevrijheid. Voorts zal een rol spelen of de eerder geschetste waarborgen voor individuele keuzevrijheid en de solidariteit van de lage risico's
met de hoge risico's in de praktijk afdoende en technisch uitvoerbaar zullen
worden geacht. Ten slotte zal de medewerking van de sociale partners ook
afhangen van de vraag of de viv institutioneel zo kan worden opgezet dat geen
al te grote breuk met het verleden optreedt wat betreft hun betrokkenheid.
Behalve de hiervoor reeds genoemde mogelijkheid om viv-regelingen in de
cao's op te nemen, zouden de sociale partners ook een rol kunnen blijven
spelen bij de uitvoering.
Zo zou boven het sociale minimum de verantwoordelijkheid van het individu en de maatschappelijke organisaties in de plaats kunnen treden van die
van de overheid. Het niet-verplichte deel van de sociale zekerheid zou in deze
gedachtengang uitgevoerd kunnen worden door particuliere verzekeringsmaatschappijen enerzijds en instellingen beheerd door de sociale partners, bijvoorbeeld in de vorm van een 'Vrijwillige Onderlinge Sociale Verzekeringsmaatschappij', anderzijds. In het laatste geval isde aansluiting tussen aiv en
vivgewaarborgd en wordt het hele traject gbi-aiv-viv door de sociale partners
overzien. Zowel de particuliere verzekeringsmaatschappijen als de instellingen
van de sociale partners die viv's aanbieden zullen moeten voldoen aan de eerder geschetste voorwaarden. Met het oog op een efficiënte uitvoering en een
klant-gerichte aanpak van de viv is het concurrentie-element dat aldus ontstaat, positief te waarderen.
Ten slotte is het noodzakelijk dat de viv-uitkering wordt uitgesloten van de
middelentoets bij de algemene bijstand. Zo niet, dan worden vrijwillige inkomensdervingsverzekeringen met een langere duur dan de aiv uiterst onaantrekkelijk. Indien de derde EG-richtlijn een dergelijke vrijstelling zou verhinderen, zou op dit punt door Nederland een aanpassing van de richtlijn moeten
worden bepleit. Parallel aan wat eerder isvoorgesteld met betrekking tot vermogen en inkomen hieruit, kan de vrijstelling van de viv-uitkering worden
gebonden aan een zeker maximum, waarboven de ab-uitkering wel gekort
wordt.
Eensamenvattendbeeld
Hoe dit stelsel in verschillende situaties uitwerkt, wordt aan de hand van
onderstaande voorbeelden verduidelijkt voor vier te onderscheiden groepen
van individuele inkomenstrekkers.
Figuur 2.2

Inkomensbestanddelen van loontrekkenden en zelfstandigen onder het nieuwe stelsel

inkomensbestanddelen

= inkomen
ab = algemene bijstand

gbi-

sm = sociaal minimum
gbi = gedeeltelijk basisinkomen
a
b c
Bron: WRR.

ai = arbeidsinkomen
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Allereerst zijn er degenen die een inkomen uit arbeid hebben. Samen met
het gbi kan dit een totaal besteedbaar inkomen opleveren dat boven of onder
het sociale minimum ligt. In figuur 2.2 isdit geval voor een alleenstaande
weergegeven. Van eventueel vermogen en inkomen hieruit is in dit voorbeeld
afgezien. Voorts isverondersteld dat geen aanspraak bestaat op een aivuitkering. Zolang het arbeidsinkomen onvoldoende isom het verschil tussen
het sociale minimum en het gbi te overbruggen, vult de ab aan tot het niveau
van het sociale minimum.
Als er geen arbeidsinkomen is (situatie a),vult de algemene bijstand het gbi
aan tot het sociale minimum. In situatie b ishet arbeidsinkomen ontoereikend
om het verschil tussen het gbi en het sociale minimum te overbruggen en vult
de ab het tekort aan. In situatie cis het arbeidsinkomen juist voldoende om
het sociale minimum te kunnen halen, terwijl in situatie d het arbeidsinkomen
zo hoog is dat het samen met het gbi een totaal inkomen oplevert dat hoger is
dan het sociale minimum. Voor leden van een huishouden geldt hetzelfde,
behalve dat er bij de toekenning van de ab ook met het inkomen van de overige leden van het huishouden rekening wordt gehouden.
Een tweede groep bestaat uit personen die gewerkt hebben, maar wegens
werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn uitgesloten van deelname
aan het arbeidsproces. Zij blijven in ieder geval het gbi ontvangen. Voorts
komen zij gedurende een bepaalde tijd in aanmerking voor een aiv-uitkering.
Indien zij een vrijwillige inkomensdervingsverzekering hebben afgesloten, ontvangen zebovendien een viv-uitkering. Dit is weergegeven in figuur 2.3. Ook
hier isafgezien van eventueel vermogen en inkomsten hieruit en betreft het
een alleenstaande.

Figuur 2.3 Inkomensbestanddelen van personen dieonder het nieuwestelseleen aiv-en eenvivuitkering ontvangen
inkomensbestanddelen

>•—«••= inkomen
ab = algemene bijstand
sm = sociaal minimum
gbi = gedeeltelijk basisinkomen
lai = laatstverdiende arbeidsinkomen
viv = vrijwillige inkomensdervingsverzekering
aiv = algemene inkomensdervingsverzekering
Bron: WRR.

Het uitkeringspercentage van de aiv is,zoals eerder betoogd, op 100procent van het laatstverdiende verzekerde arbeidsinkomen gesteld. Uit figuur 2.3
blijkt dat de lage aiv-uitkeringen uit de algemene bijstand worden aangevuld
tot het sociale minimum. De viv-uitkeringen zijn afhankelijk van de dekking
die de verzekerde heeft gekozen. Dit isaangegeven door de lijnen Ien II in
figuur 2.3.
Een derde groep betreft personen die naast het gbi uitsluitend op een vivuitkering zijn aangewezen. Dit kan zich voordoen wanneer de uitkeringsduur
van de aiv is verstreken. De situatie die dan ontstaat, is voor een alleenstaande
weergegeven in figuur 2.4.
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Figuur 2.4 Inkomensbestanddelen van personen die onder het nieuwe stelsel uitsluitend op een
viv-uitkering zijn aangewezen"
inkomensbestanddelen
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Uitkeringen inhet kader van een vrijwillige inkomensdervingsverzekering
worden tot aan een bepaald maximum niet in mindering gebracht op de
algemene bijstand. Boven dit maximum wordt echter integraal gekort, zodat
het relatief onaantrekkelijk isom zich hoger te verzekeren. Een soortgelijke
opbouw van de inkomensbestanddelen doet zich voor bij personen die naast
het gbi over geen andere middelen van bestaan beschikken dan vermogen en
inkomsten hieruit.
Een vierde groep vormen diepersonen die in aanmerking komen voor een
verhoogd gbi. Voor hen wordt het gbi verhoogd tot het niveau van het sociale
minimum. Hoe dit gebeurt en wie daarvoor in aanmerking komen, iseerder in
deze paragraaf reeds uiteengezet.
Berekeningen van de inkomensverschuivingen die het gevolg zijn van de
invoering van het nieuwe stelsel, zijn in beginsel mogelijk nu de details van dit
stelselvoldoende duidelijk zijn. Uitvoering van zulke berekeningen met behulp
van bijvoorbeeld micro-modelsimulaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau moet mogelijk worden geacht 33 . Dit vraagt echter tijd en omdat de oordeelsvorming over het nieuwe stelsel van veel meer aspecten afhangt dan de
uitkomsten van dezeberekeningen, isdaarop niet gewacht. Wanneer de voorstellen van de Raad voldoende steun ondervinden, ishet van groot belang
deze berekeningen uit te voeren.
2.4.3 Eennadere motivering
Hierna volgt een nadere motivering van het voorgestelde stelsel aan de
hand van een zestal doelstellingen die ermee nagestreefd worden, naast het
veilig stellen van de sociale minimumuitkeringen. Deze doelstellingen zijn:
- afschaffing van het verplichte karakter van de bovenminimale sociale
zekerheid;
- handhaving van de band tussen arbeid en inkomen;
- verlagingvan de arbeidskosten;
- ontmoediging van betaalde informele activiteiten;
- bevordering van de flexibiliteit op de arbeidsmarkt;
- vereenvoudiging van de structuur van de sociale uitkeringen.
Afschaffing van hetverplichte karakter vandebovenminimalesociale zekerheid
Het huidige stelsel van sociale zekerheid iszo sterk verplichtend dat de
ruimte voor persoonlijk initiatief en individuele keuzevrijheid zeer beperkt is,
" Berekend beleid, op. cit.
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vooral voor werknemers en ambtenaren. Het iszeer de vraag of een uniforme
verplichte verzekering boven het niveau van het sociale minimum gehandhaafd dient te blijven, nu het gemiddeld inkomen, de algemene ontwikkeling,
het opleidingsniveau en de mondigheid van het merendeel van de burgers veel
hoger liggen dan in de tijd dat het huidige stelsel gestalte kreeg. Bovendien
leiden uniforme verplichte sociale verzekeringen tot een zekere anonimisering,
waardoor op den duur het verantwoordelijkheidsgevoel van het individu ten
aanzien van het stelsel zal verminderen. Dit allespleit voor een grotere persoonlijke betrokkenheid van de burger bij de sociale zekerheid.
Een grotere persoonlijke betrokkenheid zal moeilijk tot stand kunnen
komen zonder een meer directe financiële medeverantwoordelijkheid van het
individu naast de ondernemingen en de overheid. Daarom zal tot aan het
sociale minimum sprake moeten zijn van verplichte sociale zekerheid, terwijl
daarboven meer ruimte kan zijn voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit
kan gebeuren door naast een collectief, ook een groeps-en een individueel
element in de sociale zekerheid op te nemen. Het collectieve element komt in
het nieuwe stelsel tot uitdrukking in het gbi en de ab, de aiv vormt een combinatie van het collectieve en het groepselement, terwijl het groeps- en het
individuele element voorop staan in deviv.
Het individuele toetredingsrecht bij de viv en het feit dat de premie ten laste
komt van het besteedbaar inkomen, bewerkstelligen een individuele financiële
betrokkenheid. Het groepselement komt tot uiting in de mogelijkheid om per
cao afspraken te maken over bijdragen van het bedrijf aan de viv-premie, in
de mogelijkheid om de sociale partners bij de uitvoering te betrekken en in de
mogelijkheid om in overleg met de sociale partners de viv aan bepaalde voorwaarden te binden. Overigens isook bij de viv sprake van een collectief element, namelijk daar waar bepaalde voorwaarden worden gesteld aan instellingen die zich op deviv-markt bewegen en waar bepaalde fiscale maatregelen
worden genomen om het afsluiten van een vivaantrekkelijk te maken. Vooral
wanneer werknemers zeer uiteenlopende voorkeuren zullen blijken te hebben
ten aanzien van de omvang en de aard van de dekking bij de viv, kan de vivpremie moeilijk in de cao-onderhandelingen op de bedrijven worden afgewenteld. Dit isalleen goed mogelijk bij uitgaven die alle werknemers raken. Aldus
kan, zoalsgezegd, invoering van de viv ook bijdragen aan het wegnemen van
een opwaarte druk op de arbeidskosten.
Vergroting van de persoonlijke keuzevrijheid isbeneden het niveau van het
sociale minimum niet gewenst. In de praktijk van de markteconomie kunnen
zich namelijk, in ieder geval tijdelijk, overschotten en tekorten voordoen. Dit
geldt ook voor de arbeidsmarkt, en het voorkomen van werkloosheid isde
prijs die hiervoor moet worden betaald. Een loondervingsverzekering die dit
risico dekt, isdaarvan het complement. De werkenden dienen daarom te
worden verplicht toe te treden tot de aiv,die tot aan het sociale minimum het
laatstverdiende inkomen garandeert. Dit laatste geldt ook bij calamiteiten als
arbeidsongeschiktheid en ziekte. Deze verplichte inkomensdervingsverzekering
voor werkenden moet dus een zekere continuïteit van inkomen bewerkstelligen, zodat niet meteen hoeft te worden ingeteerd op eventueel aanwezig
vermogen, een beroep moet worden gedaan op het inkomen van huisgenoten
of de gemeenschap moet worden aangesproken.
Indien permanent op volledige werkgelegenheid zou kunnen worden gerekend, zou er veel voor te zeggen zijn om de loondervingsuitkering te laten
duren tot het bereiken van depensioengerechtigde leeftijd, maar die veronderstelling isniet realistisch. Een permanent onderscheid in inkomensgarantie
tussen langdurig werklozen met en zonder arbeidsverleden, valt bij een structureel tekort aan banen moeilijk te rechtvaardigen. Vandaar dat de Raad
voorstelt om de uitkeringsduur van de aiv niet onbeperkt te laten zijn en deze
verzekering daardoor het karakter tegeven van een geleidelijke overgang van
het inkomen uit arbeid naar de algemene inkomensgarantie die via de algemene bijstand voor alle ingezetenen geldt.
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Handhavingvan debandtussen arbeideninkomen
De economische ontwikkeling tot op heden heeft laten zien dat er langdurigeperioden kunnen voorkomen waarin niet aan iedereen die wil werken ook
voldoende werk kan worden gegarandeerd. Zoals in paragraaf 2.1.1 isbetoogd, moet men met deze situatie ook in de toekomst rekening blijven
houden. Een overheidsbeleid dat gericht isop verwezenlijking van volledige
werkgelegenheid wordt daarmee uiteraard niet zinloos,maar dit beleid zal niet
altijd slagen. Dit houdt in dat van degenen die zich op de arbeidsmarkt aandienen, velen soms gedurende langere tijd niet in de gelegenheid zijn om door
betaalde arbeid en de daarbij behorende afdracht van sociale premies aanspraken te verwerven op sociale zekerheid. Indien een bepaalde inkomensgarantie voor alle ingezetenen gewenst wordt geacht, kan deze dus niet uitsluitend via de arbeidsmarkt worden verwezenlijkt, maar zullen sommigen een
beroep op de bijstand moeten doen. Wanneer bovendien de aanspraken die
men aan een arbeidsverleden kan ontlenen van erg lange duur zijn, ontstaat
een groot verschil in behandeling tussen degenen met een arbeidsverleden en
degenen die nooit betaalde arbeid hebben kunnen verrichten. Indien men deze
situatie ongewenst acht, biedt een zekere ontkoppeling van arbeid en inkomen
uitkomst. Zoals hierna wordt betoogd, gaat de invoering van een collectieve
inkomensgarantie in de vorm van een basisinkomen op het niveau van het
sociale minimum echter te ver.
In onze economische orde wordt aan de werking van de markt een belangrijke plaats toegekend bij de afweging en de coördinatie van economische beslissingen. Een van de segmenten van de markteconomie is de arbeidsmarkt.
Daar wordt in velerlei institutionele vormen inhoud gegeven aan de relatie
tussen arbeid en inkomen. Ofschoon de arbeidsmarkt in de praktijk niet vlekkeloos functioneert, zou het riskant zijn om de band tussen arbeid en inkomen
tot aan het niveau van het sociale minimum volledig te doorbreken. Het gevaar bestaat dan dat door de sterke vermindering van financiële prikkels het
arbeidsaanbod te veel afneemt en de mobiliteit op de arbeidsmarkt onvoldoende wordt gestimuleerd. Een grote vermindering van het arbeidsaanbod
houdt het gevaar in dat het economisch draagvlak voor de financiering van
een basisinkomen op het niveau van het sociale minimum snel zal inkrimpen.
Bovendien bestaat in een vitale economie doorgaans behoefte aan een aanzienlijke mate van arbeidsmobiliteit.
Door de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen wordt aan beide
voorgaande overwegingen recht gedaan. Bij de eerder voorgestelde hoogte van
het gbi blijven op de arbeidsmarkt voldoende financiële prikkels bestaan, terwijl tevens wordt verdisconteerd dat ook voor degenen die zich beschikbaar
stellen voor betaalde arbeid en degenen die financieel van hen afhankelijk zijn,
de gewenste collectieve inkomensgaranties niet alleen via de arbeidsmarkt tot
stand kunnen komen.
Verlaging vande arbeidskosten
Zoals gesteld in paragraaf 2.4.2,worden de bruto lonen en uitkeringen verlaagd met een bedrag gelijk aan het gebruteerde gbi. Tegelijkertijd voert de
overheid collectieve heffingen in ter grootte van de som van alle gebruteerde
gbis. Aan iedere loontrekkende en uitkeringsgerechtigde moet immers het
netto gbiworden uitgekeerd en het verschil tussen de som van alle gebruteerde
gbisen de som van alle netto gbi's blijft onverkort nodig voor de overige collectieve uitgaven. Het volgende,sterk vereenvoudigde rekenvoorbeeld moge
dit verduidelijken. Daarbij isuitgegaan van een proportioneel tarief voor
inkomstenbelasting en sociale premies van 33,33procent, een bruto arbeidsinkomen of uitkering vanƒ30.000 perjaar en een gbi vanƒ6000 perjaar. Het
bedragwaarmee het bruto loon en de bruto uitkering verlaagd moeten
worden dus het gebruteerde gbi,isin dit voorbeeldƒ9000. Zoals uit onderstaande berekening voor de lonen volgt, blijft het netto inkomen dan gelijk:
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voorinvoering gbi:

bruto loon
belasting
netto loon

ƒ30.000
ƒ10.000
ƒ20.000'

na invoeringgbi:

bruto loon
belasting
netto loon
gbi
netto inkomen

ƒ21.000
ƒ 7.000
ƒ14.000"
ƒ 6.000
ƒ20.000 +

Een belangrijk verschil tussen de situaties voor en na invoering van het gbi
isdat in verband met het gbi voor de werkenden de afdrachten aan de overheid per saldo met gemiddeldƒ6000per werknemer moeten toenemen, althans
indien uitgegaan wordt van uitbetaling door de overheid. Deƒ10.000die voor
de invoering werd afgedragen blijft onverkort nodig voor openbare diensten,
collectieve voorzieningen en andere overheidsuitgaven. Daarenboven moet per
werknemerƒ6000aan gbi worden uitgekeerd. Indien het gbi door tussenkomst van de overheid wordt uitgekeerd, zou de collectieve-lastendruk dus
toenemen. Door de eerder beschreven wijze van financiering en uitbetaling
van het gbi kan een relatieve daling van de arbeidskosten worden bereikt, terwijl tegelijkertijd de stijging van de collectieve-lastendruk beperkt blijft en de
netto inkomens niet worden aangetast. Dit zal nu uitvoerig worden toegelicht.
Eerst zal worden nagegaan hoe verandering van de verdeling van de netto
inkomens kan worden tegengegaan en hoe een verhoging van de collectievelastendruk kan worden beperkt, daarna wordt dieper ingegaan op de verlaging van de arbeidskosten.
Het gbi wordt toegekend aan alle ingezetenen, ook aan degenen die momenteel geen eigen arbeidsinkomen of uitkering hebben; het betreft in dit laatste geval hoofdzakelijk afhankelijke partners. Indien men de bestaande nettoinkomensverdeling niet wezenlijk wilaantasten, zijn aanpassingen in defiscale
sfeer vereist, zoals reeds kort geschetst in paragraaf 2.4.2. We beperken ons
hier tot aanpassingen die noodzakelijk zijn als gevolg van de algemene toekenning van het gbi. De aard van de vereiste aanpassingen hangt mede af van
de wijze waarop het gbi wordt gefinancierd. Indien daartoe de bruto lonen en
uitkeringen worden verlaagd met het gebruteerde gbi,concentreert de benodigde aanpassing zich op de alleenverdiener: het gbi voor de afhankelijke
partner moet dan worden wegbelast bij de partner die het inkomen verdient.
Zo kan de belastingvrije voet voor alleenverdieners worden verlaagd. Men kan
de vereiste aanpassing ook spreiden over alle huishoudenstypen, bijvoorbeeld
door de bruto lonen met 1,5 keer het gebruteerde gbi te verlagen. Voor de
alleenverdieners isin dit geval eengeringere belastingverzwaring vereist, terwijl voor alleenstaanden en tweeverdieners een bepaalde belastingverlichting
noodzakelijk is.Een belangrijk kenmerk van de laatste aanpak isvoorts dat
hierdoor de arbeidskosten nog verder verlaagd worden.
De verhoging van decollectieve-lastendruk kan als volgt worden beperkt.
Allereerst ishet mogelijk het gbi voor werkenden niet door de overheid maar
door de bedrijven te laten uitbetalen. Deze kunnen het gbi dan verrekenen
met het totaal van de af te dragen belastingen. De geldstroom via de collectieve sector wordt hierdoor veel minder omvangrijk. Deze wijze van beperken
van de collectieve lasten isvergelijkbaar met de wijze waarop in de Nationale
Rekeningen diverse aftrekposten in de sfeer van de inkomstenbelasting worden behandeld. Deze verschijnen daar niet als een collectieve uitgave. Zoals
zal blijken isdit niet alleen een boekhoudkundige kwestie. Het gbi voor
afhankelijke partners wordt uitgekeerd door de overheid. Bij afhankelijke
partners van werkenden leidt dit tot een verhoging van de collectieve uitgaven.
De overige gbi's treden in de plaats van bestaande inkomensoverdrachten en
leiden derhalve niet tot hogere collectieve uitgaven.
Per saldo kan de stijging van de collectieve-lastendruk dus worden beperkt
tot het bedrag dat gemoeid is met het gbi voor afhankelijke partners van werkenden Bijbenadering gaat het hierbij om een kleine 2miljoen personen en
dus om een bedrag van omstreeks 10miljard gulden. Voor de financiering van
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dit bedrag kan overigens ruimte worden gevonden in de huidige collectieve
uitgaven. De generieke kapitaalsubsidies, waarvan de WIR de belangrijkste is,
zouden hiervoor in aanmerking komen. De algemene verlaging van de kapitaalkosten die hierdoor wordt bereikt, verdraagt zich immers moeilijk met de
algemene verlaging van de arbeidskosten die bepleit wordt. Dit houdt niet in
dat een algehele afschaffing van de kapitaalsubsidies wordt voorgestaan, want
specifieke stimuleringssubsidies, gericht op bijvoorbeeld het bevorderen van
technologische innovatie, zijn niet in strijd met het streven naar een algemene
verlaging van de arbeidskosten. Voorts leidt ook de beperking van de verplichte verzekering tegen loonderving tot het sociale minimum, tot een verlagingvan de collectieve lasten. Ook kan de belastingvrije voet voor alleenverdieners worden verlaagd, omdat afhankelijke partners een gbi ontvangen.
In de voorgaande beschouwing is nog geen rekening gehouden met de verhoging van de collectieve lasten die veroorzaakt wordt door andere elementen
van het nieuwe stelsel, zoals de langere duur van de aiv-uitkering en de versoepeling van de vermogenstoets in de bijstand. Gegeven het hoge niveau van
decollectieve-lastendruk op dit moment, zou kunnen worden overwogen om
het nieuwe stelsel stapsgewijs in te voeren. Zo zou begonnen kunnen worden
met deinvoering van gbi en viv en met de afschaffing van de generieke kapitaalsubsidies. De toename van de werkgelegenheid die daarvan het gevolg kan
zijn, verlaagt dan aanvankelijk de collectieve-lastendruk. De daarop volgende
invoering van de overige elementen van het nieuwe stelsel, zoals de verlenging
van de duur van de aiv-uitkering ten opzichte van de huidige werkloosheidsuitkering en de versoepeling van de vermogenstoets in de algemene bijstand, leidt dan weliswaar weer tot een verhoging van de collectieve-lastendruk, maar dit valt dan minder zwaar dan thans.
Een relatieve verlaging van de arbeidskosten kan worden bereikt door voor
het wegbelasten van de som van de gebruteerde gbi's een andere heffingsgrondslag te kiezen dan de loonsom. De belastingen die hiervoor in aanmerking komen, zijn bij de beschrijving van het gbi in paragraaf 2.4.2 reeds
genoemd. Hoewel er belangrijke onderlinge verschillen bestaan tussen deze
belastingen, hebben zeals gemeenschappelijk kenmerk dat bij verhoging ervan
de arbeidskosten niet stijgen.
Omdat de verhoging van de genoemde belastingen voor de bedrijven
gepaard gaat met een verlaging van de arbeidskosten die gemiddeld over alle
bedrijven even groot is,zal de hele operatie, gegeven de concurrentie, niet tot
een stijging van het gemiddelde prijsniveau leiden. Wel zal deze wijze van
financiering van het gbi leiden tot een verandering in de kostenverhoudingen
tussen de bedrijven. Voor arbeidsintensieve bedrijven zal het saldo van de
arbeidskostenverlaging en de belastingverhoging gunstig uitvallen, voor
arbeidsextensieve bedrijven daarentegen ongunstig. Eerstgenoemde bedrijven
zijn hierdoor in de gelegenheid hun prijzen te verlagen ten opzichte van de
situatie voor invoering van het gbi,terwijl laatstgenoemde bedrijven een
opwaartse druk op hun prijzen ondervinden.
Deze verandering van de relatieve prijzen zal de afzet van de bedrijven
beïnvloeden. Mede afhankelijk van de prijselasticiteit van de verschillende
goederen en diensten en het prijsbeleid van de ondernemingen, zal de afzet
van diverse arbeidsintensieve goederen en diensten toenemen, terwijl de afzet
van arbeidsextensieve produkten kan dalen. Per saldo zou hieruit een positief
werkgelegenheidseffect kunnen resulteren, namelijk wanneer de arbeidsintensievesectoren door hun afzetstijging meer arbeidsplaatsen scheppen dan er
verloren gaan in de arbeidsextensieve bedrijven als gevolg van hun eventuele
afzetdaling.
De voorgestelde wijze van financiering van het gbi zal ook aan de inputzijde van deproduktieprocessen reacties uitlokken. Waar dat technisch mogelijk is, kan een arbeidsintensievere produktiewijze ontstaan als gevolg van de
daling van de arbeidskosten. Het proces van technologische vernieuwing
wordt hierdoor niet afgeremd, maar wel anders gericht. Immers, technologischevernieuwing hangt bepaald niet uitsluitend af van de prijsverhouding tussen arbeid en kapitaal. De vereisteflexibiliteitvan het produktieproces en de
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vereiste kwaliteit van de produkten kunnen vaak alleen worden bereikt door
gebruik te maken van de modernste technologieën. Ook besparing van energie
en grondstoffen en het ontzien van het milieu zijn belangrijke impulsen voor
de hedendaagse vormen van technologische vernieuwing. Verlaging van de
arbeidskosten betekent daarom niet dat de technologische vernieuwing stokt,
maar wel dat de technologie meer divers zal worden ingezet dan thans. Dit is
echter iets anders dan het oplopen van een achterstand in het proces van technologische innovatie.
Mogelijke perioden van structurele werkloosheid vormen een belangrijke
reden voor stelselwijziging, zoals inparagraaf 2.1.1naar voren is gekomen.
Het isderhalvevan belang na tegaan welkeeffecten het gbi kan veroorzaken
in tijden van grote werkloosheid. De relatieve prijsdaling van arbeidsintensief
geproduceerde goederen en diensten zal bijdragen tot het terugdringen van de
werkloosheid; hetzelfde geldt voor de wijzigingen die zich als gevolg van het
gbi aan de inputzijde van de produktieprocessen kunnen voordoen. Onder de
huidige omstandigheden isalsgevolgvan deze mechanismen een substantiële
vermindering van de werkloosheid mogelijk. De gegevens die bekend zijn over
de informele economie wijzen op het bestaan van een omvangrijke vraag naar
arbeidsintensieve diensten, die door de hoge arbeidskosten evenwel onbetaalbaar zijn geworden. De door het gbi mogelijk gemaakte prijsdaling kan de
vraag naar deze diensten doen toenemen en tevens een verschuiving teweegbrengen van de vraag naar informele diensten naar een vraag naar formele
diensten. De vermindering van de uitgaven voor sociale uitkeringen die daarvan een direct gevolg is,versterkt vervolgens het proces van reductie van de
arbeidskosten. De huidige neerwaartse spiraal -hoge werkloosheid geeft hoge
arbeidskosten en deze leiden tot nog hogere werkloosheid en nog hogere arbeidskosten -wordt dan doorbroken. Daarvoor in de plaats ontstaat een opwaartse spiraal:lagere arbeidskosten als gevolgvan het gbi geven minder werkloosheid en dit leidt tot nog lagere arbeidskosten en nog minder werkloosheid.
Het gbi isbedoeld als een bodeminkomen voor iedereen, dus ook voor de
uitkeringsgerechtigden. Werklozen zullen derhalve ook een gbi ontvangen.
Hun uitkeringen kunnen dan, net als de lonen, met het gebruteerde gbi
worden verminderd. De druk van de sociale premies -in het nieuwe stelsel de
premie voor de aiv -wordt daardoor verlaagd, hetgeen eveneens gunstig is
voor de arbeidsintensieve bedrijven. Sociale premies drukken immers in
belangrijke mate op defactor arbeid, terwijl het gbi zodanig wordt gefinancierd dat de factor arbeid minder exclusief wordt belast.
Kleine zelfstandigen kunnen in dit verband worden beschouwd als eenmansbedrijven en zij kunnen hun gbi eveneens verrekenen met de verschuldigde collectieve afdrachten. Waar concurrentie ontbreekt, zal de overheid
zoals gebruikelijk toezien op de aanpassing van de tarieven en prijzen aan de
nieuwe situatie. In dearbeidsintensieve sectoren van de economie wordt aldus
het zelfstandig ondernemerschap bevorderd, omdat hier op vergelijkbare wijze
als bij de bedrijven een relatieve prijsverlaging mogelijk is. Dit iseen belangrijk voordeel van het gbi ten opzichte van een loonkostensubsidie, waarvan
zelfstandigen immers niet kunnen profiteren.
Een kwantificering van de economische gedragsreacties die op middellange
en lange termijn worden veroorzaakt door de verlaging van de arbeidskosten
is nauwelijks mogelijk. De veronderstellingen diegemaakt moeten worden
omtrent prijselasticiteiten, substitutie van kapitaal door arbeid, monetaire
reacties en dergelijke, zijn met te veel onzekerheid omgeven. Ook zo zorgvuldig mogelijk afgeleide schattingen kunnen nog ver bezijden de werkelijkheid
zijn Vooral omdat het bij de invoering van het gbi gaat om effecten die op
langere termijn worden beoogd, ishier volstaan met een beschrijving van de
mechanismen en de aard van de effecten die zullen optreden. De omvang van
die effecten isonbekend en kan alleen proefondervindelijk worden vastgesteld.
Dat isoverigens niets bijzonders: beleid isimmers steeds omgeven met zoveel
onzekerheden dat men voortdurend alert dient te zijn op onverwachte effecten
om die zo nodig bij te kunnen sturen. Wat dit betreft vormt het gbi geen uit-

65

zondering, noch in positieve noch in negatieve zin. Of men de onzekerheden
aandurft waarmee de invoering van het gbi gepaard gaat, hangt af van het
belang dat men hecht aan de effecten die ermee worden beoogd.
Ontmoediging vanbetaaldeinformeleactiviteiten
Zoals naar voren komt uit paragraaf 7.4, vormt betaalde informele arbeid
naar alle waarschijnlijkheid een verschijnsel van blijvende aard. Immers, de
uiteenlopende ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit in de verschillende
sectoren van de economie, gecombineerd met de tamelijk gelijke ontwikkeling
van delonen,plaatst de arbeidsintensieve activiteiten structureel in een ongunstige positie. Het is weliswaarjuist dat dit probleem zich thans extra doet
gevoelen, maar dit neemt niet weg dat het ook voelbaar zal blijven wanneer de
werkloosheid wordt teruggedrongen.
Het gbi kan betaalde informele arbeid ontmoedigen en hiermee een verdere
marginalisering van formele arbeidsintensieve activiteiten afremmen. De arbeidskosten ondervinden immers door de hoogte en de structuur van de heffingenvan het huidige stelsel van sociale zekerheid een opwaartse druk, waardoor de vraag naar arbeidsintensieve activiteiten negatief wordt beïnvloed;
hier staat tegenover, dat in het nieuwe stelsel door de verlaging van de bruto
lonen en de wijze van financiering van het gbi een relatieve prijsdaling van de
arbeidsintensieve goederen en diensten mogelijk wordt, waardoor de vraag
naar dezeprodukten positief wordt beïnvloed. Vooral waar de kwaliteit van
de formeel geproduceerde goederen en diensten beter is dan die van de informele,mag van genoemde relatieve prijsdaling een ontmoediging van de vraag
naar betaalde informele arbeid worden verwacht.
Onder het huidige stelsel wordt het aanbod van formele arbeid negatief
beïnvloed door de relatief hoge marginale druk en de daarmee vergelijkbare
werking van de armoede-val. De in het voorgaande beschreven wijze van
financiering van het gbi houdt in dat de marginale druk op de looninkomens
niet stijgt. Voorts wordt het gbi voor werkenden uitbetaald door de bedrijven
diedit dan weer kunnen verrekenen met het totaal van de af te dragen collectieve heffingen. Met de overheid vindt dus een verrekening van netto bedragen
plaats, waardoor de prikkel tot ontwijking of ontduiking van collectieve
afdrachten, verminderd wordt. Het gaat hier dus niet om een boekhoudkundig verschil, maar om een verschil dat het gedrag van ondernemingen in positieve zin beïnvloedt.
Omdat het gbi een algemene bodem in de inkomens legt, wordt de armoede-val kleiner, zodat formele arbeid eerder tot een bovenminimaal inkomen kan leiden dan thans vaak het geval is. Bovendien is de hoogte van het
s gbi zodanig dat het voor velen onaantrekkelijk c.q. onmogelijk is het benoX digde aanvullende inkomen volledig buiten de formele economie om te
• verwerven.
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dehelft. Korter werkenbijvoorbeeld omanderen aan deslagtehelpen,leidt
dank zijhetgbidustoteenkleinereinkomstendalingdanthans.
Deflexibiliteitopdearbeidsmarkt wordt voortsbevorderd door de afschaffing vanhetwettelijk minimumloon,waarmeedeinvoeringvan het gbigepaard gaat.Doorhetgbiwordteenvloergelegdindeinkomens;alsgevolg
vandevoorgesteldefinancieringswijzezalditleidentot eendalingvande
arbeidskosten. Degroeipotentievandearbeidsintensieve sectoren van deeconomiewordtdaardoorpositiefbeïnvloed.Deminimalebeloningvoor eenvolledigewerkweek isthansvoorvolwassenenvastgesteld ophetniveau vanhet
socialeminimumvaneenechtpaar. Zoiseenophetbehoeftebeginsel gebaseerdebodemindeloonvorminggelegd.Ditkan nadeligegevolgenhebben
voordewerkgelegenheid inaldiemarktsegmenten waardearbeidskosteneen
grote rolspelenenwaar,gegevendeprijs diedeconsument bereid iste
betalen,demarginaleopbrengst vaninschakelingvaneenminimumlonerniet
opweegttegendekosten.Deafschaffing van hetwettelijk minimumloon ende
daarmeegepaard gaandegroterebeweeglijkheid van delonenkunnen daarom
eenpositievebijdrage leverenaan degroei vandewerkgelegenheid. Omdatin
desfeer vandearbeidsintensieve dienstverlening nogveleonvervulde behoeftenbestaan,biedt eenverlagingvandearbeidskostenjuistdaar aantrekkelijke
groeimogelijkheden.
Elimineringvanhetbehoeftebeginsel uitdeloonvormingisoverigensook
nogopanderegrondengewenst. Hetwettelijk minimumloon wasoorspronkelijk bedoeld vooreengezinmetéénkostwinnerenenkelekinderen.Ten tijde
vandeinvoeringwasdithuishoudenstype veruit dominant. Sindsdien isechter
inditopzichtveelveranderd. Hetaantalalleenstaanden issterk toegenomen;
ook zijkomen voorhetwettelijk minimumloon inaanmerking. Binnende
huishoudens wordtbovendien nietzelden meerdanééninkomen verdiend.De
pluriformiteit vandehuishoudens maakt hetonmogelijk oméénuniform wettelijk minimumloon vasttestellen.Deproblematiek vande'echte minima'is
eendirectgevolgvanbedoeldeverschuivingen enwordtbovendien nogverscherpt doordetendenstot algemenearbeidsduurverkorting met inlevering
vanloon.
Eenandervoordeelvanhetgbiisdat hetgeenonderscheid maakt tussen
werknemersenzelfstandigen. Aan mensendiewerkloos worden,kan zoeen
beteremogelijkheid worden geboden omnieuweinitiatieven teontplooien
zonderdat daarbij oneerlijke concurrentieontstaat ineenmatezoalsdiezich
kanvoordoen bijdehuidigeregelingen voorwerken metbehoudvanuitkeringen.Deverstikkende invloedvanhet huidigestelselopnieuweinitiatieven
vanwerklozen kan alduswordenverminderd,hetgeen eengunstigeffect kan
hebben voordeeconomischegroei.Deovergangvan werken inloondienst
naar werken alszelfstandige wordt vergemakkelijkt. Dezevergrotingvande
flexibiliteit opdearbeidsmarkt isintijden alsdehuidigevan aanzienlijk
belangvoorhetherstelvandeeconomie.
Vereenvoudigingvan destructuurvan desocialeuitkeringen
Voorhetdilemmavandekeuzetussen individualiseringvanuitkeringenof
toepassingvanhetdraagkrachtbeginsel bestaat indealgemenebijstand vooralsnoggeenpasklareoplossing. Overgaan opgeïndividualiseerde uitkeringen
engeheelachterwegelatenvan demiddelentoets,zouzeerverstrekkende
gevolgen hebben.Zozouden alleafhankelijke partnersdanaanspraak kunnen
maken opeenaanvullingvanhetgbitotdebijstandsnorm vaneenalleenstaande Vanwegehettekort aan arbeidsplaatsen zoudeverplichte beschikbaarstellingvoordearbeidsmarkt voordemeestenslechtseen formaliteit
betekenen Hiermeezouden groteuitgavengemoeidzijn.Voortsleidtindividualiseringvandeabtoteensterkeverminderingvandefinanciëleprikkel
ondearbeidsmarkt. Eenechtpaarwaarvan beidepartnerseen bijstandsuitkeringontvangen,zoudanovereengezamenlijk inkomenbeschikkenvan 1,4
(2x07)keerhetnettominimumloon. In 1982kwamdit neerop meerdaneen
nettomodaal inkomen ». Dit kan weliswaarworden vermeden door deuitke34

Zie noot 8.
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ringenteverlagentot 50procentvandebijstandsnorm voor eengezin,maar
dankomt dezelfstandigheid vanalleenstaanden dieopeen bijstandsuitkering
zijn aangewezen,weerinhet gedrang.Indien mendezeconsequenties van
individualiseringvandealgemenebijstand ongewenst acht,moet demiddelentoetsindealgemenebijstand inbelangrijke mategehandhaafd blijven. Om
redenendieeerderinhetbetoogalzijn aangegeven,zou voor vermogen,
inkomenhieruit envoorviv-uitkeringen eenhogevrijstelling moetengelden
bijdemiddelentoets.
Ookbijhetverhoogdegbiroept eenuitkeringsstructuur waarbij geenrekeningwordtgehoudenmetdesamenstellingvan deleefeenheid en deeventuele
inkomstenvandepartner,problemen op,zoalsderelatieve achterstellingvan
alleenstaanden ofdehogekosten.
Indesfeer vandeaivishetbovenstaande dilemma weloplosbaar gebleken.
Dezeoplossingwordtbereikt doordat deaivisgendividualiseerd, het uitkeringspercentage op 100isgesteld endehoogtevan het gbiisbepaald ophet
verschiltussenhetsocialeminimum vaneenechtpaar endat van eenalleenstaande.Behoudensinhetvrijuitzonderlijke gevalwaarbij het laatstverdiende
inkomenook reedsontoereikend wasomhetgbiaantevullen tot hetsociale
minimumvaneenalleenstaande,zijn naastdeaiv-uitkeringgeentoeslagen
nodigvoorfinancieel afhankelijke partners. Het gbivan deafhankelijke partnervulthetgbiplusdegeïndividualiseerde aiv-uitkeringvan dekostwinner
immersaan tot hetsocialeminimum vaneenechtpaar. Zolangmeneenaivuitkeringgeniet,kan derhalvedemiddelentoets geheelachterwege blijven. Bij
dehuidigeregeringsvoorstellen isdit niethetgevalenzijn ook bijdeloondervingsuitkeringendehieropaansluitendevervolguitkering reedstoeslagen
nodig,afhankelijk vandesamenstellingvan het huishouden ende inkomsten
uitarbeidvanhuisgenoten.
Wileenstelselvansocialezekerheid niet mankgaan aan ingewikkeldeuitvoeringsprocedures,dan dient toepassingvan demiddelentoets zoveelmogelijk tewordenvermeden.Doorzijn opbouwishet nieuwe stelsel daarvoor
betergeschiktdan hethuidige.Ook delangemaximaleuitkeringsduur vande
aivenhetfeit datdit maximumvrijsnelkan worden bereikt,leiden toteen
beperkingvan hetgebruikvandemiddelentoets.Denoodzaak vaneen
beroepopdealgemenebijstand wordt metdit alleszoveelmogelijk teruggedrongen.Hetgaatdanweeromeen restvoorziening,zoalsook indeAlgemene
Bijstandswet oorspronkelijk wasvoorzien.Bijdeuitvoering kan dan vertrouwd worden opdeambtenaren, diederuimtemoeten krijgen om tehandelenopeigengezag,ingoed overlegmetdeburgerdiezijn recht op bijstand
totgeldingbrengt.
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Deel II

3.HOOFDLIJNENVAN HET HUIDIGESTELSEL

3.1Kortekarakteristiek
Eengebruikelijk onderscheidbinnenhethiercentraaltestellendeelvande
socialezekerheid (duszonderZfw, AWBZ,WSWenBKR)isdat tussen
socialeverzekeringen ensociale voorzieningen '. Devoornaamste tweeverschilpunten betreffen dewijzevanfinancieringvandeuitkeringen enderelatiemet
debehoefte vandeuitkeringsgerechtigde. Definanciering vindt bijdevoorzieningenplaatsuitdealgemenemiddelen,bijdeverzekeringen inbeginselen
hoofdzakelijk uitpremies.Bijallesocialeverzekeringen wordt thanshet
omslagstelseltoegepast,hetgeeneropneerkomtdat depremiezowordtvastgestelddat kanwordenverwachtdat deopbrengsten ineenbepaaldjaarde
uitkeringen indatzelfdejaarzullendekken.Het rechtopuitkeringwordt bij
desocialeverzekeringen inbeginselnietbeïnvloed doordeinkomens-envermogenspositievandeverzekerde.Hetaanvullend karakter van socialevoorzieningen daarentegen houdtindat hetrechtopuitkeringslechtsbestaat
nadat envoorzoverbijonderzoek deeigenmiddelenvandebetrokkene
ontoereikend zijngebleken.InhethuidigestelselvoldoenslechtsdeuitkeringeningevolgedeABW,metinbegripvandieingevolgedeopdezewet
gebaseerdeRWW,aanbeidecriteriavoorsocialevoorzieningen. EentussenpositiewordtingenomendoordeWWV: deuitkeringen worden vollediguit
dealgemenemiddelengefinancierd, maarzoalsbijdesocialeverzekeringen
ontbreekt eenmiddelentoets.
Desocialeverzekeringen worden onderverdeeld involks-en werknemersverzekeringen, alnaargelangzijzichuitstrekken tot degehelebevolkingoftotde
werknemersindeparticulieresector.Eentweedebelangrijk verschiltussen
beidegroepen isgelegenindematevansolidariteit tussendeverzekerden,die
totuitdrukkingkomtindeverhoudingtussenpremie-enuitkeringshoogte.Bij
devolksverzekeringen (AAW,AOW,AWW,AKW)isdematevansolidariteitgroter,doordat weldepremies-binnen zekeregrenzen -aan het inkomen
zijn gekoppeld,maardeprestatieslosstaan vandepremiehoogte.Bijdewerknemersverzekeringen (WAO,WW,ZW)wordtdepremieinhet algemeen op
dezelfde wijzebepaald,maarzijn ookdeprestatiesaan hetloon gekoppeld, zij
het datvaststellingvandeuitkeringen optenminste hetniveauvan hetwettelijk minimumloon eenduidelijk elementvansolidariteit invoegt.Vaneentoepassingvanhetequivalentiebeginsel-evenwicht tussen deomvangvande
schadekansendepremiehoogte-dat indeparticuliere risicoverzekering
vooropstaat,istegenwoordigookindewerknemersverzekeringen nauwelijks
nogsprake.Aanvankelijk kwamhetverschilinrisicoperbedrijf enper leeftijd
vrijalgemeen indepremiehoogtetot uitdrukking,maarthanskomt nog
slechtsvariatieperbedrijfstak voorbijdeZWenbijdewachtgeldverzekering
ingevolgedeWW.Hetequivalentiebeginsel heeft zichnuontwikkeld inde
richtingdat evenredigheid bestaat tussenpremieenuitkering,indiezindat
beidewordenuitgedrukt ineenpercentagevanhetloon.Ditverschilinbetekenisvanhetequivalentiebeginsel wordt algemeen,methetermeesamenhangendeverplichtekaraktervandeverzekeringendeonmogelijkheid omslechte
risico'suittesluiten,genoemdalseenkarakteristiek punt van onderscheid
tussensociale(werknemers-)enparticuliereverzekeringen.
Inzekerezininhetverlengdevanhetverschilequivalentie-solidariteit, ligt
deuiteenlopendematewaarinbijdehoogtevandeuitkeringen het behoefteTenzij het tegendeel blijkt, isuitgegaan van de situatie per 1 januari 1985.
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dementeenrolspeelt.Ditishetsterkst hetgevalbijdeperiodieke bijstand,
dieeenaanvullend karakterheeft. Menheeft recht opbijstand indien envoor
zovereigeninkomsteneneigenvermogen onvoldoende zijn omtevoorzienin
denoodzakelijke kostenvanhet bestaan;opdeuitkering op minimumniveau
wordenandereinkomstenvrijwel vollediggekort. Het behoefte-element ishier
verderaangescherpt doordat eenoudergezinnen 90procent en alleenstaanden
70procentvanhetbedragvandegezinsbijstand ontvangen. Ook wordt rekeninggehoudenmetinkomsten envermogen van andere leden vande
huishouding.
Bijdevolksverzekeringen gaat het omeenbasisvoorziening,diezichsinds
1974feitelijk (ensinds 1980ookwettelijk) eveneensnetto bevindt op hetpeil
vanhetnetto-minimumloon; deconcretehoogte hangt ook hier afvande
huishoudenssamenstelling enwordt voortsbijdeAAWbeïnvloed door andere
arbeidsinkomsten, ookvandeechtgenoot2.Inzoverreisook hiervaneen
minimumbehoefte-functie sprake.Eenbelangrijk verschilmetdebijstand is
echterdatdefeitelijke behoefte buiten beschouwing wordt gelaten:deuitkeringenwordenverstrekt ongeacht deinkomens-envermogenspositie vande
betrokkene.
Bijdewerknemersverzekeringen (endeWWV)staan deuitkeringen nog
verderlosvandebehoefte endedraagkracht. Deverzekeringsgedachte ende
loondervingsfunctie staan hiervoorop.Zijmakentezamendat bijhet intreden
vanhetverzekerdrisicozonderinkomens-ofvermogenstoets recht ontstaat
opeenuitkeringdieprimaireenvastpercentage beloopt van het loon. Dit
betekentoverigensniet dathetbehoefte-element hiervolledigontbreekt:traditioneelimmersisdeuitkeringsgrondslag (hetdagloon)aan eenminimum (en
eenmaximum)gebonden. Bijdit minimum,dat ook hierwordt gekoppeld
aanhetnettominimumloon,spelen intoenemende mateeveneensdeomstandigheden vandebetrokkenemee.Het uitgangspunt isthans ruwwegdat
slechtsgehuwdewerknemersenongehuwde werknemers met eenkindjonger
dan 18jaar tenminste hetequivalent vanhet netto minimumloon ontvangen,
waarbij invoorkomendegevallen methet arbeidsinkomen van deechtgenoot
ofechtgenoterekeningwordtgehouden 3.Tegelijk neemt het aantal personen
dat ophetminimum isaangewezentoedoorverlagingvan deuitkeringspercentages.Dehuidigeplannen tot stelselherzieningvoorzien ineenverdere
dalingvandezepercentagesenbovendien ineenterugbrengen van hetuitkeringsniveauvoorallebetrokkenen tot 70procent van het minimumloon, datis
hetpeilvanhetminimumvoor eenalleenstaande.Alsdezesituatie bereiktis,
zalnaarhetzichlaataanzien incirca 75 procent vanalledaarvoor in aanmerkingkomendegevalleneeninkomenstoetsplaatsvinden, diebij ongeveer40
procent toteenaanvullingtot hetpeilvanhet minimumloon zou leiden4.
Eenvolgend aspectwaaropdewerknemers-,devolksverzekeringen ende
voorzieningen vanABW,RWWenWWVonderlingverschillen,isde mate
waarindesocialepartnerseenrolvervullenbijdeuitvoering.Bijdewerknemersverzekeringen berust deuitvoeringinengerezininhoofdzaak bijde
bedrijfsverenigingen enhetGemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK)
enisdeinbrengvandesocialepartnersrelatief het grootst. Deuitvoeringvan
devolksverzekeringen berustbijdeSocialeVerzekeringsbank ende Raden
vanArbeid,inbeidegevallenmeteentoezichthoudende ennadereregelgevendefunctie voordeSocialeVerzekeringsraad, waarin,evenalsbij SVBen
RvA werkgeversenwerknemersgelijk zijn vertegenwoordigd. Deuitvoering
vanABW,RWWenWWVisineersteaanlegaan degemeentebesturen opgedragen Ookbijdebepalingvanhetuitvoeringsbeleid endebeslissingen die
meeralgemeendefinanciering endeprestatiesbetreffen, neemtdeinvloedvan
deoverheid-vooralvanhet Rijk -toe opdeontwikkelingvan werknemers-,
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viavolksverzekeringen naarsocialevoorzieningen;vanzelfsprekend heeft de
formele wetgeverbijalledriecategorieënhetlaatstewoord.
Eenzeerbelangrijke onderverdelingtenslotte,isdienaarde aardvan de
eventualiteiten die tothet verstrekken vanprestaties aanleidinggeven. Ditleidt
ineersteaanlegtoteenonderscheidtussenregelingeninzakewerkloosheid
(WW,WWVenRWW),ziekteenarbeidsongeschiktheid (ZW,AAWen
WAO)endemografische omstandigheden (AOW,AWWenAKW),naastde
algemeneaanvullende regelingvandeABW.Het 'verzekerdrisico' devermeldedemografische verzekeringen isachtereenvolgens ouderdom,hetwegvallenvande(onderhoudsplichtige) echtgenoot ofouders,endekostenvan
kinderen.Afgezien vankinderbijslag enbijzondere bijstand, dieongeachtde
hoofdbron vaninkomstenkunnenwordentoegekend,zijn doublures inbeginseluitgesloten,deelsdoorelkaaruitsluitendebepalingen inzakeleeftijd, deels
dooromschrijving vandeuitkeringsrechten enoverigensdoor uitdrukkelijke
anticumulatiebepalingen. Medehierdoor zalbijvoorbeeld delangdurig werklozeachtereenvolgens eenWW-('/2jaar),een WWV-(2jaar)eneenRWWuitkering(tot 65jaar)ontvangen,waarnadeAOWvantoepassing wordt5.
Voorambtenaren geldeneigenregelingen inplaatsvandewerknemersverzekeringen 6.Hetbestaanvandieafzonderlijke regelingen houdt verband met
hetbijzondere karaktervandeambtelijke rechtspositieinhetalgemeen:overwegingenomtrent deambtelijke status,derolvanhetbudgetrecht endepositievandeoverheidalswerkgeefster spelenhiereenrol.Deambtelijkeregelingenwijken nietalleenafvandewerknemersregelingen naar financiering,
wettelijke grondslagendergelijke,maarzijnook gunstigerdan devoorzieningenvan ZW,WWenWAO.Ditbeeldisechter,vooralvoorwat betreft
ziekteenarbeidsongeschiktheid, misleidend,omdat infeiteslechtswordt aangesloten bijhetgegevendat werknemersindemarktsector door bovenwettelijkeregelingen (ziepar.3.3.8)inhetalgemeenopmeermogen rekenendan
dezewetten voorschrijven.
Deregelingenvoorambtenaren komen inhoofdlijnen ophetvolgendeneer.
Bijziektewordt hetsalarisvolledigdoorbetaald. Bijonvrijwilligewerkloosheid (eervolontslagwegensreorganisatieofovertolligheid dan welongeschiktheidandersdanopgrondvanziels-oflichaamsgebreken)bestaat rechtop
wachtgeld (of, voorarbeidscontractanten ofambtenaren dieomeenbijzondereredengeenrecht opwachtgeldhebben,opeenuitkering).Deduurvan
beidevoorzieningen hangt afvandevoorafgaande diensttijd endeleeftijd van
debetrokkene;zijbedragen eenpercentagevandelaatstgenoten wedde,dat
pasna 5jaarvan 80naar 70zakt,enkennen geenandermaximum dandeze
weddezelf.Voordezojuist bedoeldeziekte-enwerkloosheidsuitkeringen is
geenpremieverschuldigd;hetgaat omuitkeringen dievolledigtenlastevan
deoverheid komenenhetrechteropkan worden beschouwd alseenintegrerend onderdeelvandeambtelijke rechtspositie.DeAlgemeneburgerlijke pensioenwetgeeft gewezenambtenaren ennagelatenbetrekkingen van (gewezen)
ambtenaren uitzicht opouderdoms-,invaliditeits-,weduwen-enwezenpensioen.Voorinvaliditeitspensioen isontslagwegens'ongeschiktheid opgrond
vanziekten ofgebreken'deprimaireeis;voorhetouderdomspensioen geldt
eenminimumleeftijd van65jaar,voorinvaliditeits-,weduwen-enwezenpensioengeldenmaximavan 65 respectievelijk 21jaar. Het ouderdomspensioen

DeRWW-uitkeringiseen'gestandaardiseerde bijstandsuitkering'. Doordat enerzijds,anders
dan bijWWenWWV,nietvereistwordtdat gedurendeeenbepaaldeperiode(refertetijd) in
loondienst isgewerkt,enanderzijds andereinkomstenenvermogen(grotendeels)moeten
ontbreken functioneert deuitkeringalseenvoorzieningvoorpersonen diemet(omdat zij
nognietgewerkthebben)ofnietmeervooreenWW-ofeenWWV-u.tkering inaanmerking
WvlTzWenWAObepalendatnietverzekerd is'degene,aanwiedoorhet Rijk terzakevan
ziinarbeidsverhoudinginvaliditeitspensioen isverzekerd',dat isglobaalelkeambtenaar
arbeidscontractant eniederindienstvaneenoverheidslichaam ofvaneen B3-mstelling
(gesubsidieerdeinstellingopwierpersoneeldeAlgemeneburgerlijke pensioenwetvantoepassingis verklaard).
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bestaatuiteenperiodiekeuitkeringdiewordt berekend volgensde basisformule:aantaldienstjaren x1,75% xmiddelsom (gemiddeld ambtelijk inkomen
overdelaatstetweejaar),meteenmaximum van 70procent van demiddelsom.Ingevalvâninvaliditeit (dieimmersreedsnaeen zeergeringaantal
dienstjaren kanoptreden)vindt,afhankelijk van het percentage ervan,aanvullingplaatstot tenhoogste80procent vandemiddelsom. De rechten van
weduwenenwezenzijngekoppeld aan het ouderdomspensioen van deambtenaar of, alsdezeinactievedienst overlijdt, het pensioen dat hijgekregen zou
hebbenalshijtotzijn 65ejaar zouhebbendoorgewerkt;weduwen,wezenen
halfwezen hebbenrechtop5/7, 2/7 en 1/7 van dezebedragen (maar tezamen
nooitopmeerdan7/7).
Definancieringvandeambtenarenpensioenen(inclusief diewegens ouderdom)geschiedtinhoofdzaak uitpremies,diethans 22procent van hetambtelijk inkomenbelopen.Ookhieris,evenalsindemarktsector, sprake van
financiering doorwerkgeverenwerknemer.Dewerkgever verhaalt namelijk
eengedeeltevandepremies(momenteel 11,7%van het ambtelijk inkomen)op
deambtenaar.
Metbetrekkingtot devolksverzekeringen AAW,AOWenAWWgeldt
voorambtenaren datdeAlgemeneburgerlijke pensioenwet reedsinbelangrijkematefinanciële voorzieningen voor dezelfderisico'sbiedt. Deprestaties
waarvoor(gewezen)ambtenaren enhun nabestaanden inaanmerking komen,
wordenofwel aanhet ABPuitbetaald enslechtsaan deambtenaar uitgekeerd
voorzoverzijbijzondere uitkeringen waarop deambtenaar recht heeft, te
bovengaan (AAW),ofwel voor eenaanzienlijk deel 'ingebouwd' in dergelijke
uitkeringen (AOW,AWW).
3.2 Ontwikkelingenenachtergronden
Totbetrekkelijk kort geleden lietdeoverheidhetverlenen van steun aan
hendieniet zelfinhunlevensonderhoud kunnen voorzien geheelaan hetparticulierinitiatief over.Hulpwasindeeersteplaatsteverwachten van deeigen
familie,waarbinnen debanden inhetalgemeenveelhechterwaren dan tegenwoordig.Hiernaast bestonden vanaf demiddeleeuwen zogenoemde 'gildebossen',doorberoepsgenoten gevoedefondsen, waaruit zijingevalvanziekte,
ongevalensomsbij ouderdom eninvaliditeit,eenuitkering ontvingen. Vooral
inde 17e en 18eeeuwbeleefden dezeonderlingeverzekeringen hun bloei.Na
hetverbodvandegildendoordeFransen in 1798 bestonden zijnoghieren
daar alsbegrafenisfondsen voort. Voorhet overigekon debevolkingalleen
maarterugvallen opdebedeling:minimalesteun,veelalinnatura, verstrekt
door kerkelijke ofburgerlijke armenbestuurders ondergewoonlijk zeerstrenge
gedragsvoorwaarden. Eerstin 1854gingdestaat hiereentaak zien,zijhetnog
opzeerbescheiden schaal.Deindatjaar ingevoerde Wetop deArmenzorg
voorzaginsubsidieaan dezojuist bedoeldeparticuliere instellingen. De
Armenwetvan 1912wijzigdedebetrokkenheid vandeoverheid in zoverredat
zijzichtot taak steldeindearmenzorgtevoorzien waar steunvan particuliere
zijdeontbrak. Hetzouechtertot 1965 duren voordat deABWdeburgerdie
niet indekosten vanhetbestaan kanvoorzien,eenafdwingbaar recht op bijstand toekende.Alishiermeehetsubsidiariteitsbeginsel van deArmenwetverlaten,debijstand iswelinandereopzichten complementair, doordat zij
immersslechtsverstrekt wordtindienenvoor zoverandereinkomsten,en
vermogen,ontbreken.Totdezeandereinkomsten worden ooksocialezekerheidsuitkeringengerekend,zodat deABWook binnenhetsocialezekerheidsstelseleenaanvullendefunctie vervult enterecht alshet sluitstuk
hiervanwordtaangemerkt. Ookhistorisch gezienisdit het geval,want inde
periode 1900-1965 wasinmiddelsvrijwel hetgehelegebouw van socialeverzekeringen opgetrokken.
Decennialang,tot nadeTweedeWereldoorlog,bestond ditgebouwuitsluitenduitverplichtewerknemersverzekeringen. Dezeontwikkelden zichinhet
verlengdevandearbeidsbescherming, dieaan het eindvande 19eeeuwsterk
indebelangstellingkwam.Destijds droegdewerknemerinbeginsel zelfhet
nsicovandefinanciële gevolgenvan ziekte,arbeidsongeschiktheid, werkloos-
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heidenouderdom.Detoenemendeindustrialisatie deeddebezwarenvandeze
situatiesteedsduidelijker naarvorenkomen.Particuliereinitiatieven,zoals
door devakbondengeorganiseerdeonderlingeverzekeringen,tussenwerkgeversenwerknemersovereengekomen verzekeringen enloondoorbetaling bij
het intredenvanbepaalderisico's,warennietalgemeen genoegomsoelaaste
bieden.Nietteminbleefoptredenvandewetgeverachterwegetot 1901,toen
deOngevallenwettotstandkwam.Nederlandliephiermeecirca 20jaar achter
op Duitsland,waaronderBismarck (medeomhet opkomend socialismewind
uitdezeilentenemen)eenveelomvattendstelselvanverplichte werknemersverzekeringen wasingesteld.DezegeringevoortvarendheidvandeNederlandsewetgever,dieookbijdeuitbouwvanhetstelsellangetijd zichtbaarzou
blijven, isdeelsteverklaren doordebetrekkelijk lateindustrialisatie. Maar zij
vindtvooral haar oorzaak ineensteedsterugkerend verschilvaninzichtover
degewensteomvangvanhet overheidsoptreden.
DeOngevallenwet 1901 kendearbeidersinbepaaldegevaarlijke bedrijven
recht opeenuitkeringtoeingevalvanongeschiktheid tot werken dooreen
bedrijfsongeval. Dathethiergingomarbeidsbescherming eneendirecteaanvullingopdebestaandeprivaatrechtelijke aansprakelijkheidsregeling, wordt
ook duidelijk doordefinancieringswijze (uitsluitend doorbedrijven opte
brengenpremies)endoordebijdenieuwewetgenoemderechtsgrond.Deze
kwam eropneerdatdewerkgeverdeschadedievoortvloeideuit bedrijfsongevallendiendetedragen alszijndeeenonvermijdelijk 'risque professionnel'.
Hetvoordeparticuliereverzekeringkenmerkende equivalentiebeginsel (evenwichtpremie-risico)werdovergenomen:depremiehingafvandegevarenklassewaarin eenbedrijf wasingedeeld.
In 1913 kwamen deInvaliditeitswetendeZiektewettot stand,dievoorzagenineenverplichteverzekeringvanwerknemerstot eenbepaaldeloongrens,tegendefinanciële gevolgenvaninvaliditeit enziekte,andersdan door
eenbedrijfsongeval. Dein 1919 gewijzigde IWkendebovendieneen
ouderdoms-eneenweduwen-enwezenuitkering. Voordezeeerstestappen
vanverzekeringvanbedrijfs-naarmaatschappelijke risico'svoerdedeverantwoordelijke ministerTalmaalsrechtsgrond het 'beginselvanvoldoende loon'
aan. Hijnoemdehet 'instrijd methetrechtsbesef,dateenwerknemerdie
gewerkt heeft zolanghijkan,zodrahijnietkan werkenoponderstandvan
derdenaangewezenis'.Deoverheidwerdhiereentaak enrecht tot optreden
toegedacht inverband metdeveranderdeproduktiemethodenendeveellosser
geworden band tussen werkgeversenwerknemers.DeIWbetekendetevens
eennederlaagvoordevoorstandersvanhetstaatspensioen;demeerderheid
hechttemeerbelangaanhetfeitdatookdeouderdomsuitkeringdoorpremies
'verdiend' werd,dan aandebeperkingvanzoeenvoorzieningtoteen
bepaaldegroep.Vooranderendan werknemerszouvooralsnogvolstaan
wordenmeteenvrijwilligeverzekeringopgrond vandeOuderdomswet van
1921

. .OokbijdeIWendeZWkwamderelatiepremie-nsicotot haarrecht;zo
hingdeIW-premieafvandeleeftijdsklasse vandebetrokken werknemer. De
uitkeringen volgensdezelaatstewetwarenechter,afgezien vanverschillenin
verband metdehuishoudingssamenstelling, uniform. Ditintegenstellingtot
dieingevolgedeZW,die,evenalsdepremiesperrisicogroep,eenpercentage
(80%)vanhetloonbeliepen.DeZWtrad overigenseerstin 1930inwerking,
toeneenlangdurigconflict overderolverdelingbijdeuitvoeringtussen overheidensocialepartnerswasbeslechttengunstevandelaatsten:opbasisvan
overeenstemmingtussengeorganiseerdewerkgeversenwerknemerswerdende
doorhenbeheerstebedrijfsverenigingen metdeuitvoeringbelast.
Ingrijpende uitbreidingvandesocialezekerheidswetgeving bleefvervolgens
tot deTweedeWereldoorloguit.Ophetpuntvanvoorzieningen bijwerkloosheid blevendeoverheidsactiviteiten, ookindecrisisperiode, hoofdzakelijk
beoerkttot subsidieverleningaanvrijwillige fondsen vanwerkgeversenwerknemers EennieuweOngevallenwet 1921 verruimdedebetrokken verzekering
tot alle'industriëlebedrijven entotrisico's'inverbandmet'hetwerk Voorts
kwamin 1939eeneerstesocialekinderbijslagverzekering totstand,beperkt tot
het derdeenvolgendekindentotwerknemers.Debetrokken minister
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Romme noemde hier als rechtsgrond dat de arbeider in de algemene loonvorming geen belemmering mocht vinden tot het voldoen aan zijn recht tot
vorming van een gezin,waarbij 'de gemeenschap voor haar krachtig voortbestaan in het algemeen afhankelijk isvan de natuurlijke ordelijke ontplooiing
van het gezinsleven, terwijl in het bijzonder de kinderrijke, goedgeregelde
gezinnen voor haar vooruitgang van de grootste waarde zijn' 7 . Hier kan, net
alsbij de ZW en de IW, de vraag gesteld worden of hierin een reden was
gelegen om de verplichte verzekering tegen een algemeen maatschappelijk
'risico' tebeperken tot personen in loondienst. Principiële bezwaren tegen uitbreiding, in het bijzonder tot kleine zelfstandigen, bestonden in dejaren dertig
al niet meer;vooral op grond van technische en financiële overwegingen
kwamen zijniet tot stand.
Een werkelijke doorbraak kwam pas tot stand door tijdens de Tweede
Wereldoorlog ontwikkelde fundamenteel nieuwe gedachten omtrent sociale
zekerheid. In1942werd in Groot-Brittannië het 'Report on Social Insurance
and Allied Services'van Lord Beveridge gepubliceerd, waarin een 'national
minimum' werd voorgesteld, een uitkering op basisniveau voor ieder die niet
kan werken, ongeacht de oorzaak. Het hierbij geïntroduceerde solidariteitsbeginsel hield in Beveridge's voorstellen ook in dat ieder een gelijke premie
betaalde voor deze volksverzekering, en dat de uitkeringen verstrekt zouden
worden ongeacht de financiële positie van de verzekerde. Leidende gedachte
wasdat de staat tot taak heeft de bevolking te vrijwaren van werkelijk gebrek,
zonder prikkels weg te nemen om zich zelf door arbeid, sparen of particuliere
verzekering in een betere financiële positie te brengen. Mede geïnspireerd door
het rapport van Beveridge stelde de Nederlandse regering in 1943in Londen
de Commissie-Van Rhijn in, die in 1945rapport uitbracht over de toekomstige ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland. In dit rapport zijn
onmiskenbaar invloeden van Beveridge waarneembaar. Van groot belang was
de formulering van een nieuwe rechtsgrond voor de sociale verzekering. De
loondienstverhouding (en dus de beperking tot werknemers) werd als zodanig
verouderd geacht. In plaats hiervan werd voorgesteld: 'De gemeenschap,
georganiseerd in de staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring van al haar leden, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen
om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen'. Op
de alomvattendheid van de hiertoe in te voeren verplichte verzekeringen
diende zoweinig mogelijk inbreuk gemaakt te worden, zo meende de commissie; 'verzorging' (bijstand) moest slechts gelden voor een beperkte categorie
'onsociale elementen en personen, die de verschuldigde premie niet kunnen
opbrengen'.
Hiermee was de grondslag gelegd voor de naoorlogse ontwikkeling van de
volksverzekeringen in Nederland. Het solidariteitselement zou hierin nog
sterker naar voren komen dan Beveridge voor ogen stond: bij gelijke prestaties,werden de premies (binnen grenzen) aan het inkomen gekoppeld. Voorts
werd de opvatting dat het om een bodemvoorziening zou gaan, geleidelijk verg i n g d e CerSte volksverzeke
A ™ Z 0
ringswet, de in 1957in werking getreden
AOW, in eerste aanleg welvan dit niveau uit, maar in 1965volgde verhoging
tot het sociale minimum' (neerkomend op circa 2/3 van het lbon van een
ongeschoolde), terwijl in 1972een aanzet werd gegeven tot de huidige koppew tteh k
frf™
f J minimumloon. Het peil van de uitkeringen ingevolge de
in 1959in werking getreden AWW maakte een zelfde ontwikkeling door. De
verschuivingvan de nadruk van de verhouding werkgever-werknemer naar die
tussen staat en burger, diede opvatting van de Commissie-Van Rhijn inhield,
werd ten slotte niet zover doorgetrokken dat verplichte werknemersverzekeringen werden verworpen. Integendeel, de betrokkenheid van de overheidbij
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bestaandewerknemersverzekeringen namtoe,bijvoorbeeld door rijksbijdragenengaranties,enerwerdenooknieuweverzekeringen totstand
gebracht. Welwerdenuiteraardvoorzieningen getroffen omaccumulatiemet
anderesocialeuitkeringen dieeenzelfderisicobetreffen tevermijden, enwel
dooronderlingeuitsluiting(WW,WWV,RWW)ofdoorinbouw(WAO
AAW).
Deeerstenieuwesocialezekerheidswet na 1945 wasdeNoodwet Ouderdomsvoorziening('Noodwet-Drees')van24mei 1947.Dezewetgafiedervan
65jaar ofouderrechtopeenperiodiekeuitkering.Opdezevoorloper vande
AOWvolgdeeennieuwewerknemersverzekeringswet:in 1952traddeWWin
werkingenwerddeverplichte werknemersverzekering tegengevolgenvan
onvrijwillige werkloosheid,dietotdanalseeninbreuk opdevrijeloonvormingwasafgewezen, eenfeit. Eenrijksbijdrage bleefgehandhaafd. Dewet
gingweeruitvanequivalentietussenpremieenuitkering,indiezindatbeide
eenpercentagevanhetloonbeliepen.NadeAOWenAAWvolgdein 1963
dederdevolksverzekering,deAKW,dievoorzagin kinderbijslaguitkeringen
vanaf hetderdekind.Reedsbestaandewettelijkeregelingenvoor loontrekkendenenkleinezelfstandigen endefiscale kinderaftrekregeling bleven hiernaast vankracht. Passinds 1980bestaat dehuidigesituatie:uitsluitend kinderbijslag, maardanvanafheteerstekind.
Metingangvan 1januari 1965, tegelijk metdeABW,trad deWWVin
werking,tervervangingvanhet Buitengewoon Besluit Werklozenzorgvan 22
augustus 1944.Dezewetzorgdeervoordatdevoorzieningen voorwerkloze
werknemersdiegeenrecht haddenopeenWW-uitkering,inhoudelijk sterker
bijdezeuitkeringaansloten.DeopdeABWgebaseerde RWWtenslotte,die
gelijktijdig inwerkingtrad,voltooidehetdrieluikvanregelingenvoorwerklozen,zoalsdatooknunogbestaat.
Deinwerkingtredingper 1juli 1967 vandeWAO,ondergelijktijdige intrekkingvandeverschillendespecialeongevallenwetten endeIW,brachteen
aanzienlijke vereenvoudigingindesocialeverzekering. Hetfeit dat voortaan
allewerknemerstegenhetrisicovanloondervingbijlangdurigearbeidsongeschiktheid verzekerdwaren(vaneenuitkeringtot het 65ejaar opbasisvan
80%van hetlaatsteloon),zonderonderscheidnaardeoorzaak,werdbeargumenteerd meteen'rechtopgelijkekansen'.Alsfundament voordesocialerevalidatievoorzieningen, waarindewetook voorzag,werdhet'recht op (zelf>
ontplooiing'genoemd.Deuitbreidingvandewerknemersbeschermingvan
'risqueprofessionnel' tot 'risquesocial'washiermeeeenfeit. Desocialeverzekeringeninverband metlangdurigearbeidsongeschiktheid werdenuitgebreid
tot alleingezetenentoenop 1 oktober 1976devolksverzekering vandeAAW
inwerkingtrad.Ditwasvooralvanpraktisch belangvoorzelfstandigen en
jongeren dienognietinloondienstgewerkthebben;inplaatsvan eenberoep
opdeABWwerdhuneenrechttoegekend opeen(minimum)uitkeringzonder
middelentoets,enoprevalidatievoorzieningen. DebetekenisvandeWAO
werdteruggebracht toteenbronvooraanvullende uitkeringvoor werknemers
meteenbovenminimaal(uitkerings)loon.
Indeperiodetot 1980vondeenaantalverdereverstevigingen vanhet
opgebouwdestelselplaats.Zowerdenbijdewerknemersverzekeringen deverzekeringsloongrens afgeschaft enhetminimumpremieloonstructureelverhoogd. Hetmeestfundamenteel warenongetwijfeld destructureleverhoging
van delaagsteuitkeringen tot hetniveau vanhetwettelijk minimumloon ende
invoeringvandewelvaartsvastheid vandeuitkeringen doorkoppelingaande
algemeneloonontwikkeling.Erwerdgeoordeelddatschrijnende inkomensverschillentussenactievenenniet-actieven nietverenigbaarwarenmetdegestegenwelvaart endatverderewelvaartsontwikkeling ookaan delaatstegroep
nietvoorbijmoestgaan.Hiernaastspeeldeookdewenstothetbevorderen
vansocialerust entotversterkingvanhetanti-cyclischeelementvande
socialezekerheid,eenzekererol.Tenslottevondenbinnendeeenmaaltot
standgekomen wetgevingtalvanuitbreidingen plaatsdiekleineregroepen
betroffen Deelswarendezeuitbreidingen doordewetgeverbeoogd (bijv.de
verleneinevandeWW-uitkeringen tot 26weken),deelsbetrof hetgevolgen
vanveranderingen indemaatschappelijke opvattingen diedoor hemwerden
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geaccepteerd (bijv.deruimeaanvaarding door derechtervan het nihil-beding
bijechtscheidingofhetverdisconteren van kansen opdearbeidsmarkt bijde
-verhoogde-vaststellingvanhetarbeidsongeschiktheidspercentage). Destructureleuitbreidingen vandesocialezekerheid leidden indeperiode tot 1976tot
eenzeersterkestijgingvandekosten,zowelabsoluut alsrelatief,alspercentagevanhetnationaal inkomen. Doordegelijktijdige toeneming vandit
nationaalinkomen werdditechterniet alseenknellend probleem gezien.Na
1975 stagneerdedealgemenewelvaartsontwikkeling evenwel,terwijl vooralde
economischecrisishetberoepopdesocialezekerheid sterk deed stijgen.
Zoweldeabsolutealsderelatieve stijging zetten zichhierdoor voort.
Tabel3.1 Sociale zekerheid,uitgekeerde bedragen, 1935-1983(inmiljoenen guldens)

1935
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1983

sociale verzekeringen*1'
totale kosten (w.v.
administratiekosten)11'

complementaire
sociale voorzieningen0'

nationaal inkomen
(netto, marktprijzen)

58(.)
718 (72)
1.273 (97)
2.753(157)
6.729(277)
13.077(452)
30.097 (1010)
53.615(1800)
60.704(2131)

95
182
288
340
444
958
4.879
12.753
17.849

4.682
17.056
27.528
38.823
62.547
105.377
189.270
303.320
336.370

Bron: WRR op basis van Centraal Bureau voor deStatistiek, 85jaren statistiek in tijdreeksen;
's-Gravenhage, 1984.Socialeverzekering. Pensioenverzekering,Levensverzekering, 's-Gravenhage,
diversejaargangen. Financiële nota sociale zekerheid 1985,Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985,
18612,nrs. 1-2.
a)exclusief ziektekostenverzekeringen en regelingen voor overheidspersoneel
b)totale kosten exclusief saldo en onderlinge betalingen
c)dezepost omvat: KB kleine zelfstandigen, WWV, ABW en bij wet vastgestelde eenmalige
uitkeringen

Dekostenvandesocialezekerheiduitgedrukt ineenpercentagevan het
nationaal inkomen stegenvan 12procent in 1963 naar 25procent in 1982; het
aantal actievenperuitkeringsgerechtigde (exclusief AOW)daaldevan 9,9in
1960via4,8in 1970en3,4in 1975 naar 2,2in 1983.Vanaf circa 1980werdde
toenemende drukvandesocialezekerheidsuitgaven steedszwaarder gevoeld.
Tegelijk isheteengegeven(enuiteenoogpunt van rechtszekerheid eenverworvenheid)dat inhet stelseleeningebouwde rem,dietot uitgavenbeperking
leidt,ontbreekt:centraal staan deindewetvastgelegdeaanspraken, nieteen
langseigenprincipesautonoom bepaaldefinancieringsruimte. Dit betekent
dat detotalekostenslechtstebeperken zijn door deuitkeringsrechten aante
tasten ofdooranderemaatregelen het intreden van bepaalde risico'ste
beperken. Zulkemaatregelen (werkgelegenheidsbevordering, bevolkingspolitiek)kunnenslechtsoplangeretermijn succeshebben. Vooral hierom ishet
nietverwonderlijk datdekostenremmendemaatregelen diedelaatstejaren
zijngetroffen ofvoorgesteld,vooraldeuitkeringsrechten zelfbetreffen. Ineersteinstantieginghethierbij ombetrekkelijk ongenuanceerde ingrepen, waaraangeenanderezichtbaregedachtetengrondslaglagdan het streven naareen
snellekostenverlaging,maaralspoedigbleek datbezuinigingen van meer dan
marginalebetekenisslechtskunnen plaatsvinden opgrond van eenvisieopde
toekomstvanhetgehelestelsel.Opvattingen overdefuncties endoelstellingen
vandesocialezekerheidspelenhierbij eenbelangrijke rol.
eSlU
!îT î Z e p a r a S r a a f w o r d t ' l o s vaneenbeoogd eindmodel,een
aj!Ü?i K
Tr?L a• nfdi e' d cnu?s seni eVc ea nn tdr e SOciale z e k e r h e i d aangegeven,diedelaatste
nri™?r n , t ^
aal hebbengestaan. Het gaat hieruitsluitendom
primairedoelstellingen indesocialesfeer; deveelheidvan andere beginselen,
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belangenenomstandigheden dieindepraktijk vormeninhoud van eenstelsel
medebepalen,blijven buitenbeschouwing.
Hetvoorkomen vanarmoedeiszondertwijfel deminstomstredendoelstelling.Het huidigestelselkomthieraantegemoetdoor,langseenaantalwegen,
tenminstetewaarborgen datiederehuishoudingbeschiktovereenbedragdat
nettogelijk isaanhetwettelijk minimumloon of- bijalleenstaanden -aaneen
opgrond vanverondersteldebehoefteverhoudingen vastgesteldpercentage
hiervan. Dit niveauheeft destrekkingominmeertevoorzien dan eenkaal
minimum. Hoeweldezedoelstellingalszodanignietomstreden is,staande
geldendeminimumvoorzieningennietgeheelbuiten discussie.De belangrijkste
actuelegeschilpuntenbetreffen devraagofenhoeverdoor uiteenlopende
maatregelen verlagingvanhetniveaumogelijk engeoorloofd iszonder debestaanszekerheid inengerezinaantetasten.Voortsiserdevraagofbijdit
minimummoet wordenuitgegaanvandebehoeften vangezinof leefeenheid
dan welvanindividuelepersonen.
Inhetverlengdevanbovenstaande doelstelling ligthetstreven naareen
zekerecontinuïteitindebestedingsmogelijkheden: debovenminimaleuitkeringen.Hierbijgaathetomdegaandeweggegroeidegedachtedat,naastde
wensdeindividuelewerknemervanabrupte inkomensdalingen te vrijwaren,
eenvoortdurendebestedingsstroommacro-economischvanbelangis. Blijkens
derecenteplannen totstelselwijziging lijkt overigensbijderegeringsprake
vaneenzekererelativeringvanditbelang.Devoornemenstot beperkingvan
debovenminimaleuitkeringen duideneropdathetextrabeslagdat zijopde
collectievesectorleggenzwaarderwordtgewogendanvoorheen,terwijl kennelijk hetaanpassingsvermogen vandebetrokkenen aan inkomensdalingen nu
hogerwordt ingeschat.
Hetvergroten van socialegelijkheidiseenveelonduidelijker enook meer
omstreden doelstellingdan devorige.Iedersociale-zekerheidsstelsel voorziet
naar zijn aard ininkomensherverdeling tussenactieven enniet-actieven.
Macro-economisch gezienisditeffect groternaarmate meermenseneenuitkeringontvangen enhetrelatieveniveauvandeuitkeringen stijgt. Voortsisde
financieringswijze vaninvloed.Hetvaltmoeilijk nategaaninhoeverrevergrotingvansocialegelijkheid vanafhetbeginbijdeopbouwvan hetstelsel
bewustheeft meegespeeld,maarongetwijfeld heeft dezegedachte meevoorop
gestaan bijdenaoorlogseinvoeringvanvolksverzekeringen,destructurele
verhogingvandeminimaleuitkeringen endeverankeringvaneen wettelijk
recht opbijstand. Waarschijnlijk hebbenderuimeeconomische mogelijkheden dieindertijd bestonden,deprincipiëletegenstellingen omtrentsociale
gelijkheid versluierd. Pasdelaatstejaren kunnenweerduidelijker tweetegengesteldestandpunten worden onderscheiden dieverband houden metuiteenlopendevisiesophetbegripgelijkheid:moethetgaan omgelijkheid vanuitgangsposities ofommeergelijkheid tussenallenopiedermoment?Inhet
eerstegevaldienenalleuitkeringen opeenzelfde minimumniveau teliggen,in
hettweedeopeennadertebepalen niveauhierboven. Het huidigestelsel
beantwoordt meeraan delaatstegedachte(dewerknemersverzekeringen, het
niveauvandelaagsteuitkeringen),maarerzijnonmiskenbaartendenties inde
andererichting:dehoogtevanookdelaagsteuitkeringen staat onderdruk en
structurelebeperkingvanbovenminimaleuitkeringen isinvoorbereiding. De
betrokkenheid vandeoverheidbijhetbovenminimalegedeeltestaatbovendien principieel terdiscussie.
Socialeintegratieen ontplooiingzijntermendieeerstveellaterdan devorige
zijn opgekomen. Eenillustratieervanisbijvoorbeeld tevindenindememorie
vantoelichtingbijdeWAO,waaralsbeginselen hetrecht op zelfontplooiing
enhetrechtopgelijkekansenwordengenoemd.Erzijntweeuiteenlopende
plaatsen waardezedoelstellingen naarvorenkomen.Enerzijds bijsociale
zekerheidsregelingen dieopresocialisatiegerichtevoorzieningen kennen (bijv.
deAAW) anderzijds bijhetminimumpeilvandeuitkeringen.Reëlemogelijkheden iot deelnemingaandesamenlevingbestaan immerspasbyeen
inkomen dathet kalebestaansminimum tebovengaat Hoewelhet Nederlandsestelselfeitelijk hieraantegemoetwilkomen,spelen tochdebegrippen
integratieenontplooiing indehuidigebezuin.gmgsdebattennogslechtseen
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bescheiden rol.Hettegendeelishet gevalmethetbegripeigen verantwoordelijkheiddatintoenemendematenaarvoren komt. Ophet eerstegezicht wordt
dezetermuitsluitend geïntroduceerd alseenrechtvaardigingsgrond voor
beperkingen binnen hetsocialezekerheidsstelsel.Determ kan echter ook
duidenopeenstrevenomde'zelfvoorzieningsgraad' teverhogen waardit
mogelijk is,zonderaftedoenaan dewijzewaarop aan deanderebasisdoelstellingeninhoud isgegeven.
3.3 Hetstelselnaderbezien
3.3.1 Inleiding
Indezeparagraaf worden dehoofdlijnen vandebetrokken regelingen iets
meervolledigensystematisch behandeld. Waarmogelijk gebeurt dit aande
handvantabel 3.2.Beschrevenisdesituatie per 1januari 1985.
3.3.2 Werkingssfeer
Bijdesocialeverzekeringswetten isessentieelwieverzekerd zijn. Nietalleen
vormenverzekerden enhunnagelaten betrekkingen dekringvan rechthebbenden opdeprestaties,maar ook isdeverplichtingtot premiebetalinggrotendeelsaan hetverzekerd zijn gekoppeld.
Voordewerknemersverzekeringen isverplicht verzekerd dewerknemer,dat
is'denatuurlijke persoon dieinprivaatrechtelijke ofpubliekrechtelijke dienstTabel 3.2 Overzicht van de sociale zekerheidswetgeving naar de stand per 1januari 1985

Uitkeringen/Verstrekkingen
Naam Doel
wetof
regeling

Kring van ver- Uitkeringszekerden/wer- grondslag
kingssfeer

Uitkering en
uitkeringsduur

Financiering
Stelsel

Fondsbeheer

PremiePremiehoogte
grondslag (te dragen
door):

Uitvoering

Toezicht

Beroep

Bedrijfsverenigingen en
AWF

SVR

Radenvan
Beroep
CentraleR
van Beroe]

Gemeenten

Min. Herzienml
van
slissingvri
SZW bijgeniK'
Radenvar
roep
Centralet
vanBer«

werk- werk zelfgevers nemers standigen
WW

Het verzekeren van een
uitkering in
geld bij onvrijwillige werkloosheid

Werknemers
en daarmee
gelijkgestelden
tot 65jaar

WWV Het verschaffen Degenen die
van een uitke- voor deelneringvan over- ming aan het
heidswege bij arbeidsproces
werkloosheid zijn aangewezen op arbeid
in dienstbetrekking (tot
65jaar)

Dagloon,
maximaal
f 262,28 minimaal f 140,86

Dagloon
maximaal
f262,28, minimaal f 140,84

RWW Het van over- Degenen die n.v.t.
heidswege ver- voor de voorlenen van vast- ziening in het
gestelde bijbestaan in
standsbedragen hoofdzaak zijn
aan degenen aangewezen op
die door werk- arbeid in
loosheid niet in dienstbetrekde noodzakelij- king (tot 65
ke bestaans- jaar)
kosten kunnen
voorzien

70% maximaal Omslagstel-Wachtgeld- Loon,
130dagen per sel met risi- verzekerin- maximaal
uitkeringsjaar coreserve
gen; bef262,drijfsvere- per dag
nigingen;
werkloosheidsverzekering:
AWF

Wachtgeld
verz. ± 0,5% —
± 0,5%
Werk- 2,3% —
loosh.
verz.
0,25%

70% maximaal Belasting
2jaar. Voor
60-jarigen en
ouder in bepaalde gevallen
tot 65jaar.
Geen uitkering
indien recht
op WW
Vastgestelde
Belasting
bedragen afgestemd op het
minimumloon.
Onbeperkte
duur. Geen
uitkering
indien recht op
WW/WWV

—

n.v.t.

—

—

—

Gemeenten

Min.
van
SZW

Bezwaar'
besl.bijê1
meente;Ç
puteerdeKroon
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Tabel3.2 vervolg
AAW Hetverzekeren De ingezetene
vaneenuitke- tot 65jaar
ringingeld bij
langdurige arbeidsongeschiktheid.
(Ook revalidatievoorzieningen)

f 114,02,
f 93,16of
f81,85 per dag
voor gehuwde
en ongehuwde
met kind beneden 18jaar; a '
f81,85 voor
ongehuwde
vanaf 21 jaar a '

%liggende
Omslagtussen 20en
stelsel
90. Onbeperkte
duur. Geen uitkering over
eerste 52 weken
van arbeidsongeschiktheid

AAF

Inkomen
maximaal
f63.200
perjaar

ZW Hetverzekeren Werknemers en Dagloon maxi- 80% maxiOmslagBedrijfsvaneenuitke- daarmee gelijk- maal f 262,28 maal 52weken stelsel
vereniringingeld bij gestelden tot
met
gingen
arbeidsonge- 65jaar
risicoschiktheid
reserve
wegensziekte

AlsWW

WAO Hetverzekeren Werknemers en Dagloon maxi- % liggende tus- Omslag-AOF
sen 10en 70 in stelsel
van een, de
daarmee gelijk- maal f 262,28
aanvulling op
AAWaanvul- gestelden tot
de AAW-uitkelende,uitke65jaar
ring. Onbeperkring ingeld bij
te duur. Geen
langdurige
uitkering over
arbeidsongeeerste 52 weken
schiktheid
arbeidsongeschiktheid

Als WW
evenwel
met franchise van
f91 per
dag

6,05%

± 4 , 6 % ± 1 %—

0,15% 16%

Als AAW —

f 19.889,40
Omslaggehuwden,
stelsel
f 13.937,64
voor alleenstaanden. Korting voor nietverzekerde
jaren

SVB

AWWHetverzekeren De ingezetenen n.v.t.
vanweduwen- van 15jaar af
enwezenpensioen

OmslagHoog wedustelsel
wenpensioen
f 19.889,40.
Laag weduwenpensioen
f 13.937,64.
Volle wezen:
f4.460,04 tot
10jaar f6.690,'
10tot 16jaar
f8.920,08 tot
27jaar

SVB

Als AAW

AKW Het

OmslagPer kwartaal
per kind oplo- stelsel
pend van
f292,38 (enig
kind) tot
f564,54 (10e
en volgende) bij
grondslag van
100%,=)

SVB

Als AAW 3,95% —

Landelijk vast- Belasting
gestelde bijstandsbedragen
afgestemd op
het min. loon:
echtpaar
f 18.596,04 eenoudergezin
f 16.736,76
alleenstaande
v.a. 23jaar
f 13.017,12

n.v.t.

ABW

£«d00r
DeNederlanH
«W verlenen ders hier te
van b
( U'zonde- lande + gelijkr bl st
5' i and aan gestelden
«genen die
nietinde
n
°odzakelijke
kostenvan het
be
«aan kunnen
voorzien

n.v.t.

Raden van
Beroep
Centrale Raad
van Beroep

Bedrijfsverenigingen

SVR

Raden van
Beroep
Centrale Raad
van Beroep

Bedrijfsverenigingen en
GMD

SVR

Raden van
Beroep
Centrale Raad
van Beroep

SVRb>
11,7% 11,7% SVB/RvA
premie-inning
door belastingdienst

AOW Hetverzeke- De ingezetenen n.v.t.
renvan ouder- van 15-65 jaar
domspensioen

wrzekeren De ingezetenen n.v.t.
vaneentege- van 15jaar af
moetkomingin
dekosten van
kinderen van
h
« eerste kind
af

SVR

6,05% Bedrijfsverenigingen en
GMD

1,4%

1,4%

SVB/RvA
SVRD
premie-inning
door belastingdienst

3,95% RvA premie- SVB/
inning door be- SVR
lastingdienst

Gemeenten

Min.
van
SZW

Raden van
Beroep
Centrale Raad
van Beroep

Raden van
Beroep
Centrale Raad
van Beroep

Raden van
Beroep
Centrale Raad
van Beroep

Bezwaar tegen
besl. bij gemeente.Gedeputeerde Staten;
Kroon

i het Nederlands arbeidsrecht; Deventer, Kluwer, 1982, blz. 374-377.
Bro
Pb a s i s
MLBakels en L. Opheikens,Schets van
**«*£[ttvC*ï«Sg
>)Ï 2 ?°V0 r g e h*»
uwde
S t j
°
afhankelijk van overig inkomen; ongehuwden beneden 21jaar lage gr
: ) v e r l a ! ; e z i c h t 0 P R a d e n van Arbeid
. , , , . „ . 120%)
rolM
' v e r l a gingc.q.
v e r h o l afhankelijk
• « . . „ t . t ü i r van
» n leeftijd
w f t i Mrt)-5
iaar:'70 of 80%; 12-26jaar. UU M
i c-q- verhoging
(0-5jaar:
79

betrekkingstaat'.Blijkensdejurisprudentie van deCentrale Raad van Beroep
inzakehetsociale-verzekeringsrecht dienen dekernelementen van dearbeidsovereenkomst aanwezigtezijn omvaneendienstbetrekking te kunnen
spreken.Dewettenzelfgevenhiernaast uitbreidingenbeperking aan hun
werkingssfeer, doorbepaaldearbeidsverhoudingen niet ofjuist welalsdienstbetrekkingaantemerken;devoornaamste beperking betreft het overheidspersoneel,waarvooreigenwettelijke voorzieningen van kracht zijn.Een
bijkomende eisisdatdearbeid in Nederland wordt verricht, ongeacht de
woonplaatsofnationaliteitvandebetrokkene (territorialiteitsbeginsel).Verplichtverzekerdindezinvandevolksverzekeringen isdegenedieingezeteneis
of, zonderdittezijn,ter zakevanhierverrichtearbeid aan loonbelastingis
onderworpen. Degeldendeleeftijdsgrenzen voor deverzekeringsplicht spreken
grotendeelsvoorzichzelf.DeAWW-enAKW-verzekeringen lopen,vanaf65
jaar zonderpremieplicht,door tot het overlijden omdat ook personen vanaf
65jaarminderjarige kinderen ofeenweduwedienoggeenrecht heeft opeen
AÖW-uitkering,kunnen achterlaten.Demeestesocialeverzekeringswetten
kennendemogelijkheid vanvrijwillige voortzetting derverzekeringin
bepaaldegevallen.DeAOW,waarbij deverzekeringsduur van bijzonder
belangis,biedt bovendien demogelijkheid van inkoop achteraf van nietverzekerdetijdvakken. Tenslotte zijn voordewerkingssfeer vanbelangde
mogelijkheid totvrijstellingvanpremiebetalingwegensgemoedsbezwaren,en
diverseverdragen (voordelanden van deEuropese Gemeenschap: EG-verordeningen)diedegevolgenvoorpremieplichten enuitkeringsrechten coördinerenbijvestigingvandeburger in eenander land.
Dewerkingssfeer vandesociale-zekerheidsregelingen waarbij premiebetalingontbreekt,kaneenvoudigworden aangeduid doorvermelding vande
potentiëlerechthebbenden (zietabel 3.2).Dewerkingssfeer van deABWis
krachtensdewetenbijverdragen uitgebreid tot buitenslands wonende Nederlandersenhierwonendevreemdelingen. Steedsgeldt hierdealgemenevoorwaardedatbetrokkeneinzodanigeomstandigheden verkeert ofdreigtte
gerakendat hijofzijniet overmiddelen beschikt omindenoodzakelijke kostenvanhetbestaantevoorzien.VoordeopdeABWgebaseerde RWWzijn
deeisennader toegespitst opdebereidheid enmogelijkheid tot hetverrichten
vanarbeidinloondienst.Tenslottegeldtvoor alledriedevoorzieningende
bovengrensvan 65jaar;eenuitzondering hieropvormt echter de 'bijzondere
bijstand', waarvoor ieder,,ooknahet bereiken van deAOW-leeftijd, inaanmerkingkan komen.
3.3.3 Prestaties
Voordeperiodiekeuitkeringen,diebijdeprestaties eencentrale plaats
innemen,geeft hetlinkergedeeltevan detabel dehoofdpunten aan. Inaanvullinghieropnoghetvolgende.
Hetrechtopdeuitkeringen isineenaantal gevallen beperkt opgrondvan
leeftijd enhuwelijkse staat.VooreenAAW-uitkering komt deverzekerdepas
vanaf 17jaar inaanmerking;vooreenzelfstandige uitkering opgrondvande
ABWdient men 18jaartezijn. DeWWVkentvoorjongeren tot 23jaareen
stringenterereferte-eis (tenminste 130wekenindienstbetrekking zijngeweest)
dande 130dagenindevoorafgaande twaalf maanden diedezewetendeWW
inhetalgemeenalseisstellen.Degehuwdevrouwheeft geenzelfstandig recht
opeenAOW-ofeenWWV-uitkering,ditlaatste tenzijzijkostwinneris;
opheffing vanditverschilisechterinvoorbereiding, medeinverband met
EG-voorschriften. Bijstand voortswordtvanoudsaan hetgezin toegekend;
binnenkort zullenook 'voordeurdelers'financiële schaalvoordelen toegerekendworden.AAW-enWAO-uitkeringen tenslotteworden eerst toegekend
bijeenarbeidsongeschiktheid vantenminste 25respectievelijk 15procent.
Dehoogtevan deuitkeringen wordt bijdewerknemersverzekeringen ineersteinstantiebepaalddoorhetdagloon,dat isindepraktijk het loon dat de
betrokkeneindeperiodevoorafgaand aan dewerkloosheid ofarbeidsongeschiktheidverdiende.Basisvoordebepalingvanhetloonvormthet(premie-)dagloonbegnpvandeCSV(ziepar. 3.3.4),echter metdiverse wijzigingenvol-
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gens door de SVR,onder goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, vastgestelde regels dieper wetverschillen 8. Het dagloonbegrip van de WWV sluit nauw aan bij dat van de WW. Op minimumdaglonen
is reeds inparagraaf 3.1ingegaan, terwijl bovenwettelijke uitkeringen in paragraaf 3.3.8 aan de orde komen. Bijdevolksverzekeringen zijn de uitkeringsbedragen zodanig vastgesteld dat zenetto gelijk zijn aan het nettobedrag van
het wettelijk minimumloon (voor gezinnen of alleenstaanden met kinderen),
of zij bedragen eenpercentage hiervan, overeenkomstig door de wetgever
veronderstelde lagere behoeften (voor alleenstaande volwassenen meestal 70%,
bij wezenpensioen -AWW -32%,48%of 64%,afhankelijk van de leeftijd).
Bij de AAW wordt hetzelfde effect bereikt door met verschillende grondslagen
te werken. De AOW kent alsbijzonderheid dat perjaar dat men niet verzekerd was,een korting van 2procent wordt toegepast (voor gehuwden 1%per
jaar dat een van beiden niet verzekerd was). Ruime overgangsbepalingen (het
volle pensioen wordt toegekend aan elkeverzekerde die op 1januari 1957 15
jaar of ouder was) en deinkoopmogelijkheid verzachten echter de gevolgen
van dit systeem.
Bij de beide arbeidsongeschiktheidsverzekeringen isde uitkering niet zonder
meer eenvolgens dealgemene regels bepaald percentage van het dagloon
(WAO) c.q. het minimumloon. Hier vindt bovendien een vermenigvuldiging
plaats met eenpercentage dat gerelateerd isaan dat van de arbeidsongeschiktheid. Eerst vanaf een arbeidsongeschiktheid van 80procent kan de maximale
uitkering worden bereikt.
De periodieke bijstandsuitkeringen worden eveneens bepaald volgens de
netto-netto-koppeling, met alsbijzonderheid dat voor 'voordeurdelers' een
percentage van 60in plaats van 70zal gelden. Voorts worden, overeenkomstig
de ideeën van aanvulling en gezinsbijstand, op debasisbedragen andere
inkomsten, ook van huisgenoten, vrijwel volledig in mindering gebracht. Dit is
niet het gevalbij deverzekeringsuitkeringen, waar immers het intreden van
het risico het uitgangspunt isen niet de behoefte. Dit uitgangspunt brengt uiteraard wel met zichmeedat eigenarbeidsinkomsten negatieve invloed
hebben op de uitkeringen inzake arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij
de AAW geldt dit voorinkomsten uit beroep of bedrijf in het algemeen, inclusief die van de echtgenoot; bovendien kunnen man en vrouw te zamen hier
niet meerdan de maximumuitkeringop basisvan de hoogste grondslag
ontvangen.
Naast de hiervoor bedoelde periodieke loondervings-of inkomensvervangende dan wel aanvullende uitkeringen, kennen diverse regelingen ook nog
andere prestaties. Hiertoe behoren bijvoorbeeld loonsuppletieregelingen en
'voorzieningen' die kunnen worden toegekend tot behoud of herstel of ter
bevordering van de arbeidsgeschiktheid, alsmedegenees-en heelkundige
voorzieningen.
3.3.4 Financiering
Het voornaamste nog bestaande verschil tussen sociale verzekeringen en
sociale voorzieningen isdewijzevan financiering. De voorzieningen (WWV,
ABW RWW) worden bekostigd uit dealgemenemiddelen.De sociale verzekeringen worden betaald uit specialefondsen met een eigen beheersvorm en
besluitvormingsstelsel (zieparagraaf 3.3.5). Beidecategorien worden hier
afzonderlijk behandeld.
Zoals uit tabel 3.3blijkt, zijn premies de voornaamste voedingsbron van de
SO

D a e l e v I r S v a n delast van depremieplicht per 1januari 1985is aangegeven in tabel 32.Bijde werknemersverzekeringen dient de premie betaald te
worden door de werkgever, die het werknemersaandeel kan verhalen op het

• C o ö r d i n a a t SocialeVerzekering,we.van 12juni 1952, Stb.334,inwerkinggetredenmet
ingangvan 1januari1953.
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Tabel 3.3 Sociale verzekeringen (excl.ziektekostenverzekeringen) naar financieringsbron 1950-1983
(inmiljoenen guldens)

1950
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1983

premies
werkgevers

premies
huishoudens

overheid

interest

totaal 3 '

520
823
1.240
2.568
6.514
14.655
20.243
21.903

54
273
1.530
3.873
7.341
16.866
26.314
41.771

60
144
162
403
471
3.333
8.341
1.170

39
57
114
160
265
505
855
576

673
1.297
3.051
7.004
14.591
35.359
55.753
65.420

Bron: WRR op basisvan Centraal Bureau voor de Statistiek, 85jaren statistiek in tijdreeksen,
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij 1984.Centraal Bureau voor de Statistiek Sociale verzekeringen,
Pensioenverzekering, Levensverzekering,'s-Gravenhage, diversejaargangen,
a) zienoot c)bij tabel 3.1

loon. Hetwerknemersaandeel indewerkloosheids-endeWAO-premie isde
laatstejaren aanzienlijk gestegen,voornamelijk doordat deregeringdeparallel
lopendeverminderingvanderijksbijdragen aandefondsen niettot lastenverzwaringvoorhetbedrijfsleven wildedoenleiden9.Depremievoordevolksverzekeringen wordt door zelfstandigen zelfbetaald envoor werknemers door
dewerkgever;deAOW-enAWW-premiewordt inditlaatste gevalvolledig
verhaald.
Demaatstafvoor depremieheffing bij dewerknemersverzekeringen ishet
loon. Depremiebeloopt eenpercentage ervan (tot een,welvaartsvaste,maximumloongrens),datvoor deWAOendewerkloosheidsverzekering niet
gedifferentieerd magworden,maarvoordeziekengeld-enwachtgeldverzekeringperbedrijfstak enperrisicomagvariëren enookfeitelijk uiteenloopt. Het
(premie)loonbegripvindtzijnbasisindeCSV,dieopditpunt enterzakevan
deinhoudingendeafdracht nauwaansluit bijdeWetopde Loonbelasting.
Demaatstaf voordepremieheffing bijdevolksverzekeringen ishetjaarinkomen (AOW,AWW)ofde opaanslagbetaaldec.q.deingehouden premies
AOW/AWW (bijAAWenAKWgeldt hetzogenoemde omslagstelsel).De
premiesbelopen eenperwetvoor iedergelijk percentage.Afhankelijk vande
betalingswijze (bijinhouding,opaangifte ofopaanslag)wordt eeninkomensbegripafkomstig uitdeloon-ofde inkomstenbelastingwetgeving gehanteerd.
Deregelsuitdezewetgevingzijn directvantoepassingopdeheffing eninvordering,diedoordeRijksbelastingdienst plaatsvindt;dezetaken worden bijde
werknemersverzekeringen doordebedrijfsverenigingen uitgevoerd
Derijksbijdragebestaatthansvoorhetovergrotedeeluit een structurele
bijdrage indefinanciering vandeAOW,bepaald opeenwettelijk vastgelegd,
geïndexeerdbedrag(1983/864,3miljoen). Deomvangvandetotale rijksbijdrageis vergeleken metdeperiode 1970-1980,sterkverminderd, deelsdoordatincidentelebijdragen opgrondvanbegrotingswetten thansachterwege
blijven deelsdoorWijzigingvandesocialeverzekeringswetgeving. Depremies
enrijksbijdragen wordengestortindekasvanhetbetrokken fonds. Deze
fondsen zijn hetAlgemeen Ouderdomsfonds (AOW),het Algemeen
^ ™ t t e A , W e Z e n f 0 n A d S ( A W W ) ' h e t A 1 8 e m e e n Kinderbijslagfonds
(AKW),het AlgemeenArbeidsongeschiktheidsfonds
(AAF/AAW), het ArSwF)fn SC H' lkthe ^ S f on f ds (AOF/WAO),het Algemeen Werkloosheidsfonds
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Vergelijk de nota van toelichting bij het Koninklijk Besluit van 22februari 1983,Stb. 154.
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Indehierbehandelde socialeverzekeringswetten komt tenslotte meestalde
bepalingvoor dat het Rijk zondervoorbehoud debetalingvandeprestaties
waarborgt. Dezebepalingontbreekt echter-omnietduidelijke redenen-inde
AKWenindeWW.Dezelaatstewetbepaalt weluitdrukkelijk dat hetrisico
van dewachtgeld-endewerkloosheidsverzekering doorde bedrijfsverenigingen respectievelijk het AWFwordtgedragen.
Deregelingvandefinancieringvandesocialevoorzieningen isrelatief eenvoudig.Debijstand wordtverleendtenlastevandegemeente,aldusdeABW;
deWWVisietsminderduidelijk doortebepalendatuitkeringgeschiedt door
het gemeentebestuur endat rechtopuitkeringbestaat tegenoverdegemeente
waar dewerknemer zijn woonplaatsheeft. Beidekennen eenuitvoerigeregelinginzakedevergoedingdoorhet Rijk vandoordegemeenteverrichteuitgaven.Dezebedraagt (enigerijksgroepsregelingen uitgezonderd)bijdeABW90
procent vandekosten vanbijstand, omschreven alsdenettotenlastevande
gemeentegeblevenkostenvandeingevolgedewetverleendebijstand, deter
zakeverschuldigdeloonbelasting ensocialeverzekeringspremies daaronder
begrepen. DevergoedingbijdeWWVbeloopt 100procent vandeuitkeringsbedragen envanbepaaldeandereuitvoeringskosten dieaandewetverbonden
zijn. Dewettelijke opsommingvandezelaatstekosten komt erruwwegop
neerdatdeapparaatskosten, evenalsbijdeABW,voorrekeningvande
gemeente blijven.
3.3.5 Uitvoeringen toezicht
Deontwikkeling vandesocialeverzekeringen isgepaard gegaan metbijna
voortdurende strijd overdevraagwelkeinstantiemetdeuitvoeringvan
(nieuwe)onderdelen ervan belast zou moeten worden.Steedsginghet hierbij
omdevraagofhetzwaartepunt diendeteliggenbijhet (georganiseerde)
bedrijfsleven ofbijdeoverheid. Behalvetotvertragingen hebbendemeningsverschillen ooktot talvan compromissen geleid:waarhetzwaartepunt bijhet
bedrijfsleven kwamteliggenistegelijk voorzien inruimeregelgevendeentoezichthoudende bevoegdhedenvandeoverheid,enwaar(semi-)overheidsorganen primairmetdeuitvoeringzijn belast,komthet georganiseerde
bedrijfsleven tenminste eenbelangrijke plaatsindebetrokken besturentoe.
Totéénuitvoeringsorganisatie hebben decompromissen nietgeleid,maarwel
is,tebeginnen metdeOSV 1952, desamenhanggeleidelijk vergroot(overigenszonder datthanseeningrijpende herzieningvandebaan zouzijn;zie
hoofdstuk 9) I0 . Deuitvoeringvandewerknemersverzekeringen endeAAW
berust thansinhoofdzaak bijdebedrijfsverenigingen, dievande demografischeverzekeringen bijdeSocialeVerzekeringsbank endeRadenvan Arbeid.
Hiernaast heeft debelastingdienst tottaakdepremiesvoordevolksverzekeringen teinnen,heeft deGemeenschappelijke MedischeDienst adviserende
taken opmedischterreinenhebben enigefondsen vooralbeheerstaken.De
SocialeVerzekeringsraad isbelastmethettoezicht opdeuitvoeringvande
OSV,deZW,WW,WAOenAOW,opdeorganen diedezewetten uitvoeren,
deGMD,devolksverzekeringswetten endeSVB.DeSVRendeministervan
SocialeZakenenWerkgelegenheid hebbenvoortstalvanbevoegdheden tot
het nemenvanbesluiten van meeralgemeenbelang.
Deinstitutionele aspecten vandeSVBendeRvAzijn bijwetgeregeld ".
DeSVBiseenlandelijk orgaan,met eenbestuurdat issamengesteld uitvertegenwoordigers vanoverheid,werkgeversenwerknemers;bijde22Radenvan
Arbeiddieelkeenregiobestrijken, bestaat hetbestuuruitvertegenwoordigers
vanbeidelaatsten,meteenonafhankelijke voorzitter. ZowelSVBalsRvA
bezitten publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Deuitvoeringvandedrie
wetten isineersteinstantieeentaakvanSVBenRvAgezamenlijk, metde
eerstealshetcentraleorgaan.Deministervan SocialeZaken enWerkgelegenheidheeft van zijn bevoegdheid omtakenvan Banknaar RvAoverte
10

Organisatiewet Sociale Verzekering van 12juni 1952,Stb. 334,in werking getreden met
ingang van 1januari 1953.
Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid van 17november 1933, MD.
598.
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dragen, echter zodanig gebruik gemaakt dat de SVBnog slechts de uitbetalingen ingevolge AOW en AWW en de vaststelling van de premiepercentages
verricht. Naast uitvoerder isde SVBook toezichthouder: zij kan aan de RvA
ter uitvoering van de wetten aanwijzingen en voorschriften geven, zij draagt
geschillen tussen uitvoeringsorganen ter beslissing voor aan de minister en
vraagt de Kroon om schorsing of vernietiging van besluiten van de RvA als
deze haar in strijd met de wet of het algemeen belang voorkomen.
De OSVgeeft regels inzake de instelling en bestuurssamenstelling van de
bedrijfsverenigingen, GAK en GMD, alsmede van de SVR, en regelt meer
algemeen deverhouding tussen de organisaties die bij de uitvoering van de
werknemersverzekeringen en de AAW betrokken zijn, inclusief AAF, AOF en
AWF. De concrete toedeling van taken en bevoegdheden gebeurt, binnen deze
kaders, ook hier steeds op grond van de onderscheiden uitkeringswetten; in
deze wetten vinden ook de drie fondsen hun basis.De uitvoering van de werknemersverzekeringen en de AAW (die hier de WAO volgde) isin eerste aanleg
opgedragen aan de bedrijfsverenigingen: door de minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid erkende landelijke organisaties van werkgevers en werknemers, met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid, die elk een van 25
onderdelen van het bedrijfs- en beroepsleven bestrijken. De besturen zijn
bipartiet samengesteld; elkewerkgever is van rechtswege bij de betrokken
bedrijfsvereniging aangesloten. Hun taak omvat in hoofdlijnen de vaststelling
en heffing van de premies,de toekenning, vaststelling en levering van de prestaties,en de controle op de naleving van verschillende wettelijke verplichtingen van werkgevers en werknemers,voor zover niet anders aangegeven.
Voorts beheren de bedrijfsverenigingen de fondsen van de wacht- en ziekengeldverzekeringen en stellen zij de percentages van de wachtgeld- en ZWpremievast (de eerste onder een bijzondere vorm van goedkeuring van het
AWF-bestuur). De premies voor de andere betrokken verzekeringen, waarbij
geen differentiatie per bedrijfstak is gemaakt, worden vastgesteld bij AMvB
(werkloosheidsverzekering) of door de besturen van AAF en AOF onder
ministeriële goedkeuring. De belangrijkste uitzonderingen op de taaktoedeling
aan de bedrijfsverenigingen zijn voorts de volgende:
- het beheer van de gelden van AWF, AAW en AOF (rechtspersoonlijkheid
bezittende lichamen met een tripartiet samengesteld bestuur) gebeurt door
hun besturen. Het AWF draagt bovendien het risico van de werkloosheidsverzekering en verzorgt de financiering hiervan en van de loonsuppletie en de bijdragen aan havenbedrijven (alle WW);
- de administratie voor 18 bedrijfsverenigingen wordt gevoerd door het
GAK, de Vereniging 'Gemeenschappelijk Administratiekantoor', een door
de minister erkend publiekrechtelijk lichaam, opgericht door de centrale
organisatie van werkgevers en werknemers gezamenlijk (die ook de bestuursleden aanwijzen);
- de heffing van AAW-premies wordt door de Rijksbelastingdienst verricht.
Voorts heeft de Gemeenschappelijke Medische Dienst -een door de privaatrechtelijke Federatie van Bedrijfsverenigingen, ministerieel erkende publiekrechtelijke rechtpersoon met bipartiet samengesteld bestuur - adviserende
taken bij de uitvoering van de AAW en de WAO.
De Sociale Verzekeringsraad - een publiekrechtelijke rechtspersoon met tripartiet samengesteld bestuur -isin de eerste plaats het centrale toezichthoudende orgaan op de uitvoering van de sociale verzekeringen. SVB en de besturen van de fondsen zijn verantwoordelijk en rekenplichtig tegenover de Raad.
Het gebruik dat de SVR van zijn toezichthoudende bevoegdheden maakt is vooral bij de werknemersverzekeringen - zeer bescheiden; dit in verband met
de strijd om een zoveel mogelijk zelfstandige uitvoering door het bedrijfsleven .Naast de toezichthoudende taak heeft de SVR rechtsprekende, regelgevende en adviserende bevoegdheden. Bij deze laatste gaat het vooral om het
gebruik van bevoegdheden van de minister of de Kroon tot het geven van
meer algemene voorschriften met het oog op aspecten van de uitvoering.
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Zodra nieuwoverheidsbeleidaandeordeis-veelalzaldan overigens wijziging
vandeformele wetgevingzelfnodigzijn -isdeSERhetaangewezen adviesorgaan:artikel 41 vandeWetopdeBedrijfsorganisatie verplicht deregeringom
dezeadviestevragen overbelangrijke maatregelen opsociaal-economisch
gebied,inclusief desocialezekerheid.
Deverleningvanbijstand, endaarmeedekern vandeuitvoeringvande
ABW,isopgedragen aan decollegesvan B enWvandegemeenten;ingrotere
gemeentenismetdeadministratieve uitvoeringveelaleenaparte Gemeentelijke SocialeDienstbelast.
Hettoezicht opdeuitvoeringvandewetberustbijdeminister vanSociale
Zaken enWerkgelegenheid, diehierin wordt bijgestaan door rijksconsulenten.
Hij kanregelsstellen betreffende deadministratiedoor degemeenten enkan
Ben Waanwijzingen geven metbetrekkingtot 'derichtigeuitvoeringvande
wet'.Voortsisdealgemeneschorsings-envernietigingsbevoegdheid vande
Kroon tenaanzienvangemeentelijke besluiten ookhiervantoepassing.De
minister van SocialeZaken enWerkgelegenheid wordt bijzijn aandeel inde
wetsuitvoering (toezicht,uitvoeringsvoorschriften) voorwatbetreft algemene
zakengeadviseerddoorhet CollegeAlgemeneBijstandswet,dat issamengestelduiteendoor deKroon benoemdevoorzitteren9tot 15 andereleden,
afkomstig uit kringenvan degemeenten,openbaar bestuur,devakbondenen
het maatschappelijk werk. DeuitvoeringvandeWWVberust eveneensbijB
en W,eventueelmetinschakelingvaneen GSD.DeministervanSociale
ZakenenWerkgelegenheid wordtbij zijn uitvoeringstaken (vgl.ABW)geadviseerd door eencommissiealsbedoeld inartikel43 vandeWetopde
Bedrijfsorganisatie. Voortszijn errijksconsulenten voordecomplementaire
socialevoorzieningen, diedegemeentebesturen voorlichten enadviseren ende
minister van inlichtingen voorzien.NetalsbijdeABWvormthetschorsingsenvernietigingsrecht vandeKroonhetsluitstuk vandetoezichtregeling.Ten
slotteisvoor zowelRWWalsWWVvanbetekenisdat het gemeentebestuur
wettelijk verplicht istot instellingvan adviescommissies,diedeelsuitwerknemersvertegenwoordigers bestaan.
3.3.6 Rechtsbescherming
Deverschillendeuitkeringswetten gevenelkafzonderlijk aanvoorwelke
besluiten van uitvoeringsorganen bijwelkerechter beroepopenstaat.Ingevolgedesocialeverzekeringswetten staat steedsvoorbelanghebbenden beroep
open bijdebevoegde Raadvan Beroepvan beslissingenvanuitvoeringsorganen dieverband houden methet recht opendebetalingvaneenprestatie,
enbij ZWenWAOtevensvan beslissingen diebetrekkinghebben opdeverschuldigdepremie.Hiertoeiseenvoor beroepvatbare beslissingvereist.
AOW,AWW,WAOenAAWvoorzien hierin door kennisgevingvanderelevantebesluitenvoorteschrijven;voor deoverigewetten zaldezeveelaldoor
debelanghebbende moeten wordenuitgelokt. DeprocedurevoordeRaden
van Beroepenhunrelatievecompetentie zijn geregeld indeBeroepswet u .
Vanbesluitenvan deRaden staat hoger beroepopen bijdeCentrale Raadvan
Beroep,terwijl deCSVc.q. de volksverzekeringswetten beroepincassatiebij
deHogeRaadopenstellen voor watbetreft deuitlegvan enigekernbegrippen,
zoals'loon'. Bijbezwaren tegenbesluiten inzakedepremieheffing ende
invorderingvanpremiesvoor devolksverzekeringswetten doorde Rijksbelastingdienst zijn dealgemenevoorschriften overrechtspraak inzakebelastingzakenvrijwelvanovereenkomstige toepassing:bezwaarschrift bijdeinspecteur,beroepbijhet gerechtshof enberoepincassatiebijdeHogeRaad.De
WWVbepaalt dat degenediebezwaarheeft tegeneenbeslissingvan BenW
inzakeeenaanspraak opuitkering,bijB enWbijbezwaarschrift herziening
kanvragen.Vervolgensstaan dezelfde mogelijkheden openalsbijdeverzekeringen,inclusief beroepincassatie,hetgeenvanbelangisomdat centrale
begrippen vanwerknemersverzekeringen hierookeenrolspelen.DeABWten
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Wetvan2februari 1955, Stb. 47.

85

slottekentuitsluitend eenadministratieve beroepsgang waar hetbeslissingen
betreft inzakedeverleningvanbijstand: bezwaarschrift bijBen W,beroep bij
Gedeputeerde Staten envervolgensbijdeKroon.
3.3.7 Handhavingvan hetsociale-zekerheidsrecht
Hierkunnentweehoofdonderdelen worden onderscheiden: voorschriften
inzakedevaststellingvanheffing eninvorderingvanpremiesvoor desociale
verzekeringen envoorschriften dieverband houden met deverkrijging van
prestaties.
Metbetrekkingtot devaststellingendeinvordering van depremiesvoorde
volksverzekeringen zijn deregelsinzakedeinvordering van loon-dan wel
inkomstenbelastingvanovereenkomstigetoepassingverklaard. Naast strafbaarstellingvanonjuiste opgavevan gegevensbetekent dit onder meer dat
administratievesanctiesindevormvanboeteskunnen worden opgelegd,ook
ingevalvanniet-tijdige betalingennaheffing of-vordering.In deCSV
wordenaan debedrijfsverenigingen voor deheffing eninvordering vande
premiesvoordewerknemersverzekeringen administratieve sanctiester
beschikkinggesteld,dieechterminderstrak moeten worden toegepast dan die
vandeAlgemenewetinzakerijksbelastingen. Voortskan een bedrijfsverenigingdepremiebijdwangbevel invorderen en,anders dan de Rijksbelastingdienst,hetfaillissement vandeschuldenaar uitlokken.
Omtebevorderen dat deprestaties opgrond vanjuistegegevensworden
vastgesteld,bevat dewetgevinguitvoerigeverplichtingen tot het gevenvan
inlichtingen aanuitvoeringsorganen. Dezeverplichtingen kunnen zoweltot
degenendieaanspraak maken opeenprestatiegerichtzijn,alstot werkgevers
enandereuitvoeringsorganen. Zowelniet-nakomingervan alshet opzettelijk
verschaffen vanonjuiste informatie leverteenstrafbaar feit op.Vervolging
vindtinhetlaatstegevalechter meestalplaatswegensovertreding van bepalingenvanhetgewonestrafrecht (valsheid ingeschrifte, bedrogenz.).
Dewerknemersverzekeringswetten, WWVenAAWverbinden verder aan
hetrecht opprestatieeenaantal voorwaarden die,globaal gezegd, neerkomen
opgedragsregelsvoordegeneaanwiedeprestatieistoegekend.Het nietnakomen vandezeregelskanleidentot een administratieve sanctie ('strafkorting'),dieveelalweigeringofintrekkingvan deprestatieinhoudt. Alsvoorbeeldvanbedoelderegelskunnen genoemdwordendeverplichte inschrijving
bijhet arbeidsbureau, deaanvaarding vanpassende arbeid enhet meewerken
aanmedisch onderzoek.
3.3.8 Enigeandere voorzieningen
Een aantalsemi-collectievevoorzieningen dat volgensdeinhoofdstuk 1 getrokken grenzenbuitenhetbereikvandit rapport valt,wordt hierniettemin
kort vermeldinverband metraakvlakken met dehierbehandeldematerie.
Vandeinkomensoverdrachten indepresterendesfeer zijn inhet bijzonder
dievanbelangwelkevoortvloeien uitdeverplichte ziektekostenverzekeringen
van Ziekenfondswet enAWBZ,envoortswelkemedeaan het inkomen
gekoppeld zijn. Debeideziektekostenregelingen wordentraditioneel tot het
terreinvan desocialezekerheidgerekend:naar achtergrond eninrichtingsluitenzijvolledigaan bijdebesproken werknemers-,respectievelijk volksverzekeringswetten. Hetfeit dat zijnietvoorzien indeoverdracht vanvrijbesteedbaarinkomen onderscheidt zeechter hiervan. Hiertegenover staat dat hun
beslagopdecollectievemiddelen eveneensaanzienlijk is(1984/14,7 miljard,
resp.ƒ8,3miljard)endat zij,netalsdehierbehandelde inkomensoverdrachten,eensterkeinvloedhebbenophetvrijbesteedbaar inkomen van deverzekerden.Dezeinvloeddoetzichzowelvoordoor deverplichte premiebetaling
alsdoordeprestaties;bijdeAWBZwordtdieinvloedversterkt doordat de
prestatiesveelalaan (aanzienlijke) eigenbijdragen zijn gekoppeld. Sterke
invloedophetbesteedbaarinkomen hebbenook devele inkomensafhankelijke,doelgebonden uitkeringen uit dealgemenemiddelen. Het bekendste
voorbeeldhiervanisdeindividuelehuursubsidie (ƒ1761miljoen opde Rijks-
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begroting 1984).
De semi-collectievevoorzieningen, gebaseerd op overeenkomsten tussen
werkgevers en werknemers, liggen functioneel gezien in het verlengde van de
verplichte sociale zekerheid (loondervingsfunctie). Voorts zijn zij in financieel
opzicht nauw hieraan gerelateerd doordat zij veelal bestaan uit een aanvulling
op wettelijke uitkeringen tot een vastgelegd niveau.
Bovenwettelijke uitkeringen op de wettelijke voorzieningen van de ZW,
AAW/WAO en WW/WWV kwamen blijkens een recent onderzoek voor in
88,respectievelijk 63en 26van 90onderzochte cao's 14.De duur van de aanvulling, die voor rekening van de werkgever komt, was hierbij vrijwel steeds
eenjaar (ZW en AAW/WAO); bij de overige aanvullingen liep deze te zeer
uiteen om hem in kort bestek te kunnen weergeven. Verreweg het meest
gebruikelijk is aanvulling tot netto 100procent van het laatstverdiende loon,
waarbij overigens tal van varianten voorkomen, zoals loondoorbetaling onder
inhouding van de wettelijke uitkering. Bij de ZW isin een aantal gevallen de
wettelijke mogelijkheid gebruikt om het eigenlijke ziekengeld op een hoger
percentage dan 80te stellen.
Bedrijfspensioenen houden eveneens in sterke mate rekening met de verplichte sociale zekerheid, in dit geval door een totaalpensioen (inclusief
AOW-, of soms WAO-uitkering) in het vooruitzicht te stellen dat een percentage beloopt van het laatstverdiende loon. De financiering vindt plaats uit
premies, waarin het werknemersaandeel betrekkelijk laag is(vgl.de ambtenarenpensioenen) en soms zelfs ontbreekt. De instelling van bedrijfspensioenen is
in beginsel vrij, maar als de werkgever toezeggingen heeft gedaan is,bij de uitvoering ervan de keuze beperkt tot enige wettelijke vormen '5;hiernaast kan
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deelneming aan een bestaand pensioenfonds verplicht stellen voor andere ondernemingen in dezelfde
bedrijfstak 16.
De vervroegde uittredingsregelingen (VUT),diehun grondslag eveneens in
cao's vinden, gelden tegenwoordig voor vrijwel alle werknemers. Over het
algemeen is gebruik ervan mogelijk vanaf 62-jarige leeftijd, bijna steeds onder
voorwaarde dat delaatste 10jaar in de betrokken bedrijfstak isgewerkt. De
uitkeringen variëren van 70tot 100procent van het laatste netto loon (tenminste het wettelijk minimumloon) en eindigen op 65-jarige leeftijd. De financiering vindt veelal plaats via verplichte premiebetaling door werkgever en
werknemer; de uitvoering van de regeling berust steeds bij een speciaal hiervoor in het leven geroepen stichting.
Het zal duidelijk zijn dat de relatie VUT-socialezekerheid vooral indirect is,
in de zin dat iedere VUT'er degroep van werknemers dieeen relatief hoog
risico lopen een beroep op de sociale zekerheidswetgeving te moeten doen,
doet afnemen en de kans vergroot dat eenjongere werkloze van zo'n beroep
kan afzien. Bij andere semi-collectieve voorzieningen doen zich de functionele
en financiële relaties echter zeer duidelijk voor. Deze doen zich vooral voelen
als men de wettelijke uitkeringen beoogt te verlagen ten einde 'het bedrijfsleven meer lucht tegeven'. Immers, tegenover iedere wettelijke premieverlaging
staat een verhoging van de aanvulling. Vooral bij de recente voornemens tot
verlaging van het ziekengeldpercentage doet zich het probleem voelen; niet
alleen is hier de aanvulling vrijwel algemeen, maar bovendien gaat het Burgerlijk Wetboek (art. 1638c)tot op zekere hoogte uit van volledige loonbetaling
gedurende kortere tijd in geval van ziekte. Hierdoor zal ook een beperkte
doelstelling, zoals het scheppen van ruimte voor de cao-onderhandelingen,
slechtseen beperkt effect hebben.
Ministerievan SocialeZakenenWerkgelegenheid,Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden.
Bovenwettelijke uitkeringen; 's-Gravenhage,oktober1983.
DePensioen-en Spaarfondsenwet (Wetvan 15 mei 1952,Stb.275)beperkt dekeuzetottoetredingtot eenbedrijfspensioenfonds, verbindingvaneenondernemingspensioenfonds aan
deondernemingofhetsluiten vanbepaaldeverzekeringsovereenkomsten. Denakomingvan
gewekteverwachtingen wordtverderondermeerbevorderddoor ^ t r e g ^ .
DeWetbetreffende verplichtedeelnemingineenbedrijfspensioenfonds (Wetvan 17maart
1949,Stb.J121)heeft vooral tendoelrechtsongelijkheid terzaketussen ondernemingenen
tussenwerknemersinéénbedrijfstak tebeperken.
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4. DEMOGRAFISCHE INVLOEDEN

4.1 Inleiding
Voor het karakteriseren van de invloed van toekomstige demografische
ontwikkelingen op de uitgaven voor sociale zekerheid wordt een onderscheid
gemaakt tussen bejaarden,jongeren en de leeftijdsgroep die de potentiële
beroepsbevolkingvormt. De te verwachten ontwikkelingen in de omvang van
elk van deze categorieën zijn door het CBS berekend met een model, dat is
gebaseerd op cijfers uit 1980. Prognoses als deze dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd, vooral naarmate de leeftijdscategorieën
waarop zij betrekking hebbenjonger zijn. De invloed van het toekomstig verloop van de vruchtbaarheid isin dat geval immers groter. Daarnaast blijken
ook migratie-en sterftecijfers het beeld te kunnen verstoren. De CBSprognose van 1980kende een hoge, een midden- en een lage variant. Enkele
demografische ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, hebben
het CBS inmiddels genoopt een aantal kernhypothesen uit deze prognose te
herzien; onlangs verscheen een nieuwe prognose, die eveneens drie varianten
kent en die isgebaseerd op cijfers uit 1984 '. De belangrijkste wijzigingen in
vergelijking met de vorige prognose zijn dat het CBS de huwelijkskans nu
lager schat en de echtscheidingskans hoger. Ook het gemiddeld kindertal per
vrouw wordt nu lager geschat dan in de prognose van 1980.
Ondanks deze bijstellingen in dejongste prognose wordt hier in beginsel
uitgegaan van de lage variant van de prognose van 1980,en wel vooral omdat
op basis daarvan berekeningen zijn uitgevoerd -in het bijzonder door het
Sociaal en Cultureel Planbureau -die voor dejongste prognose nog niet
beschikbaar zijn. De reden waarom voor de lage variant van die eerdere
prognose is gekozen,is dat deze globaal gezien het sterkst overeenstemt met
de middenvariant van de prognose uit 1984(zietabel 4.1).

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft op basis van de CBS-gegevens
een raming opgesteld van de uitgavenontwikkeling van de sociale zekerheid,
uitgaande van het huidige prijs- en voorzieningenpeil2. Hierbij zijn de bepalende factoren onderscheiden in prijs- en volume-ontwikkelingen. Onder prijsontwikkelingen vallen bijvoorbeeld veranderingen in uitkeringsniveaus. De
volume-ontwikkeling valt in twee componenten uiteen. In de eerste plaats
verandert het volume als de omvang van de bevolking verandert of als de
samenstelling van de bevolking (bijv. naar leeftijd) zich wijzigt, terwijl het
gebruik van voorzieningen niet voor alle groepen gelijk is.Dit wordt het
demografischeffect genoemd. In de tweede plaats verandert het volume als
mensen anders dan voorheen geneigd zijn wel of niet een beroep te doen op
een bepaalde voorziening. Dit wordt hetgebruikseffect genoemd. In de door
het SCPgemaakte projectie isalleen het demografisch effect verdisconteerd.

Centraal Bureau voor de Statistiek, Prognosevandebevolking vanNederlandna1980;
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch Bulletin;20december 1984,jaargang 40nr. 51.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek vandebevolking;februari 1985 jaargang 33
nr. 2,blz. 7-9.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Maandstatistiek vandebevolking;maart 1985,jaargang 33 nr.
L l ° ^ , a a l e n C u I t u r e e l Planbureau, Collectieve uitgavenendemografischeontwikkeling, 19702030; Cahier nr. 38,Rijswijk, 1984.

iauci*.i ivernnypotnesenvan i deCBS-bevolkingsprc ignosesvan 1980en 1984
geslachta' variant1"'
gemiddeld kindertal per vrouw,
geboortencohort 1970

L
M
H

kans op een eerste huwelijk,
geboortencohort 1970(in %)

M
M
M
V
V
V

kans op echtscheiding, geboortencohort
1970(in % van alle gehuwden)
hertrouw van gescheidenen,
geboortencohort 1970(in % van

alle gescheidenen)

levensverwachting bij
geboorte, 1995(in jaren)

L
M
H
L
M
H

1980

1984

1,65
1,74
1,85

1,32
1,51
1,71

67
71
74
77
81
84

51
60
70
58
68
77

M
V

25
25

34
35

M
V

59
48

39
34

73,3
79,5

74,5
81,5

M
V

LMH

Bron: Centraal Bureau voor deStatistiek, Maandstatistiek vandebevolking; februari 1985,jaargang
33 nr. 2, blz. 9.
a) M=man, V=vrouw
b) L=laag, M=midden, H=hoog
c)vanwege de geringe verschillen tussen dedrie varianten is alleen de middenvariant weergegeven

4.2 Ontwikkelingenperbevolkingscategorie
4.2.1 Bejaarden
Ongetwijfeld degrootste demografische veranderingvormtde veroudering
vandebevolking.Tussen 1980en2030verdubbelt hetaantalpersonen van65
jaar enoudertot 3,2miljoen. Omdat degroeivandepotentiëleberoepsbevolkinghierbij verachterblijft, loopt het aantal bejaarden perinwonervan 15-64
jaar opvan0,17in 1980tot 0,37in2030.Hierbijkomt nogdat binnende
groepbejaarden eenrelatieveverouderingoptreedt,waardoor hetaandeelvan
dealleenstaanden (verweduwing)toeneemt.Tabel4.2geeft hierover
informatie.
Tabel4.2 Het aantalbejaarden(65jaarenouder)volgenslagevariantCBS-prognose 1980,1980-2030
(inabsolute aantallen(x 1000)en als % vandebevolkingvan 15-64jaar)

(x 1000)

waarvan
alleenstaand
(in %)

1303
1467
1607
1756
2270
2477

39,9
39,4
40,4
41,0
44,8
52,2

65-79
jaar

198Ó
1990
2000
2010
2020
2030

(x 1000)

waarvan
alleenstaand
(in %)

(xlOOO)

bejaarden als
percentage
van 15-64jangen

312
429
486
552
582
762

72,1
73,9
74,3
73,9
74,1
74,4

1615
1896
2093
2308
2852
3239

17,4
18,6
20,1
22,0
29,0
36,6

80jaar
en ouder

totaal

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, PrognosevandebevolkingvanNederlandna1980,
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982.

Deknelpunten waartoe degeschetsteverouderingleidthebbenbetrekking
opdesocialeuitkeringen (AOW)enophet gebruikvandienstverleningen
gezondheidszorg. Bijdedienstverlening endegezondheidszorg zijn deuitga89

venin de jaren zeventighetverstuitgegroeid boven deop demografische
grondenverwachte waarden.Dedilemma'sopdit terrein liggenvooral tussen
dematevanzelfzorg envanprofessionele zorgentussen dematevan intramuraleenextramuralezorg.Dezeproblematiek valt echterbuiten het bestek
vanditrapport.
HetaantalAOW-uitkeringen isvrijwel volledigdemografisch bepaald.
Doordat het aandeelvandealleenstaanden indebejaardenpopulatie toeneemt,zaldegemiddeldeAOW-uitkering perpersoon stijgen. Het SCP heeft
eenschattinggemaaktvandeontwikkeling van dekosten van deAOW,op
basisvandeveronderstelling dat het uitkeringsniveau constant zalblijven op
hetniveauvan 1981. Tabel4.3laat zien,dat indat gevaldeuitgaven voorde
AOWin2030verdubbeld zijn tot circaƒ40 miljard (inguldensvan 1981).Dit
bedragzalmoeten worden opgebracht door dedan werkendeberoepsbevolking.Hetaantalpersonen tussen 15 en 64jaar daalt tussen 1980en2030van
9,3tot 8,8miljoen. Wanneerbovendien departicipatiegraad van depotentiële
beroepsbevolkingnogverderdaalt, zaldeoptebrengen AOW-premieper
werkendemeerdantweemaal zohoogworden. Gespreid overeenperiodevan
50jaar is de jaarlijkse stijging echter nogvan bescheiden omvang.Tot 2010is
hetstijgingstempo circa 1,2procent perjaar. Daarna ligtdit opcirca 1,7procentperjaar.
Tabel4.3 Uitgaven gemoeid met AOW-uitkeringen, volgensmiddenvariant CBS-prognose 1980,
1981-2030(inmiljarden guldens, guldens 1981)
1981
1990
2000
2010
2020
2030

20,3
23,4
25,6
28,7
35,4
40,1

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, Collectieve uitgavenendemografische ontwikkelingen
1980-2030; Cahier nr. 38,Rijswijk, 1984.

Deeenvoudigste manier waaropdegenoemdestijging tegemoet getreden
kanworden,isverlagingvandeAOW-uitkeringen ofaanvaarding van de stijgingvandecollectievelasten.Erzijn echter ook anderewegen 3.De ruimte
diedetoekomstige economischegroeizalbieden,isindit opzicht van groot
belang,maar deonzekerheid daarover isgroot. Welzekeris,dat doorde
dalingvanhetaantaljongeren decollectieveuitgavenvoor dezegroepbelangrijk kunnen afnemen. Dedalingvan het aantaljeugdigen wordt echtervanaf
circa 2010overtroffen doordestijging vanhet aantalbejaarden, waar nogbij
komt dat decollectieveuitgavenvoor eenouderecircadriemaal zohoog zijn
alsdievoor een jongere.
DeAOWwordt gefinancierd door middelvan het omslagstelsel. Dit heeft
alsvoordeel dat indexeringaan dewelvaartsontwikkeling technischorganisatorisch betrekkelijk eenvoudig is.Het omslagstelsel brengt echtermet
zichmeedat depremiedruk afhangt van dedemografische ontwikkelingen
dusvoorlopigzalstijgen. Erwordt welvoorgesteld overtegaantot kapitaalvormingomdefinancieringsproblemen indevolgendeeeuwteverlichten.
Vanden Boschenanderen sprekenvan eendoelvermogen,dat erop gericht
AOW-premieisdeoplangetermijn testabiliseren 4.Daarvoor zijn op korte
blz E 41 G 47 Zberg: , T h e S 0 C i a l S e C U r i t y s y s t e m ' ; Scie"tific American,januari 1982, jaargang 246 nr. 1,
F. de Kam: 'De legespaarpot van de AOW; Intermediair, 4november 1983, 19ejaargang nr. 44.
, ' f f 50 ": Social Security; the coming crash'; TheNew York Review, 2december 1982.
F.A.J. van den Bosch, P.J.C, van Hekelen en C. Petersen, 'De toekomst van de AOW; ver_ h
l o » , P r e m i e Sf h a l V e r i n g V a " d e «ifceringenT; EconomischStatistische Berichten, 16
november 1983, jaargang 68nr. 3431,blz. 1052-1058.

90

termijn extra besparingen nodig, waarna dan in de volgende eeuw ontsparing
volgt. Op korte termijn zouden zulke extra besparingen leiden tot een koopkrachtdaling, die deels zou worden afgewenteld. Dit kan een verlies aan werkgelegenheid veroorzaken, dat nog lange tijd doorwerkt 5 . Op microeconomisch niveau kan kapitaalvorming een grotere zekerheid opleveren; op
macro-economisch niveau isdat erg onzeker. Het feit dat, ongeacht het financieringsstelsel, een grote groep overgaat van produceren naar consumeren
blijft doorslaggevend. Of de bejaarden nu van hun spaargeld dan welvan een
uitkering leven, in beide gevallen doen zijeen beroep op de dan te behalen
produktie, zonder dat zij daaraan zelf bijdragen.
Andere voorstellen om de problematiek tegemoet te treden haken in op
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Terwijl op dit ogenblik bij ouderen erop
wordt aangedrongen eerder hun arbeidsplaats op te geven, zou een krappe
arbeidsmarkt na 2000juist aanleiding kunnen zijn tot het omgekeerde.
Arbeidsduurverkorting thans zou door pensioenfondsen betaald kunnen
worden in ruil voor een hogere pensioenleeftijd later 6. Ook los van de financiering zijn trouwens goede argumenten aan te voeren voor een variabele pensioenleeftijd. Niet iedereen isjuist op 65-jarige leeftijd lichamelijk en mentaal
aan zijn pensioen toe 7.
In het bovenstaande is steeds uitgegaan van een constant uitkeringsniveau.
De ervaring in de afgelopen jaren heeft echter geleerd dat slechts een deel van
de uitgavenontwikkeling bepaald werd door demografische omstandigheden.
Tussen 1970en 1980werd bijna twee derde deel van de uitgavenstijging veroorzaakt door aanpassingen in het niveau van de uitkeringen. Onder meer
door het loslaten van het koppelingsmechanisme isdeze stijgingscomponent
sinds 1980geneutraliseerd. Het lijkt echter niet waarschijnlijk dat deze ombuiging van blijvende aard zal zijn. Bij een hernieuwde economische groei en een
verhoging van het nationale welvaartsniveau zal men bejaarden hierin willen
laten delen, ondanks de stijging van de demografische last.
4.2.2 Jongeren
De bevolkingsprognose uit 1980van het CBSgaat uit van een daling van
het gemiddeldekindertalper vrouwtot circa 1,75. Onder invloed van deeconomische crisis zou het werkelijke aantal kinderen echter bij de ramingen
kunnen achterblijven. De emancipatie van vrouwen en hun keuze voor een
beroepsloopbaan leidt tot een voortdurende daling van het kindertal. De hoge
'opportunity costs' van kinderen zouden hieraan debet kunnen zijn 8.Het aantal geboorten is door het CBS,althans voor dejaren 1980-1982,fors overschat, zodat de werkelijke ontwikkeling zich momenteel reeds ruimschoots
beneden de lagevariant van de prognose uit 1980bevindt. In de prognose uit
1984is hiermee rekening gehouden (zie tabel 4.1). Overigens zullen, naarmate
de vruchtbaarheid lager uitvalt, de problemen op korte termijn minder groot
zijn (bijv. wegens lagere uitgaven voor kinderbijslag en onderwijs).
Volgens de lage variant van de bevolkingsprognose uit 1980zal het aantal
jongeren per potentieel lid van de beroepsbevolking afnemen van 0,34 in 1980
tot 0,24 in 2030. De daling in het aantaljongeren zal op demografische
gronden in dejaren tachtig leiden tot een vermindering van het gebruik van de
kinderbijslag.Dejaren negentig brengen een stabilisatie en na 2000zet de
daling zich verder voort totdat rond 2030opnieuw een stabilisatie optreedt
(zietabel 4.4).
5
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Demografische ontwikkelingeninmacroeconomischperspectief; Rapport van de departementale werkgroep, 's-Gravenhage, oktober 1984.
J. Weitenberg, 'Van omslagfinanciering naar kapitaaldekking'; Inleidingvoor het symposium van
'De Centrale Verzekeringen', mei 1984.
,
.
<• J.W. Brinkhuis, 'Korter werken voor dezelfde beloning, maar pas met zeventigjaar pensioen ;
De Volkskrant, 29januari 1983.
,
7
WRR,Herwaarderingvanwelzijnsbeleid; Rapporten aan de Regering nr. 22, s-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1982.
« J. Nelissen en A. Vossen, -Demografische ontwikkelingenenhetsociale zekerheidssysteem;
Katholieke Hogeschool Tilburg (concept).
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Tabel4.4 Collectieve uitgaven tenbehoevevanjongerenvolgenslage variant CBS-prognose 1980,
uitsluitend opdemografische gronden, 1981-2030 (index 1981 = 100)

1981
1990
2000
2010
2020
2030

kinderbijslag

basis
onderwijs

voortgezet
onderwijs

wetenschappelijk onderwijs/
hbo

100
88
84
78
69
66

100
85
89
78
68
69

100
80
74
76
62
59

100
101
74
77
74
60

Bron:Sociaal en Cultureel Planbureau, Collectieveuitgavenendemografische ontwikkelingen
1980-2030; Cahier nr. 38,Rijswijk, 1984.

Menmoet echterbedenken dat indejaren zeventigop demografische
grondeneenverminderingmet6procentvoor dekinderbijslag teverwachten
viel,terwijl desondanks eenstijging inhetgebruik optrad met 9procent enin
deuitgavenmet21 procent. Hierbij hebben eenlangereonderwijsdeelname en
eenverhogingvandeuitkeringen eenbelangrijke rolgespeeld.
Ookdeonderwijsuitgaven kunnen naar beneden,althansalsde demografischeontwikkelinghierbepalend is.Naarmate dedoelgroepvande betreffende
onderwijsvorm ouder is,manifesteert deverlagingzichopeenlatertijdstip (zie
tabel4.4).Uiteindelijk ligthetniveauin2030circaeenderdelagerdanin
1981.
Deontwikkelingen indejaren zeventigillustrerenechterdat demografische
factoren maar eenbeperkteverklarende waardehebben.Inhet basisonderwijs
iseendalingvanhetaantal leerlingengepaardgegaanmeteen uitgavenstijging
van 54procent.Verkleiningvandeklassen metbijna eenderdeishiervande
belangrijkste oorzaak. Inhetvoortgezet onderwijs is,behalveeentoegenomen
aanbod opdemografische gronden,vooral ook hetfeitelijk gebruik aanzienlijk
gestegen,met nameinhetalgemeenvoortgezetonderwijs. Bijhetwetenschappelijk onderwijs, maarvooralhet hboisgedurende dejaren zeventigeen
sterketoenameinhetfeitelijk gebruik opgetreden:87procent voorhet hboen
60procent voorhet wo.Inbeidegevallen kan detoename slechtsvooreen
tiendedeeldoordemografische factoren worden verklaard.
4.2.3 Depotentiëleberoepsbevolking
Hetaantalpersonen tussen 15en 64jaarstijgt, eveneensvolgensdelage
CBS-vanantuit 1980, van 9,3miljoen in 1980tot 10,2miljoen in 1990.
Daarna treedt nogtot 2010eenlangzamegroeiop,gevolgddooreenweeriets
snellereafname tot 8,8miljoen in 2030.Depotentiëleberoepsbevolking verou- .
dert geleidelijk,endegenoemdegroeitreedtdan ookvooral opindedeelgroepvan 25-64jaar,enwelmeteengestaagtempovan 100.000personen per
jaar tot heteindvandejaren negentig.
Hetaantalgehuwdenneemt geleidelijk af, vooral indejongere leeftijdsgroepen enhetaantalgescheiden mensenneemttoe.Ookhet aantal mensen
dat ongehuwdblijft stijgt gestaag,waardoor het aandeelvan deongehuwden
indeleeftijdscategorie van 25-64jaar oplooptvan 12procent in 1980tot 31
procent in2030.Bijdevooronderstellingen waarop dezeuitspraken zijn gebaseerdpastwelenigerelativering. Hoewelhetaantalhuwelijken terugloopt,
betekent ditnietzondermeerdatmenminderpaarrelaties aangaat.Samenwonenkanzeerduurzaam zijn,zonderdat ditgeregistreerd wordt.Huwelijken diena eenperiodevansamenwonen wordengesloten,zijn veelalbeter
en a rdo
ÏlZtt'
.f ^ °rwellicht stabieler dan vroeger,zodat descheidingskans
« k Z ^ n - T H"!° 0 k k 3 n d £ S O C i a k b e t e k e n i s v a n e e n f a a l d e burgerlijkestaat zichindeloopvandetijd wijzigen. Waarmenbijgescheidenmen-
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sennuvaakdenktaaneenprobleemcategorie alsbijstandsmoeders, kandit
overdertigjaar heelandersliggen,doordat meermensendankzijgoedekinderopvangeneengoedeopleidingbetervoorzichzelfkunnen zorgen.Waar
menongehuwden nunogdikwijls als'vrijgezellen' ziet,kanoverdertigjaar
ongehuwd zijn staanvooreenbreedscalavanniet-huwelijkserelaties.
Hetgebruik vanziekte-enarbeidsongeschiktheidsregelingen (ZW,WAO,
AAW)neemt sterktoemetdeleeftijd, vooralbovende50jaar. Bijeen verouderendeberoepsbevolking magdan ook eentoenemendberoepopdezeregelingenworden verwacht. Wanneer hetleeftijdsspecifieke gebruik enhetniveau
van deuitkeringen inreëleguldensgelijk blijven, kan een-uitsluitenddemografische -voorspellingwordengedaan overhetuitgavenniveau (zietabel4.5).
DeuitgavenvoordeWAO/AAW stijgen tot circa2010bijna lineairmetin
totaal 44procent. Daarna treedt weereengeleidelijk sterkerwordendedaling
op.BijdeZiektewet wordtdestijgingalindejaren negentigafgezwakt en
treedt eveneensvanaf2010eendalingoptot omstreeks2030het huidige
niveau weerisbereikt. Overigensblijkt dekeuzetussen stroommodel ofbestandsmodelbijdeWAO/AAWvanaanzienlijke invloed.Inhetdoorhet
SCPgebruikte bestandsmodel wordtuitgegaan vandekansdieiemand heeft
tot depopulatiearbeidsongeschikten tebehoren. Ineenstroommodel ligtde
nadruk opdekansdiemenheeft opin-ofuittreden uit depopulatie, waarbij
hetbestand ineenjaar gelijk isaanhetbestandinhetvorigjaar,vermeerderd
met hetsaldovanin-enuitstroom. Het CPBkomtmeteenstroommodel tot
eenstijging met79procent inplaatsvan44procent in2010.Overigensisdeze
schattingineenherzienevooruitberekening naarbeneden bijgesteld totcirca
63 procent9. DeSocialeVerzekeringsraad komt,opbasisvannietleeftijdsspecifïeke invalideringskansen, meteenietslagereprojectie. Dezevalt
zelfsaanzienlijk lageruit wanneer wordtuitgegaanvandetrendmatigedaling
vandeinvalideringsfrequenties diezichdelaatstejaren aftekent 10.

Tabel4.5 Uitgaven voorsociale zekerheid uitsluitendopdemografische gronden, 1981-2030(index
1981=100)

1981
1990
2000
2010
2020
2030
Uitgaven 1981
(in miljarden guldens)

AAW/
WAO

ZW

AWW

ABW (gescheiden personen)

100
112
129
144
139
127

100
110
113
111
104
94

100
100
104
117
105
96

100
169
219
234
213
191

17,3

7,6

2,6

1,4

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, Collectieve uitgaven endemografische ontwikkelingen
1980-2030; Cahier nr. 38,Rijswijk, 1984.

Delaatstetienjaren laten echterziendatdeuitgavennauwelijks door
demografische factoren bepaald worden.Terwijl in 1970op demografische
grondeneenstijgingvan 13procent voordeWAO/AAWeengoedevoorspellingwas,ishet feitelijk gebruik indetiendaaropvolgendejaren ruimschoots
verdrievoudigd enzijn defeitelijke, voordeinflatiegecorrigeerdeuitgaven
9

Centraal Planbureau, Vooruitberekeningen vanhet trendmatigarbeidsaanbodtussen 1980-2010;
's-Gravenhage, 1983.
Centraal Planbureau, Herziening vandevooruitberekeningen vanhet trendmatigearbeidsaanbodvan
1980tot 2010; notitie W. Wong, 15oktober 1984.
10
Sociale Verzekeringsraad, Voorwaardelijke vooruitberekeningen van hetaantalarbeidsongeschikten tot 2030;Deelrapport determinantenonderzoek WAO, Zoetermeer, 1984.
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verviervoudigd. OokbijdeZiektewet heeft zichdit patroon voorgedaan, zij
hetinminderemate.Hierzienweeenstijging opdemografische gronden van
17 procent,eengebruiksstijging van 24procent eneenuitgavenstijging van45
procent. Destijging vandeuitgaven boven hetfeitelijk gebruik kan worden
toegeschreven aandeverhoogdeuitkeringsniveaus. Destijging van hetgebruik heeft meerdereoorzaken. Indeeersteplaatsisziekteeen moeilijk grijpbaarbegrip,datindetijd aanveranderingen onderhevig is.Zoisereenduidelijke accentverschuiving zichtbaarvan zuiverfysieke naar meer
psycho-somatischeklachten.Vooralbijkortdurend verzuim isdelagere afwezigheidsdrempel,datwilzeggenhet zichminder onmisbaar enderhalve eerder
ziekvoelen,vangrootbelang.
Voortsishetdenkbaar dathetuiteenvallen van socialeverbanden ziektebevorderend werkt.Nietindelaatsteplaatswordt ziektebeïnvloed door het
aanbodvansocialeenmedischevoorzieningen. Mededoor degecreëerde
mogelijkheden isdegezondheidsbeleving kritischer geworden u . Vooral bijde
Ziektewetisereenduidelijke negatievesamenhang tussen het gebruik ende
sterk oplopendewerkloosheid sinds 1980.Hiermeeisoverigensnognietduidelijk oferookeencausaalverband is.BijdeWAO/AAW hebben indejaren
zeventigandereoorzaken eengroterolgespeeld,waaronder stelselwijzigingen
(AAW).DeWAOheeft gedurende dezeperiodevaakgewerkt als afvloeiingsregelingvoorminder geschiktewerknemersalsgevolgvan reorganisatiesen
technischeveranderingen.
Hetgebruikvan deAWWwordt wèlhoofdzakelijk bepaald doorde
samenstellingvan debevolking.Eriseeninvergelijking met andere regelingen
geringestijgingtot 2010,gevolgd door eendalende trend.
Hetaantalgescheiden mensenblijft volgensdeCBS-prognosesflink stijgen.
Vandegescheidenmensen dieeenbijstandsuitkeringgenieten is95procent
vrouw.Indejaren tachtigzalhet aantal gescheiden vrouwen bijna verdubbelen,maar na 1995wordt destijging minder snel.Rond 2000treedt eenstabilisatieop,gevolgddoor eenlichtedaling.Decijfers voor deuitgavenin
tabel 4.5geldenvoor eengelijkblijvend uitkeringsniveau (inreëleguldens)en
eengelijkblijvende gebruiksintensiteit n. Echtscheiding zalsteeds meerals
risicobijdehuwelijkssluiting worden ingecalculeerd. Vrouwen kunnen hierop
anticiperen meteenbetereopleidingeneconomischezelfstandigheid door
middelvanberoepsarbeid. Degebruiksintensiteit vandeABWzou hierdoor
lagerkunnen uitvallen.Vooralsnogmaakt echter eenbelangrijk deelvande
gescheidenvrouwenlangduriggebruik van deABW.Almet almoetde
nodigevoorzichtigheid betracht worden methetvoorspellen van ABW-uitgavenuitdesamenstellingvandebevolking,omdat hierinnaast een demografische componentvooraleensterkegedragscomponent meespeelt.Terwijl het
aantal gescheidenvrouwen indeafgelopen tienjaar verdrievoudigde,werdhet
feitelijk gebruik bijna viermaalzogroot enwerden deuitgaven acht maalzo
hoog.Dezesterkeuitgavenstijging wordt niet alleenverklaard uit eenverhogingvandeuitkeringsniveaus,maar ook uithet complementaire karakter van
debijstandsuitkering. Waarandereinkomsten,bijvoorbeeld uit alimentatieen
arbeid, minderworden,stijgt deaanvullende uitkering.Detrendbreuk inde
feitelijke uitgaven dievoordemeesteregelingen aan het eindvandejaren
zeventigoptrad,heeft zichbijdeABW-uitgaven dan ook niet voorgedaan.
Overigensishetinditverband vansecundair belangofaan gescheiden
vrouwen welofnieteenarbeidsplicht wordt opgelegd. Voorlopigkan dit
alleenleidentot eenherdefinitie van degroep alswerklozen.
Evenonzekeralshettoekomstiggebruik van deABWishetberoep op
werkloosheidsuitkeringen. Detoekomstige omvangvan depotentiëleberoepsbevolking,dieinprincipereedsbekend is,ishierbij slechtseenvan debepalendefactoren. Hetaantalpersonen dat tot diepotentiële beroepsbevolking
" WRR, Vernieuwingen inhet arbeidsbestel; Rapporten aan de Regering nr. 21,VGravenhage,
Staatsuitgeverij, 1981.
12
Nelissen en Vossen,op.cit.
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behoort, stijgt tot 1990jaarlijks nog met ongeveer 70.000. Rond 2000zal de
jaarlijkse aanwas rond de 9000personen liggen en na 2010wordt de natuurlijke aanwas negatief. Niet iedereen in deze leeftijdsgroep verschijnt echter
daadwerkelijk op de arbeidsmarkt. De deelnemingspercentages worden onder
meer beïnvloed door de leeftijd, het geslacht, de burgerlijke staat, de frequentie van onderwijsdeelname en arbeidsongeschiktheid en,niet in het minst,
door de kansen die de arbeidsmarkt biedt en de ontwikkeling van inkomens
en loonvoet. Het CPB heeft de deelnemingspercentages, gespecificeerd naar
leeftijd en geslacht, en voor vrouwen ook naar burgerlijke staat, geëxtrapoleerd tot 2010 13.
De groei van het arbeidsaanbod werd in dejaren zeventig voor een belangrijk deel afgeremd door een toename in de onderwijsdeelname en een stijging
van het aantal arbeidsongeschikten. Aan beide effecten kwam na 1980goeddeels een einde (zietabel 4.6).Als gevolg van de slechte economische situatie
van dit ogenblik hebben meerjongeren dan aanvankelijk wasvoorzien een tijdelijke 'parkeerplaats' gevonden in het onderwijs. De groei van het arbeidsaanbod is hierdoor enigermate verschoven van de eerste helft naar de tweede
helft van dejaren tachtig. Gedurende de rest van dejaren tachtig moet nog
rekening worden gehouden met een groei van het arbeidsaanbod van ongeveer
72.000 arbeidsjaren perjaar. Het gaat daarbij om ongeveer 88.000 personen.
Tabel4.6 Groei vanhet arbeidsaanbod naarcomponenten, 1979-2010(induizenden arbeidsjaren)
verandering deelnemingspercentages door:

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010

onderwijs arbeids- gehuwde overige
deelname ongevrouwen composchiktheid
nenten

totaal

demogra- buitentotale
fische
landse
groei
groei
migratie3

—10
—15
—35
—37
—39
—27
—16
—32
—13

—48
16
3
—8
—26
—19
—10
25
77
73
51
48

70
70
77
78
79
79
76
324
154
19
— 7
— 52

-

—22
—19
—15
—8
—3
—3

-

4
5
—4
—7
—11

12
41
40
34
33
15
15
73
85
75
55
50

—28
9
13
3
—17
—4
—9
—20

2
3
9

15
19
9
1

-

4
4
14
10
10
10
10

37
105
89
71
53
64
70
363
241
102
54
6

Bron: Centraal Planbureau. Herziening vande vooruitberekeningen van het trendmatigarbeidsaanbod
van 1900 tot 2010; door W.J.M.L. Wong, 's-Gravenhage, 1984.
a) tot en met 1983zijn realisatiecijfers gebruikt en vanaf 1984deprognose van het Centraal Bureau
voor de Statistiek.

Tijdens dejaren negentig bedraagt de groei 34.000 arbeidsjaren perjaar. Pas
na 2005loopt de groei ten einde. Ook om een andere reden isde ontwikkeling
van het beroep op werkloosheidsuitkeringen moeilijk te voorspellen. Verschillende van de huidige sociale zekerheidsregelingen zijn immers complementair.
Een toename van het aantal arbeidsongeschikten, bijvoorbeeld, zal kunnen
leiden tot een vermindering van het aantal rechthebbenden op een werkloosheidsuitkering, terwijl ook de omgekeerde ontwikkeling denkbaar is.
De ontwikkeling van het arbeidsaanbod van vrouwen iseveneens onzeker.
De belangrijkste wijziging in de herziene CPB-projectie betreft een duidelijk
hogere schatting van de arbeidsdeelname van vooral gehuwde vrouwen, diem
Nederland traditioneel laag is 14.De samenhang tussen de arbeidsparticipatie
Zienoot 9.
„
,
_ . ..
Sociaal en Cultureel Planbureau, Socialeatlas van devrouw; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij,
1983.
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endeaanwezigheid vankinderen,gepaardgaandeaan een achterblijvende
vruchtbaarheid, zoukunnen leidentot eengroter arbeidsaanbod 15.Ook
arbeidsduurverkorting zou meervrouwen opdearbeidsmarkt kunnen
brengen omhetgezinsbudget oppeiltehouden, almoet het meeste aanbod
oprekeningvanhetaanmoedigingseffect geschrevenworden dat uitgaat van
meerkansen opdearbeidsmarkt '6.
Doordat deuitkeringsrechten afhankelijk zijn van deplaatsvan eenindividuineenhuishouden,isookhet aantalhuishoudens vanbelangvoor het
aantaluitkeringsgerechtigden. Sindsenigedecennia treedt een sterke huishoudensverdunningop,enook daardoor neemt het aantal inkomens uit sociale
zekerheidtoe.Anderzijds betekent het procesvan huishoudensverdunning dat
vanééninkomen minderpersonen leven.Per saldoverhoogt het proces echter
debestaanskosten per individu. Hierop wordt inhoofdstuk 5 nader ingegaan.
4.3 Concluderendebeschouwing
Demeestinhetoogspringende conclusiedieuit hetvoorgaande getrokken
kanworden,isdatdemografische factoren slechtseenklein deelvan deuitgavenontwikkeling inhetrecenteverleden kunnen verklaren.Dematewaarindit
hetgevalis,verschiltvan regelingtot regeling,maarligt steedsindeordevan
groottevan 10 tot 25 procent. Hiermeeistevensaangegeven dat verwachtingenovertoekomstige uitgavenstijgingen dieuitsluitend op demografische
veronderstellingen zijn gebaseerd,verbezijden dewaarheid kunnen zijn. Men
kandezebeperkteverklaringskracht van dedemografie evenwelpositief opvatten.Immers,juist opdedemografische ontwikkelingen kan beleidnauwelijks greepkrijgen. Alsdeuitgaven kennelijk vooral door andere oorzaken
bepaald worden,zoudit destuurbaarheid verhogen,indien men er althans
vanuitgaat,datdezeandereoorzaken welbeïnvloedbaar zijn, ennietimmanentaan hetstelselvan socialezekerheid zijn.
Indetrendvandewerkelijke uitgaven heeft zichaan het eind van dejaren
zeventigeenduidelijke breukvoorgedaan. Desterkestijging isindemeeste
regelingen tot staan gebracht ensomszelfsomgezet ineendaling.Een opmerkelijke uitzonderingvormen deuitgaven krachtens deABWaan gescheiden
personen enlangdurigwerklozewerknemers. Desterkegroeivan het aantal
langdurigwerklozewerknemersishiervan devoornaamste oorzaak, maar ook
hetcomplementair karaktervandeABWspeelteenrol. Overigens isde stijgingvan dewerkelijke uitgaven indejaren zeventignietbij alleregelingen
volgenshetzelfde patroon verlopen.Bijsommigeregelingen heeft hetgebruikseffect, bijanderehetprijseffect zwaargewogen.Debijstand volgde
hierbijeeneigenpatroon:gebruikstoename, optrekking vanhet sociaalminimumendalingvanhet aan tevulleneigeninkomen werken hiersamen.
Ookdetoekomstige ontwikkelingen zijn nietvooralleregelingen dezelfde.
Uitgaven metouderenalsdoelgroep(AOW)vertoneneenmonotoon stijgende
lijn. Indeuitgavenvoorjongeregroepen ziteendalendetrend met een flinke
golfbeweging. Dezegolfbeweging kan gezienworden alsgevolgvan denaoorlogsegeboortenpiek. Dezerelatief omvangrijke generatieproduceert weereen
relatief omvangrijk nageslacht. Indejaren tachtigennegentigzullen deuitgavenvoorjongeren sterkdalen,maar inhetbeginvan devolgendeeeuwvolgt
eenlichtestijging,gevolgddoor eenlichtedaling.Naarmatededoelgroep

J.J. Siegers, 'De relatie tussen de arbeidsmarktparticipatie door gehuwde vrouwen en de aanZ^È^t
T J ? ë e k i n d e r e n i n h e t gezin:een analyse op basis van de uitkomsten van het
NOVON ;Bevolkingengezin, 1980,nr. 3,blz. 333-362.
K. Pauwels, 'Het verloop van de beroepsarbeid van de vrouw en de gezinsopbouw'; Bevolking en
gezin, 1982,nr. 1,blz. 5-18.
c J ' , J - S i fS e r s 'arbeidsduurverkorting enhet arbeidsaanboddoorgehuwdevrouwen;Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage, november 1983.
P.S.A Renaud en J J. Siegers,'Het aanbod van arbeid door gehuwden'; Economisch Statistische
Berichten,8juni 1983,jaargang 68nr. 3408,blz. 507-510.
fiidC,hiPP,erS' l ^ n g s d i s c r i m i n a t i e van de vrouw in Nederland'; Economisch Statistische
Berichten,5mei 1982,jaargang 67nr. 3353, blz.452-458.
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ouderis,verschuift deze 'golf verdernaar detoekomst. Deafname vande
vraag,dievoorhetlageronderwijs in 1980alvolopbezigis,zalzichpasrond
2020voordoen bijdeWAOendeAAW.
Doordat deuitgaven metjongeren alsdoelgroepkunnendalenendievoor
ouderen moetenstijgen,zaleenoverhevelingvangeldennodigzijn. Overigens
zalverschuivingvandeuitgaven nietvoldoende zijn omallestijgingen te
kunnen dekken.Bovendien moetrekeningwordengehouden meteenzekere
starheid indeuitgaven.Hetonderwijs bijvoorbeeld wordtgekenmerkt door
hogeinvesteringen inarbeidskracht engebouwen.Decapaciteit isniet ineen
handomdraai bijgesteld. Naarmateermeerovercapaciteit iszalindringender
gewezenworden opdevelenogonvervuldebehoeften (achterstandsscholen,
kleinereklassenenz.).
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5. INDIVIDUALISERING ENVERANDERINGINPRIMAIRE
LEEFVORMEN

5.1 Inleiding
Primaireleefvormen zijn opverschillendewijzen van belangvoorhetstelsel
vansocialezekerheid.Devoornaamste grondtrekken van het huidigestelsel
kwamen tot standineensociaal-economisch ensociaal-cultureel klimaat dat
inaanzienlijke mateverschildevanhethuidige.Destructuur vandeuitkeringsrechten ginguitvanenkeletoenmaals nogvoloplevende vanzelfsprekendheden tenaanzienvan huwelijk engezin:eenbuitenshuiswerkendeman
moestdekostverdienenvooreenniet ofslechtsinbeperkte mate buitenshuis
werkendevrouw,diezelfdezorghad tedragen voor enkeleopgroeiendekinderen.Detaakverdelingbinnenshuis alsook de'afspraken' tussen echtgenoten
volgdendezeculturelevanzelfsprekendheden. Dehoogtevan deuitkeringen
wasgebaseerd opdenoodzaak bijwerkloosheid, ziekteofinvaliditeit te
zorgenvoordevervangingvanhetgezins-inkomen. Deze vanzelfsprekendheden overhuwelijk,gezin,samenwonen enoverdeverdelingvan takenen
verantwoordelijkheden zijn drastisch veranderd. Ophet gebiedvan deprimaireleefvormen heeft zicheenaantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan,namelijk vanminofmeerlangdurige naar minderlangdurige huwelijksrelaties,vanhuwelijkse naarniet-huwelijkse relaties(samenwonen),vangrotereleefeenheden naar kleinereleefeenheden, envantweerelaties naar
enkelvoudigeeenheden '.Alsgevolghiervan wordt dehuidigesituatiegekenmerkt door eenpluriform patroon vanleefvormen. Inwelkemateenmet
welkesnelheiddegenoemdeontwikkelingen zichookindetoekomst zullen
voordoen valtmoeilijk tezeggen.Ook devraagofzichopdelangere termijn
eennieuwdominerend typeprimaire leefvormen zaluitkristalliseren, ismoeilijk tebeantwoorden.
Indithoofdstuk zalstilgestaan wordenbijenkeleontwikkelingen indesfeer
vanprimaireleefvormen endaarmeesamenhangende gedragspatronen. Centraalhierbijstaatdekwestievandezogenoemdeindividualisering. Vervolgens
zalworden nagegaanwelkeconsequentiesdezeontwikkelingen kunnen
hebben voorhet stelselvansocialezekerheid. Inconcreto gaat hetom
ontwikkelingenals:
- detoegenomen arbeidsparticipatie van (gehuwde)vrouwen;
- deafname vanhetkindertal;
- detoenamevanhetaantalechtscheidingen enhetaantal eenoudergezinnen;
- hetvroegerzelfstandig worden van oudere kinderen;
- veranderingen indefeitelijke huishoudensstructuren;
- veranderingen indeopvattingen overhet alofniet gezamenlijk inrichten
vanhetpatroon vanwonen,werken,verdienen,verdelen,hetverzorgen
vankinderen,hetvoorzien inhetonderhoud van eenpartner, het aangaan
enonderhouden vaneen(vaste)relatie.
Aldezeveranderingen tezamenhebben voorhet stelselvan sociale zekerheidenkelemoeilijke dilemma'sopgeleverd,diegecentreerd zijn rondom het
themaindividualiseringversusbehoefte. Daarbij rijst devraag ofhetequivalentiebeginseldanwelhetbehoeftebeginsel dient teworden toegepast. Welke
eenheiddientgekozenenaangehouden tewordenalsinkomenseenheid,en
welkealsuitkeringseenheid?Welkerelatiesdienen tebestaan tussen hetwoonverbandendeinkomensbronnen, tussen zorgverplichtingenjegenspartnersof
ex-partnersenjegenskinderen?Watdient deverhoudingtezijn tussen dezorg
vandeoverheidvoorvoldoendebeschermingvandeintiemesfeer (privacy)en
' E. Shorterïfo. making of themodernfamily; New York, Basic Books, 1975.
Van LoghumlSlatem H 9 7 ^ " ^ Z ''"'' **" i n l e i d e n d e ' gezinssociologische beschouwing;Deventer,
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denoodzaak tot hetinwinnen vanwaarheidsgetrouwe informatie? Inhoeverre
isdekeuzevandeleefvorm afhankelijk gewordenvanberekenendgedrag?
Vanaldezevragen wordt indithoofdstuk vooralhetprobleem vande
individualiseringinrelatietot deveranderende huishoudensstructuur
onderzocht.
Het begripindividualiseringwordt invelebetekenissen gebruikt.Soms
gebruikt menhet omeenfundamentele sociaal-cultureleontwikkelinginde
westersewereld aantegeven.Vaakwordt het ookgebruikt tertyperingvan
structurele ontwikkelingen alshierboven genoemd.Maarookwordthet
begripgebruikt inverband metbeleid.BijdeuitvoeringvandeAlgemene
Bijstandswet spreekt menbijvoorbeeld vanindividualisering wanneermenlet
op de'bijzondere omstandigheden vanhetgeval'.Indezezinkomt hetbegrip
ook voor bijdeindividualiseringindestrafrechtspleging ofbijdeindividualiseringinhet onderwijs. Vooralonder invloedvandebewegingvoorde
emancipatievan vrouwen komthetbegripindividualiseringechtersteedsmeer
naar voren indesfeervan desocialezekerheid endebelastingheffing. Hier
slaat individualiseringindesocialezekerheid concreet op bijvoorbeeld:
- afschaffing vanhet kostwinnersbeginsel;
- deaanpassing aan dederde EG-richtlijn;
- degelijkheid vanbehandeling inde arbeidsongeschiktheidsregelingen;
- de anti-cumulatiebepalingen.
Hierbij wordt hetgezinsmodel geplaatst tegenoverhetindividualiseringsmodel.Inhetgezinsmodel wordt ervan uitgegaan datpartnersvooreikaars
levensonderhoud verantwoordelijk zijn. Dezewederzijdse onderhoudsplichtis
in onzehuwelijkswetgeving verankerd. Inhetgezinsmodelwordtaansluiting
gevonden bijdesolidariteitsgedachte dieaan devolksverzekeringen tengrondslagligt.Inhet individualiseringsmodel staat eenbenaderingcentraal dieuitsluitend uitgaat vanindividuele rechten enplichten,dusgeheel onafhankelijk
van desocialebindingenvan hetindividu. Ditindividualiseringsprincipeis
onder meeringegeven door deopvatting dat economischezelfstandigheideen
belangrijke, zoniet noodzakelijke voorwaardeisvoordeemancipatievan
vrouwen. Voortbouwend opdeindividueleprimaire inkomensvormingdientin dezegedachtengang-ook desecundaire inkomensvorminggeheelgeïndividualiseerd totstandtekomen.
Ookindithoofdstuk zalhet begripindividualisering inverschillendebetekenissen wordengebruikt,zodat hetnu eensbetrekkingzalhebben opmaatschappelijke ontwikkelingen,dan weeropontwikkelingen inhet beleid.Welke
betekenisaan deordeis,zalduidelijk uit decontext blijken.
5.2 Veranderendeprimaireleefvormenen individualisering
5.2.1 Veranderingen in dehuishoudensstructuur
Deveranderingen inverschillende huishoudensvormengedurendede
periode 1930-1981 endeabsoluteaantallen huishoudens in 1981 worden
getoond intabel 5.12. Dehuishoudens bestaandeuiteenechtpaarmetkinderen vormen met43 procent onmiskenbaar nogaltijd degrootstecategorie,al
blijft dezedelaatstedecenniainomvangachterbijdetotaleontwikkelingvan
het aantalhuishoudens.Bovendien daalt hetaantalgezinnenmetkinderen
sinds 1977 ook inabsolutezin.Oorzaken hiervan zijn eenteruglopend kindertal,eentoenamevanhetaantalkinderlozehuwelijken eneenverlengingvan
de'lege-nest-fase' (kinderen wonenvroegerzelfstandig;ouderslevenlanger).
Elkvandezelaatsteontwikkelingen heeft geleidtot eenrelatiefsterkegroei
van hetaantal echtparen zonder(inwonende) kinderen. Tweepersoonshuishoudensvandit typenementhansqua aantal dederdeplaatsinonderallehuis-

' Zie ook- M.J.H. Ploegmakers en L.Th. van Leeuwen, Veranderendehuishoudens in Nederland;
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 's-Gravenhage, mei 1983.
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houdensvormen, maarookhun aantal vertoont sinds 1977eendaling. Hoofdoorzaken daarvan lijken tezijn eenverhoogd echtscheidingsrisico eneen
mindergrotebelangstellingvoorhet huwelijk. Voorbeidecategorieëngezinshuishoudensgeldtdathetaantal inwonende 'anderen' (familieleden, dienstpersoneel)sterkisafgenomen.
Tabel5.1 Gemiddeldejaarlijkse mutatiespertypehuishouden, 1930-1981 (in % vanhet aantal
huishoudensvanhetdesbetreffende type)
gemiddeldejaarlijkse toename

'30-*47

'47-'56

'56-'60

'60-71

'71-'77

'77-*81

aantal
huishoudens
1981
(x 1000)

eenpersoonshuishoudens

M
V

0,27

3,61

5,50

6,95
4,59

—0,02
4,01

11,85
6,64

415,4
736,9

gezinshuishoudens
—volledig

E
E+ K

2,15

2,33

2,21

2,48
1,82

4,13
1,49

—0,31
—0,16

1.141,6
2.185,7

E+A
—0,84
E+K+A

—2,03

3,24

—1,44
—2,73

—9,55
—10,38

—7,01
—11,81

20,2
33,2

M+K
V+K

2,35

—1,60

0,73

1,28

1,49

8,12

292,1

M+K+A —0,51
V+K+A

—4,84

—0,09

—1,60

1,56

—2,81

23,2

0,44

0,00

2,47

0,25
0,43

13,99
6,98

13,71
1,91

188,6
100,0

1,49

1,68

2,57

2,15

2,22

2,24

5.155,la)

— onvolledig

niet-gezinshuishoudens
alle huishoudens

M+A
V+A

Bron: M.J.H. Ploegmakers en L.Th. van Leeuwen, HuishoudensinNederland: tweedecennia
verandering; eenstatistischeanalyseoverdeperiode 1960-1981; (nog niet gepubliceerd).
E: Echtpaar
K: Kind(eren)
M: Man
V: Vrouw
A: Ander(en)
a) inclusief 18.200 huishoudens waarvan de samenstelling niet bekend is.

Decategoriealleenstaanden isthansnetietsgroter dan decategorie echtparen zonderkinderen. In 1981 waren er 1,15miljoen alleenstaanden,en
daarmeenamen eenpersoonshuishoudens quaaantal detweedeplaats invan
allehuishoudenstypen.Sinds 1947heeft degroeivan de eenpersoonshuishoudenssteedsduidelijk bovenhetgemiddeldegelegen.Delaatstejaren ligtdie
groeizelfsverdaarboven,namelijk 8,4procent perjaar tegenover 2,2procent
voorallehuishoudenstezamen.Degroeivan het aantal alleenstaanden is
doorverschillendefactoren veroorzaakt. In deeersteplaatsisdegemiddelde
levensduur deafgelopen decenniagestegen.Degrootstesubgroep bijde
alleenstaandenwordtgevormddoor deverweduwden (47% in 1977) Omdat
tSZ
levensduurvanvrouwen hoger isdan dievan mannen,ishet
aandeelvanvrouwelijke alleenstaanden indeoudere leeftijdsgroepen ongeveer
Z
0t
t!Zas eC
° ^"°
f u d a t V3n m a n n e n ' I n d e t w e e d e P^ats in, vooral inhet
n, Um d e h u w e l i k s f r e
lerSnfH v , '
J
q^ntie afgenomen ende huwelijksleeftijd
verhoogd.Veeljongeren verlatenreedsgeruimetijd voorzijinhet huwelijk

100

treden het ouderlijk huis.Vooraltussen 1960en 1971 isdaardoorhetaantal
jongeren onder dealleenstaanden relatief snelgegroeid;nadien ishetgroeitempoietsverminderd 3.Dederderedenvoordegroeivanhetaantalalleenstaanden istevindenindeaanwezigheid vanbuitenlandsewerknemers.De
sterkefluctuatiesindeontwikkelingvanhet aantal mannelijke alleenstaanden
sindsdejaren zestigkunnen hierdoorwordenverklaard;onderinvloedvande
gezinshereniging onderdezebuitenlandersvertoondehetaantal mannelijke
alleenstaanden indeperiode 1971-1977zelfseenlichtedaling.Delaatste
belangrijke redenvoordegroeivan hetaantalalleenstaanden isgelegeninde
sterketoenamevanhetaantalechtscheidingen.Ookhetaantaleenoudergezinnen isdaardoor zosterkgegroeid,datdezethansdevierde belangrijke
huishoudensgroep vormen.
Eenoudergezinnen ontstaan zoweldoorverweduwingalsdoorechtscheiding,
waarbij heteerstealsoorzaak frequenter voorkomt danhettweede.De cijfers
worden overigensvertekenddoordat ookalleenstaandeoudersmetvolwassen
inwonende kinderen onder dedefinitie vaneenoudergezinnen vallen.Zij
vormeneenderdevanhetaantaleenoudergezinnen. Laatmendezecategorie
buiten beschouwing,dan blijkt vanderesterendeeenoudergezinnen nog
slechts 19procenttewordengevormddoorweduwenenweduwnaarsmet
minderjarige inwonendekinderen 4.Verrewegdemeesteeenoudergezinnen
metminderjarige kinderen zijn ontstaan doorechtscheiding,waarbij kan
worden opgemerkt dat onder degescheiden oudersmetkinderen in 1977acht
maalzoveelvrouwen warenalsmannen.Degemiddeldejaarlijkse toenamein
het aantalechtscheidingen bedroegtussen 1965en 1982nietminderdancirca
10procent.Kort na 1971 iseensterkinhaaleffect waarneembaar nadeliberaliseringvandeechtscheidingindatjaar (eenstijgingmet29%in 1972).Inde
jaren daarna isdetoenameietsgezakt,maar zijstijgt weerrond 1980totcirca
9,5procentperjaar5.
Decategorievanbijna 300.000huishoudensdienunogresteert iseenheterogeengeheel.Dezeniet-gezinshuishoudens zijnvanaf 1970sterk inaantaltoegenomen.Vooreenbelangrijk deelbetreft hetniet-huwelijkseofvoorhuwelijkse samenlevingsvormen metvastepartners.Rondhun twintigstejaarleven
evenveelvrouwen gehuwdalsongehuwdsamen;op30-jarigeleeftijd is80procentvan devrouwengehuwd;5procent leeft dannogongehuwdsamen6.
Wanneerechtervastetweerelatiesenhuwelijken bijelkaarwordengeteld,zijn
deveranderingen na 1970mindergroot dan zijopheteerstegezicht lijken.
Voorhetaantalhuishoudensendeomvangervanisdeontwikkelingvanniethuwelijkse relatievormen vansecundair belang;naarhun aardmogentweerelatiesvangehuwden enniet-gehuwden echterniet zondermeerworden
gelijkgesteld. Inhet laatstegevalgaat hetvakeromkortdurende enmeervrijblijvende relaties.Degemiddelde samenwoningsduur vannietgehuwdepartnersloopt van 11/3jaar bij 18-tot 22-jarigevrouwen,tot 4jaarvoor 28-tot
37-jarigevrouwen7.
Naasthetongehuwdsamenwonen komenopkleineschaalooknogandere
samenlevingsverbanden voorwaarbij sprakeisvan niet-gezinshuishoudens.
Sindsdejarenzestigisvooraldoorjongeren metwoongroepengeëxperimenteerd. Zowelnaarhun aard alsnaardemotieven vandedeelnemerslopen
dezewoongroepen uiteen. Inveelgevallen ishetlevenineenwoongroepeen
overgangsfase voorjongeren diewelhet ouderlijk huisverlaten hebben,maar
diezichnogniet willenvastleggen opeenleefpatroon voorlangere termijn.
Kwantitatief isdezewoonvormvooralsnogvanweinigbelang.

5

Ibid.
K. van Gelder,Éénoudergezinnen incijfers; Nederlands Instituut voor Maatschappelijk Werk
Onderzoek, 's-Gravenhage, 1984.
5
A.S.F.M. Aarts,De betekenis vandeABW voordescheidingspraxis; Nijmegen, april 1984.
6
Centraal Bureau voor de Statistiek, Onderzoekgezinsvorming1982; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984.
' Centraal Bureau voor de Statistiek, Woningbehoefteonderzoek 1981; s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984.
4
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Detolerantietenaanzienvanleefpatronen dieafwijken vanhet traditionele
huwelijk, istoegenomen. Echtscheidingenbewustekinderloosheid worden
thansinruimemategeaccepteerd. Ook hetongehuwd blijven ismeeraanvaardgeworden (zietabel 5.2).Degrootste veranderingen hebben zichhieral
inhetbeginvandejaren zeventigvoltrokken.
Tabel 5.2 Oordeel over enkele aspecten van het huwelijk, 1965,1975 en1983 (in % van alle
respondenten)
1965

1975

1983

Kan bewuste kinderloosheid
bij echtpaar billijken

21,7

70,4

85,3

Acht echtscheiding bij een slecht huwelijk toelaatbaar dan
wel beter, ook als er nog kinderen thuiswonen

51,7

90,9

93,1

Gehuwden zijn in het algemeen
gelukkiger dan ongehuwden; niet mee eens:

39,9

65,1

82,2

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal encultureelrapport1984; 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1984,blz.301.

Deacceptatievanniet-gehuwde samenlevingsvormen isvan recenter datum.
Alleen alhetfeit datpasvanaf 1980vragen hierover inhet onderzoek naar
cultureleveranderingen vanhet SCPzijn opgenomen,wijst hierop.Slechtshet
samenwonen ineencommune wordt nogdoor dehelft van debevolking
afgewezen (zietabel 5.3).
Tabel 5.3 Oordeel over een aantal nieuwe samenlevingsvormen, 1980 en 1983(in % van alle
respondenten)
keurt af

keurt goed/kan
niet schelen

1980

1983

1980

1983

samenwonen als voorbereiding
op het huwelijk

20,1

16,9

79,9

83,1

samenwonen zonder dat men
wil trouwen

33,2

27,7

66,8

72,3

samenwonen in commune

52,8

50,7

47,2

49,3

centraal wonen

37,9

35,0

62,1

65,0

samenwonen van homoseksueel/
lesbisch paar

17,3

20,9

82,7

79,1

2,2

2,0

97,8

98,0

13,9

12,2

86,2

87,8

als alleenstaande wonen
'lat-relatie'

Bron:Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal encultureelrapport 1984;'s-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1984,blz.302.

Samenwonen(vooralalsvoorbereidingopeenhuwelijk) enzogenoemdelatrelaties('livingapart together')zijn duidelijk meergeaccepteerd danvormen
vangroepswonen. Overhetgeheelgenomen keurt eenruime meerderheid
andereleefvormen dan hettraditionelegezingoed,althans menwilzichgeen
oordeel aanmatigen overdemensendieervoor kiezen.Voorlopiglijkt echter
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eenruime meerderheiddevoorkeurtegevenaanrelatievormen metéénvaste
partner8.
Wanneermendejongste ontwikkelingen beziet,kan menconcluderen dat
het huishouden vangehuwden metthuiswonendekinderen,eninmindere
matehethuishoudenvangehuwdeninhetalgemeen,kwantitatief aanbelang
heeft ingeboet. Eenopdedriehuwelijken looptthansdekansdoorechtscheidingteworden ontbonden. In 1982werden zelfsmeerhuwelijken ontbonden,door dedoodofdoorechtscheiding,dangesloten». Anderehuishoudensvormen,metnamedeeenpersoonshuishoudens zijn inopmars.Hetisde
vraagofenhoesneldezetrend zichzalvoortzetten. Duidelijk isiniedergeval
datprimaireleefvormen van niet-gehuwden zicheenplaatsverworvenhebben
naast het huwelijk. Vooral onderjongeren komt hetongehuwd samenwonen
veelvuldigvoor. Vandevrouwen geborentussen 1955 en 1959bijvoorbeeld,
hadop22-jarigeleeftijd 25procent ooit ongehuwdsamengewoond.Voor
dezelfde leeftijdsgroep laghetpercentage 10jaar eerderopcirca 610.
Uithetvoorgaandezalduidelijk zijn datindeachteronsliggendejareneen
sterkediversificatie van huishoudenstypen isopgetreden.Daarnaast isookhet
aantal huishoudens waarvan eenendezelfde persoon gedurendezijn ofhaar
levendeeluitmaaktgrotergeworden. Dit impliceertdatdeduurzaamheidvan
samenlevingsverbanden beperkter isgeworden.Tenslotteishetaantalhuishoudensveelsterkertoegenomen dan opgrond vandebevolkingsgroeimocht
wordenverwacht.Ditbetekent dat degemiddelde omvangvaneenhuishouden isafgenomen, eenverschijnsel dat metdeterm huishoudensverdunningwordt aangeduid. Uittabel 5.4blijkt datwordtvoorspelddat dezelaatste
ontwikkelingzichindekomendejaren zalvoortzetten.
TabelS.4 Huishoudensnaarhetaantal personendatdaarvandeeluitmaakt, 1960-2000(in'
totaal aantal huishoudens)

i vanhet

jaar

lof 2
personen

3 of 4
personen

5 of meer
personen

totaal

gemiddelde
huishoudensgrootte

1960
1971
1977

36
43
48

37
37
38

27
20
14

100
100
100

3,50
3,15
2,89

1980
1985
1990
1995
2000

50
54
59
61
63

38
37
35
33
32

12
9
6
6
5

100
100
100
100
100

2,81
2,65
2,53
2,47
2,44

Bron: Bureau voor Strategisch Marktonderzoek, Trendrapport volkshuisvesting1982; Delft, 1983,blz.
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Degemiddeldegrootte vaneenhuishouden zouvolgensdezeprognose
afnemen van 3,50personen in 1960tot2,44in2000,alzouhetprocesvan
huishoudensverdunning na 1990welenigszinstragerworden.Het totaal aantalhuishoudenszougroeientot 6,3miljoen in2000.Alséénvandeoorzaken
vandehuishoudensverdunning wordtdeontwikkelingvanhetaantalinkomensbronnen genoemd.Vanaf 1900isdeverhoudingtussen het aantalinkomensbronnen enhet aantal huishoudensbetrekkelijk constant geblevenop
gemiddeld 1,6inkomenperhuishouden. Hetisechtervoorbarigomopgrond
8

Nederlands Interuniversitair Demografisch Instituut, RelatievormeninNederland; eenverkennend onderzoek; intern rapport nr. 28,Voorburg, 1984.
' A. Vossen, 'Echtscheidingzal voorlopig blijven toenemen';Demos,februan 1985, Iejaargang
nr. 2, blz. 9-12.
10
Centraal Bureau voor de Statistiek, Onderzoekgezinsvorming 1982, op.ctt.
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vandeparallellegroeivanhetaantalinkomensbronnen enhetaantalhuishoudensteconcluderen tot eencausaalverband tussendezebeide.Zelfsindienzoeenverband zoubestaan,dan nogishetwaarschijnlijk dat hetproces
vanhuishoudensvorming ooksterkwordt bepaald dooreengegroeid patroon
vangewoonten,verwachtingenenaspiraties.Het SCPverwacht dan ook dat
dehuidigedalendetrend indeinkomenshoogstens de huishoudensvorming
vanjongeongehuwden benvloedt. Welzaldezwakkeeconomische situatie,in
combinatiemeteenvoortgaandehuishoudensverdunning, waarschijnlijk
leidentot eenversoberingvanhet wonen ".
5.2.2 Veranderingen in rolpatronen
Uitdevorigeparagraaf bleekdat dehuishoudensstructuur indeloopvan
detijd pluriformer isgeworden.Betrekken wehierinook het gedragvande
afzonderlijke ledenvaneenhuishouden endelevensstijlen, dan zalblijken dat
ookindatopzicht sprakeisvaneentoegenomen diversiteit. Dezeontwikkelingenhebben belangrijke gevolgen voor dewijzewaarop het stelselvansocialezekerheid inonzesamenleving functioneert.
Degrondslagen vandat stelselwerdengelegd indetijd dat deeerste fase
vandeindividualiseringhaarvoltooiingnaderde.Indiefase warendemeer
omvangrijke leefeenheden goeddeelsverdwenen,enwashetkerngezinvan
tweegehuwdepersonenpluseenaantal afhankelijke kinderen demeestgangbareprimaireleefvorm geworden.Hetaantal ongehuwden was betrekkelijk
gering.Dezesituatiedrukteduidelijk haar stempelophetstelselvansociale
zekerheid. Erwerddaarbij indeeersteplaatsuitgegaan van eengehuwdeman
metwerkbuitenshuis,dieeenvrouwenkinderenonderhoudt. Het feit dat
vrouwenniet buitenshuis hoefden werken,werd alseenbelangrijke verworvenheidbeschouwd.Het kerngezinwerddaardoor deeenheid waarvan de
overheidinbeginseluitging.Onderhoudsverplichtingen tussengeneratiesbestonden wettelijk nogwel,maarhadden inhet maatschappelijk verkeer alaan
belangingeboet,metuitzonderingvan dievan oudersvoorhun thuiswonende
kinderen.DeAOWendeABW,welkelaatstegeenintergenerationeleinkomenstoetskent,vormen hiervandeneerslag.
Sindsdienisdemaatschappijweerverderveranderd.Hoewelhetzojuistbeschrevenprocesvan 'gezinsindividualisering' waarschijnlijk nognietgeheelis
voltooid,isgaandewegeentweedeindividualiseringsfase opganggekomen
waarbijhetindividuintoenemendematedenadruk krijgt n.
Aanderelatiesdiehetindividu indeprimairelevenssfeer aangaat, kunnen
volgensStraver vijffuncties worden onderscheiden, waarmeedethansbestaandegroteverscheidenheid aan relatievormen beschreven kan worden n.
Elkefunctie verwijst naar eendeelaspectvaneenrelatie,waarover tussen de
partners bepaaldeafspraken kunnen worden gemaakt. Niet elkefunctie hoeft
overigensiniedererelatievoor tekomen.
Interpersoonlijke behoeftenbevrediging (affectie) iseeneerstefunctie. Men
moetbesluitenwatmenvanelkaarmagverwachten,inhoeverre de affectie
exclusiefisennietaan derdentoekomt eninhoeverredeseksualiteit exclusief
is.Detweedefunctie ishetonderdak. Zalmenwelofniet bij elkaarwonen?
Zijn erprivé-ruimten alsmenwelsamenwoont?Hiervan onderscheiden isde
derdefunctie,dezorgvoorhethuishouden.Wiemoet watdoen?Hoeworden
dekosten vanhethuishouden verdeeld?Devierdefunctie isdezorgvoorhet
inkomen.Zaldeeendeanderonderhouden ofandersom?Zalmen afhankelijkvandesituatieverantwoordelijkheid voorelkaardragen?Ofzalelkvoor
zichzorgen?Tenslotteiserdezorgvoor kinderen. Zullen zedeeluitmaken
vanderelatie?Wiezalervoorzorgen?
Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaalen Cultureelrapport 1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984,blz. 118.
12
G.A. Kooy, op.cit.
H vt\StraH;rA'Leefvormen,
basisintenties en enige consequenties'; in: C.J. Straver, A.M. van
R o b e r t Tweerelaties
Sams
1980
'
andersdanhet huwelijk;Alphen aan den Rijn/Brussel,
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Hoewelineentweerelatieinprincipevoorelkecombinatie vanfuncties kan
wordengekozen,constateert Stravernietteminenkeledominante keuzepatronen. Centraal daarbij staat devraagofdepartners kiezenvoor wederzijdse
verantwoordelijkheid dan welvoorzelfstandigheid tenopzichtevanelkaar.
Opbasisdaarvan kunnen tweehoofdtypen vanhuishoudenswordenonderscheiden,namelijk de'samen delers'ende'samen zelfstandigen'. Vooralin
economisch opzicht manifesteren zichduidelijke verschillen tussen dezetwee
hoofdtypen.
Echtparen diehunlevenvolgensdeinhet 'klassieke'huwelijksmodelvastgelegderolverdelinghebbeningericht,kunnen totde 'samendelers'worden
gerekend. Ineconomisch opzicht blijkt het 'samen delen'dan uithetfeit dat
dekostwinner isgehouden deoverigegezinsleden 'het nodigete verschaffen'.
Hoeweldezeformulering ernaardelettergenomenopzoukunnen duidendat
deaard vanderelatieeenzijdig wordt bepaald,blijkt indepraktijk meestal
weldegelijk spraketezijn vaneenheidensaamhorigheid. Partners aanvaarden
volledigeverantwoordelijkheid voorelkaarendoenzoveelmogelijk samen.
Deindividuele behoefte aanprivacyisbeperkt.Alsbeidepartners aleenbaan
hebben,vloeit ditniet zozeervoortuit eenstreven naar economische zelfstandigheid,maarveeleeruit dewensofdenoodzaak omhetgezinsbudgette
verruimen.
De'samen zelfstandigen' wijzen economischeverantwoordelijkheid voor
elkaar af. Menwilelkaarniet onderhouden. Omdat deoverheid ledenvaneen
huishouden inbeginselgeenzelfstandige uitkeringsrechten toekent, bijvoorbeeldbijlangdurigewerkloosheid,ontstaan binnendegroep'samen zelfstandigen'zekereambivalenties. Sommigen besluitenalsreactiehierop,dantoch
maarwel'samentedelen',anderen doen dit alleenonder watzijzienalsdruk
vandeoverheid,dieeenwerklozehuisgenoot zonderenigeigeninkomenlaat.
Overigensdienthierbij opgemerkt datdetweedeling 'samen delen'-'samen
zelfstandig' nietpersesamenvalt metdetweedelingtussen gehuwdenongehuwdsamenwonenden. Welblijkt, onder meeruiteenAmerikaansonderzoek,dat ongehuwden binnen éénsamenlevingsverband vaker'samen zelfstandig'zijn dangehuwden I4.Nederlands onderzoek naardeopvattingvanjongerenhieroverwijst indezelfde richting.Jongeren dievoornemens warente
huwen zondereerstsamentewonen,haddeneenmeertraditionele houding
tenaanzienvan detaakverdelinginhethuishouden endeexclusiviteit vande
relatiedanzijdiewildensamenwonen zonder tehuwen.Jongeren diealvorens
tetrouwen eerst willensamenwonen,nemeninditopzichteentussenpositie
in15.
Tenbehoevevan ditrapport iseenonderzoek uitgevoerd onder eenrepresentatievesteekproef uitdeNederlandse bevolkingvan 18jaarenouder.
Daarbij isgevraagd naar opiniesovereenaantalaspectenvandeverantwoordelijkheid vanniet-gehuwdesamenwonendepartnersjegenselkaar. Enkele
resultatenzijnvermeldintabel 5.5.Daaruit blijkt datzijdieongehuwd
samenwonen overhetalgemeenmeerindividuelezelfstandigheid voorstaan
dan gehuwden.Ingrotelijnen stemt ditresultaat overeen metdeconclusies
dieStraver ontleent aan zijn (beperkte)onderzoek onder niet-gehuwdsamenwonenden 16.
Eenvandesymptomen vanhetindividualiseringsproces isdat dearbeidsparticipatievan vooralgehuwdevrouwen sterkisgestegen.Goldhetinde
jaren vijftig alseenbelangrijke verworvenheid datvrouwen nietbuitenshuis
hoefden werken,indejaren zestignamdevraagnaargoedkope(vrouwenarbeidsneltoeenhet aanbod eveneens.Indejarenzeventigwerdmeerenmeer
gesproken vanhet recht vanvrouwen ombuitenshuistewerken.Vaakging
'« LJ.Weitzmann, 'Contracten voor intieme relaties';in:Samenleveninmeervoud;juridische en
sociologischeaspectenvan het samenwonen zonderhuwelijk; onder redactie van C D . Staal en L.J.
Straver, Alphen aan den Rijn/Brussel, Samsom, 1981.
. . .
» J.J. Latten, 'Over trouwen en samenwonen onderjongeren';Bevolkingengezin,juni 198J,nr.
1, blz. 5-26.
16
C.J. Straver, op. cit.
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Tabel 5.5 Opinies overdeonderhoudsplicht van ongehuwd samenwonenden, naar leefsituatie van de
respondent, 1984(in %van allerespondenten; n=637)
eenouder-•ongegezinnen huwd
samenwonenden

vraag

antwoord

totaal

gehuw- alleenden
staanden

Alsmensen samen door het
leven willen gaan, hoeft dat
niet tebetekenen dat ze
elkaar willen onderhouden.
Als zedat willen, moeten ze
hun zelfstandige uitkeringsrechten behouden.

- sterk mee eens
- mee eens
- noch mee eens,
noch mee oneens
- mee oneens
- sterk mee oneens

5
31

3
29

8
38

17
27

15
43

22
31
7

23
35
8

22
25
4

25
21
10

11
22
0

Samenwonen isniet hetzelfde alsgehuwd zijn.
Daarom ishet niet eerlijk
om mensen die niet gehuwd
zijn, maar wel samenwonen,
ten aanzien van hun uitkeringsrechten toch als
gehuwden te behandelen.

- sterk mee eens
- meeeens
- noch mee eens,
noch mee oneens
- mee oneens
- sterk mee oneens

4
27

4
28

3
26

7
10

0
43

19
38
9

19
41
8

17
38
13

35
36
10

15
27
6

Bron: WRR.

hethierbij omdeeltijdwerk metrelatief geringeinkomsten,dat naasthethuishoudelijk werkwerdverricht (zietabel 5.6en 5.7).Terzijde zijhierbij aangetekenddat degroteredeelnamevan vrouwen aan het arbeidsproces inveelgevallennognauwelijks heeft geleidtot herverdelingvanhuishoudelijke taken 17.
Tabel5.6 Deberoepsbevolking naargeslacht, 1899-1982(in %vandetotale beroepsbevolking)
jaar

mannen

vrouwen

totaal

1899
1920
1930
1947
1960
1971
1980
1982

77,5
76,8
76,0
75,6
77,7
74,1
69,2
67,7

22,5
23,2
24,0
24,4
22,3
25,9
30,8
32,3

100
100
100
100
100
100
100
100

Bron: WRR op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek, 85jaren statistiek in tijdreeksen;
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984,blz. 76-77. Centraal Bureau voor deStatistiek, Statistisch
zakboek 1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984,blz. 122.

Tabel 5.7 De afhankelijke beroepsbevolking met een werkweek korter dan 25uur, 1971-1982 (in %van
detotale afhankelijke beroepsbevolking)
1971
mannen
vrouwen
totaal

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980a'1981a)1982a)

1,3
20,8

1,6
23,4

1,8
26,1

2,0
28,6

2,2
30,9

2,1
31,5

2,1
31,8

2,2
31,8

2,2
3l's

2,3
31,6

2,4
31,3

^
31,2

6,4

7,4

8,4

9,4

10,3

10,5

10,7

11,0

11,3

11,5

11,7

12,0

2,4

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt 1982;
's-Gravenhage, 1982,blz. 18.
a)voorlopige cijfers
17

Sociaal en Cultureel Planbureau, Een week tijd; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Waarblijft de tijd; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983.
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Desterketoenameinhetaanbod vanarbeid vangehuwdevrouwen hangt
samenmet eenveelheidvanfactoren, zoalsdebetereopleiding detoegenomen mechanisatie inentenbehoevevanhethuishouden enhetteruglopen
vanhetaantal kinderen.Erisookeentoenemendaantalhuishoudenswaarvangeenkinderen deeluitmaken. Daarnaast groeiensteedsmeerkinderen op
buitentraditionelegezinnen,vooralbijgescheiden moeders.Eenvandevoornaamsteuitgangspunten vanhetbestaandestelselvansocialezekerheid namelijk datvrouwen onderhouden wordendooreenmannelijke kostwinneren
daardoor indegelegenheid zijn kinderen optevoeden,heeft doordeze
ontwikkelingen aanrelevantieingeboet.
Deondergeschiktepositievandegehuwdevrouwtenopzichtevanhaar
echtgenoot ishierbij indeloopvandetijd veranderd ineenmeer gelijkwaardige.Hettoegenomen zelfbewustzijn vanvrouwen,hun toegenomen maatschappelijke participatie,alsook devereenvoudiging vanechtscheidingsprocedureshebbenhiertoebijgedragen. Detoegenomen kansopechtscheiding
maakt tevensdathethuwelijk voorveelvrouwengeenveiligeeindbestemming
meeris.Dekansdat zijerooit weeralleenvoorkomen testaan,isveelgroter
geworden. Hetindewetbeschreven huwelijksmodelstemt minder vaakdan
vroegerovereen metde werkelijkheid.
Opbasisvan nubekendegegevensisnietgemakkelijk vasttestellenhoe
dezeindividualiseringzichindetoekomst verderzalontwikkelen. Wanneer
mendeprognosesvanhetarbeidsaanbod vangehuwdevrouwen bezieten
wanneer menhunarbeidsparticipatie internationaal vergelijkt, wordt duidelijk
dat hiervoorlopignoggeenbovengrensisbereikt. Het CPBrekent rond2000
opeenparticipatiegraad van 55à60procent voorgehuwdevrouwentussen25
en40jaar.Omdat ermeerindeeltijd gewerktzalworden,zoudeparticipatie
uitgedrukt inarbeidsjaren tussen 30en40procent liggen(zietabel 5.8).Daarbijmoetworden aangetekend datdeparticipatiegraad vanmannen voortdurend zoudalen,ookinabsolutezin.
Tabel5.8 De participatiegraad vanvrouwenopdearbeidsmarkt,inpersonen eninarbeidsjaren, 19802010(in % vanhettotaal aantal vrouwenvandebetrokken leeftijdsgroep)
personen

arbeidsjaren

leeftijd

1980

1990

2000

2010

1980

1990

2000

2010

15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

51,7
57,4
35,3
31,5
35,7
33,4
27,2
20,2
13,3
6,0

54,8
66,9
49,1
45,8
45,9
44,8
40,3
33,9
19,7
6,8

59,8
69,4
58,9
55,5
54,5
52,8
48,0
42,3
31,7
6,8

59,8
69,4
63,9
61,7
61,4
58,6
54,1
47,5
37,5
8,8

46,7
48,5
25,0
17,5
19,7
19,0
15,9
12,0
7,6
3,4

52,1
57,1
34,3
25,4
25,1
24,0
22,1
18,3
10,5
4,3

56,9
59,2
41,3
30,8
29,6
28,1
26,2
22,8
16,8
4,9

56,9
59,2
44,9
34,2
33,2
31,0
29,3
25,5
19,8
6,3

Totaal

27,5

36,4

42,5

44,7

17,5

21,8

24,9

26,0

Bron: W. Wong,Herzieningvandevooruitberekening van het trendmatige arbeidsaanbodvan1980tot
2010;Centraal Planbureau, 's-Gravenhage, oktober 1984.

Steedsmeervrouwen zullendoor arbeid eenzodaniginkomenverwerven
dat economischezelfstandigheid binnenhethuishoudenvoorheneenfeitis.
5.2.3 Primaireleefvormen in het huidigestelselvan socialezekerheid
Hetbestaande stelselvan socialezekerheid is,alsgezegd,insterkemate
geëntophuishoudensvanhettraditionelegezinstype.Decriteriaopgrond
waarvan eensamenlevingsverband alsgezinwordt aangemerkt,lopenechter
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perregelinguiteen.Meestalwordt indieregelingen rekeninggehouden met
behoeften dievoortvloeien uitdeomvangvan het huishouden (verdisconteringvaneventueleschaalvoordelen),maardaarnaast ook met behoeften die
hetgevolgzijn vandeaanwezigheidvan anderepersonen inhet huishouden
(verdisconteringvanonderhoudsrelaties). Indepraktijk lopen dezebeide
typen behoeften door elkaar,dochvooreenheldere analysedient men zete
scheiden.Zozijnersituatieswaarin welschaalvoordelen bestaan maargeen
onderhoudsrelatie (studentenhuizen,internaten),maar ooksituaties waarin
geenschaalvoordelen bestaan,maar weleenonderhoudsrelatie (zeemanshuwelijken).
Uitkeringen krachtensdeAlgemene Bijstandswet worden inbeginseltoegekendaan huishoudens.DeABWgaat derhalveuit vaneenvolledige onderhoudsplicht tussendeledenvaneenhuishouden enbaseert zichdaarmee op
degangbarepraktijk inhettraditionelegezin.Ookinanderesocialezekerheidsregelingen meteenwaarborgfunctie wordt inmeerdere ofmindere mate
uitgegaanvaneengezinssituatie.Enkelevoorbeelden volgen hieronder:
- deWW,deWWVendeWAO-enbinnenkort mogelijk deZW-kennen
eenminimumdagloonbepaling voor kostwinners. Deminimumdagloonbepalingiseropgericht tevoorkomen dat deuitkeringvoor eengezinmet
slechtséénkostwinner beneden het sociaalminimum van eengezinterecht
komt;
- dekeerzijdevandeminimumdagloonbepalingen indezeregelingen isdat
uitkeringen voorkostwinnersworden verlaagdalsdepartner eeneigen
inkomen heeft uit arbeid ofviaeenuitkering;
- voordepartner van degehuwdeuitkeringsgerechtigde diekrachtensdezelfde regelingen aanspraak maakt opeenkostwinnerstoeslag, geldtgeen
arbeidsplicht;
- gehuwdewerkendevrouwenbetalen zelfstandig premiesvoor devolksverzekeringen. Zelfstandig werkendegehuwdevrouwen,meewerkendeechtgenotesengehuwdewerkneemsters dieinkomstenbelasting per aanslag(en
niet perinhouding)betalen,zijn voortspremiesvoorAKWenAWBZverschuldigd.Tegenoverdezepremiebetalingen staan geenextrauitkeringsrechten,hetgeeninhoudt dat nietbuitenshuis werkendegehuwdevrouwen
dezelfde uitkeringsrechten hebbenalsdeeerdergenoemde categorieën;
- deAAWkenteenindividueleuitkeringvan 70procentvanhet netto
minimumloon,dieechterviaeenanti-cumulatiebepaling kan worden
teruggebracht tot 50procent.Voorgehuwdekostwinners wordt hieropeen
toeslagvan 15 of 30procent gegeven,afhankelijk van het inkomen vande
partner. Voorjongerealleenstaanden geldenlagerebedragen;
- deAWWbiedteenuitkeringaan achterblijvende weduwen,nietaan
weduwnaars,terwijl werkendegehuwdevrouwenwelpremie zijn
verschuldigd.
Deverdisconteringvan schaalvoordelen komtvooraltot uitdrukking ineen
differentiatie vanhetsociale-minimumniveaunaar gelangdesamenstelling
vanhethuishouden.Daartoewordenechterniet bijelkeregeling dezelfde
normen gehanteerd. Deverdiscontering vandeonderhoudsplicht komt bij
bepaalde regelingen tot uitdrukking inhetfeit dat binnen eenhuishouden niet
éénpersoon rechtheeft opeenproportioneel aandeel indetotale huishoudensnorm;deuitkeringwordt slechtsaan het huishouden alsgeheeltoegekend.Daarmeedientzichvoor deuitkeringsinstantie devraag aan hoedat
huishouden issamengesteld. Medevanwegedetoegenomen pluriformiteit van
huishoudenstypen enhunafnemende gemiddelde bestaansduur blijkt die
vraagnietaltijd meergemakkelijk tebeantwoorden. Bovendien wordt inde
regelingen gewerktmetuiteenlopende definities van hetbegriphuishouden.
Deonderhoudsplicht zoalsdievoortvloeit uit het burgerlijk recht,dekt
maartendeledeonderhoudsplicht zoalsdiedefacto geldtbijhet stelselvan
socialezekerheid.Zogaatenerzijds het Burgerlijk Wetboek uitvanvrij ruime
wederzijdse verplichtingen tussen kinderen enhun ouders,terwijl anderzijds
bijdebijstandsverlening aan oudersdeinkomenspositievan hun kinderen
geeninvloedhoeft tehebben.Terwijl dejuridischebanden tussen individuen
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zijngeregeldviahuwelijk enbloedverwantschap,wordtindesocialezekerheid
voornamelijk uitgegaan vanhetlidmaatschap vaneenhuishouden. Zozijn de
toeslagen indeAAW,deminimumdagloonbepalingenbijdeWWende
WAO,endeuitkeringvandeAWWbijvoorbeeld voorbehouden aan
gehuwden,respectievelijk weduwen,terwijl daarentegen indeABWook aan
niet-gehuwden eenwederzijdse onderhoudsplicht wordt opgelegd.Hiertoe
hanteert deABWhetbegrip 'samenwonend alswaren zijgehuwd',maardit
begripwordt alleentoegepast opheteroseksuelerelaties.Personen dienietmet
elkaarzouden kunnen huwen,worden alsalleenstaand ofals 'voordeurdeler'
behandeld (samenwonenden vanhetzelfde geslacht,samenwonende familieleden),terwijl zijdiehet welzouden kunnen alsgehuwdworden behandeld.
Bijdeminimumuitkeringen krachtens deABWgeldenvoorverschillende
huishoudensvormen uiteenlopende normen;debedragen waarom hethier
gaatzijn gerelateerd aanhet netto minimumloon vaneengehuwdekostwinner.Ditleidttot devolgendeschaal:
- echtparen zonder kinderen ontvangen 100procent vanhetnetto
minimumloon;
- echtparen met kinderen ontvangen 100procent plus kinderbijslag;
- eenoudergezinnen ontvangen 90procent plus kinderbijslag;
- alleenstaanden ontvangen 70procent;
- voor 'voordeurdelers'wordt eenuitkeringingevoerdvan60procentvan
het minimumloon;
- bijjongeren zijn deuitkeringen gerelateerd aan dejeugdlonen.
Waar samenwonenden doordeoverheid alsleefeenheid worden behandeld,
moethetdoorgaanseenduurzamevorm vansamenwoningbetreffen. Indit
verband hanteert deABWeentermijn vandriemaanden. Bijandereregelingen,zoalsdeindividuelehuursubsidieendeinkomstenbelasting -dieoverigensbuitenditrapport vallen-,hebbendeburgersechterweertemakenmet
anderetermijnen enmetanderedefinities vanhetbegriphuishouden.Ook
binnen hetstelselvansocialezekerheid komen verschillenvoortenaanzien
vandevraag,welkepersonen tot eenhuishouden wordengerekend. Demet
deuitvoeringbelasteinstantiesdienendan ookperregelingweeranderegegevensoverdesamenstellingvanhethuishoudenvaneenaanvragerteverzamelen.Het zalduidelijk zijn dat ditniet altijd eenvoudigis.
Behalveoverdesamenstellingvaneenhuishouden,isbijdeuitvoeringvan
veelregelingen ookinformatie nodigoverdeinkomsten vandeandereleden
daarvan. Inprincipeisdecontroleproblematiek hierbijniet andersdan bijde
vaststellingvandeinkomsten vandeaanvragerzelf,maarerzijn niettemin
enkeleknelpunten.Allereerst neemthierdoorhetaantal tecontroleren personentoe.Voortservaren sommigeaanvragersvanuitkeringen hetverstrekkenvangegevensoverdeinkomenspositievanhuisgenoten alseeninbreuk op
depersoonlijke levenssfeer. Dittemeeromdatdoordevaakgroteverschillen
perregelingopditpunt,nietaltijd bijvoorbaat vaststaat welkeffect deverstrekteinformatie kanhebbenvoordeuitkeringvandeaanvrager. Overigens
isonduidelijk hoeverdeinformatieplicht, metnamedievanniet-gehuwden
ten opzichtevanelkaar,kangaan.
Concluderend kan wordengestelddat doordeovervloedaan weinigeenduidigecriteria derechtsgelijkheid enderechtszekerheid ervoordeburger
niet groteropworden.Dit beeld wordt nogversterkt doorfrequente wijzigingenindeuitvoeringsbepalingen. Inhoofdstuk 9wordthieropnader
ingegaan.
5.2.4 Individualiseringinhetmaatschappelijkkrachtenveld
Demaatschappelijke discussieoverindividualisering wordtbepaalddoor
tweeposities,dieopheteerstegezichtmet elkaaropgespannenvoetstaan.
Enerzijds speelthetverlangeneenrolnaarindividueleeconomische zelfstandigheid Anderzijds wordtsteedsnadrukkelijker rekeninggehouden metde
draagkracht van eenindividu,zoalsdiebepaaldwordtdoorhethuishouden
waarvan het deeluitmaakt.
109

In de discussies over individualisering staat vooral het verlangen naar
gelijkberechtiging van mannen en vrouwen centraal: als bijvoorbeeld een
gehuwde vrouw evenveel belasting en sociale premies betaalt als een gehuwde
man, dan hoort zij daaraan ook dezelfde rechten te ontlenen. Van belang in
dit verband isde derde richtlijn van de EG, welke het maken van onderscheid
naar geslacht en burgerlijke staat bij bepaalde sociale-zekerheidsregelingen
verbiedt 18.Over devraag welke van die regelingen nu precies onder de werking van de EG-richtlijn vallen en hoe het verbod dient te worden geïnterpreteerd, bestaan verschillen van inzicht. De werking ervan strekt zich in elk
geval uit tot regelingen met betrekking tot ouderdom en loonderving, maar de
ABW isin dit opzicht een twijfelgeval. Volgens sommigen ligt het voor de
hand de RWW, hoewel deze regeling valt onder de ABW, toch te beschouwen als een werkloosheidsregeling, en dus de EG-richtlijn daarop van toepassingte verklaren; andere groepsregelingen krachtens de ABW zouden dan
weer buiten diewerkingssfeer van de richtlijn vallen ". Blijkens haar huidige
beleid isde regering echter van mening dat de RWW buiten de werking van
de richtlijn valt.
De richtlijn biedt wel ruimte voor tijdelijke gezinstoeslagen. De regering
baseert hierop haar plannen voor een gezinstoeslagenwet20. Fase betoogt echter, dat aan het beginsel van gezinstoeslagen een onderscheid tussen kostwinners en niet-kostwinners ten grondslag ligt, en dat de geplande gezinstoeslagenwet in die zin op gespannen voet staat met de derde richtlijn. Niettemin,
zo meent hij,laat deze richtlijn wel het maken van een functioneel onderscheid toe tussen kostwinners en niet-kostwinners. De functie van dat onderscheid moet dan zijn het verzekeren van het sociaal minimum van een huishouden. Dit betekent echter tevens dat elk onderscheid bij een garantie die het
sociaal minimum te boven gaat, wel onder de bepalingen van deze richtlijn
valt 21 .
De argumenten dievooral de emancipatiebeweging tegen het kostwinnersbeginsel aanvoert, laten zich als volgt samenvatten. In de eerste plaats ontmoedigt het vrouwen om beroepsarbeid te verrichten. Indien de partner een
uitkering geniet, wordt hun inkomen immers vrijwel volledig gekort op diens
kostwinnerstoeslag. Dit geldt bijvoorbeeld bij de AAW, die in dit opzicht
model staat voor verschillende andere thans in gang gezette stelselwijzigingen
(AOW, de gezinstoeslag in de nieuwe werkloosheidswet)22. In de AAW zijn
vooral kleine verdiensten van een partner betrekkelijk nutteloos voor het
huishoudensbudget: tot een niveau van circa 30procent van het minimumloon worden de inkomsten vrijwel geheel in mindering gebracht op de uitkering van de andere partner. Dat isdes te nijpender omdatjuist gehuwde
vrouwen vaak laagbetaalde deeltijdbanen hebben. De RWW kent een nog
verdergaande toetsing aan het inkomen van andere personen in het huishouden. Vrijwel het gehele inkomen tot aan het niveau van het minimumloon
wordt gekort op de uitkering van de partner. Het tweede argument dat tegen
het kostwinnersbeginsel wordt ingebracht, isdat, ook wanneer men uitgaat
van het huishouden als inkomenseenheid, het inkomen van een huishouden

' 8 L MD B r ">' n -" u j n d t - ' A o w . de derde richtlijn en aanvullende pensioenen'; Economisch StatistischeBerichten,7december 1983, 68ejaargang nr. 3434,blz. 1132-1135.
" r - P ^ ' ^ T , ' ' V o l d o e t d e adviesaanvrage stelselherziening aan de 3e EG-richtlijn inzake
gelijke behandeling in de sociale zekerheid?'; SociaalMaandbladArbeid,februari 1984 39ejaargang nr. 2,blz.81-89.
L.A.M. Brünott 'Sociale zekerheid en kostwinnerschap';Intermediair, 11september 1981,17e
jaargang nr. 37,blz.29-43.
1984 blz 5J M ' T d d e r S S t i c h t i n g ' Graaen

aan de sociaIe

zekerheid; geschrift nr. 52, 's-Gravenhage,

Emancipatieraad 'Interimadvies naar aanleiding van adviesaanvraag d.d. 25mei 1983'; bijlage
sltZ*J/n'
r" emTCipatk: advies over de aliening vanhet stelselvansociale zekerheid;
advies nr. 84/17, s-Gravenhage, 1984.
» W T Z PA 3 " ™ S t e l S e l V a n S 0 d a l e z e k e r h e i d ; Tweede Kamer, zitting 1982-1983, 17475.
mei WM * £ h
^ r d e r e onzekerheid;een nabeschouwing'; SociaalMaandbladArbeid,
mei 1984,39ejaargang nr. 5,blz. 379-386.
novemberUiy9n81H^dt' ' A A W ' ^ T ^ V ° ° r d e e I t i J d w erkers'; SociaalMaandbladArbeid,
november 1981,36ejaargang nr. 11,blz.796-803.
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waarbeidepartnerswerkenmindergoeddoor desocialezekerheidbeschermd
wordt danhetinkomenvaneenhuishouden metéénkostwinner. Ditgeldt
met namevoordebovenminimaleuitkeringen bijwerkloosheid, maarook
bijvoorbeeld bij deAAW-rechten van zelfstandigen.
Dekostwinnersbepalingen treffen nietalleengehuwdevrouwen,maarook
alleenstaanden. Terwijl eenkostwinner eneenalleenstaandedezelfdesociale
premiesbetalen,heeft eenkostwinnerveelextrarechten:gratismedeverzekeringvandeafhankelijke partner inhet ziekenfonds,somseenhogereuitkering
bij werkloosheid enarbeidsongeschiktheid enrecht opeennabestaandenpensioenkrachtensdeAWW.
Tegenover hetverlangen naar gelijkberechtiging staat hetverlangen naar
differentiatie naargelangspecifieke omstandigheden. Erwordt dangestelddat
welvaartsverschillen dieontstaan uit degekozenleefvorm, zoveelmogelijk
moetenwordenverdisconteerd indeuitvoeringspraktijk vandesocialezekerheid.Dit houdt indat mensendiein(nagenoeg)gelijke situatiesverkeren,
zoalsgehuwden enongehuwdsamenwonenden,zoveelmogelijk gelijk worden
behandeld. Economische zelfstandigheid isindezeredeneringeenluxe,die
mensen zichkunnen verwerven doordeelnameaan betaaldearbeid. Wanneer
dezedeelnameomwelkeredendanook niet(meer)mogelijk is,vereisthet
principevandesolidariteit,dateerstandereledenvanhethuishouden ophun
verantwoordelijkheid worden aangesproken,voordat degemeenschap bijspringt.Dezevolgordeisdeomgekeerdevandiewelkedevoorstandersvan
individualiseringvoorstaan. Omdatdesolidariteit inkleinekringhoogwordt
gewaardeerd,ligthetvoordehandbijhettoekennen vansocialeuitkeringen
meertekijken naar debehoeften vanhet huishouden waarvan iemanddeel
uitmaakt,dan naarpersoonlijke behoeften.
Ditlaatsteisdestebelangrijker, omdat metnameophetniveauvanhet
socialeminimumonaanvaardbare ongelijkheden zouden ontstaan bijeenvolledigeindividualisering. Immers,eenindividueleuitkeringvan 50procentvan
het nettominimumloon zoualleenstaanden ineenzeerongunstigeinkomenspositiebrengen,terwijl eenindividuelenorm van 70procent zou betekenen
dat twee,aldannietgehuwdsamenwonendeuitkeringsgerechtigden gezamenlijk eenmodaal nettoinkomen zouden ontvangen. Bovendienvaltindatlaatstegevalteverwachten datzeerveelgehuwdevrouwenzichalswerkzoekenden zullenlatenregistreren envervolgensinaanmerkingzullenkomen
voor eenuitkering.Dekansdat zijookdaadwerkelijk werkzullenvindenis
voorlopigminimaal.Nogafgezien vandehogekostenwaartoezoeen
ontwikkeling zouleiden,zoudaarmeeookdefacto debandtussen arbeiden
inkomen veellosserworden.
Eenvolstrekteindividualiseringzoudanookgevolgenhebben voordewerkingvandearbeidsmarkt envoorderolverdelingtussendeseksen,dieopdit
moment (nog)nietrealiseerbaar zijn.Voorvelenishetnietaanvaardbaarom
vrouwenviaeenvergaande individualiseringvanhetstelselvansocialezekerheidtezeertestimuleren omzichopdearbeidsmarkt tebegeven.Devrijheid
omtekiezenvooreenbestaan alshuisvrouwzoudaarmeeworden aangetast.
Binnen deemancipatiebeweging zelfvraagt menzichtrouwensookwelafof
deelnameaanhetarbeidsproces eenvoldoendevoorwaardeisvooremancipatie.Daartoe zouden tenminstenogenkeleaanvullendevoorwaarden moeten
zijnvervuld,zoalsarbeidstijdverkorting, herverdelingvanwerkenbeterefaciliteitenvoorkinderopvang 23.Omdieredenwordtwelgepleitvoor geleidelijkheidbijdeinvoeringvanmaatregelen dieleidentot meer individualisering24.
Dekeuzevoorhetindividu dan welhethuishouden alsbasiseenheid bijde
socialezekerheid lijkt vooral ideologisch bepaald. Beideuitgangspunten laten
zichgoedenconsistent motiveren,somszelfsmetdezelfdeargumenten.
» R. Holtmaat, 'Individualisering in desociale zekerheid'; Nemesis,mei 1984, Iejaargang nr. 2,
»' Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Concept beleidsplanemancipatie,
's-Gravenhage,juni 1984.
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Zowordtinbeidegevallenbetoogddat het niet aan deoverheid is,zichte
bemoeien metderol-entaakverdeling binnenshuis. Zijdiehet huishouden als
basiseenheid hanteren,voeren aandat huishoudensbudgetten doorgaans als
ééngeheelwordenbeschouwd engeconsumeerd, endat daarom alleledenvan
eenhuishouden aan ditbudgeteenzelfde nut ontlenen. Indezevisiezijn de
ledenvanelkhuishouden vrij, binnen dat huishouden zelfeenrolverdelingte
kiezen.Zijdiehetindividu alsbasiszien,menen daarentegen dat de afhankelijkheid diehierdoor ontstaat leidt tot nietterechtvaardigen verschillen in
macht25. Dooréénpersoon aantewijzen als'vertegenwoordiger' vaneen
huishouden legtdeoverheidjuist ongelijkheid openverplicht zijtot hetverdelenvanrollen.Uitgaanvan individuen laatmensenvrij zelfeen rolverdeling
tekiezen.Inbeidegevallen geldt evenweldat deoverheid eennorm stelt.Wie
vandienormwilafwijken, ishierin vrij, maar moet zelfde kosten daarvan
dragen.Deeenzietonafhankelijkheid alseenzelftebekostigen luxe,de ander
afhankelijkheid.
Beideuitgangspunten kunnen wordenverdedigd opbasisvan deprincipes
vansolidariteit,draagkracht enbehoeften. Voordeeengaat hetechter omde
draagkracht endebehoeften van het huishouden enomdesolidariteit tussen
huishoudens,voor deanderomdedraagkracht van het individu enomde
solidariteit tussen individuen. Eenkeuzetussendezebeideuitgangspunten is
dermate normatief dat dezeinhaar algemeenheid nietmet wetenschappelijke
argumenten kanwordenonderbouwd. Welishet mogelijk om,opdeelgebiedenvandesocialezekerheid, deargumenten voorbeide zienswijzen tegen
elkaaraftewegen.Nietindelaatsteplaatszijn pragmatische overwegingen
hierbijvanbelang,endaarom zalindevolgendeparagraaf nader worden
ingegaan openkeleuitvoeringsaspecten vandesocialezekerheid.
5.3 Opvattingenoverberekenendgedrag,oneigenlijkgebruiken misbruik
Opveelplaatsen wordtinhet stelselvan socialezekerheid uitgegaan vanhet
behoefte- enhet draagkrachtbeginsel. Door onderhoudsverplichtingen en
schaalvoordelen inderegelingenteverdisconteren, beoogt deoverheideen
rechtvaardiger verdelingvan dewelvaart tot stand tebrengen. De differentiatiesdiehierdoor binnenhet stelselontstaan gevenhet-veelal onbedoeld -een
maatschappelijk sturendefunctie. Immers,deregelingen kunnen tot opzekere
hoogtehetgedragvanburgersbenvloeden,bijvoorbeeld waar hetgaat omde
keuzevoor eenbepaaldesamenlevingsvorm endeconsequentiesdaarvan voor
behoeften endraagkracht. Inheteconomisch marktverkeerisalgemeen aanvaard datprijsdifferentiaties devoorkeuren van kopersbeïnvloeden. Veeleconomischetheorieën zijn zelfsopdezeveronderstellinggebaseerd. Inhetsociale
verkeerismenechterlangvandetegenovergestelde opvatting uitgegaan,
namelijk datdifferentiaties devoorkeuren niet zouden beïnvloeden.
Erzijn tekenen indesamenleving dieeropwijzen dat dit niet,of althans
niet meer,zois.Keuzenmetbetrekkingtot hetwelofnietsamenwonen,de
onderlingetaakverdeling tussen partners,het aldan niet krijgen van kinderen
enhetaantal kinderen dat menwilhebben,zijn niet meerzonormatief bepaald alsvroeger26.Hoewelnormen bijdezevraagstukken ook nu eenbelangrijke rolspelen,isderuimtevooreenafwegingsproces vergroot. Bijdeze
afweging kunnennaast socialeengevoelsargumenten ook financieeleconomischeargumenten eenrolspelen,bijvoorbeeld argumenten dievoortvloeienuitdewijzewaarophet stelselvansocialezekerheidfunctioneert. Deze
kunnen somszelfsbepalend wordenvoorhet feitelijk gedragvan mensen,en
indat gevalspreken wijvan 'berekenend gedrag'.Onder dit begripwordt hier
verstaan:hetoptimaal benutten vandemogelijkheden diesocialezekerheidsregelingen bieden,desnoodsdoor defeitelijke omstandigheden op
dieregelingen aftestemmen.

« u E d 8 e " ' Middk c!ass couPks: London, Allen &Unwin, 1980
nr. 3463 b h " « ? 6 t h u i s e C 0 n O O m , ; Economöch Statistische Berichten, 11juli 1984,69e jaargang
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De discussie over berekenend gedrag raakt aan die over misbruik en oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid. Toch iser een belangrijk verschil.
Bij misbruik isin beginsel sprake van gedrag dat strijdig ismet de letter van
de wet, terwijl oneigenlijk gebruik strijdig is met de bedoeling van een wet.
Die bedoeling kan overigens soms moeilijk te achterhalen zijn 27. Misbruik en
'oneigenlijk gebruik zijn, hoewel zeker het laatste niet altijd strafbaar is,toch
per definitie ongewenst. Bij berekenend gedrag daarentegen, beziet de burger
welke gedragsalternatieven een bepaalde regeling laat, en vervolgens maakt hij
op basis daarvan een keuze. Sommigen laten zich bijvoorbeeld bij de keuze
van hun woonvorm leiden door de criteria die daaromtrent zijn gesteld in de
regeling waarop zijeen beroep wensen te doen, en wel in die zin dat die regeling voor hen zo gunstig mogelijk uitpakt. Door de massaliteit van dit verschijnsel en het gebrek aan sociale controle zijn de ontwijkingsmogelijkheden
voor zulke vormen van berekenend gedrag in de grote steden meestal groter
dan in kleine gemeenten.
Berekenend gedrag zou kunnen samenhangen met de ontwikkeling van de
perceptie van sociale zekerheid van gunst naar recht, met de toegenomen differentiatie van gedragsnormen, en met de toegenomen complexiteit van het
sociale-zekerheidsstelsel.
Vooral sinds de introductie van de ABW is,niet in de laatste plaats door de
overheid, erop gewezen dat bijstand een rechtisen dat men met opgeheven
hoofd een uitkering kan aanvragen. Voorheen was men daarentegen vooral
aangewezen op de gunsten van familieleden, kerken en andere particuliere instanties. Van deze afhankelijkheid ging een sterk normerende werking uit.
Afwijkende gedragingen konden onmiddellijk financiële gevolgen hebben. De
ABW heeft in dit opzicht de keuzemogelijkheden verruimd, niet in de laatste
plaats voor gehuwde vrouwen. Wievroeger wilde scheiden, stond voor de
keus tussen voortzetting van een slecht huwelijk en absolute armoede. De
ABW heeft echtscheiding tot een financieel haalbare optiegemaakt. Meer in
het algemeen ismet die wet in de verzorgingsstaat een bodem gecreerd waar
niemand doorheen zou kunnen zakken. Een dergelijke zekerheid leidt tot een
zekere gemoedsrust: men rekent op de verzorgingsstaat. Situaties die vroeger
werden ervaren als een noodlot, worden nu ervaren als onrecht n. Meer in het
algemeen hebben de toegenomen mondigheid en de nadruk op ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen ertoe geleid dat situaties minder snel als niet
veranderbaar worden aanvaard. Men vergelijkt de eigen situatie met die van
anderen en legt zich niet zonder meer neer bij onrechtvaardig geachte
verschillen.
De toegenomen mondigheid gaat niet perse samen met een toegenomen
gevoel van verantwoordelijkheid. Van Asperen heeft in dit verband gewezen
op een paradox in onze cultuur 29 . De trend naar individualisme gaat volgens
haar gepaard met het toekennen van meer gewicht aan factoren waarop men
zelfjuist weinig of geen invloed heeft. Terwijl men enerzijds zijn gedrag meer
zelf wilbepalen, ismen anderzijdsjuist geneigd het gedrag van anderen (en
soms ook dat van zich zelf) te verklaren uit omgevingsfactoren, zoals opvoeding, sociale achtergrond of aanleg. Op deze wijze wordt het individuele
karakter van de keuze eerder naar de achtergrond geschoven dan dat het de
nadruk krijgt. Enerzijds wenst men een overheid diezich zomin mogelijk
bemoeit met het gedrag van individuele burgers,anderzijds stelt men diezelfde
overheid verantwoordelijk voor zaken die men zelf niet kan beïnvloeden of
zegt niet te kunnen benvloeden.
De toegenomenpluriformiteit van gedragsnormen vormt een tweede factor.

27

J.M. Verheul, 'Oneigenlijk gebruik en misbruik'; NederlandsJuristen Blad. 8mei 1982,54e
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Toen de meeste huidige sociale-zekerheidsregelingen van kracht werden, heersten in ons land betrekkelijk uniforme opvattingen over zaken als gezinsvorming en arbeidsethos. Onder die omstandigheden kon van de burger gemakkelijker een bepaald gedrag worden verwacht dan nu. De toegenomen
pluriformiteit van gedragsnormen hangt stellig samen met een groeiend individualisme, hetgeen betekent dat het individu zelf steeds vaker afweegt wat
onder welke omstandigheden juist is. Daarbij laat het individu zich eerder
leiden door de opvattingen van referentiegroepen dan door de samenleving in
haar geheel30.
Ten slotte is er de toegenomen complexiteit vanhet stelsel, die meer keuzemogelijkheden biedt voor feitelijk gedrag. Om rekening te kunnen houden met
zoveel mogelijk specifieke situaties is het stelsel steeds complexer en gedifferentieerder geworden, maar daarmee is het, voor zowel de uitvoerder als de
gebruiker, ook ondoorzichtiger geworden. Steeds meer mensen krijgen gelijktijdig met diverse regelingen te maken en kunnen hun weg nog slechts vinden
met een hulpverlener als gids. Anderzijds biedt de toegenomen complexiteit
meer mogelijkheden tot manipulatie.
Het isniet eenvoudig vast te stellen in hoeverre misbruik, oneigenlijk gebruik en berekenend gedrag feitelijk voorkomen. Er zijn aanwijzingen dat een
uitkering krachtens de ABW door velen nog altijd als een gunst wordt
ervaren, en dat hierin gedurende de laatste tienjaar niet veel is veranderd.
Voor velen rust op de bijstand nog altijd een zeker stigma, ook al wordt het
aanvragen ervan niet zo lang mogelijk uitgesteld of wordt de bijstand over het
algemeen niet eerder verlaten dan strikt noodzakelijk is 31. Toch hebben veel
mensen de indruk dat er nogal wat misbruik van sociale uitkeringen voorkomt. Het oordeel daarover is,ondanks zekere fluctuaties, in de periode tussen 1975en 1981betrekkelijk constant gebleven (zietabel 5.9).
Tabel 5.9 De mening overhet bestaan van misbruik van enkele sociale zekerheidsregelingen, 1975,
1978, 1979,1980 en 1981(in % van alle respondenten)
wettelijke regeling

antwoordcategorie

de Ziektewet
de Algemene Ouderdomswet
de Algemene Bijstandswet
de Werkloosheidswet
de Algemene Weduwenen Wezenwet
de Wet Arbeidsongeschiktheid
(aantal respondenten)

veel misbruik

1975

1978

1979

1980

1981

55,5

57,6

57,7

60,4

veel misbruik
veel misbruik
veel misbruik

1,6
60,0
76,3

1,1.
52,6
70,4

1,1
50,2
74,2

1,5
42,9
68,9

1,6
51,5
70,8

veel misbruik

2,3

1,5

1,7

2,4

1,7

(1977)

33,1
(1015)

48,5
(1700)

48,8
(1800)

48,9
(1800)

veel misbruik

Bron:Sociaal en cultureel planbureau, Sociaal encultureelrapport 1982: 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1982,blz.84.

Bijde interpretatie van tabel 5.9moet men voor ogen houden dat niet het
misbruik zelf, maar de perceptie ervan isgemeten. Uit onderzoek van Berghuis en Kommer isgebleken dat de opinie over misbruik vrij sterk samenhangt met hetgeen men in de eigen omgeving waarneemt of denkt waar te
nemen, en niet zozeer met berichten die hierover de ronde doen via bijvoorbeeld de media 32.Bij een ander opinie-onderzoek werd het aantal gevallen
n "• G e e r , o m s e n , H - Wilmots, 'Belastingontduiking en -ontwijking; resultaten van een enquête';
De G,dsopMaatschappelijkgebied; Brussel,juni 1984,75ejaargang nr. 6-7, blz.539-553.
J. lerpstra, Consumentisme in de sociale zekerheid';Intermediair, 17februari 1984 20e jaargang nr. 7,blz. 47-51.
! L , A ' C ' , B e r g ! 1 U i S e n t M M ' Kommer, Opiniesoverbelastingontduikingenuitkeringsmisbruik, en
overmaatregelen terbestrijdingdaarvan; Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum, Ministerie van Justitie, 's-Gravenhage, 1984.
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vanmisbruik door derespondenten geschat opcirca25procent van alle gevallen waarin eenuitkeringwordtgenoten ». Hoewel eenmeerderheid vande
bevolkingafwijzend staat tegenover misbruik,ishetbegripdat men daarvoor
kan opbrengen,tochbetrekkelijk groot. Inhetonderzoekvan Berghuisen
Kommer werd 'misbruik' niet nader omschreven. Inhun onderzoek vonden
zij, alnaar gelangdematevan tolerantieenbegrip,vijf soorten opvattingen
onder hun respondenten, dieeenrepresentatieve steekproef vormden uitde
gehelebevolking:
- 23 procent staat zeerafwijzend tegenoverontduiking enmisbruik;
- 18 procent isietsminder afwijzend, maarkan toch weinigbegrip
opbrengen;
- 32procent isafwijzend, maarkan toch ookwelbegripopbrengen;
- 15procent isnogaltolerant tegenover ontduiking enmisbruik;
- 12procent iszeertolerant.
Debelangrijkste variabelediedehoudingjegensmisbruik beïnvloedt, is volgensdeonderzoekers 'dematewaarin men zichstelt achter het bestaande
maatschappelijk bestel'.Eensterkeidentificatie daarmeeisvooral tevinden
bijouderen (65+),enbijaanhangersvan het CDAen 'klein rechts'.Jongeren
(18-30jaar),aanhangers van 'klein links'enpersonen zonder affiniteit meteen
politiekepartij steunenhetbestaande bestel inminderemate.Sommigenvan
hen beschouwen misbruik alseenvorm vanpersoonlijk protest.
Uit eenvoor dit rapport verricht onderzoek blijkt datdetolerantie tenaanzienvanberekenendgedrag,oneigenlijk gebruikenmisbruiktoeneemt naarmatedegenediezulkevormen vangedragtentoon spreidteenslechtere
inkomenspositie heeft. Relatiefveelrespondenten kunnen het billijken dat
mensen meteenlaaginkomen trachten dat inkomen opmeerofminderlegale
wijze optehogentot eenaanvaardbaar niveau door gebruik temakenvan
socialezekerheidsregelingen. Overdevraagwateen 'aanvaardbaar' niveauis,
lopen demeningenuiteen;meestalwordthetbijstandsniveau onvoldoende
geacht.Tabel 5.10geeft debelangrijkste uitkomsten weervan het onderzoek.
Hieruitblijkt dat hetsimuleren vangescheiden huishoudens,terwijl daarvan
indewerkelijkheid geensprakeis,alsdeminstaanvaardbare vanalleinhet
onderzoek genoemdegedragingen kan worden beschouwd.Toch acht 14procentvan derespondenten dezehandelwijze aanvaardbaar ofenigszinsaanvaardbaar. Opmerkelijk isvoortsdatdewaarderingvoorhetillegaal bijverdienennaast eenuitkeringsterkafhangt van dehoogtevande bijverdiensten.
• Uit decijfers inkolom (e)blijkt datdehelft vanderespondenten dezehandelwijzeinprincipeaanvaardbaar ofenigszinsaanvaardbaar acht. Daarbij
kan worden aangetekend dat respondenten dieeenuitkeringgenieten opdit
punt nauwelijks andersoordelendandeoverigerespondenten.
Eenvoorzichtigeconclusiezoukunnen luidendat berekenend gedragen
zelfsbepaaldevormenvan misbruik nietmassaalwordenverworpen, maar
dat dematevantolerantietochbeperkt is,enondermeerafhangt vanderegelinginkwestieenvandesituatiewaarin degenewiensgedragmen beoordeelt,
verkeert. Behalvemetdereedsgenoemdevariabelen alsleeftijd enpolitieke
voorkeur,blijken deopvattingenooksamentehangen metdewaarderingvan
het huwelijk alsinstituut. Naarmate menonverschilligertegenoverhethuwelijk staat,neemtvooral hetbegriptoevoorhetontwijken vandeinkomenstoetsvandepartner. Uithet onderzoek isoverigensgebleken datongehuwd
samenwonenden,eenoudergezinnen enalleenstaanden toleranterstaantegenoverdezevormvanberekenend gedragdangezinnen metkinderen.Bij een
toenemingvanhetaantalniet-huwelijksesamenlevingsvormen ishetdanook
aannemelijk dat detolerantievoordeonderzochtevormenvanberekenend
gedrageerdertoe-dan afneemt. Ookhetfeit datjongeren zulkgedragmeer
aanvaardbaar achtendanouderen,zouindierichtingkunnenwijzen.De
snelheidwaarmeedezeontwikkelingzichzalvoltrekken isechter moeilijk te
» G. Maassen en M. de Goede, 'Uitkeringsfraude in de publieke opinie';Intermediair,
januari 1985,21ejaargangnr. 4,blz. 1-5.
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Tabel 5.10 Oordeel overdeaanvaardbaarheid vanenkele gedragingen met betrekking tot sociale
zekerheidsregelingen, 1984(in % vanalle ondervraagden; n=1282)

aanvaardbaar
enigszins
aanvaardbaar
ertussen in
niet zo
aanvaardbaar
onaanvaardbaar
geen opgave

bijverdienen
tot
f500
(d)

incidenteel
bijverdienen
(e)

(a)

(b)

(c)

bijverdienen
tot
f300
(d)

25

7

26

13

7

6

23
18

7
14

19
19

16
15

10
13

44
20

18
12
3

30
40
3

19
15
3

25
28
3

27
40
3

21
5
3

ontwijken ontwijken toets
partnerinkomen
vermogenstoets

Bron: WRR
(a) Hoe oordeelt u over het gedrag van iemand die tegen detijd dat de werkloosheidsuitkering
afloopt, zoveel van zijn spaargeld opmaakt dat hij of zij direct voor bijstand in aanmerking
komt?
(b) Hoe oordeelt u over de situatie waarin mensen hun huishouden zodanig ingericht hebben, dat
naar buiten toe het beeld van gescheiden huishoudens ontstaat, waardoor zij voor een uitkering
in aanmerking komen of hun uitkering behouden?
(c) Hoe oordeelt u over de situatie waarin een vrouw die een bijstandsuitkering heeft, maar ook een
vaste relatie heeft, toch zelfstandig blijft wonen, omdat ze anders haar recht op uitkering
verliest?
(d) Hoe oordeelt u over de situatie waarin iemand een uitkering heeft en f300(resp. f 500) per
maand bijverdient zonder dat op te geven?
(e) Hoe oordeelt u over desituatie waarin iemand naast een uitkering zo nu en dan iets bijverdient
zonder dat op te geven, ook al gebeurt dat niet elke maand?

bepalen.Overigensdientermetnadruk opteworden gewezen dat hethier
gepresenteerdeonderzoek betrekkingheeft opmeningen overberekendgedrag,oneigenlijk gebruikenmisbruik,endat hetdusnietszegtoverhet feitelijk bestaan daarvan.
5.4 Concluderendebeschouwing
DeNederlandse samenlevingwordt gekenmerkt door eentoenemendeindividualisering.Dezeontwikkelingisnietvandelaatstedecennia. Ginghet
eerderomdeindividualisering vanhet gezintenopzichtevan degemeenschap,nugaathetvooral omindividualiseringvan het individu ten opzichte
vangezinèngemeenschap.Dituitzichineengroterepluriformiteit, niet
alleenvanprimaireleefvormen, maarook van opvattingen engedragingen.
Dekeuzevrijheid voorhetindividu isintalvan opzichten groter geworden.
Sommigen betreuren dit,omdat zijhierineenaantastingzienvangegroeide
patronen vansolidariteit ofomdat mendehieruit voortvloeiende verzwaring
vandeverzorgingstaak vandeoverheid negatief beoordeelt. Anderenjuichen
ditjuisttoeomdat hierdoordemogelijkheden voorindividuele ontplooiing
zijnvergroot,enmachtsverschillen ensocialecontrole zouden zijn beperkt.
Hetistegendezeachtergrond dat deoverheid haar beleidvoordesociale
zekerheiddient tebepalen.
Indediscussieomtrent detoekomst vandesociale zekerheid kunnentwee
principieelverschillendepositieswordenonderkend. Deeerstepositiebehelst
eenvolledigeindividualiseringvanhet stelselvan socialezekerheid injuridische
zin,datwilzeggenhetuitsluitendtoekennen van rechten enplichten aanindividuen,ongeacht hun huishoudenssituatie.Methetinkomenvandepartner
wordt dan opgeenenkelemanier rekeninggehouden.Overwegingen voor
individualiseringzijn:
- deeconomische zelfstandigheid van hetindividu wordt hierdoor erkenden
bevorderd;
- deproblemendiezichnuvoordoen bijdegelijkebehandeling vanhuwe-
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lijkse en niet-huwelijkse samenlevingsvormen verdwijnen;
- als indringend ervaren inmenging in de privésfeer die zich bij de uitvoering
van bijvoorbeeld de ABW nu kan voordoen, isdaarmee uitgeschakeld;
- het stelsel zou volledig voldoen aan de derde richtlijn van de EG;
- het stelsel zou eenvoudiger uit te voeren en minder gevoelig voor fraude
zijn dan thans.
De voorstanders van individualisering staan doorgaans een geleidelijke invoering voor, in het besef dat individuele economische zelfstandigheid met name
voor de oudere generaties niet meer volledig bereikbaar is en de aanpassing
van de arbeidsmarkt eveneens tijd zal kosten. Een cohortsgewijze invoering en
een stapsgewijze individualisering van de regelingen ligt dan het meest voor de
hand.
De tweede positie kiest voor het handhaven van behoefte-en draagkrachtbepalingen. De belangrijkste overwegingen waarop die keuze isgebaseerd, zijn:
- de behoefte aan individuele economische zelfstandigheid wordt zeker niet
algemeen gevoeld;
- de relatieve achterstelling van de alleenstaanden, die inherent isaan een
geïndividualiseerd stelsel, wordt onaanvaardbaar geacht, vooral op het
niveau van het sociale minimum;
- het toekennen van individuele uitkeringsrechten die onafhankelijk zijn van
het inkomen van departner en tevens voldoende zijn om zelfstandig te
kunnen bestaan (bijv. 70%van het netto minimumloon), houdt grote
risico's in voor de arbeidsmarkt. Immers, meerpersoonshuishoudens
hebben dan recht op uitkeringen die te zamen aanzienlijk hoger zijn dan
het bestaansminimum voor hun huishouden;
- als men dit probleem zou willen oplossen door de individuele uitkeringen
op een niveau van 50procent van het netto minimumloon te brengen,
maakt men het alleen wonen feitelijk onmogelijk.
De keuze tussen individualisering of toepassing van het behoefte- en draagkrachtbeginsel is hoofdzakelijk een politieke keuze. Als het streven naar individuele economische zelfstandigheid tot uitgangspunt van het beleid wordt
gekozen, is een geleidelijke invoering van een volledig geïndividualiseerd stelsel
van inkomensoverdrachten nodig. Als men bovenal controle-en legitimiteitsproblemen bij het beoordelen van behoefte en draagkracht wil voorkomen, is
individualisering eveneens de aangewezen weg. Indien de burgers op grote
schaal berekenend gedrag gaan vertonen bij de keuze van hun leefvorm, is
volledige individualisering eveneens de enige begaanbare weg.Wanneer men
er daarentegen van uit kan gaan dat berekenend gedrag zich slechts op beperkte schaal zal voordoen en de overheid de burgers niet doelbewust wil sturen in de richting van individuele economische zelfstandigheid, dan biedt een
bepaalde mate van continuering van de toepassing van het behoefte- of
draagkrachtbeginsel ook voordelen.
De traditionele rolpatronen zijn weliswaar doorbroken, maar voor zover er
zich nieuwe uitkristalliseren kan bij de vormgeving van het beleid niet worden
aangenomen dat een of enkele daarvan de overhand zullen krijgen. Dit houdt
in dat in het stelsel van sociale zekerheid een keuzevoor hetzij het individualiseringsbeginsel, hetzij het behoefte- of draagkrachtbeginsel, spanningen naar
de ene dan wel de andere kant zal oproepen. Zolang de pluriformiteit van de
huishoudensstructuur voortduurt, iseen pasklare oplossing niet voorhanden.
Gezocht zalmoeten worden naar een stelsel dat zo indifferent mogelijk IS voor
deze spanningen.
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6. ONTWIKKELINGEN INDE INKOMENSVERDELING

6.1 Inleiding
Het bevorderen van aanvaardbaar geachte inkomensverhoudingen vormt
één van de doelstellingen van het sociaal-economisch beleid. Het inkomensbeleid is erop gericht die doelstelling te realiseren, met inachtneming van de overige doelstellingen van het sociaal-economisch beleid. Afwegingen tussen de
verschillende doelstellingen -tussen overwegingen van rechtvaardigheid en van
doelmatigheid -zijn voortdurend aan de orde. Inkomensverschillen kunnen
niet uitsluitend op zich zelf worden bezien, doch moeten bijvoorbeeld ook
beoordeeld worden in het licht van het functioneren van de arbeidsmarkt en
het realiseren van de voor investeringen benodigde besparingen.
Ten behoeve van het inkomensbeleid zijn diverse instrumenten in het leven
geroepen. Het stelsel van inkomensoverdrachten neemt hierbij een belangrijke
plaats in, zowel de structuur van de prestaties als de financieringsstructuur.
Wat betreft de prestaties zijn van belang de kringen van uitkeringsgerechtigden en de aanspraken. Wat betreft definanciering zijn de financieringsbronnen, de heffingsgrondslagen en de premiepercentages en -verdelingen van
belang. De lopende uitgaven voor de inkomensoverdrachten worden bekostigd uit lopende inkomsten (belastingen en sociale premies).
De inkomensverdeling kan vanuit een aantal invalshoeken worden bezien '.
De verdeling van het nationaal inkomen over de verschillende soorten produktiefactoren wordt aangeduid als de categorialeinkomensverdeling. Bij de
analyse van de ontwikkeling van macro-economische grootheden speelt deze
categoriale verdeling een rol van betekenis,zoals blijkt in hoofdstuk 8van dit
rapport. Vervolgens iser desociaal-economische verdelingvan inkomens, die
aangeeft hoe het nationaal inkomen verdeeld is over sociaal-economische
categorieën, zoals werknemers in de marktsector, werknemers in de collectieve
sector, zelfstandigen, diverse categorieën uitkeringsgerechtigden, jongeren,
gepensioneerden en dergelijke. Onder depersonele inkomensverdeling wordt
verstaan de verdeling over personen of huishoudens. De belangstelling voor
de inkomensverdeling van huishoudens isvan recente datum en een direct
gevolg van het feit dat naast het één-kostwinnerspatroon het verschijnsel van
meerdere inkomens per huishouden sterk istoegenomen. Voor huishoudens
zijn verschillende definities mogelijk. Zo kunnen bij hun ouders inwonende
kinderen van 18jaar en ouder als zelfstandige huishoudens worden
beschouwd dan wel alsbehorend tot het huishouden van hun ouders.
Bijde bestudering van de inkomensverdeling worden verschillende inkomensbegrippen gehanteerd. Is men vooral genteresseerd in de wijze waarop de
inkomensverdeling door overheidsoptreden wordt benvloed, dan is het onderscheid tussen primair, secundair en tertiair inkomen van belang. Primair
inkomen ishet inkomen dat gevormd wordt in het produktieproces (inclusief
door werkgevers betaalde premies voor sociale verzekeringen). Secundair
inkomen ishet primair inkomen vermeerderd met vrij besteedbare inkomensoverdrachten en verminderd met sociale verzekeringspremies en directe belastingen. Tertiair inkomen issecundair inkomen vermeerderd met gebonden
inkomensoverdrachten en verminderd met aan goederen en diensten gebonden overdrachten aan de overheid (indirecte belastingen en eigen bijdragen). Tabel 6.1 geeft een nadere precisering.
In publikaties van het Centraal Planbureau staan de begrippen bruto
inkomen en (vrij) beschikbaarinkomen centraal. Het bruto inkomen is voor
'Inkomensontwikkeling en -verdeling; Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 189,nrs. 1-2,

bijlage 1.
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Tabel 6.1 Samenstelling vanhetprimair,secundairentertiairinkomen

+ 1
+ 2.

+

+

winst uit bedrijf of vrij beroep exclusief verwervingskosten en afschrijvingen;
loon, salaris, gratificaties, provisies, tantièmes e.d. (vóór afdrachten);
3. werkgeversbijdragen in sociale verzekeringen en pensioenen;
44. overig inkomen uit winst, dividend, rente,pacht, huur, etc.'exclusief verwervingskosten.

= primair inkomen
5. ontvangen pensioenuitkeringen:
6. afgedragen pensioenpremies;
7. ongebonden inkomenssupplementen in het kader van sociale voorzieningen
(basisvoorzieningen onder algemene bijstandswet);
+ 8 inkomensoverdrachten uit hoofde van sociale verzekeringen (WW, AOW, WAO, ziekengeld
e.d.) en sociale voorzieningen (WWV e.d.);
+ 9 kinderbijslag voor kinderen onder de 16jaar (socialeverzekeringen);
— 10. premies sociale verzekeringen, behalve de Zfw-premie;
— 11. directe belastingen, waarbij afwezigheid verondersteld wordt van aan goederen gebonden
aftrekposten, anders dan verwervingskosten;
+ 12. ontvangen echtscheidingsuitkeringen;
— 13. betaalde echtscheidingsuitkeringen.
= secundair inkomen
+ 14. geldswaarde van het voordeel verbonden aan het gebruik van gesubsidieerde of vrij
verschafte voorzieningen, waarvan uitsluiting van gebruik mogelijk is,gefinancierd met
materiële overheidsuitgaven;
+ 15. geldswaarde van het 'gebruik' van zuiver collectieve goederen;
+ 16. belastingvoordeel van het gebruik van goederen;
+ 17. geldswaarde van het voordeel verbonden aan devoorzieningen als onder 14 gefinancierd
door de sociale verzekeringen;
— 18. indirecte belastingen;
— 19. geldswaarde afdrachten in natura;
— 20. overige aan goederen gebonden ontvangsten van de overheid (schoolgeld, retributie AWBZ,
premie Zfw, enz.).
= tertiair inkomen

Bron: Inkomensontwikkeling en -verdeling;Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 189,nrs. 1-2,
blz.98-99.

werknemersgelijk aanhetprimairinkomenminusdesocialewerkgeverspremies.Het bruto inkomenvormt hetbeginpuntvandebruto-nettoberekeningen diegemaakt wordentenbehoevevanhetopstellen vankoopkrachtoverzichten. Hetbeschikbaar inkomen vormt heteindpunt vandie
berekeningen. Hetnetto inkomen ishetbeschikbaar inkomenminusdekinderbijslag. Tabel6.2geeft hetbruto-netto-traject voorwerknemersweer.Inde
linker kolom isaangegevenhoehetbelastbaarinkomenwordtbepaald.Inde
rechterkolom isdesamenstellingvanhetbruto-netto-traject weergegeven.
Indestatistiekenvanhet Centraal BureauvoordeStatistiek wordenweer
andereinkomensbegrippen gehanteerd. Onderhetkerninkomen wordthet
vooreensociaal-economischecategorietyperendeinkomensbestanddeelverstaan (loonvooreenwerknemer,winstvooreenzelfstandige,enz.).Het
gevormdinkomen bevatalleinkomsten uitprimairebronenstemtovereenmet
heteerdergenoemdeprimaire inkomen. Hetbruto totaalinkomen omvathet
gevormd inkomen vermeerderd metdeontvangen overdrachten (inclusief kinderbijslag). Het totaalinkomen ishetbrutototaalinkomen inkomenna aftrek
van socialepremiesenandereafdrachten (exclusiefbelastingen).Hetbesteedbare inkomen isgelijkaan hettotaalinkomenverminderdmetdeloon-,inkomsten-en vermogensbelasting.
_
Alsbezwaartegendegangbarerapportagesbetreffende deinkomensverdelingwordtwelnaarvorengebrachtdat daarin deinkomensvorminginde
informele sfeer inhetgeheelnietwordt verdisconteerd. Bijdevergelijkingvan
dedraagkrachtvan huishoudensdieinverschillendemateaanhetarbeidsprocesdeelnemen,zoudaardoor eenonjuist beeldkunnenontstaan. Erwordt
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Tabel 6.2 Vereenvoudigd overzicht van het bruto-netto-traject inkoopkrachtoverzichten3
bruto inkomen

fA

af: pensioenpremie '

X
B

af: premies loondervingsverzekering
WAO/WW-wachtgeld/ZW) b ' X

bruto inkomen
af: premie pensioen '
X
premie WAO b '
premie WW/wachtgeld b)
premie ZW b '
premie Zfw/particuliere ziektekostenb>
"
..
premie AOW/AWW b '
loon-/inkomstenbelasting '

fC

0
bij: premie ziektekostenverz. '
(Zfw)

X

netto-inkomen

fA

X
X
X
X
X
X
— +

fY

fD
af:

reis-en verwervingskosten

X
fE

af:

premie volksverzek.
(AOW/AWW)b>

X

bij: kinderbijslag
besteedbaar(beschikbaar)
inkomen

fZ

X

belastbaarinkomen
Bron: Inkomensontwikkeling en -verdeling;Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18 189,nrs. 1-2,
blz. 100.
a) betrekking hebbend op werknemers met geen andere inkomsten dan uit arbeid en geen bijzondere
aftrekposten (zoals buitengewone lasten,persoonlijke verplichtingen e.d.)
b)door belastingplichtige betaald
c)door werkgever betaald
A = grondslag voor de pensioenpremieberekening
B = grondslag voor de berekening van premies loondervingsverzekeringen en
ziektekostenverzekeringen
E = grondslag voor de berekening van premies volksverzekeringen
F = grondslag voor de berekening van de inkomstenbelasting (na aftrek van belastingvrije voet)

dan gestelddatineeneenverdienershuishouden door huishoudelijke arbeidde
draagkracht buitendeofficiële registraties omwordtvergroot ten opzichte
vantweeverdienershuishoudens waarbeidepartnersgezamenlijk langer
werken dan destandaardwerkweek. Laatstgenoemde huishoudens zouden
zichdoorgaansgenoodzaakt zieneendeelvandehuishoudelijke produktieuit
tebesteden.Eenillustratievandezebenaderingvormt dekritiek van Hagenaars,HomanenVan Praagopdebelastingmaatregelen voortweeverdieners2.Zijkomen tot deconclusiedat bijeenzelfde netto inkomen dedraagkracht vaneeneenverdienersgezin groter isdan dievaneen
tweeverdienersgezin. Voortswordt gesteld dat eenalleenstaande werklozejongereeerdertot substantiële huishoudelijke produktie (zoalsonderhoud van
woningenduurzameconsumptiegoederen) instaat zalzijn dan eenalleenstaandebejaarde meteenzwakkegezondheid. Naast dehuishoudelijke produktieisook eventueelzwart inkomen vaninvloed opde welvaartsverdeling
vanhuishoudens.
Indithoofdstuk wordendeverschillendeinkomensbegrippen door elkaar
gebruikt,afhankelijk vanhetbeschikbare envoor het doel van dit onderzoek
meestgeschiktecijfermateriaal. In denavolgendeparagrafen wordt een aantal
kerngegevensbetreffende desociaal-economische endepersoneleinkomensA.J.M. Hagenaars, M.E. Homan, B.M.S. van Praag, 'Draagkrachtverschillen tussen huishoudens met één respectievelijk twee kostwinners';EconomischStatistische Berichten, 20juni 1984,
69ejaargang nr. 3460,blz. 552-559.
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verdelingweergegeven,waarbijwordt ingegaan opderoldiehetstelselvan
maatschappelijke inkomensoverdrachten speeltbijdeinkomensverdeling.
6.2 Dekoopkrachtontwikkelingvan individuelearbeidsinkomens
Het algemenebeelddat naarvorenkomt uitdeontwikkelingvandeinkomensverdeling sindshet beginvandejaren zeventigisdatvaneen aanzienlijke
nivelleringvandebeschikbareindividuele arbeidsinkomens. Grafiek 6.1 toont
dezeontwikkelingvoorenkelebelangrijke categorieën werknemersinbedrijven.

Grafiek 6.1 Ontwikkeling van het reëel vrij besteedbaar inkomen van degehuwde werknemerin
bedrijven, met niet-werkende echtgenote entwee kinderen tussen 6en 11jaar, exclusief incidenteel,
1973-1984 (1973=100)

, meerjarige echte
minima
minimumloon
minimumloon +

1973

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

Bron: Inkomensbeleid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nrs. 1-2,biz. 12

Bijdezegrafiek moet bedacht worden dathetovergrotedeelvandeinkomenstrekkers eeninkomen heeft dat groterdan ofgelijk aanhetminimumloon is,enkleinerdan ofgelijk aan 1,5maalmodaal.De koopkrachtmutaties
van anderebelangrijke huishoudenstypes-ongehuwden,alleenverdieners
zonder kinderen,alleenstaanden engehuwdetweeverdienersmetiederhetzelfde brutoloon-vertonen overdeperiode 1973-1982eenzelfde beeldalsde
koopkrachtmutaties vanhethuishoudenstypeuitgrafiek 6.1 .
Deontwikkelingvandekoopkracht vanambtenarenoverdeperiode 19731985wordt eveneensgekenmerkt dooreenaanzienlijke nivellering zoalskan
worden afgeleid uitgrafiek 6.2.Hetbegripincidenteelwaarover,ndegrafieken 61 en6.2gesproken wordt,iseencomplexverschijnsel datdoor
drTersefac oren veroorzaakt wordt \ Enerzijds gaat hethierbij omstijgingen
v^ndeloonsomperwerknemer alsgevolgvanveranderingen ,ndesamenstel3 MvanSchaaijk, 'Het Koopkrachtoverzicht';Economisch StatistischeBerichten,13juli 1983,
4 * # T S S Ä « " S S - l - . ^ o r m i n enloonpolitiekinNeäerlanä; Groningen,
Wolters-Noordhof, 1981.
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lingvandeberoepsbevolking (bijv.eenhogeropleidingsniveau ofeenhogere
gemiddeldeleeftijd). Anderzijds gaat het ommeerdirect aanpersonen toete
rekenenloonstijgingen, bijvoorbeeld door winstdeling,meeroverwerk,promotiesendergelijke.Hiernaast spelennogenkele minderbelangrijke factoren
mee.
Grafiek 6.2 Ontwikkeling vanhetreëelvrijbesteedbaar inkomen vandegehuwde ambtenaar metnietwerkendeechtgenote entweekinderen tussen 6en 11jaar, exclusief incidenteel, 1973-1985 (1973=100)

1985
Bron: WRR op basis van gegevens verstrekt door het Centraal Planbureau

Beidegrafieken maken duidelijk dat globaal gesproken indeloopvande
jaren zeventigaanzienlijk isgenivelleerd,zowelbijdeoverheid alsinhet
bedrijfsleven, terwijlhetbeginvandejaren tachtiggekenmerkt wordt door
eenstabilisatievandeverschilleninreeëlvrijbeschikbare inkomens.De
inkomensontwikkeling van zelfstandigen inhetmidden-enkleinbedrijf vertoont eengeheeleigenbeeld.Overdeperiode 1980-1982daalde het reëel vrij
beschikbaar inkomenvandezecategoriezelfstandigen gemiddeld met bijna 50
procent perjaar.In 1983 wasereengemiddeldeverbeteringvan 4,5procent
voor 1984ligtdeverbetering indezelfde ordevan grootte5.
Denivelleringiseengevolgvan maatregelen inzoweldeprimairealsde
secundairesfeer; sindshet beginvan dejaren zeventigzijn devolgende
ontwikkelingen tenoemen:
- invoeren vanvloeren inde prijscompensatie;
- extraverhogingen vanhet wettelijk minimumloon in 1970(0,82%),1973
(3%), 1974(2,5%)en 1975 (1,7%);
- deloonmaatregelen van 1974, 1976en 1980,waarbij eeninitiële loonsverhogingvanƒ45,—verplichtwerdvoorgeschreven (1974)c.q. deprijscompensatiewerdvervangen dooreenverplichte toeslagindevormvaneen
gelijk bedragvooriedereen,namelijkƒ30,— in 1976enƒ26,— in 1980;
- diversemaatregelen indesfeer van belastingen ensocialepremies:optrekkingvanbelastingvrije voet eninkortingvan schijven,gedeeltelijke inflatiecorrectieendepremievrije voetindeWAO6.

Inkomensbeleid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nrs. 1-2 blz. 11-14.
Verbond van Nederlandse Ondernemingen, Boekje overinkomens; VGravenhage, 1981.
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In de laatstejaren isdoor de bevriezing c.q. verlaging (1984)van het minimumloon een denivellerende tendens waar te nemen.
Gedurende de afgelopen 20jaar is de marginale druk van belastingen en
sociale premies sterk toegenomen, met name voor de inkomens tussen minimum en twee keer modaal. Tabel 6.3geeft deze ontwikkeling weer. Het nietlineair oplopen van de marginale druk in elk van de kolommen van deze tabel
heeft onder meer te maken met het bestaan van inkomensgrenzen waarboven
geen sociale premies meer zijn verschuldigd.
Tabel6.3 Marginale totaledrukvandirecte belastingenensocialepremiesvoorwerknemersinhet
bedrijfsleven, 1965-1984(in %; brutoinkomensinguldensvan1982)
bruto
inkomens
1982

1965

1970

1975

1982

1984

20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
100.000
120.000
140.000

29,0
28,4
30,2
32,0
27,9
34,2
39,7
44,0
47,5
51,8
55,7
58,3

32,6
34,6
33,3
35,3
37,3
34,5
38,0
43,4
47,0
52,5
56,3
59,0

37,6
41,8
41,8
48,4
42,0
48,8
41,8
49,0
58,0
58,0
63,0
66,0

36,1
44,7
51,7
56,4
50,0
50,0
55,9
50,0
50,0
59,0
64,0
67,0

36,2
48,8
56,0
60,3
53,6
53,6
60,4
52,0
52,0
61,0
67,0
70,0

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Allocatiefunctievan inkomensverschillen;
's-Gravenhage, 1984,blz.44.

In tabel 6.3 isnog geen rekening gehouden met inkomensafhankelijke regelingen en eventuele bijzondere fiscale aftrekposten. De inkomensafhankelijke
regelingen hebben als kenmerk dat een hoger inkomen leidt tot lageresubsidies (bijv. individuele huursubsidie, studiekostenvergoeding, éénmalige uitkering)en tot hogere eigen bijdragen voor bepaalde voorzieningen (bijv. gezinsverzorging). Met name de lagere inkomens komen in aanmerking voor
inkomensafhankelijke voorzieningen, zoals deindividuele huursubsidie. De
marginale druk kan als gevolg daarvan oplopen tot tegen de 100procent. De
bijzondere fiscale aftrekposten werken daarentegen juist in het voordeel van
de hogere inkomens. Hoe hoger het inkomen, hoe groter het belastingvoordeel dat behaald wordt met een fiscale aftrekpost; dit iseen gevolg van het
progressieve tarief in de loon- en inkomstenbelasting. Een veelvuldig voorkomende bijzondere aftrekpost isde hypotheekrente. In feite is het marginale
tarief van de hogere inkomens dus lager dan in de tabel isaangegeven. Veel
lage inkomens worden aldus geconfronteerd met een marginale totale druk die
groter isdan bij de hogere inkomens 7.
De hoge marginale druk heeft tot gevolg dat bruto-inkomensverschillen
voor een groot deel worden wegbelast, ook aan de onderkant van de inkomenspiramide. De modale werknemer bijvoorbeeld, verdiende in 1984bruto
ƒ39 000 Het Centraal Planbureau becijfert het netto inkomen (inclusief vakantiegeld en kinderbijslag) opƒ 2 2 6 3 , - per maand. Een vergelijkbaar gezin
met een minimumloon heeft een beschikbaar inkomen vanƒ 1771,—per
maand. Rekening houdend met de eenmalige uitkering voor echte minima,
stijgt dat bedrag totƒ 1857,- per maand. Het verschil tussen het beschikbare
minimum-en modale inkomen bedroeg als gevolgvan de eenmalige uitkering
in 1984dus amperƒ 100,—per week 8.
7 F W Rutten,'De tweede fase van het herstelproces';Economische StatistischeBerichten. 2
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Amsterdam, Contact, 1984,blz. 151.

123

De sterke stijging van de marginale druk die zich de afgelopen twintig jaar
heeft voorgedaan als gevolg van het cumulatieve effect van de stijging van de
belasting-en sociale-premiedruk en de uitbreiding van de inkomensafhankelijke regelingen, heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen in verband met de
mogelijke nadelige gevolgen ervan voor het functioneren van de arbeidsmarkt.
Dat dit gevaar in bepaalde gevallen bestaat, is aannemelijk; een zekere relativering isevenwel op zijn plaats. In een aantal gevallen gaat het om regelingen
die hoofdzakelijk van toepassing zijn op groepen die uit het oogpunt van de
allocatie op de arbeidsmarkt van minder belang zijn (gezinsverzorging wordt
bijvoorbeeld voor het grootste deel gebruikt door bejaarden). In andere
gevallen gaat het om regelingen van beperkte duur, bijvoorbeeld studiekostenregelingen, gezinsverzorging aan gezinnen metjonge kinderen. Het is dus zeer
de vraag of mensen hun gedrag op de arbeidsmarkt daardoor sterk zullen
laten bepalen. Deze relativering geldt niet voor de individuele huursubsidie;
het aantal verstrekte subsidies is groot (omstreeks 750.000in 1984)en de subsidiebedragen zijn aanzienlijk. In totaal was in 1984met de individuele huursubsidie omstreeks 1,5 miljard gulden gemoeid. Ongeveer 90procent van de
ontvangers van individuele huursubsidie heeft een gezinsinkomen tussen
minimum en modaal 9 . Uit tabel 6.4 blijkt dat de marginale druk als gevolg
van de individuele huursubsidie erg groot kan zijn.
Tabel6.4 Mutatiesvanbrutoennettoinkomen enindividuele huursubsidie vaneengehuwde
werknemer,1984
bruto jaarinkomen

mutaties

mutaties netto inkomen, incl. '. huursubsidie
bij eenjaarhuur van:

uitgangssituatie bruto
netto
inkomen inkomen a '
26.000
29.000
32.000
35.000
38.000

3000
3000
3000
3000
3000

1400
1200
1250
1250
1100

f 3600

1040
600
(1250)b>
(1250)
(1100)

f 4200

1040
600
650
(1250)
(1100)

f 4800

980
540
590
830
(1100)

f5400

f6000

920
480
530
770
740

860
420
470
770
680

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Allocatiefunctie vaninkomensverschillen;
's-Gravenhage, 1984,blz.45a.
a)excl.individuele huursubsidie
b)tussen haken: geen individuele huursubsidie

Te zamen met de eenmalige uitkering, waarvoor ook een groot aantal huishoudens in aanmerking komt (omstreeks 650.000 in 1984,zoals kan worden
afgeleid uit tabel 6.7), kan de individuele huursubsidie voor belangrijke delen
van de beroepsbevolking met een laag inkomen leiden tot een marginale druk
die uitstijgt boven die van de hogere inkomens.
De totale druk van de sociale premies komt tot stand door middel van een
ingewikkeld patroon van premieheffing. Tabel 6.5 geeft een overzicht van de
belangrijke variabelen die hierbij een rol spelen.
Concluderend kan gesteld worden dat gedurende de afgelopen tienjaar een
aanzienlijke nivellering isopgetreden van de netto verdiende individuele
inkomens en dat de verhoging van de druk van de belastingen en de sociale
premies hierbij een rol van betekenis heeft gespeeld. In directe samenhang
daarmee gaat van de inkomensafhankelijke regelingen eveneens een nivellerende invloed uit op de lagere inkomens. Daar tegenover staat dat de fiscale
aftrekposten voor de hogere inkomens een denivellerende werking hebben.
Voorts hebben ook beleidsmaatregelen in de primaire sfeer hun invloed doen
gelden.
9

Inkomensbeleid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nrs. 1-2
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Allocatiefunctie vaninkomensverschillen;
's-Gravenhage, 1984.
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Tabel6.5 Systematiek premieheffing sociale verzekeringen, 1januari 1985
regeling

premiepercentage
totaal

AOW
AWW
AKW
AAW
AWBZ a)
WAO b '
WW
wachtgeld0)
ZW C '

werkg.

premiegrens
werkn.
11,70
1,40

Zfwa)d)

11,70
1,40
3,95
6,05
4,25
6,05
2,55
1,00
5,60
9,20

3,95
6,05
4,25
0,05
0,25
0,50
4,60
4,60

6,05
2,30
0,50
1,00
4,60

eingewogen
totaal

51,75

24,25

27,55

—

—
—
—

f 63.200per jaar
idem
idem
idem
idem
f 262per dag
idem
idem
idem
f 157 per dag

Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18612,nrs. 1
2, blz.71-73.
NederlandseStaatscourant, Voorgenomen premiepercentages per 1 januari 1985, 12december 1984,
nr.243.
a) De premiesvoor deAWBZ en de Zfw zijn hier volledigheidshalve opgenomen, omdat ze zijn
opgenomen in decijfers uit tabel 6.4. Beide regelingen vallen evenwel buiten het bestek van dit
rapport.
b) Voor deWAO-premie geldt een franchise (1-1-1985:f91 per dag). De premie na franchise
bedraagt 16%voor de werknemer en0,15% voor dewerkgever. De inde tabel vermelde
percentages betreffen het gemiddelde over het volledige inkomen tot de premiegrens.
c) Deze premies verschillen per bedrijfsvereniging. De vermelde percentages zijn geraamde
gemiddelden voor alle bedrijfsverenigingen.
d) De loongrens voor toelating tot deverplichte ziekenfondsverzekering bedraagt f48.100 perjaar.

6.3 Dekoopkrachtontwikkelingvan socialeuitkeringen
Desocialezekerheid isinonsland indeperiodenadeTweedeWereldoorlogsterkverbeterd. Zoalskanworden afgeleid uithoofdstuk 3,zijn demeeste
belangrijke wettelijke regelingenvoorsocialezekerheidindejaren vijftigen
zestigtotstandgekomen.Dezeuitbouwvanhetstelselvansocialezekerheid
isindejaren zeventiggevolgddooreensterkeverbeteringvandekoopkracht
van deuitkeringsgerechtigden. Denettominimumuitkeringenzynindeze
periodeopgetrokken tothet niveauvanhetnettominimumloon.Het wettelijk
minimumloonheeft sindsdieneendubbelefunctie:het kangezienwordenals
deminimumbeloningvoordeineenvolle-tijdbaan geleverdeprestatie: en
tevensalshet socialeminimum vooreengezin.Beginjarenzeventigwerdde
ontwikkelingvanhetwettelijk minimumloon gekoppeldaandegem.dde de
on wkk ngvandecao-lonenindeparticulieresector(deregehngsloonmS T ö e z indexeringistot 1983 toegepast.Vanaf 1983 isdeindexeringachterweeegebleven enbovendienisin 1984eenkortingvan 3procentdoorgev ï e T ö e indexeringv a n hetminimumloonendenetto-netto-koppel.ng-van
toetsing orde volksverzekeringen, deABWendeminimumuitkeringen van
deWW deWWVendeWAO-zijngeregeldindeWetAanpass.ngsmechan,WAMWan 1979 Indezelfde wetisookdebruto-bruto-koppeling
A
A
A
i
k
uitkeringen;deZiektewetendeWerkoosheIwef volgen deloonontwikkeling percao,deoverigebovenmimmale uUL b J e n vogendegemiddeldeontwikkelingvandecao-lonen^ Partien-

=5s3E£S3£ia2S=
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resulteren ineenachterstand van 10procent overdeperiode 1980-198510.Bij
debovenminimaleuitkeringen zijn sinds 1983 indeWAObelangrijke verlagingendoorgevoerd.
Hetfeit dat meneenminimumuitkering ontvangt,betekent nogniet dat
menalleenvan dat inkomen moet rondkomen. AOW-gerechtigden kunnen de
beschikkinghebben overaanvullendepensioenen. Bovendien kunnen ineen
huishouden meerdereinkomensbinnenkomen. Vanaf 1981 wordt aan een-of
meerpersoonshuishoudens dievan éénminimuminkomen moeten rondkomen
(de'echteminima')jaarlijks eeneenmaligeuitkeringverstrekt. In 1984 is
daaraannogeenbijzondere toeslagvoorde 'meerjarige echte minima'
toegevoegd.
Deontwikkelingvandekoopkracht van deuitkeringsgerechtigden invergelijking tot dievandewerknemersindeparticuliere sector kan worden afgeleid
uit tabel6.6.
Tabel 6.6 Ontwikkeling van dekoopkracht voor een aantal inkomenscategorieën, 1974-1984 (in %)

werknemersbedrijven
minimum +
modaal
2x modaal
4x modaal
wettelijk minimumloon
ensociale uitkeringen
meerjarige echte minima '
wettelijk minimumloon
sociale minima 0 '
modale WAO-er

1974-1979a>

1980-1984

1974-1984a)

+ 12
+ •9
— 1

—
—
—
—

8,4
12,7
17,2
15,7

+
—
—
—

2,6
4,8
16,4
16,5

+
+
+
+

— 6,6
— 10,6
— 12,3
— 20,5

+
+
+
—

11,2
6,4
9,5
6,2

+ 1

19
19
24,8
18

Bron: WRR op basis van Inkomensbeleid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nrs.
1-2,blz. 11ennr. 5,blz. 2
a) 1973 startjaar.
b)vanaf 1981inclusief de eenmalige uitkering aan echte minima; voordien gelijk aan de ontwikkeling
van het wettelijk minimumloon.
c)gewogen gemiddelde waarin ook de WAO is opgenomen, het sociale minimum (AOW) isin 1973
nog structureel aangepast.

Uittabel 6.6komtglobaal hetbeeld naarvorendat dekoopkracht vande
minimuminkomenszichoverdeperiode 1974-1984gunstigerheeft ontwikkeld
dandievan debovenminimaleinkomens. Dat geldt nietvoor debovenminimaleWAO-uitkeringen;dekoopkrachtverbetering van detweedehelft vande
jaren zeventigisinhetbeginvandejaren tachtigweergeheelteniet gedaan.
Het aantalhuishoudens datvanéénminimuminkomen moet rondkomen,
kan worden afgeleid uittabel6.7.
Sinds 1982vindtambtshalve toekenningvan deeenmaligeuitkeringplaats
aanpersonen meteenuitkeringkrachtensdeABWof RWW.Derelatief
sterkestijgingin 1982tenopzichtevan 1981 valt hierdoor deelsteverklaren.
In 1984ontvingongeveeréénopdetien huishoudenseeneenmaligeuitkering;
in 1981 wasdatnogéénoptwintig.De 'echteminima'bestaanvoorhetovergrotedeeluituitkeringsgerechtigden. Vandepersonen meteenABWuitkeringontvangt 90procent eeneenmaligeuitkering. Dehelft van deeenoudergezinnen komtvooreeneenmaligeuitkering inaanmerking. Naarhuishoudenstypebezien,bestaan de'echteminima'voor ongeveer dehelft uit
alleenstaanden,voorbijna eenderdeuit echtparen ensamenwonenden en
vooreenvijfde uiteenoudergezinnen. Vande 350.000echteminima in 1983
ontvingruim dehelft deuitkeringvoor dederdeachtereenvolgende keer ".
|° Inkomensbeleid 1985;Tweede Kamer, zitting 1984-1985, 18611,nr. 5
„w J K P ' ^ s i n À ' H u i s h o u d e n s m e t e e n eenmalige uitkering';Economisch Statistische Berichten, 31
oktober 1984,69ejaargang nr. 3479,blz. 1016-1021.
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Tabel6.7 Volume 'echteminima', 1981-1984(induizendtallen)*)
1981
alleenstaanden
van wie meerjarig
éénoudergezinnen
van wie meerjarig
volledige gezinnen
van wie meerjarig

138

totaal
van wie meerjarig

312

1982
239
0

292
97

78

86
0

96

60

228
112

69
176

67
468

0

326
164

100

143
0

1984b>

1983

78
196

98
568

224

137
634

331

443

Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18 612,
nrs. 1-2,blz. 28-29
a)exclusief zelfstandigen; in 1982isaanruim 64.000zelfstandigen een koopkrachttoeslag verstrekt
b) raming

Bijdetot nutoeindit hoofdstuk gepresenteerde cijfers overdekoopkrachtontwikkelingkunnen verschillende kanttekeningen geplaatst worden.Werkenden ontvangen doorgaansincidenteleloonsverhogingen;uitkeringsgerechtigdenkunnen daaropgeenaanspraak maken.Dezeincidentelecomponenten
blijven inhetkoopkrachtoverzicht buiten beschouwing.Voortsisgeenrekeninggehouden metdeeffecten vandeverschillende inkomensafhankelijke
regelingen (individuelehuursubsidie,gezinsverzorging,reductieregelingenin
hetvrijwillige enbejaardenziekenfonds, studietoelagen).Evenminisdithet
gevalmetdebelastingfaciliteiten (hypotheekrente endiverseoverigefiscale
aftrekposten); hieropisinparagraaf 6.2reedsingegaan.Deontwikkelingvan
dereëlekoopkracht wordtbepaald doordenominalekoopkracht tecorrigerenvoordeinflatie. Voordezecorrectiewordtgewerkt meteenuniform prijsindexcijfer vandegezinsconsumptie. Het consumptiepakket van bijvoorbeeld
eenalleenstaandebejaarde verschiltevenwelaanzienlijk vandat vaneengezin
metjongekinderen.Correctie metgedifferentieerde indexcijfers zoutotandere
uitkomsten leiden ,2.Tenslottegeldtdatinveelhuishoudens meerdanéén
inkomenbinnenkomt,waardoordekoopkracht vanindividuelearbeidsinkomensenuitkeringen onvoldoendeinzichtgeeft indekoopkracht van huishoudens. Hieropwordt indevolgendeparagraaf naderingegaan.
6.4 Dekoopkrachtontwikkelingvanhuishoudens
Demeestrecentegegevensoverdeinkomensverdelingvan huishoudens
hebbenbetrekkingop 1981,1982en 1983». Hetgemiddeldaantalinkomens
perhuishouden bedroegin 19821,6. Defrequentie vanverschillendehuishoudenstypen,hun inkomenspositie enhetaantalinkomenswaaroverzij
beschikken,kunnen worden afgeleid uittabel6.8.

T T T ^ m b ^ r " , 'Enigegegevensoverminimaleenmodaleinkomens';Economisch Statistische
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Voorburg,1985.

127

Tabel6.8 Inkomenspositievanhuishoudens naar gemiddeld inkomen, 1982
huishoudenstype

aantal huishoudens
met inkomen

besteedbaar inkomen [

absoluut
(x 1000)

absoluut
(x f 1000)

gemiddeld
aantal personen met
in % van inkomen per
het totaal huishouden

in % van stijging
het totaal t.o.v. 1981
(in %)

eenpersoonshuishouden

1002

21,0

1

21,1

58,1

2,3

meerpersoonshuishoudens
niet-gezinshuishoudens
eengezinshuishoudensa^
echtparen zonder kinderen
echtparen met kinderen
lkind
2 kinderen
3 of meer kinderen
eenoudergezinnen
overige huishoudens '

3 777
226
3 333
1063
2 024
639
941
444
245
217

79,0
4,7
69,8
22,2
42,3
13,4
19,7
9,3
5,2
4,5

1,8
1,9
1,7
1,4
1,9
1,8
1,8
2,2
1,8
2,5

40,3
38,6
39,6
35,0
42,6
40,1
41,4
48,5
34,6
52,9

111,1
106,4
109,2
96,6
117,4
110,5
114,3
133,9
95,5
146,0

2,5
4,2
2,4
3,7
2,0
3,0
3,4
—0,5
1,3
2,3

totaal

4 779

1,6

36,2

100

100

2,2

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch bulletinnr52;20december 1984,blz. 3
a)zonder ander(en)
b) omvat eengezinshuishoudens met ander(en) en meergezinshuishoudens

Het aantal tweedeinkomensdat afkomstig isvan thuiswonende kinderen
meteeneigeninkomen,isgroterdan hetaantal tweedeinkomens dat afkomstigisvanwerkendegehuwdevrouwen. Vandejongeren tot enmet 20jaar
woonteenopvallend groot aantalbijdeoudersthuis.Hetvoeren vaneen
eigenhuishoudingkomtpasvanaf 21jaar opgroteschaalvoor (zietabel 6.9).

Tabel6.9 Inkomenspositie enwoonsituatie vanjongeren, 1979(in '
desbetreffende leeftijdsgroep)
bij ouders

)van allejongeren vande

inwonend

eigen huishouding

—

—

totaal

inkomenspositieenwoonsituatiejongeren 16-18
jaar
6-18
jaar
geen eigen inkomen
weleigen inkomen
— arbeid
— overig

55
43

totaal

98

39
4

—

56
44
40
4

—
100

inkomenspositieenwoonsituatiejongeren 19-20jaar
geen eigen inkomen
wel eigen inkomen
—arbeid
— overig
totaal

14
65
55
9
79

inkomenspositieenwoonsituatiejongeren 21-22jaar
geen eigen inkomen
6
wel eigen inkomen
4g
—arbeid
42
—overig
6
totaal

54

2
10

84
7
3

69
15

6
3

12

100

2
33

11
7
4

8
92
71
21

22
11
35

100

Bron: Inkomensbeleid 1985; TweedeKamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nr. 5 blz. 8
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Hetgemiddeldeinkomensniveau vanverdienende kinderenishogerdan dat
van werkendegehuwdevrouwen. Dearbeidsparticipatie vangehuwdevrouwenvertoont eensterkestijging.In 1960nam 7,4procent vandegehuwde
vrouwendeelaan betaaldearbeid,in 1983 36procent.Vooralhetdeelnemingspercentage onderde30jaar ligthoog;voor 20-tot enmet 24-jarigen 64
procent,voor 25-tot enmet29-jarigen 44procent/Afgemeten aan hettotale
aantal huishoudingen vancirca4,8miljoen (zietabel 6.8)makendealleenstaanden ongeveer 20procent uit,detweeverdieners 30procent endeeenverdienersechtparen 40procent. Deoverige 10procent bestaat onder meeruit
eenoudergezinnen enongehuwd samenwonenden.Hetgemiddeldebesteedbaar inkomenvanechtparen waarvan beidepartnerswerken,bedroegin1981
omstreeksƒ41.000;dat isruimƒ9.000méérdanhetgemiddeldeinkomenvan
deeenverdienersechtparen. Gemiddelddraagt dewerkendegehuwdevrouw
ongeveer25procentbijaanhetgezinsinkomen. Overigensvertoonthetpatroon vaninkomensinbreng vandepartners bijechtparen eenzeer gedifferentieerd beeld,zoalsblijkt uit tabel6.10.
Tabel 6.10 Echtparenmet tweeinkomens,perklassevanhetbesteedbaarinkomenvandevrouw,naar
klassevanhet besteedbaarinkomen vandeman,1980(in% vanhettotaal =900.000 echtparen)
besteedbaar
inkomen
man
(in guldens)
20000
20tot 24000
24tot 28 000
28tot 32000
32 tot 36 000
36tot 40000
40 000of meer
Totaal

besteedbaar inkomen vrouw (ir iguldens)
4000

4tot
8000

8 tot
12 000

12 tot
16 000

1,1
3,3
7
6,7
4
2,4
3,3

0,7
2,6
5,1
4,3
2,8
1,7
2,3

1
2,4
3,9
3,9
1,9
1,6
2,6

1,2
2,6
2,8
1,8
1,3
0,7
1,7

1,7
3,8
3,3
1,7
1,1
0,8
1

1,2
1,7
1,9
1,7
1
0,9
1,9

27,8

19,5

17,3

12,0

13,3

10,1

16 tot
20 000

20 000
of meer

totaal

7
16,2
23,9
20
12
8
12,9
100

Bron: Inkomensbeleid 1985; Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18611, nrs. 1-2, blz.54

Meerdaneenkwartvandegehuwdevrouwenbrengt minderdaneenkwart
van hetminimumloon in.Ruimdriekwart heeft eeninkomen dat hetminimumloon niettebovengaat. Daarbij moet overigensbedacht worden datveel
gehuwdevrouwenindeeltijd werken.
Omdat koopkrachtoverzichten, zoalsopgenomen indeparagrafen 6.2en
6.3,onvoldoende inzichtgevenindeinkomenspositievanhuishoudens,isde
behoefte ontstaan aaneeninstrument waarmeedeinkomensverdelingvan
huishoudens kan wordengemeten.Het SociaalenCultureel Planbureauen
het Centraal Bureauvoor deStatistiek hebben hieraan delaatstejarenveel
aandacht besteed. Het SCPheeft hiervooreen micromodel-simulatiemethode
ontwikkeld waarbijgebruik wordtgemaakt vangegevensdieafkomstig zijn
uit representatieve enquêtes.Uitdeberekeningen vanhet SCPkomt naar
voren dat indeinkomensverdeling van huishoudenssinds 1977geensprake
meerisvannivellering.Defactoren diedaaraan tengrondslagliggenzijn
tweeërlei:hettoegenomen aantal huishoudensdatisaangewezen opeen
socialeuitkering enhettoegenomen aantaltweeverdieners. Figuur6.3brengt
deinkomenspositievaneenaantalhuishoudenstypen inbeeld.
Het eerstedecielbetreft hoofdzakelijk thuiswonendestuderendekinderen
tot 18jaar. Inhettweededecieltreffen wehoofdzakelijk dealleenstaande
bejaarden endealleenstaanden met eenbijstandsuitkering aan.Het derdeen
vierdedecielworden grotendeelsgevulddoorgehuwdebejaarden dienaast
hun AOWnauwelijks andere inkomsten hebben.Dehuishoudenszonderkin129

Figuur6.3 Positie vanenkelehuishoudenstypen indesecundaire inkomensverdeling, 1981
geeninkomen (0)
gehuwde AOW-er (18.100)
minimum-loner met 2 kinderen (22.850)
2x modaal inkomen (45.310)

10

8

6

modaal inkomen (28.590)

deciel

minimum-loner zonder kinderen (19.990)
niet-gehuwde AOW-er (12.760)

Bron:Berekendbeleid; door Hans van Fulpen, Floor van Herwaarden, Evelien Hooijmans, e.a.,
Sociale en Culturele Studies nr. 5, Sociaal en Cultureel Planbureau, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij,
1985, blz. 99

derendievanéénminimumloon moeten rondkomen zijn geconcentreerd in
het middenvanhetvierdedeciel.Deminimumloner mettweekinderen zitin
hetvijfde deciel;hetverschilmetdeminimumloner zonder kinderen isgeheel
toeteschrijven aandekinderbijslag. Het modaleloon (alleenverdienersgezin
mettweekinderen tussen 6-en 11jaar)ligtietsvoorbij degrenstussen het
zesdeenzevendedeciel.Eenoudergezinnen vormen 2,5procent van allehuishoudens;dezehuishoudens zijn geconcentreerd rond het sociaal minimum:
ruim 8 procent vandehuishoudens uithet vierdedecielbehoort tot deeenoudergezinnen. Indehoogstetweedecielen overheersen dehuishoudens met
tweeinkomens:55procent vandehuishoudens inhetnegendedecielen68
procent vandehuishoudensinhet tiendedeciel.Tabel6.11geeft eenoverzicht
vandesecundaireinkomensverdeling naar huishoudenstypen in 1981.

Tabel6.11 Secundaire inkomensverdeling naarhuishoudenstype, 1981 (in % vanallehuishoudensper
inkomensdeciel)
diïcielen secundair inkomen

totaal
type huishouden
1 volw.0 kind 0 verdiener
1volw. 0 kind 1verdiener
1volw. 1-2 kind 1verdiener
1volw. 3 kind 1verdiener
2volw.0 kind 1verdiener
2volw. 1-2 kind 1verdiener
2volw. 3 kind 1verdiener
2volw. 0 kind 2 verdieners
2volw. 1-2 kind 2 verdieners
2volw. 3 kind 2 verdieners
alle huishoudens
SociTlfen'r "uM,e'Î'
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0
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0
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Het CBSheeft door middel van panelonderzoek en een simulatiemethode
de koopkrachtontwikkeling van verschillende groepen onderzocht. Bij de eerste methode is het inkomen van eenpanel individuen in achtereenvolgende
jaren waargenomen. Hierbij is het totale inkomen van het huishouden toegerekend aan de individuele leden daarvan. De tweede methode simuleert de
veranderingen van het belasting-en premiestelsel en loonwijzigingen op het
bestand van waargenomen individuele inkomensgegevensvan éénjaar. Uitde
resultaten blijkt onder meer dat de spreiding van dekoopkrachtmutaties volgens de eerste methode ongeveer vijf maal zogroot isals die volgens de
tweede methode: de feitelijke koopkrachtmutaties vertonen een veel heterogener beeld dan de simulaties suggereren. De oorzaak kan gevonden worden
in de veranderingen van de sociaal-economische situatie en van de huishoudenssamenstelling, dieniet in de simulaties worden meegenomen.
6.5 De problematiek vanhetsocialeminimum
De koppeling van de laagste sociale uitkeringen aan het netto minimumloon heeft ertoe geleid dat de koopkrachtdaling van het minimumloon, zoals
die vanaf 1980heeft plaatsgevonden, aan deuitkeringsgerechtigden isdoorgegeven. De vaststelling van het sociale minimum voor gehuwden, eenoudergezinnen, alleenstaanden en voordeurdelers op respectievelijk 100,90,70en 60
procent van het netto minimumloon isbedoeld om de welvaartsontwikkeling
van de lonen te volgen. Deze methode kent echter een nadeel: zijbiedt geen
maatstaf aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of de minimumuitkeringen toereikend zijn voor de noodzakelijk geachte kosten van het bestaan.
De verlagingen van de laatstejaren zijn er mede oorzaak van dat de discussie
rond de hoogte van de sociale minima en de wijze waarop zebepaald zouden
moeten worden, isverhevigd. De belangrijkste conclusie dieuit dit debat naar
voren komt, is dat er weinig overeenstemming bestaat over de hoogte van een
'redelijk' bestaansminimum. Alternatieven die aangereikt worden om het bestaansminimum vast te stellen, zijn de budgetmethode en de empirisch-subjectieve methode. Enkele karakteristieken komen hier aan de orde 14.
Bij de budgetmethode wordt een pakket goederen en diensten gedefinieerd
dat minimaal noodzakelijk isom een bestaansminimum te verwezenlijken. De
moeilijkheid van deze methode ligt bij de keuze van de goederen en diensten
die in het pakket moeten worden opgenomen; de inhoud zal sterk afhankelijk
zijn van de normen van de samenstellers. Voorts heeft een studie naar budgetonderzoeken uitgewezen dat de samenstelling van degewenste goederen-en
dienstenpakketten, in samenhang met het nationaal inkomen per hoofd van
de bevolking, een verschuiving in de tijd vertoont. Dit betekent dat bij een
dalend welvaartsniveau het minimumbudget zal inkrimpen, zodat ook bij deze
methode een benedenwaartse aanpassing van het sociale minimum noodzakelijk is.
De empirisch-subjectieve methode berust op degedachte dat de betrokkenen zelf het beste weten wat hun bestaansminimum is. Daarom kiest men
voor een enquête onder huishoudens, waarbij devraaggesteld wordt welk
netto inkomen door de geïnterviewde als minimaal beschouwd wordt. Uit de
enquête blijkt dat de hoogte van het op dat moment genoten inkomen van de
ondervraagde een positief verband vertoont met de hoogte van het minimaal
noodzakelijk geachte inkomen. Het zalmaatschappelijk gezien echter niet
acceptabel zijn om ruimte te geven aan een gedifferentieerd bestaansminimum
afhankelijk van subjectief ervaren behoeften; het ligt dan voor de hand om het
bestaansminimum van een gemiddelde of modale referentiegroep als
richtsnoer te gebruiken.
.
Deze korte beschouwing over beide methoden geeft aan dat het moeilijk is,
een absolute grens aan tegeven voor het bestaansminimum, en dat dit der'« Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onwikkelingen betreffendeplaats,functie
eninhoudvandeAlgemeneBijstandswet; 's-Gravenhage, 1984.
. . . .
„
A Kapteyn,Bestaanszekerheid; in: G.M.J. Veldkamp, G.M. van Veldhoven, A. Kap.eyn, Paradoxen indesocialezekerheid; Deventer, Kluwer, 1984,blz.49-66.
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halve een relatief begrip is.Een en ander houdt in dat de vaststelling van het
niveau van de sociale minima in hoge mate een politieke keuze is. Desalniettemin kan zowel de budgetmethode als de empirisch-subjectieve methode het
inzicht verdiepen in de basisbehoeften en aldus als hulpmiddel dienen bij de
beleidskeuzen ten aanzien van het niveau van de sociale minima.
Een tweede punt betreft de ontwikkeling van het minimumniveau. De hierboven geschetste alternatieve methoden laten zien dat er een zeker verband
bestaat tussen het inkomen per capita en het behoeftenpatroon. De huidige
methode gaat uit van een koppeling tussen minimumloon en sociaal minimum. Deze kwam tot stand in een tijd waarin de verwachting bestond dat
volledige werkgelegenheid min of meer permanent zou blijven voortduren.
Die verwachting isachterhaald. Langdurige werkloosheid van grote omvang
kan zich structureel voordoen. Zoals door tabel 6.12 wordt geïllustreerd, kan
de ontwikkeling van het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking dan
achterblijven bij de ontwikkeling van de arbeidsinkomens.

Tabel 6.12 Ontwikkeling vande Ioneninhetparticuliere bedrijf,het nationaal inkomen perhoofdvan
debevolkingenhetminimumloon, 1972-1983 (1972=100)
jaar

lonen
particulier
bedrijf'

nationaal inkomen
per hoofd van
de bevolking

minimumloon
inclusief
vakantiegeld

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

100
112
128
144
157
169
180
190
198
206
221
228a>

100
114
127
137
157
169
181
190
200
206
214
216

100
115
134
157
176
188
205
214
223
231
244
249

Bron: J.M. Bösecke, 'Indexering en ontkoppeling'; SociaalMaandbladArbeid,mei 1983, 38ejaargang
nr. 5,blz. 324.
a) Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch zakboek; Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage, 1984.

Indien men echter het welvaartspeil van de sociale minima wil afstemmen
op de ontwikkeling van het algemene welvaartsniveau, en de loonkoppeling
als baken niet voldoet, dan leidt dit tot de conclusie dat het beter is om de
ontwikkeling van de sociale minima te koppelen aan de ontwikkeling van het
nationaal inkomen per hoofd van de bevolking.
6.6 Concluderende beschouwing

De relatieve koopkracht van de minimumuitkeringen issinds de totstandkoming van het stelsel van sociale zekerheid aanzienlijk verbeterd. Mede als
gevolg van het optrekken van het niveau van de minimumuitkeringen zijn de
inkomensverschillen aan de voet aanzienlijk genivelleerd. In 1982verdiende 90
procent van de werknemers in de bedrijven (excl. landbouw) een inkomen tussen het minimumloon voor volwassenen en tweemaal modaal. De bruto-inkomensverhouding tussen minimum en tweemaal modaal bedroeg toen 1:2,8,de
netto-inkomensverhouding 1:1,9.Tussen minimum en modaal bevond zich in
198232procent van de werknemers in bedrijven. De bruto-inkomensverhouding bedroeg 1:1,4,de netto-inkomensverhouding 1:1,2 15. Het feit dat
bruto-inkomensverschillen voor een groot deel worden wegb'elast, komt tot

Inkomensontwikkeling- en verdeling, op. cit., blz. 17.
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uitingindehogemarginaledrukvanbelastingen ensocialepremies Inkomensvanevenbovenhet minimum tot ruimtweemaalmodaal(bijna90%
vandewerknemersinbedrijven) werdenin 1982geconfronteerd meteen vrijwelidentiekemarginaledrukvanomstreeks50procent.
Deveelgebruikte koopkrachtoverzichten biedenweliswaareengoedinzicht
indeontwikkelingvanbelangrijke inkomensbestanddelen, maar zijn ookaan
beperkingen onderhevig. Werkenden ontvangen doorgaans incidenteleloonsverhogingen;uitkeringsgerechtigden kunnen daaropgeenaanspraak maken.
Voortsisgeenrekeninggehouden metdeeffecten vandeverschillendeinkomensafhankelijke regelingen.Demarginaledruk bijdelageinkomenskan
daardoor oplopen toteenpercentage dat hogerisdan bijdehogereinkomens.
Evenminisrekeninggehouden metdefiscaleaftrekposten. Alsbezwaartegen
dekoopkrachtoverzichten kan voorts worden ingebracht dat deinkomensvormingindeinformele sfeer inhetgeheelnietwordtverdisconteerd. Hierdoor zoudendehuishoudenswaardebeidepartnersgezamenlijk aanzienlijk
langerwerken dandestandaardwerkweek, eenwelvaartsverlies leidenten
opzichtevandeeenverdienershuishoudens. Tenslottegeldtdat inveelhuishoudensmeerdanééninkomen binnnenkomt,waardoor dekoopkracht van
individuelearbeidsinkomens enuitkeringen onvoldoendeinzichtgeeft inde
koopkracht van(deledenvan)huishoudens.
Enkelegegevensbetreffende deinkomensverdeling vanhuishoudens in1982
zijngepresenteerd intabel 6.8.Indemeerpersoonshuishoudens blijkt gemiddeld 1,8persoon eeninkomen intebrengen.Echtparen zonder kinderenbeschikken gemiddeld over 1,4inkomen;echtparen metkinderen gemiddeld
over 1,9inkomen.
Hetaantaltweedeinkomensdatafkomstig isvanthuiswonendekinderen
meteeneigeninkomen isgroter dan hetaantal tweedeinkomensdat afkomstigisvanwerkendegehuwdevrouwen (peildatum: 1981).Hetgemiddelde
inkomensniveau vanverdienendekinderen ishogerdandatvanwerkende
gehuwdevrouwen.Vandejongeren woonteenopvallendgroot aantal nogbij
deoudersthuis:vande 16- tot enmet 18-jarigen 98 procent,vande 19-en20jarigen 79procent (peildatum: 1979).Hetvoerenvan eeneigen huishouding
komtpasvanaf de21-jarigeleeftijd opgroteschaalvoor. Dearbeidsparticipatievandegehuwdevrouwenvertoont eensterkestijging. In 1960verrichtte
7,4procentvan degehuwdevrouwen betaaldearbeid,in 1983 36procent.
Vooralbenedende30-jarigeleeftijd ligthetdeelnemingspercentagehoog.
Meerdaneenkwartvandegehuwdevrouwen brengt minderdan eenkwart
vanhet minimumloon in.Ruimdriekwart heeft eeninkomen dat hetminimumloon niet tebovengaat. Daarbij moet overigensbedacht worden datveel
gehuwdevrouwenindeeltijd werken.Gemiddelddraagtdewerkende
gehuwdevrouwongeveer 25procent bijaan hetgezinsinkomen.
Hettotaalaantal huishoudensdat moet rondkomen vanéénminimuminkomenwordtvoor 1984geraamdop650.000.Deze'echteminima'bestaan
voorhetovergrote deeluituitkeringsgerechtigden,voorallangdurigwerklozen,eenoudergezinnen enalleenstaande bejaarden.
Omdatkoopkrachtoverzichten onvoldoendeinzichtgevenindeinkomenspositievan huishoudens,isdebehoefte ontstaan aaneeninstrument waarmee
deinkomensverdelingvanhuishoudens nauwkeuriger kanwordengemeten.
Het Sociaal enCultureel Planbureau enhet Centraal BureauvoordeStatistiek hebben methoden hiervoorontwikkeld. Uitberekeningen vanhetSCP
komt naarvorendatwatbetreft deinkomensverdelingvanhuishoudensde
nivelleringreedsin 1977tot stilstand isgekomen. Dedaaraan tengrondslag
liggendefactoren zijn hoofzakelijk hettoenemend aantal huishoudensdatis
aangewezen opeensocialeuitkeringenerzijds enhettoenemend aantaltweeverdienersanderzijds. Het CBSlaatineenstudieziendatsociaal-economische
endemografische factoren veelmeerinvloedhebben opdeinkomensverdeling
dan deveranderingen indelonen endebelasting-enpremiedrukdie weergegevenwordendoorde standaardkoopkrachtoverzichten.
Ondankshethogerelatieveniveauvandeminimumuitkeringen bestaat
allerminst eensgezindheid over devraagofdezetoereikend zijnvoordenood-
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zakelijke kosten van bestaan. Onder invloed van de kortingen die de laatste
tijd zijn doorgevoerd, is de discussie hierover in alle hevigheid opgelaaid. De
conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat het socialeminimum een
relatiefminimum is,dat op basis van politieke afwegingen moet worden vastgesteld. Verschillende rechtvaardigheidsoverwegingen moeten hierbij tegen
elkaar worden afgewogen. In dit verband zij herinnerd aan de in hoofdstuk 5
besproken pro's en contra's van differentiatie van uitkeringen afhankelijk van
de samenstelling van de leefeenheid. Voorts moeten in de afweging doelmatigheidsoverwegingen worden betrokken, bijvoorbeeld met het oog op het
functioneren van de arbeidsmarkt. De koppeling van de ontwikkeling van de
uitkeringen aan die van de cao-lonen in het bedrijfsleven vormt hier een knelpunt. Bij omvangrijke werkloosheid van lange duur kan de welvaartsontwikkeling achterblijven bij de ontwikkeling van de lonen. Dit leidt tot de conclusiedat het beter isom de ontwikkeling van de sociale minima beleidsmatig te
koppelenaandeontwikkeling vanhet nationaalinkomenper hoofd vande
bevolking.
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7. KNELPUNTEN OP DE ARBEIDSMARKT

7.1 Inleiding
Het stelselvan inkomensoverdrachten heeft onmiskenbaar invloed op het
functioneren van de arbeidsmarkt. Het onderzoek hiernaar is echter niet eenvoudig, omdat meerdere factoren tegelijkertijd deveranderingen op de arbeidsmarkt bepalen. De snelletechnische ontwikkeling, de herstructurering
van de economie en de verschuivingen in de arbeidsparticipatie van vrouwen,
zijn niet minder belangrijk in dit verband. Het blijkt moeilijk de invloed van '
elk van deze factoren te isoleren. Wijzingen in de vraag- en aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt komen tot stand in een simultaan proces, waarin
oorzaak en gevolg moeilijk zijn te scheiden.
Het stelsel beïnvloedt het arbeidsaanbod door uitkeringen te garanderen
aan hen die door medische, sociale of economische omstandigheden niet aan
het arbeidsproces kunnen deelnemen, alsook aan diegenen van wie arbeidsparticipatie niet wordt verlangd op grond van ouderdom of verweduwing.
Door de introductie van de AOW in dejaren vijftig kon de relatieve omvang
van de potentiële beroepsbevolking afnemen. Mededoor de aanzienlijke optrekking van het uitkeringsniveau in dejaren zeventig isde participatiegraad
van personen ouder dan 65jaar verwaarloosbaar geworden. De AWWuitkeringen komen voornamelijk ten goede aan vrouwen in de leeftijdscategorievan 50-65jaar, de groep met de laagste arbeidsparticipatiegraad. Voor de
volksverzekeringen AOW en AWW geldt dat het uitdrukkelijk de bedoeling is
om debetrokkenen te vrijwaren van de noodzaak om aan betaalde arbeid deel
te nemen. Voor zover een vermindering van het arbeidsaanbod daarvan het
gevolg is,wordt dezevermindering ook beoogd. Deze regelingen blijven hier
verder buiten beschouwing. De loondervingsverzekeringen en de algemene
bijstand zijn gericht op personen die wel tot de potentiële beroepsbevolking
behoren, maar door omstandigheden geen betaalde arbeid kunnen verrichten.
Hier doet zich een marge voor van mogelijk niet beoogde en minder gewenste
effecten voor het arbeidsaanbod. Hierop zal de aandacht gericht zijn in de
volgende paragraaf. Daarnaast wordt eveneens aandacht besteed aan de
gevolgen voor het arbeidsaanbodgedrag van institutionele omgevingsvariabelen als de Wet op het Minimumloon en het begrip passende arbeid.
Het stelsel van inkomensoverdrachten heeft evenzeer invloed op de vraag
naar arbeid. De uitkeringen kunnen een stabiliserend effect hebben op het
macro-bestedingsniveau en daarmee op de vraag naar arbeid. Naast de totale
omvang van de uitkeringen heeft ook de financieringsstructuur effecten voor
de vraag naar arbeid, omdat er een opwaartse druk van uitgaat op de arbeidskosten. Zoals in het historisch overzicht in hoofdstuk 3reeds is toegelicht,
heeft bij de financiering van het stelsel eenzijdig de nadruk gelegen op premieheffing op de loonsom, via werknemers- of werkgeverspremies. Met uitzondering van de periode van het midden van dejaren zeventig tot het begin van de
jaren tachtig, isde bijdrage aan de bekostiging van het stelsel uit de algemene
middelen erg beperkt geweest. De opwaartse druk op de prijs van de factor
arbeid heeft langs twee wegen een negatieve invloed op de vraag naar arbeid,
omdat hierdoor èn substitutie van arbeid door kapitaal èn substitutie van
formele door informele produktie wordt uitgelokt. Gedurende een reeks van
jaren lijkt een zich zelfversterkend proces te zijn opgetreden, waarbij de steeds
hoger wordende financieringslasten van het stelsel hebben geleid tot de uitstoot van formele arbeid, met alsgevolg nog hogere lasten enzovoort. Aan de
substitutie van arbeid door kapitaal en aan enkele alternatieve financieringsstructuren wordt nader aandacht geschonken in paragraaf 7.3.
Een complex van factoren, dat voor een deel zijn oorzaak vindt m het
sociale zekerheidsstelsel, draagt ertoe bij dat het aantrekkelijk kan zijn om
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arbeid aan te bieden buiten de formele arbeidsmarkt en dat vraaguitval optreedt op de formele markten voor relatief duur geworden arbeidsintensieve
Produkten en diensten. In paragraaf 7.4 over de informele arbeidsmarkt
worden de gevolgen onderzocht die het stelsel van inkomensoverdrachten
heeft voor de toeneming van informele produktie.
Ten slotte wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: versnelde doorvoering van arbeidsduurverkorting, snelle groei
van arbeid in deeltijd en tendensen tot flexibilisering van de inzetbaarheid van
arbeid. Deze drie ontwikkelingen doen reeds hun invloed gelden op de loonstructuur en de inkomensverhoudingen. De mogelijke gevolgen voor de
inhoud en de vorm van het stelsel van inkomensoverdrachten worden aangestipt in paragraaf 7.5.
7.2 Het aanbodvanarbeid
7.2.1 Theorie enempirische toetsing
De neo-klassieke theorie van het consumentengedrag is het enige theoretische kader waarbinnen de relatie tussen sociale-zekerheidsuitkeringen en
arbeidsaanbodgedrag expliciet wordt bestudeerd. Deze theorie analyseert het
proces van nutsoptimalisatie van (potentiële) aanbieders van arbeidsdiensten,
die kiezen tussen werk (met arbeidsinkomen) en vrije tijd (met uitkeringsinkomen). Het iseen benadering die haar politieke vertaling vindt in de stellingname dat de vervangingsratio van uitkeringsinkomen en arbeidsinkomen niet
zo hoog mag zijn, dat daardoor oneigenlijk gebruik van uitkeringen in de
hand wordt gewerkt. De prikkel tot werken wordt in de theorie door het
begrip vervangingsratio operationeel gemaakt. Het betreft echter een even elegante als beperkte weergave van een werkelijkheid die veel complexer is.
Inkomen uit arbeid en inkomen uit sociale uitkeringen zijn geen gelijksoortige
grootheden. De keuze werken of niet werken isgeen continue en zuiver financiële afweging, zoals in het neo-klassieke model wordt gesuggereerd. In werkelijkheid gaat het om een niet-continue afweging, die in hoge mate wordt beïnvloed door institutionele factoren (men krijgt slechts een uitkering als
aangetoond wordt dat men niet kan werken op grond van objectiveerbare en
te toetsen omstandigheden) en door niet-financiële overwegingen (bijvoorbeeld
het mogelijk ervaren van een verminderde sociale status in geval van werkloosheid) '.
Dat de hoogte van de uitkeringen het arbeidsaanbodgedrag mede bepaalt,
is niettemin aannemelijk. Niet op de algemene en ongedifferentieerde wijze,
zoals de genoemde theorie suggereert, maar via meer indirecte mechanismen.
Zo kan een werkloze met een uitkering zich een langere zoekperiode veroorloven dan het geval zou zijn wanneer hij geen of een lagere uitkering had. Een
WAO'er met een zwakke arbeidsmarktpositie zal een verlaagde prikkel
hebben om zich weer aan te bieden, omdat hij een zeker uitkeringsinkomen
voor een onzeker arbeidsinkomen zou verruilen. Een hoge vervangingsratio
kan ook oneigenlijk gebruik uitlokken, omdat de impliciete marginale heffingstarieven op inkomsten uit formele arbeid dan erg ontmoedigend zijn.
Al deze indirecte processen komen voor, maar zijn niet algemeen van toepassing op alle (potentiële) participanten op de arbeidsmarkt. De mate waarin
deze effecten zich -op ongewenste wijze -voordoen, laat zich moeilijk schatten. Empirisch onderzoek is slechts in beperkte mate voorhanden en toont een
licht negatieve relatie tussen arbeidsaanbod en sociale zekerheid. In een overzichtsartikel geven Danziger et al. voor de Verenigde Staten een tentatieve
berekening, die de reductie in het aantal gewerkte manjaren als gevolg van het
sociale zekerheidssysteem raamt op 4,8 procent 2 . De helft daarvan komt voor
rekening van de oudedagsvoorzieningen en arbeidsongeschiktheidsverzekeC.de Galan,EconomievandeArbeid; Alphen aan den Rijn, Samsom, 1981.
S. Danzinger, R. Haveman en R. Plotnick, 'How income transfers affect work savings, and
the income distribution; a critical review;Journal of EconomicLiterature, september 1981, jaargang 19,biz.975-1028.
2
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ringen.DeAmerikaansesituatielaat zichechter moeilijk vergelijken metde
Nederlandse.Eenonderzoek naarderelatietussenuitkeringshoogte enwerkloosheidsduur in Nederland leverdegeenovertuigende bewijzen voorhetbestaanvanenigverband tussen dezetweegrootheden3.
Ditzegtechternietzoveelomdat empirischonderzoekopditgebiedoptal' lozetechnischehinderpalen stuit,waardoor devariabelen diedaarbij eenrol
spelenniet altijd vanelkaar zijn tescheiden. Zowelintijdreeks-alsbijcrosssectieanalysesonstaan hierdoorproblemen diemoeilijk oplosbaar zijn 4.De
relatietussenarbeidsaanbod ensocialezekerheidwordt bijvoorbeeld mede
bepaald doordekansenvanwerkzoekenden opeenbaan,endiekansen
worden ophunbeurt weerbeïnvloed doordealgemenewerkgelegenheidssituatie endoor dewerkloosheidsduur vaneenindividuelewerkzoekende.De
wisselingenindealgemenearbeidsmarktsituatie endegroteverschillentussen
individueleuitkeringsgerechtigden, maken hetonmogelijk algemeneconclusies
tetrekken. Indevolgendeparagraaf wordt eenpoginggedaan omdegecompliceerderelatietussenuitkeringen enarbeidsaanbodgedrag inzichtelijker te
makendoordezeuiteenterafelen.
7.2.2 Arbeidsaanboden socialezekerheidinfactoren ontbonden
Beroepsdeelnemingiseenindetijd veranderlijk fenomeen. Tabel7.1geeft
daarvan eenhistorisch overzicht.Hieruit blijkt datdedeelnemingindeleeftijdsgroep van 14-24jaar indelaatstedriekwart eeuwdrastisch isverminderd;
deoorzaak hiervan isdetoegenomen onderwijsparticipatievan zowelmannen
alsvrouwen.Dedalinginhetdeelnemingspercentagevan mannen tussen50
en64jaar iseveneensopmerkelijk, evenalsdesterkgestegenberoepsdeelneTabel7.1 Beroepsdeelneming naarleeftijd engeslacht, 1909-1984(in %vande desbetreffende
bevolkingscategorie)

1909
1930
1947
1960
1971
1981a>
1984a'

14-19jaar
man vrouw

20-24jaar
man vrouw

25-39jaar
man vrouw

40-49jaar
man vrouw

73,4
72,4
66,0
55,1
35,4
23,6
20,4

93,4
93,2
92,2
91,2
85,1
76,5
76,1

96,4
98,0
97,8
98,1
97,2
96,0
95,6

96,0
97,1
97,7
98,3
96,4
93,5
94,1

40,9
48,8
48,7
51,8
41,5
25,1
21,0

46,2
50,3
50,7
52,8
55,9
70,2
73,2

22,4
22,6
23,6
17,8
23,9
43,7
51,0

18,3
17,0
20,7
16,5
22,8
36,7
45,0

50-65jaar
man vrouw

>6« ijaar
man vrouw

90,6
88,4
89,5
91,1
85,1
70,3
66,6

57,8
42,6
35,5
19,9
11,4
4,1
4,2

18,6
15,1
16,9
13,5
17,0
17,7
21,1

12,6
7,2
6,3
2,6
2,2
0,8
1,0

Bron: Centraal Bureau voor deStatistiek, 85jaren statistiek intijdreeksen;'s-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1984, blz.78
a) voorlopige cijfers

mingvanallecategorieën vrouwenvan 25jaarenouder. Alleenalindejaren
zeventigishun aandeel opdearbeidsmarkt gegroeidvan25naar 30procent.
Voordegrotegroepmannen van25-50jaar blijkt erweinigveranderd;hun
deelnemingspercentage bleefvrijwel ongewijzigd hoog.
Het isdezelaatsteleeftijdscategorie diesteedssterker haarstempel isgaan
drukken opdearbeidsmarkt, zowelbijdemannenalsbijdevrouwen.Terwijl
deberoepsbevolkingsinds 1971 metéénmiljoen personen toenam,daaldehet

5
W Siddré en J Theeuwes,Deinvloedvanwerkloosheidsuitkeringen ophet werkloosheidspercentageinNederland(1977);zoalsaangehaald in:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Allocatiefunctie vaninkomensverschillen; 's-Gravenhage, 1984,blz.32.
4
S. Danzinger e.a., op.cit..blz. 979en 980.
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Tabel 7.2 Ontwikkeling van het aantal economisch niet-actieven in relatietot het aantal werkenden,
1971-1983(in duizenden personen in de leeftijd van 15-65jaar)

1.totale bevolking (15-65jr.)
2. beroepsbevolking (15-65jr.)
3. werkenden3'
(in % van 2)
4. niet-actieven (= 1-3)
5. aantal uitkeringen11'
(in %van 4)

1971

1975

1981

1983

8224
4800
4455
(93)
3769
861
(23)

8656
4960
4279
(86)
4344
1192
(27)

9431
5530
4515
(82)
4900
1594
(33)

9536
5778
4350
(76)
5179
1893
(37)

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 85jaren statistiek in tijdreeksen; 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij 1984.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistisch zakboek; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, diverse
jaargangen.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt 1984;'s-Gravenhage,
1984.
Financiële nota sociale zekerheid, 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18612, nrs. 1-2
a) werkzame personen (incl. zelfstandigen) minus ziekteverzuim
b) uitkeringen aan personen tussen 15en 65jaar betreffende arbeidsongeschiktheid, werkloosheid,
bijstand, AWW en Ziektewet

aandeelvandewerkenden hieringestaag van93 procent (1971)tot 76procent
in 1983.Het aandeelvanniet-werkenden meteenuitkeringsteegvan 23 procent (1971)tot 37procent (1983)van alleniet-werkenden (tabel 7.2).
Talvansociaal-culturele eneconomischefactoren liggenten grondslagaan
detoenemingvan hetaandeelvandeniet-actieven. De volume-ontwikkeling
vandesocialeverzekeringen envoorzieningen laat dedominerende positie
van toenemendewerkloosheid enarbeidsongeschiktheid zienin het totaalvan
degroeiendeeconomische non-activiteit (zietabel 7.3).
Tabel 7.3 Volume-ontwikkelingsocialeverzekeringenenvoorzieningen, 1960-1984, (induizenden
personenvan15tot 65jaar)

AWW
bijstand3'
arbeidsongeschiktheid11'
werkloosheid0'
Ziektewet
totaal

1960

1971

1975

1981

1983

1984

92
40
158
22
92
496

159
81
312
105
204
861

168
125
406
249
244
1192

163
130
690
359
253
1594

168
148
728
619
230
1893

158
157
744
688
227
1974

Bron: Financiële Nota Sociale Zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18612, nrs.
a) Armenwet, bijstandsregelingen (excl. RWW)
b) Invaliditeitswet, Ongevallenwet, WAO en AAW
c)WW, WWV en RWW

Ineengedetailleerder overzicht intabel 7.4,zijn werkenden enuitkeringsgerechtigdenvoorzovermogelijk perregelinguitgesplitst naar leeftijdsgroep en
geslacht.Nietalleuitkeringen konden inbeeld worden gebracht. Er zijngeen
fffcÏÏ l e e r d e CijferS ° V e r d e v e r d e l i n 8 n a a r leefti J d van de bijstandsuitkeringen
(148.000in 1983).Evenmin bestaan gegevensoverdespreiding naar leeftijd
van Ziektewet-uitkeringen (230.000manjaren in 1983).
Uittabel 7.4blijkt dat 85 procent van dewerkloze mannen en 72procent
vandewerklozevrouwen eenuitkeringontvangt. Degenenzonder uitkering
zijnvooraltevinden onder dejongeren endevrouwelijke niet-kostwinners.
Dewerkloosheidsregelingenzijnvoor dezegroepen niet gemakkelijk toegankelijk enkunnen derhalvehetarbeidsaanbodgedrag vandebetrokkenen
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Tabel 7.4 Werkendenen uitkeringsgerechtigden naar leeftijd en geslacht, 1983(induizenden personen)
bevolking werkenden
maart-mei '83

werklo- werklozen met
zen(gere- uitkering:
gistreerd) WW/
RWW
WWV a '

arbeidsongeschikten

1255
1758
812
1000
4825

525
1509
702
598
3333

177
220
75
78
550

264

62
101
22
18
203

14
87
103
310
514

—
—
—
—
—

vrouwen
15-24
25-39
40-49
50-64
subtotaal

1192
1670
781
1069
4711

485
677
290
178
1630

143
73
20
15
251

11
43
37
96
187

—

180

51
39
6
4
100

9
23
140
172

totaal

9536

4963

801

344

303

701

172

mannen
15-24
25-39
40-49
50-64
subtotaal

AWWuitkering

«

Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1985,Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985; 18612,nrs.
1-2
Ministerievan Sociale Zaken en Werkgelegenheid,Rapportagearbeidsmarkt1984; 's-Gravenhage,
1984.
Sociale Verzekeringsbank, Verslagover1983; Amsterdam, 1984.
Sociale Verzekeringsraad,Jaarverslag1982; Zoetermeer, 1983.
Sociale Verzekeringsraad, Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds;jaarverslag1982; Zoetermeer, 1984.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal encultureelrapport1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij,
1984.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ontwikkelingenbetreffendeplaats,functie en
inhoudvandeAlgemene Bijstandswet; 's-Gravenhage, 1984.
a)gegevens uitgesplitst naar leeftijd zijn niet beschikbaar

slechts in beperkte mate beïnvloeden. Onder de groepjongeren gaat het voornamelijk om schoolverlaters die een halfjaar moeten overbruggen alvorens
recht tekunnen doen gelden op een RWW-uitkering. Meer dan de helft van
de werklozejongeren van 15-24jaar heeft geen uitkering, terwijl de overigen
een RWW-uitkering genieten op het sociale-minimumniveau. De groep vrouwelijke niet-kostwinners kan tot medio 1985alleen recht op een WW-en niet
op een WWV- of RWW-uitkering doen gelden. Dit verklaart het aanzienlijk
lagere percentage uitkeringsgerechtigden onder werkloze vrouwen.
Bij de mannen en vrouwen van 25-50jaar concentreert zich twee derde van
de werkenden en de helft van het aantal werklozen. Het isdit deel van de
samenleving waarvan een maximale werkbereidheid wordt verwacht. Naast de
sollicitatieplicht is er de indirecte financiële druk om aan het arbeidsproces
deel te nemen alsgevolgvan devermindering van de uitkeringshoogte. In
geval van zeer langdurige werkloosheid iser voor deze leeftijdscategorie niet
de mogelijkheid van een verlengde WWV, zoals voor 50-65-jangen. Dan rest
het sociale minimum van de RWW met de aan deze regelingverbonden toets
op ander inkomen in de leefeenheid en de vermogenstoets,diegeen verzachtende omstandigheden kennen voor hen diejonger zijn dan 50jaar.
In het voorgaande isgebleken dat de werklooshe.dsregel.ngen voor sommigegroepen niet toegankelijk zijn en dat zij ovengens door deyerniindering
van de uitkeringshoogte en de inkomens-en vermogenstoets in de RWW

I Z ^ ^ T o L o e ä i ^ . Ditlijkt echterin * * W ^ W %
uit de maatschappij. Die wijzen erop, dat de hogevervangingsratio het zoek^ ^ Ï Ï f f i e n negatief zou beïnvloeden en dat daardoor aangeboden
S r k fou w L e n geweigerd. Dit zou tot uiting komen indespanningen die
11 o l e g m e n e/van d'earbeidsmarkt voordoen. Niet alleen hooggespeciahïeerde vaktechnici blijken moeilijk rekruteerbaar, " ^ ~
^
^
scholingsvereisten in bijvoorbeeld de tuinbouw en recente„k ^ « H * ^
in de verpleging, blijken soms moeilijk te vervullen. Hier staat echter tegen
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Tabel 7.5 Bruto-ennetto-uitkeringsniveausen-percentages, afgeleid vanhet modale loon, 1juli 1984
(maandbedragen inguldens,inclusief vakantiegeld)

bruto
premies
belasting
netto

modale
loon

WAO

2950,00
789,05
249,00
1911,95

2360,00 (80%)
580,94
153,30
1625,76 (85%)

WW

WWV

2360,00 (80%)
568,80
138,40
1652,80 (86%)

2212,50 (75%)
525,99
126,10
1560,41 (82%)

Bron: Financiële nota sociale zekerheid 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-85, 18612, nrs. 1-2.

Tabel 7.6 Inkomensverdeling vanhuishoudens, 1981
inkomensklasse
(jaarinkomen in guldens)

aantallen huishoudens
(x 1000)

<
24.300
24.300-31.300
31.300-45.500
> 45.500

2049
1167
1246
643
5105

(in%
(40)
(23)
(24)
( 13)
(100)

Bron: WRR op basis vanBerekend beleid; door Hans van Fulpen, Floor van Herwaarden, Evelien
Hooijmans, e.a., Sociale en culturele studies nr. 5,Sociaal en Cultureel Planbureau, 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1985,blz. 97 en 100.

overdathet aantal geregistreerdevacaturesgeringisvergeleken bij degrote
omvangvandegeregistreerdewerkloosheid. Dehoge doorstroomcijfers
duiden voortsopeengrotedynamiek inhet werklozenbestand. Voor incidentelespanningen opsegmenten iseencomplexvan oorzaken verantwoordelijk,
waarvan het bestaan vanwerkloosheidsuitkeringen slechtseendeel uitmaakt.
Naarmate het arbeidsinkomen dichter indebuurt vanhet minimumloon
ligt,isdevervangingsratio hoger.Zoalsuit tabel 7.5blijkt, varieert denetto
vervangingsratio vooreenmodalewerknemervan 82tot 86procent, alnaar
gelangderegelingopgrond waarvan eenuitkeringontvangen wordt. Tevens
komt indetabelnaar voren datdevervangingsratio's op netto-niveau hoger
zijn dandeinregelingen vastgelegde bruto-uitkeringspercentages.
Dat dit voorgrotegroepenhetgevalis,kanworden afgeleid uit tabel 7.6,
waaruitblijkt dat intweederdevandeNederlandse huishoudens eeninkomen
wordt ontvangen tussen minimum enmodaal.
Enigerelativeringvandeinvloedvan devervangingsratio ophet arbeidsaanbodgedrag isopzijn plaats.Zoalseerder opgemerkt,doet het isoleren van
het inkomensaspect onvoldoende recht aan deveelheid vanfactoren diehet
arbeidsmarktgedrag beïnvloeden. Het niet aanvaarden van betaald werkbetekent ook eenverminderdesocialestatusenhet missenvan carrièremogelijkheden. Deogenschijnlijk geringefinanciëlestimulans blijkt bovendien inde
praktijk vaak toch vanaanzienlijk belangtezijn. Degroep langdurigwerklozenwordt opdenduurgeconfronteerd met deinkomens-en vermogenstoets
vandeRWW.Bovendienishetfeitelijk effect van eengeringe procentuele
inkomensteruggang indringender dan het lijkt. Dit komt tot uitdrukking wanneerdeinkomensdaling vanƒ260,—(tabel 7.5)van een werkloosgeworden
modalewerknemergerelateerd zou wordenaan hetvrijbesteedbare inkomen
naaftrek vanvastelastenvoorhuur,verwarmingenverzekeringen. Een op
zichzelfgeringeprocentueleinkomensachteruitgang resulteert dan ineen aanzienlijke beperkingvandebestedingsruimte,wat het gedrag zekerzal
beïnvloeden.
Deprojectgroep 'Allocatiefunctie van inkomensverschillen' van hetministerievanSocialeZaken enWerkgelegenheid geeft in haar eindrapport (augustus
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1984)een overzicht van economisch en sociologisch onderzoek naar de
invloed van uitkeringen op het arbeidsaanbodgedrag. Zijconstateert dat noch
statistisch onderzoek naar de relatie tussen uitkeringshoogte en werkloosheid,
noch een analyse van uitstroompatronen van de werkloosheidsregelingen, een
negatieve invloed tonen op het arbeidsaanbodgedrag. Sociologisch onderzoek
wijst juist op het dominerende belang van niet-financiële motieven om op de
arbeidsmarkt te participeren.
Overigens moet erop gewezen worden dat onderzoek naar de relatie tussen
vervangingsratio en omvang van de werkloosheid weinig zegt over het
arbeidsaanbodgedrag. Een groot overschot in het arbeidsaanbod betekent
immers nog niet dat de bereidheid tot werken is afgenomen. Een ruime
arbeidsmarkt betekent echter wel een verkleinde kans op het vinden van werk
en noodzaakt tot een intensiever en langduriger zoekperiode. Uit onderzoek,
onder anderen van Nickell, blijkt dat de invloed van de hoogte van de uitkeringen op het arbeidsaanbodgedrag van langdurig werklozen verwaarloosbaar
is 5. Werklozen met een korte werkloosheidshistorie blijken zich onder invloed
van de uitkering wel een langere zoekperiode te gunnen. Het criterium 'passende arbeid' in de werkloosheidswetgeving biedt werklozen de mogelijkheid
om te wachten op een baan die naar inkomen, aard en plaats overeenstemt
met hun vorige. Deze rechtsbescherming komt onder druk te staan door de
steeds vaker gehoorde opvatting, dat een werkloze in principe elke arbeid
moet aanvaarden. Een geringe bereidheid om ook minder passend werk te
aanvaarden blijkt echter niet uit sociologisch en economisch onderzoek 6.
Niettemin zijn er groepen op de arbeidsmarkt voor wiedeze argumenten ter
relativering van de invloed van de vervangingsratio op het arbeidsaanbodgedrag in veel mindere mate gelden, bijvoorbeeld omdat zijop illegale wijze
extra inkomsten verwerven in de informele economie of vrede hebben met het
lagere uitkeringsinkomen, mede omdat een vermogenstoets voor hen geen
financiële consequenties inhoudt. Er kan sprake zijn van het ontbreken van
sociaal-culturele prikkels tot deelname aan het formele arbeidsproces. Wanneer dezefactor gecompliceerd wordt door een moeilijke toegang tot de formele arbeidsmarkt en/of door ruime mogelijkheden in de informele sfeer, ontstaat een situatie die gemakkelijk kan leiden tot ongewenste effecten. Maar
ook in dezegevallen isdehoge vervangingsratio, en daarmee het hoge impliciete heffingstarief op inkomen uit arbeid, slechts een van de elementen in een
complex sociaal en economisch proces. Oplossingen voor deze problemen
zullen niet minder complex van aard kunnen zijn. In algemene zin isde hoge
vervangingsratio voornamelijk van invloed op de zoekperiodes van vooral
werklozen dienog maar korte tijd werkloos zijn.
De genoemde projectgroep van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt tot de slotsom, dat van 'een aanmerkelijke verlaging van de
uitkeringspercentages . . . onder de huidige sociaal-economische omstandigheden nauwelijks een arbeidsmarkteffect kan worden verwacht' '. Een conclusie die hier wordt onderschreven. De projectgroep constateert eveneens dat
een structurele wijziging in het minimumloonniveau geen gevolgen zal hebben
voor het arbeidsaanbodgedrag 8.De vraag naar arbeid isdaarentegen wel
gevoelig voor de hoogte van het minimumloon. In de volgende paragraaf zal
hieraan aandacht worden besteed.
Ten slotte is er de relatie tussen de sociale zekerheidsregelingen voor
arbeidsongeschiktheid door ziekte en invaliditeit en het aanbod van arbeid.
De ontwikkeling in de ziekteverzuimpercentages vertoonde een stijgend ver-

5
S.J. Nickell. The effect ofunemployment and related benefits on theduration of unemployment; TheEconomieJournal maart 1979,jaargang 84,blz. 34-49.
6
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Allocatiefunctie van inkomensverschillen;
's-Gravenhage, 1984,blz. 32en 33.
,
Volumeandcomposition of structuralunemploymentintheNetherlands,1950-1980; door H. van der
Burg, S.K. Kuipers, J. Muysken e.a., 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982.
7
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op.cit., blz.35.
8
Ibid., blz.37.
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Tabel 7.7 Ziekteverzuim naargeslacht, 1978-1984(in % vandecontractuele arbeidsduur)

1978
1980
1982
1983
1984

9,7
9,1
7,8
7,2
6,9

12,0
11,3
10,3
9,4
9,2

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt 1984;
's-Gravenhage, 1984,blz.74.

loop in dejaren zestigen zeventig, waarna begin 1980weer een daling optrad
tot aan het gemiddelde niveau van de tweede helft van dejaren zestig (zie
tabel 7.7).
Dejaren van economische voorspoed zullen hebben bijgedragen tot een
andere gezondheidsbeleving, maar er zijn meer factoren in het spel. Het ligt
voor de hand dat de hoge werkloosheid van dejaren tachtig geleid heeft tot
scherper selecteren, zowel bij gedwongen ontslagen als bij het aantrekken van
nieuw personeel. De toename van het aantal ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering droeg eveneens bij tot een gemiddeld hoger gezondheidspeil van de werkende bevolking. Het isdaarom moeilijk aan te geven wat
een normaal ziekteverzuimpercentage is en in welke mate dat werd en wordt
overschreden 9.
De arbeidsongeschiktheidsregelingen voorzien een snel stijgende groep van
voornamelijk oudere werknemers, van een inkomen. Terwijl in 1960het aantal arbeidsongeschikten 3,5procent van de potentiële beroepsbevolking bedroeg, was dit in 1983opgelopen tot 11,5procent. Deze regelingen hebben een
negatief effect gehad op het aanbod van arbeid in een mate die niet voorzien
was bij de instelling van de diverse regelingen op dit terrein.
Figuur 7.1 Arbeidsongeschiktheid alspercentage vandewerkzameberoepsbevolking, 1909-1983

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, 85jaren statistiek in tijdreeksen; 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1984.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportagearbeidsmarkt 1984;'s-Gravenhage,
19o4.

H.J. Kruidenier, Ziekteverzuim en Werkloosheid;Stichting Coördinatie en Communicatie
Onderzoek Ziekteverzuim, Amsterdam, 1983.
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Van den Bosch en Petersen constateren in een studie over dit thema, dat
'gezien de ontwikkeling van indicatoren van de objectieve gezondheidstoestand, de continue stijging van het aantal arbeidsongeschikten niet verklaard
• kan worden door een achteruitgang van degezondheid van de bevolking' 10.
Wel blijkt, dat 'de veranderde gezondheidsbeleving van beslissende betekenis
isvoor de trendmatige stijging van zowel WAO-alsABPinvalideringsfrequenties' u . Zij wijzen eveneens op het verband met de situatie
op de arbeidsmarkt en de rendementseisen van ondernemers, en toetsen een
model waarin de WAO fungeert als een alternatieve werkloosheidsvoorziening
'voor werknemers, diebijvoorbeeld vanwege leeftijd en opleiding een slechte
positie op de arbeidsmarkt innemen' n. De specifieke structuur van de WAO
biedt hiertoe mogelijkheden. Statistische toetsingvan dit model voor de
periode 1968-1980bracht, zowel ten aanzien van de gezondheidsbelevingsvariabele als van de relatieve arbeidskostenstijging, significante positieve relaties
aan het licht met de toekenningsfrequentie van de WAO 13.Op basis van deze
analyses kan de verborgen werkloosheidscomponent van de WAO worden
uitgesplitst. Deze stabiliseerde zich naar schatting van Van den Bosch en
Petersen in de tweede helft van dejaren zeventig op ietsboven de 40procent
van het totaal aantal WAO-uitkeringen.
De werkloosheid heeft nog op een andere wijze directe invloed op de
omvang van het arbeidsongeschiktenbestand. Bax wijst ineen recente publikatie op de effecten van de relatief gunstiger voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering ten opzichte van de werkloosheidsuitkeringen M. De
herintreding van werknemers wordt hierdoor negatief beïnvloed, omdat werknemers de zekerheid van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zullen preferen.
De onzekerheid die verbonden ismet herintreding, speelt vooral een belangrijke rol voor werknemers met een zwakke arbeidsmarktpositie. Een hoog
werkloosheidsniveau houdt als zodanig een verhoogde mate van onzekerheid
bij herintreding in.
De invoering van de WAO en de AAW, het vervallen van de sollicitatieplicht voor werknemers vanaf 57,5jaar en maatregelen waardoor langdurig
werklozen ouder dan 50jaar buiten de RWW-regelingen blijven, hebben bijgedragen aan een aanzienlijke daling van de beroepsdeelneming van ouderen.
Onder de druk van de verslechterende economische omstandigheden ontstond
een klimaat, waarin verminderde arbeidsparticipatie van deze groep -de bouwers van het sociale zekerheidsstelsel -brede maatschappelijke acceptatie
ondervond. De negatieve relatie tussen arbeidsongeschiktheidsregelingen en
het aanbod van arbeid isvoor deze groepen maatschappelijk gelegitimeerd,
zowel wat betreft het beoogde doel van dezeverzekering, alswat betreft de
ingeslopen verborgen werkloosheidscomponent.
7.3 Devraagnaararbeid
De vraag naar arbeid ondervindt langs twee wegen invloed van het stelsel
van inkomensoverdrachten. Op de vraagkant van het produktieproces kan het
stelsel een stabiliserende invloed hebben door deeffectieve vraag naar goederen en diensten en daarmee devraag naar arbeid instand te houden. Daarnaast heeft de financieringsstructuur invloed op de aanbodzijde van het produktieproces. Financiering vindt voor een belangrijk deel plaats door heffingen op lonen, waardoor een verhoging van de loonsom ontstaat, diebij een
constante arbeidsproduktiviteit tot hogere produktiekosten leidt. De vraag
naar arbeid kan hiervan een negatieve invloed ondervinden, doordat de verhoogde loonkosten de factor arbeid relatief duurder maken dan kapitaal en
10

F.A.J. van den Bosch en C. Petersen,Aspecten van ziekte enarbeidsongeschiktheidinhetstelselvansocialezekerheid; Deventer, Kluwer, 1983,blz. 106e.v.
11
F.A.J. Van den Bosch en C. Petersen, op.cit., blz. 117.
12
Ibid., blz. 107.
'« EH.'ßax, Matschappelijke veranderingen enarbeidsongeschiktheid; Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage, 1984.
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doordat een ongunstiger relatieve prijs van de arbeidsintensief geproduceerde
goederen of diensten kan ontstaan, die vraagverschuiving ten gevolge kan
hebben. Dat de kosten van de factor arbeid inderdaad zijn gestegen ten
opzichte van de kosten van kapitaal, wordt geïllustreerd in tabel 7.8. Deze
tabel geeft ramingen weer van de reële kapitaalkosten in verhouding tot de
reëlearbeidskosten voor dejaren 1973en 1978in enkele landen. Hieruit blijkt
Tabel 7.8 Ramingenvandereëlekapitaalkosten inverhouding totdereële arbeidskosten, 1973en 1978
(Verenigde Staten 1973=100)

Nederland
België
Frankrijk
Bondsrepubliek Duitsland
Italië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Japan

1973

1979

121,3
120,1
115,6
84,0
26,2
135,0
100
276,1

41,9
55,3
63,2
76,4
9,5
132,3
67,7
185,4

Bron: Douglas Todd, 'Enige aspecten van de produktiviteit van de industrie in de Europese
Gemeenschap: een analyse';EuropeseEconomie, 1984,nr. 20,blz. 22.

dat degenoemde tendens zich in verscheidene landen heeft voorgedaan, maar
dat de verandering van de relatieve factorkosten in Nederland wel bijzonder
sterk isgeweest: een relatieve kapitaalkostendaling van 65procent in de
beschouwde periode.
De in hoofdstuk 3beschreven ontwikkeling van het stelsel toont een verschuiving van een aanvankelijke dekking tegen beroepsrisico's naar dekking
tegen algemene maatschappelijke risico's 15. De AOW is een uiting hiervan.
Maar ook de toename van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid lijkt
eerder gebaseerd op een veranderd maatschappelijk normbesef ten aanzien
van gezondheidsbeleving, dan op een toename van beroepsrisico's. Niettemin
heeft in de ontwikkeling van de financieringsstructuur steeds eenzijdig de
nadruk gelegen op de loonsom als heffingsbasis. De bijdrage aan de financiering uit de algemene middelen van de overheid isveelal beperkt gebleven tot
minder dan 10procent van dejaarlijkse uitgaven.
Deze specifieke financieringsstructuur manifesteert zich in de grote afstand
tussen de bruto loonkosten van de werkgever en het netto loon van de werknemer:de zogenoemde wig. Tabel 7.9geeft een gedetailleerd beeld van de
opbouw van de loonkosten van een modale gehuwde werknemer met twee
kinderen, werkzaam in de industrie.
Uit dit cijfervoorbeeld blijkt dat de wig tussen de door de werkgever te
betalen bruto loonkosten en het besteedbaar jaarloon circa 52procent van de
bruto loonkosten bedraagt. Een percentage dat in het laatste decennium overigens nauwelijks veranderd is. Ook internationale vergelijking leert, dat de
wigin de loonkosten in Nederland aan de grote kant is (zie tabel 7.10). De
grondslag van de berekeningen in tabel 7.10 wijkt op enkele punten af van die
in tabel 7.9;dit verklaart het verschil tussen het zojuist genoemde percentage
van 52en de in tabel 7.10 voor Nederland vermelde wigvan 39,8 procent.

" J.A. WeyelAchtergronden mn sociale zekerheid (1973);zoals aangehaald in N.H. Douben,
Vermogendearbeid; Tegelen, De Mercuur, 1985,blz. 14.
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Tabel 7.9 Loonkostenopbouwvandemodalewerknemerindeverwerkendeindustrie, 1983
1. netto besteedbaar jaarloon modale werknemer:
(incl. vakantietoeslag, winstdeling en overdrachtsinkomsten)
2. inhoudingen op brutojaarloon modale werknemer:
—loonVinkomstenbelasting
—AOW/AWW 13,0%
— WW
4,1%
—WAO
17,725% (franchise f94,-per dag)
— Zfw
4,9%
—pensioenvoorziening

f23.236,-

f3.536,f4.391,f 1.512,f2.203,f 1.807,f 631,-

f 14.080,•+

3. brutojaarloon modale werknemer (1+2)

f37.500,-

4. werkgeversbijdragen:
— WW
0,5%
— AKW
4,675%
— AAW
5,0%
— AWBZ
4,45%
— WAO
3,3%
—Wachtgeldverzekering 0,5%
— ZW
4,875%
— Zfw
4,9%
— pensioenvoorziening

f 184,f 1.724,f 1.843,f 1.641,f 410,f 184,f 1.797,f 1.807,f 1.262,-

f 10.852,•+

5. loonkosten werkgever (3+4)

f48.168,-

Bron:Lastenverschuivingenwerkgelegenheid; eenanalysegerichtopeenondernemingsimpuls; door
A.A. Soetekouw, F.A. von Dewall, H.A. Kogelse.a.,Stichting Maatschappij en Onderneming,
's-Gravenhage, 1983,blz.22.

Tabel 7.10 De 'wig'ineenaantal landen, 1980 (inprocenten vandegemiddeldeloonkosten)
land

de wig

werkgevers
aandeel

werknemers
aandeel

loonkosten
(in guldens)

mutatie
wig in %
(1974-1980)

1.Zweden
2. Nederland
3. Italië
4. België
5. Denemarken
6. Noorwegen
7. Bondsrepubliek
Duitsland

41,6
39,8
37,3
36,2
33,7
32,0

22,2
19,2
30,3
29,4
0,5
9,7

19,4
20,6
7,0
6,8
33,2
22,3

42.500
44.500
29.500
45.000
41.500
39.000

+ 11
—2
+ 17

31,2

13,6

17,6

42.500

+9
+3

—4
—5

Bron:Lastenverschuivingenwerkgelegenheid; eenanalysegerichtopeenondernemingsimpuls; door
A.A. Soetekouw, F.A. von Dewall, H.A. Kogels e.a., Stichting Maatschappij en Onderneming,
's-Gravenhage, 1983,blz.23.

De vraag dringt zich nu op of deze eenzijdige belasting van de factor arbeid
niet geleid heeft tot onvoorziene en ongewenste effecten voor de vraag naar
arbeid. De gekozen financieringswijze heeft voor individuele bedrijven uiteenlopende gevolgen. Arbeidsintensieve bedrijven of ondernemingen met een lage
loonstructuur moeten naar verhouding meer premie afdragen dan relatief
kapitaalintensieve ondernemingen met naar rato meer personeel dat een
inkomen heeft boven de premiegrens. De verschillen worden nog versterkt
doordat de premie voor wachtgeld en Ziektewet naar sectoren gedifferentieerd
wordt, waarbij hogere risico's zich vertalen in hogere premies. Bedrijven met
een hoge arbeidsintensiteit, lage loonstructuur en hogere werkloosheids-en
ziektefrequenties worden zodoende relatief zwaar belast door de huidige
financieringsstructuur. De mogelijkheden om de gestegen loonkosten af te
wentelen in de prijzen verschillen eveneens per bedrijfstak. Exporterende
bedrijven hebben geen of weinig invloed op de internationale marktprijzen en
zullen dus nauwelijks de loonkostenstijging direct kunnen doorberekenen.
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Beperkte mogelijkheden van doorberekening gelden echter ook voor bedrijven
die zich op de binnenlandse markt bewegen, en te rekenen hebben met concurrerende importen, vraaguitval of vraagverschuiving naar de informele economie door relatieve prijsstijging. Uiteraard bestaan er ook aanzienlijke verschillen tussen bedrijven afhankelijk van hun loonintensiteit en van de
substitutiemogelijkheden van arbeid door kapitaal.
De relatieve prijs van arbeid en kapitaal is ook op andere wijze door overheidsoptreden beïnvloed. In hoofdstuk 8wordt de rol beschreven die de overheid na de Tweede Wereldoorlog bij het (her)industrialisatieproces heeft
gespeeld. Gezien het belang van de investeringen voor produktie en werkgelegenheid, ontwikkelde de overheid initiatieven om de investeringen te bevorderen. Dit gebeurde vooral in de vorm van financiële stimulansen zoals investeringsaftrek, vervroegde afschrijvingen, investeringspremies, subsidies en
kredieten. Deze faciliteiten ondersteunen de investeringen in het produktieapparaat in de vorm van uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad in de
breedte,gepaard gaande met een vergroting van het aantal arbeidsplaatsen en
in de vorm van diepte-investeringen van een arbeidsbesparend karakter. Het
effect van het investeringspatroon op de werkgelegenheid is wisselend geweest.
Tot het midden van dejaren zestig steeg de produktie sneller dan de arbeidsproduktiviteit, met als gevolg een toenemende industriële werkgelegenheid.
Daarna isde groei van de produktie evenwel achtergebleven bij de stijging van
de arbeidsproduktiviteit, hetgeen leidde tot een afbrokkelende industriële
werkgelegenheid (zietabel 7.11).
De omslag halverwege dejaren zestig werd veroorzaakt door een krappe
arbeidsmarkt met hoge lonen. De schaarse en dure produktiefactor arbeid
werd aangevuld met de gesubsidieerde factor kapitaal. In het begin van de
jaren zeventig verdwijnt echter de spanning op de arbeidsmarkt, maar de
Tabel 7.11 Gemiddeldejaarlijkse groeivandewerkgelegenheid, dearbeidsproduktiviteit
produktieindenijverheid, 1951-1982(inprocenten)

produktie
arbeidsproduktiviteit
werkgelegenheid

en de

1951/1965

1966/1973

1974/1982

6,4
4,3
2,1

6,2
7,0
—0,8

0,3
2,4
—2,1

Bron:opgaveCentraal Planbureau

werkgelegenheid in de nijverheid blijft afkalven. De gewijzigde arbeidsmarktsituatie leidt niet tot een verandering in de prijsverhouding van arbeid en
kapitaal.
Er ontwikkelt zich een vicieuze cirkel ten nadele van de factor arbeid. Het
groeiende beroep op de sociale zekerheid bekostigd uit premieheffing op de
loonsom, leidt tot uitstoot van arbeid, waardoor het beroep op de sociale
zekerheid weer verder toeneemt. Door het terugdringen van de factor arbeid
trachten de bedrijven hun kosten te drukken. De subsidiëring van investeringsgoederen blijft gehandhaafd, waardoor het proces van uitstoot van arbeid
nog wordt versterkt. Steeds vaker worden voorstellen gedaan om deze vicieuze
cirkel te doorbreken. Mede tegen deze achtergrond wint de gedachte dat
sociale zekerheid een algemeen maatschappelijk goed is,dat niet alléén aan
arbeid en lonen gekoppeld dient te worden, steeds meer terrein. Achtereenvolgens zullen drie alternatieven worden besproken.
Om te beginnen iser het voorstel om bij de premieheffing voor de sociale
verzekeringen de toegevoegde waarde als heffingsgrondslag te nemen. De
premie wordt hierbij berekend over het verschil tussen de marktwaarde van de
produktie van goederen en diensten enerzijds en het verbruik in het produktieprocesanderzijds. De heffingsbasis wordt dan gevormd door de totale
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loonsom enalhetoveriginkomen.Hiermeezoueenlastenverschuiving tot
standwordengebrachtvan relatief arbeidsintensieve bedrijven naarondernemingen meteenkapitaalintensiever produktieproces.Alvorensintegaanop
dekwantitatievebetekenisvandezeverschuivingmoeteropgewezenworden
dat indeuitwerkingvanditalternatief tweeverschillendeheffingsbases mogelijk zijn. Zoweldenettoalsdebruto toegevoegdewaardekandaartoedienen.
Inheteerstegevalwordendeafschrijvingen niet meegenomen inde heffingsbasis,omdathethierbijimmersgaatomverbruikinhetproduktieproces.In
hettweedegevalwordtmetdebruto toegevoegdewaardegerekend,vanuitde
overwegingdatdoorafwijkende afschrijvingsmethoden groteonderlingeverschillen tussen bedrijven bestaan;voorzoverhetverbruikvankapitaalinde
heffingsbasis isopgenomen,isdan infeitesprakevan eenkapitaalbelasting.
Dezeberekeningswijze maaktdebasisvoorpremieheffing brederendepremieslager,waardoor kapitaalintensieve bedrijven eenrelatief hogere bijdrage
leveren.
In 1980bedroegen debrutoennettotoegevoegdewaarderespectievelijk 304
en272miljard gulden,wateenaanzienlijk bredere heffingsgrondslag levert
dan de 166miljard gulden diedepremiegrondslag voordevolksverzekeringen
vormden indatzelfdejaar 16(zietabel7.12).
Destudiesdietotophedenvoor Nederland zijn verrichtnaardegevolgen
vaneendergelijke bredereheffingsbasis voordeverschillende bedrijfstakken,
hebben eencomparatief-statisch karakter. Ditbetekent datalleendeprimaire
effecten berekendzijn. Dezeeerste-orde-resultatenverkrijgt mendooreenvergelijking temakentussen delasten diebedrijven indehuidigesituatiehebben
endegeschattekosten ingevalvanheffing opbasisvandetoegevoegde
waarde.Hogere-orde-effecten kunnen alleenineendynamischmodelbestuTabel 7.12 Enige macro-economischegegevens, 1980(in miljoenen guldens)
bruto toegevoegde waarde
netto toegevoegde waarde

304.000
272.000

primair inkomen van gezinshuishoudingen
premieplichtig inkomen volksverzekeringen

249.790
166.000

lonen, salarissen en sociale lasten
premieplichtig inkomen werknemersverzekeringen

196.160
108.000

Bron: WRR op basis van Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationalerekeningen 1982;
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983.J.B.M. Pierik, 'De toegevoegde waarde als heffingsgrondslag
voor desociale verzekeringen';Economisch StatistischeBerichten, 29augustus 1984,69ejaargang
nr. 3470, blz. 788-796.

deerdworden. Detweede-orde-effecten vaneenhogereenergieprijs bijvoorbeeld,zijn moeilijk teschatten.Alleconclusiestenaanzienvanverschuivingen
vanlastenzijndan ook slechtsvanvoorlopigeaard,zolangernietmeerover
dezeadditioneleeffecten bekendis.
Douben heeft eenvergelijkende studieverrichtvooreenzevental bedrijven.
Uitdit onderzoek blijkt dat arbeidsintensieve bedrijven enondernemingen met
eengemiddeld laagloonpeil doordegrondslagwijziging eenaanzienlijkeverlichtingindepremielast ondervinden 17.
Onderzoek opbedrijfstakniveau isondermeerdoor PierikenStroekenverricht 18.Deuitgangspunten vandeonderzoekersverschillen echternogal;zo
16
J.B.M. Pierik, 'De toegevoegde waarde als heffingsgrondslag voor de sociale verzekeringen';
EconomischStatistischeBerichten,29augustus 1984,69ejaargang nr. 3470,blz. 791, 792.
17
N.H. Douben, Financieringsalternatieven voordesociale verzekering; Sociologisch Instituut
Katholieke Universiteit, Nijmegen, 1976.
18
J.B.M. Pierik, op.cit.;
J. Stroeken, Collectieve heffingenalssturingsinstrument; Werkdocument WRR, 's-Gravenhage,
1982.
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kiest Stroeken voor een heffing op de bruto toegevoegde waarde en neemt
Pierik de netto toegevoegde waarde ". Verder heeft Stroeken in de bestaande
regeling ook de werknemersbijdrage in depensioenen meegeteld, waardoor
vooral de huidige bijdrage van de overheidssector geflatteerd is 20. Gezien de
verschillende uitgangspunten ishet niet verwonderlijk dat de twee studies
afwijkende conclusies vertonen. Overeenkomsten zijn er echter ook. Uit beide
onderzoeken blijkt dat er vooral een lastenverschuiving naar de energiesectoren (delfstofwinning en openbaar nut) plaatsvindt. Tevens wordt de sector
onroerend goed voor hogere lasten gesteld, omdat de berekende huurwaarde
van het eigen-woningbezit als toegevoegde waarde wordt beschouwd. De conclusies ten aanzien van de overheidssector lopen erguiteen, omdat van verschillende heffingsbases is uitgegaan.
Een wijziging van het stelsel in de richting van een heffing op de toegevoegde waarde heeft aanmerkelijke consequenties van zowel institutionele als
economische aard. Een belangrijk bezwaar is dat de toegevoegde waarde van
een onderneming alleen achteraf kan worden vastgesteld. De lonen vormen
een veel eenvoudiger basis om premie over te heffen.
Een tweede alternatief voor de huidige premieheffingsstructuur is proportionele of progressieve heffing over de totale loonsom van een bedrijf, na aftrek van een premievrije voet per werknemer. Bij deze methode worden de
gevolgen van het cumulatieve effect op de relatieve premiedruk van èn een
lage loonstructuur èn een hoge arbeidsintensiteit vermeden. Tabel 7.13 toont
de resultaten van berekeningen, waarin wordt nagegaan wat de verschuivingen
zijn in de premielasten als gevolg van een systeem met een proportioneel tarief
en een premievrije voet. Hieruit blijkt dat vooral de overheid, textiel, bouw,
handel en overige diensten van lagere lasten profiteren, terwijl de sectoren
energie, transport, geldwezen en metaal worden geconfronteerd met hogere
lasten. De verschuivingen hebben betrekking op sectoren in hun geheel. Dit
doet waarschijnlijk onvoldoende recht aan de heterogeniteit van de bedrijven
binnen een sector.
Tabel 7.13 Premieheffing over deloonsom met premievrije voet,
totale
premies
huidige
stelsel

1. landbouw
2. energie
3. basismetaal
4. bouwmateriaal
5. chemie
6. metaal
7. transportmiddelen
8. voeding
9. textiel
10. papier
11. overige industrie
12. bouw
13. handel
14. transport
15. geldwezen
16.overige diensten
17. overheid
totaal

,1975 (inmiljoenen guldens)

(1)

premieheffing
premievrije
voet
f5000
(2)

premieheffing
premievrije
voet
f 10000
(3)

525
893
589
547
1409
3990
985
2017
850
1214
947
4766
5919
3507
2235
6591
11663

671
1126
584
580
1387
4163
1036
2156
802
1293
1111
3801
6459
4372
2430
6242
10434

573
1307
644
607
1399
4388
1057
2248
612
1287
1196
3346
5573
4838
2788
5580
11254

48647

48647

48647

(3 min 1)

48
414
55
60
—10
398
72
231
—238
73
244
—1420
—346
1331
553
—1011
-^09

?ooi : Ji' S t 5 ° e k e n ' c°lkctieve heffingenalssturingsinstrument; werkdocument, WRR, 's-Gravenhage,
lyoz, blz. J 7 .

J.B.M. Pierik, op.cit., blz.795.
J. Stroeken, op.cit., blz. 56,57.
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Ten slotte wordt hier aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de premieheffing geheel of gedeeltelijk tevervangen door financiering uit belastingopbrengsten. In de loop van dejaren zeventig vond een gedeeltelijkefiscaliseringplaats om de structurele verhoging van de sociale verzekeringsuitkeringen
niet te veel in de premie te laten doorwerken. Uit de algemene middelen
werden substantiële bijdragen aan de verzekeringsfondsen gedaan. Onder
druk van de financieringslast van het overheidsbudget isdeze bijdrage vanaf
1981weer teruggedraaid. De voordelen van fiscalisering zijn dat de heffingsbasis zeer breed isen dat inprincipe alle inkomensbronnen een bijdrage leveren aan de financiering. Door de verlaagdepremiedruk kunnen de loonkosten
dalen, wat tot een andere allocatievan arbeid en kapitaal kan bijdragen.
Tegenstanders van fiscalisering achten echter de tendens tot afwenteling bij
belastingen groter dan bij sociale premies, omdat debinding tussen afdrachten
en uitkeringen dan minder sterk isen men zich minder verantwoordelijk voelt.
De afwegingen diegemaakt moeten worden voor de keuzevan een financieringsstelsel, gaan verder dan deevaluatie indezeparagraaf. Hier is immers
vooral gelet op de relatie arbeidsmarkt en heffingsstructuur. Overwegingen
van inkomenspolitiek en economisch structuurbeleid spelen evenzeer een rol.
7.4 De informele arbeidsmarkt
7.4.1 Inleiding
De beschouwingen in de voorgaande paragrafen betreffen slechts het formele gedeelte van de arbeidsmarkt. De informele arbeidsmarkt komt hier aan
de orde,eveneens toegespitst op de relatie met het stelsel van sociale zekerheid. De informele economie omvat een veelheid aan uiteenlopende verschijnselen, die moeilijk in één sluitende definitie zijn te vangen. In hoofdzaak zijn
drie componenten te onderscheiden:
a.het onbetaalde werk;
b.de wederzijdse dienstverlening en debetaling in natura;
e d e 'zwarte economie' 21 .
Alle onbetaalde produktieve activiteiten behoren perdefinitie tot de informele economie. Het betreft deproduktie voor eigen gebruik binnen huishoudens en ten behoeve van familie, vrienden en kennissen. Ook het vrijwilligerswerk wordt tot de informele economie gerekend.
Inkomen in natura en wederzijdse dienstverlening zijn ingevolge de Wet op
de inkomstenbelasting belastbaar, wanneer sprake isvan deelname aan het
economisch verkeer. Dit ishet geval wanneer transacties tussen anonieme
marktpartijen plaatsvinden. Het inkomen wordt dan inaanmerking genomen
naar de waarde die daaraan in het economisch verkeer kan worden toegekend. De activiteiten zijn daarmee vergelijkbaar geworden met die waar de
betaling in de vorm van geld geschiedt (ziefiguur 7.2). Dienstverlening tussen
niet-anoniemepartijen, waarbij sprake isvan beloningen en inkomsten in
natura, wordt niet beschouwd als deelname aan het economisch verkeer. Als
niet-anonieme partijen worden in dit verband doorgaans beschouwd de leden
van een huishouden, familie, vriendenkring ofvereniging. Het zijn aldus
'onbetaalde' activiteiten.
In ruime zin behoren tot de 'zwarteeconomie' alle produktieve activiteiten
waarbij niet wordt voldaan aan de geldende wetten en regelsvoor het economisch verkeer. Juridisch gezien zijn het illegale activiteiten,diekunnen variëren van handel in drugs, het werken zonder over de vereiste diploma's te
beschikken tot het ontduiken van belastingen en premies.
In het kader van de probleemstelling van dezeparagraaf valt de nadruk op
die informele activiteiten, die hun bestaansgrond vooral vinden inde hoge
arbeidskosten in de formele sfeer. Dit betreft zowel onbetaalde alsbetaalde

.2' ZieJ.I. Gershuny en R.E. Pahl,'Britain in the decade of the three economies';NewSociety, 3
januari 1980,blz.7.
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Figuur7.2 Plaatsbepaling vandeformele endeinformele sector endeonderlinge wisselwerking

/
/

monetaire informele
economie

/

alle inkomsten uit arbeid in de vorm
van geld èn alle inkomsten in natura
op basis van dienstverlening tussen
anonieme partijen

informele economie

I

alle inkomsten in natura op basisvan
dienstverlening tussen niet-anonieme
partijen (incl. produktie en
dienstverlening voor eigen consumptie)

Bron: WRR op basis van J.I. Gershuny en R.E. Pahl, 'Britain in the decade of the three economies';
New Society. 3januari 1980,blz. 8.

activiteiten. In het eerste geval gaat het om produktie voor eigen gebruik,
'doe-het-zelven' en dergelijke. In het tweede geval om activiteiten waarbij
financiëlevoordelen worden behaald doordat de verschuldigde premies en
belastingen niet worden afgedragen.
Een gangbare onderverdeling van de informele economie is die in een nietmonetairen een monetairdeel 22 . De niet-monetaire informele economie wordt
gevormd door de onbetaalde activiteiten. Tot de monetaire informele economie worden hier gerekend deproduktieve activiteiten waarbij de ermee
gepaard gaande betalingen of inkomsten in geld of natura niet voldoen aan de
verschuldigde belasting- en premie-afdracht. Dit betreft de 'zwarte economie'
en een deel van de betalingen in natura tussen anonieme partijen. Tussen de
formele economie en de informele economie en tussen de beide componenten
van de informele economie vinden voortdurend verschuivingen plaats. Figuur
7.2 geeft dit schematisch weer. Deze verschuivingen hangen ten dele samen
met het stelsel van sociale zekerheid.
Ook het werken met behoud van uitkering wordt besproken, omdat het in
bepaalde opzichten gelijkenis vertoont met de informele arbeid. Dit betreft
formele arbeid, die niet alleen legaal is,maar bovendien sterk gereglementeerd
23
.Ten dele is het beleid terzake een reactie op het fenomeen van de informele
economie. Er vinden activiteiten in plaats die voordien in de formele of
informele economie werden verricht. Door het onbeloonde karakter en de
aard van de activiteiten vertoont het werken met behoud van uitkering overeenkomst met het vrijwilligerswerk. Zowel de informele arbeid als het werken
met behoud van uitkering worden bevorderd door dezelfde factor: het vermijden van de als te hoog ervaren arbeidskosten.
7.4.2 De omvangvandeinformelesector
Er zijn geen exacte gegevens bekend over de omvang van de informele economie. Over de diverse onderdelen ervan zijn wel meer of minder goed gefun-

22

E.L. Feige,'Onzichtbare sector en macro-economie'; Economisch Statistische Berichten,
7 oktober 1981, 66ejaargang nr. 3325,blz. 980-984.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal encultureelrapport 1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984,blz.83.
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Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau, Sociaal encultureelrapport 1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984,blz.81.

deerdeschattingen gemaakt24.Deomvangvanhetniet-monetairedeelvande
informele economiekan worden gemetenaandehand van tijdbestedingsonderzoek. Tabel7.14laatderesultaten zienvandedoorhet SCPin 1975en
1980uitgevoerdeenquêtesnaardeonbetaaldearbeid (omgerekendin
arbeidsjaren)25.
24

Zieonder andere:
W.C. Boeschoten en M.M.G. Fase,Betalingsverkeerenofficieuzeeconomie inNederland 19651982; Monetaire Monografieën nr. 1,De Nederlandsche Bank NV, Deventer, Kluwer, 1984.
M. Bruyn-Hundt, 'De waarde van de onzichtbare arbeid gemeten';EconomischStatistische
Berichten, 27juli 1983,68ejaargang nr. 3415,blz.666-669.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Zwarte aktiviteiten endeNationaleRekeningen; BPA nr.
07940-83-E8,nota 416-83-H.E8, Voorburg, 1983.
B. Kazemier, P.van der Laan en H.K.van Tuinen, 'Vergelijking van gegevensover het inkomen
van gezinshuishoudingen uit fiscale bron en uit de Nationale rekeningen'; Statistisch Magazine,
1984, 4ejaargang nr. 1,blz.23-29.
Arnold Heertje en Harry Cohen,Het officieuzecircuit; eenwitboekoverzwartgeld;Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1980.
De informeleeconomie; door A. Heertje, W. Begeer, H.K. van Tuinen, e.a., Vereniging voor de
Staathuishoudkunde, Preadviezen 1984, Uiden, Stenfert Kroese, 1984.
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies;
Rapport van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik; Tweede
Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 17050,nr.35.
Hans Sleurink, Hoefraude desamenlevingbedreigt; Arnhem, Gouda Qumt, 1980.
25
W. Knuist,Een week tijd,1975; Sociaalen Cultureel Planbureau, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1977.
„ , , „ ..
Wim Knuist en Leo Schoonderwoerd, Waarblijftdetijd; Socialeen Culturele Studies nr. 4,
Sociaal en Cultureel Planbureau, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983.
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Uit tabel 7.14 blijkt dat de onbetaalde arbeid in de periode 1975-1981 in
omvang is toegenomen. In het bijzonder doe-het-zelf-activiteiten namen sterk
toe, waarbij het evenwel vooral zou gaan om werkzaamheden met een duidelijk hobbykarakter 26. Zoals de onderzoekers zelf aangeven, is een bezwaar
van de gebruikte methode dat niet gekeken wordt naar het resultaat van de
arbeid, maar naar de eraan bestede tijd. Andere factoren blijven buiten beschouwing, hetgeen vergelijking met gegevens over formele arbeid bemoeilijkt.
De omvang wordt mede beïnvloed door veranderingen in de bevolkingsopbouw. Aldus zijn conclusies over de mogelijke vervanging van formele activiteiten door informele slechts op te maken uit een samenvoeging van de resultaten van tijdbestedingsonderzoeken, tijdreeksen van uitgavenpatronen en
consumptiegewoonten en tijdsbudgetteringen van afzonderlijke huishoudens27. In tijd gemeten is de omvang van de niet-monetaire informele economie groter dan van de formele.
De betaalde informele arbeid wordt vooral aangetroffen in de dienstverlening aan huishoudens. Bij een aantal in 1983gehouden CBS-enquêtes gaf,
afhankelijk van de gevolgde methode, 5tot 12procent van de ondervraagden
op wel eens zwarte inkomsten te genieten. Gemiddeld verdienden zij bijna
ƒ2200perjaar, waarvoor gemiddeld 135uur werd gewerkt. Opgehoogde
resultaten komen daarmee in de orde van 100.000arbeidsjaren enƒ 3 miljard
aan totale inkomsten (1% van het nationaal inkomen) 28 . Het CBS vermoedt
dat dit slechts als ondergrens gezien dient te worden vanwege het grote percentage non-respons. Tot de respondenten behoorden vrijwel alleen mensen
die in geringe mate zwart werkten als bijverdienste. Uit in 1980en 1981gehouden experimentele enquêtes naar zwarte arbeid blijkt dat een 12procent
van het onderhoud en de reparaties van auto's zwart verricht werd door garages en particulieren. Bij de interieurverzorging en de haarverzorging was een
kleine 10procent zwart 29 . Bij woningonderhoud en -verbetering werd ruim 30
procent van de loonkosten als zwart aangemerkt. Over 7procent van de aan
woningonderhoud uitgegeven bedragen isvolgens de enquête geen BTW
betaald. Voorts zou ongeveer twee derde van de werkzaamheden verricht zijn
door doe-het-zelvers 30.
De Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik
(ISMO) schat het aantal zwarte verrichtingen in de particuliere dienstverlening
op enkele honderdduizenden per week. Hoewel het daarbij per geval niet om
grote bedragen gaat, zou de totale omzet minstensƒ2 miljard bedragen 31.
Hiervan wordtƒ800 miljoen verdiend door werksters, f100miljoen door kappers enƒ 150miljoen door automonteurs. Bezitters van huizen zouden jaarlijks
voorƒ580miljoen zwart onderhoud aan hun huis laten verrichten.
De ISMO schat de totale omvang van het zwarte circuit op 16tot 21 miljard gulden. De overheid zou daardoor 11tot 15miljard aan inkomsten
mislopen. Een deel van dit bedrag heeft echter betrekking op diefstal en
andere criminele activiteiten, zoals tabel 7.15 laat zien.
Eigenlijk dient niet van een zwart 'circuit' gesproken te worden, daar circa
80procent van het via zwarte transacties verkregen geld binnen eenjaar weer

26

Wim Knuist, 'Veel tijd en weinig geld bevordert zelfbouw niet'; Wonen/TABK, 1983,nr. 14,
blz. 18.
27
Wim Knuist en Leo Schoonderwoerd, op.cit., blz.63.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Zwarte inkomsten uitarbeid; resultaten vanin 1983
gehoudenenquêtes; Statistische Katernen nr. 3, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985.
, ^ „ , J ' P l o k l a n d ' ' H e t o f f l c i e u z e circuit; een nadere begripsbepaling'; Statistisch Magazine, februari
1982,2ejaargang nr. 2,blz. 4-9.
&^ ^ &
s
30
B.Kazemier, 'De enquête woningonderhoud en -verbetering 1981'; Statistisch Magazine, 1984,
4ejaargang nr. 1,blz. 31-37.
Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies.
op.cit.,blz. 16-17.
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Tabel 7.15 Omvangzwarte circuit, 1982/1983(in

miljardenguldens)

omvang zwarte
circuit

verlies overheid
door misbruik

heffingen
verstrekkingen
criminaliteit

13,7 à 14,2
3,5 à 5,0

9,1 à 9,3
0,8
2,5 à 3,4

totaal
afgerond (met marge)

17,2 à 19,2
16 à21

12,4 à 13,4
11 à 15

Bron: Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik,Hoofdlijnenvan het rapport
vandeInterdepartementaleStuurgroepMisbruik enOneigenlijkgebruik,'s-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1985,blz.5.

in de formele economie uitgegeven wordt n. Het geschatte bedrag aan zwarte
inkomsten mag niet direct bij het officieel geregistreerde nationaal inkomen
opgeteld worden, aangezien het CBS bij de opstelling van de Nationale Rekeningen impliciet een deel van de monetaire informele activiteiten meeneemt ".
Voor beleidsdoeleinden ishet niet noodzakelijk om de exacte omvang van
de informele economie te kennen. 'De' informele economie omvat immers
zeer diverse activiteiten, waarbij de erbij behorende geldstromen geheel verschillende economische effecten hebben M. De indicaties omtrent de omvang
van de informele economie tonen aan dat het een belangrijke economische
grootheid betreft. Zeker wanneer dit vergeleken wordt met de vaak veel geringere wijzigingen in het economisch proces waarop in het beleid nauwgezet
gereageerd wordt. Een analyse van deverschuivingen die mede onder invloed
van het stelsel van sociale zekerheid optreden tussen formele en informele
arbeid, isdan ook van belang.
7.4.3 Factoren dieverschuivingen vandeformele naardeinformelesector
beïnvloeden
In deze paragraaf wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op
verschuivingen van de formele naar de informele economie. Achtereenvolgens
komen aan de orde:
-de stijging van de arbeidskosten;
-de inkomensnivellering;
-de arbeidsduurverkorting en de werkloosheid;
-overige, niet financiële factoren.
De stijging van de arbeidskosten wordt onderverdeeld in de ontwikkeling
van deloonkosten in samenhang met dievan dearbeidsproductiviteit, en de
stijging van de heffingen voor de sociale zekerheid en deloonbelasting (de
reeds genoemde wig).
.
,
, . Annr
De economische groei tot halverwege dejaren zeventig, gekenmerkt door
toenemende arbeidsverdeling, specialisatie en technologische vernauwingen,
ging gepaard met een groeiende diversiteit van de aangeboden goederen en
diensïen en een grote verruiming van de bestedingsmogelijkheden. Aamjmkehk werd verwacht dat de gestegen welvaart tot een grotere vraag naa d^nen zou leiden (de inkomenselasticiteit van diensten zou groter dan een zijn).
De goTe evraag en het arbeidsintensieve karakter zouden de werkgelegenheid
l deze sector doen toenemen. Door de ruimere^bestedingsmoge jkheden
werd de factor tijd ook voor de consument steeds schaarser, waardoor he
T a n l k k e l ^ o u worden om diensten in de meer produktive commerciële

7 ^ ^ W., vanBgrveld,^ ^ ^
» ^ , S ^ * Ä Ä *

^
^

j

Z ^ S ^ ^
*
« * . ^ jaargangn, 2/3,bl,

115-125.
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sfeer te laten verrichten 35. De feitelijke ontwikkelingen wijzen evenwel in een
andere richting, zoals onder meer door Burns en Gershuny wordt beargumenteerd. De werkgelegenheid in de dienstensector groeide wel spectaculair, maar
deze groei kwam voornamelijk voor rekening van de dienstverlening ten behoeve van het bedrijfsleven -een gevolg van specialisatie en arbeidsverdelingen van de collectieve diensten 36. De commerciële dienstverlening aan huishoudens zou hierbij achterblijven omdat deze 'te duur' isgeworden. Dit wordt
veroorzaakt door de relatief sterke stijging van de arbeidskosten als gevolg
van ontwikkelingen in de arbeidsproduktiviteit en in het stelsel van inkomensoverdrachten en de belastingen.
Door de stijging van de arbeidsproduktiviteit en de algehele welvaart stegen
de lonen. De arbeidsproduktiviteit in de verschillende sectoren van de economieisten gevolge van technologische ontwikkelingen sterk uiteen gegroeid.
De ontwikkeling van de nominale loonvoet in de diverse sectoren van de economie daarentegen is binnen zekere marges dezelfde en grotendeels afgestemd
op die van de arbeidsproduktiviteit in de sterkere sectoren. Waar de stijging
van de arbeidsproduktiviteit achterblijft, stijgt de relatieve prijs per eenheid
produkt en waar geen doorberekening van de hogere kosten mogelijk is,
neemt de winstmarge af. Tabel 7.16 geeft een indicatie van de uiteengroeiende
arbeidsproduktiviteit en loonkosten per eenheid produkt voor vier sectoren
van de economie. De tabel laat zien dat de ontwikkeling van de loonvoet in de
vier sectoren tamelijk gelijk opgaat. De arbeidsproduktiviteit in de bouw en de
dienstensector blijft echter achter bij die in de landbouw en de industrie,
waardoor de loonkosten per eenheid produkt relatief meer toenemen. Verschuivingen tussen formele en informele economie spelen zich in feite af op
onderdelen van deze vier sectoren. Gegevens hierover zijn moeilijk uit de bestaande statistieken af te leiden, omdat deze onderdelen niet als zodanig in de
statistieken worden onderscheiden. Niettemin geeft de tabel in grote lijnen het
proces aan dat zich heeft voorgedaan.
Tabel 7.16 Ontwikkeling vanloonvoet, arbeidsproduktiviteit, loonkosten pereenheid produkten
producentenprijs inviersectoren, 1953-1975(procentuele mutaties)
loonvoet

landbouw
industrie
bouw
diensten
totaal

arbeidsproduktiviteit

loonkosten
per eenheid
produkt

'53
/62

'63
/70

'71
/75

'53
/62

'63
/70

'71
/75

6,8
7,6
6,1
6,5
7,2

8,0
11,7
12,4
11,3
11,7

12,0
14,5
13,9
14,3
14,0

7,1
4,8
0,4
2,5
3,9

8,5
8,0
2,9
2,0
5,3

5,6
3,4
1,2
1,9
'3,7

'53
/62

'63
/70

—0,3 —1,5
2,8
3,7
5,7
9,5
4,0
9,3
3,3
6,4

producentenprijs

'71
/75

'53
/62

'63
/70

'73
/75

6,4
11,1
12,7
12,4
10,3

2,1
0,8
4,9
3,2
2,3

3,4
2,3
6,5
5,9
4,3

5,7
7,3
12,0
9,7
8,6

Bron: Verschuivingen inde verhouding tussenbetaaldeenonbetaaldearbeid; door M. Bruijn-Hundt,
W. Driehuis, Y.M. Koot, e.a., Stichting voor Economisch Onderzoek, Amsterdam, 1982,blz. 117.

De prijsstijging van de factor arbeid wordt versterkt door de heffingen op
de lonen, die tevens in aanzienlijke mate de omvang van het bruto-netto tra' s Daniel Bell, TheComingof Post-IndustrialSociety; New York, Basic Books, 1973.
S.B. Linder,Arme elite!Toekomst entijdgebrek; Groningen, Wolters-Noordhoff, 1971.
V.R. Fuchs, TheServiceEconomy;National Bureau of Economie Research, New York, 1968.
Zie ook:
Verschuivingen indeverhouding tussenbetaaldeenonbetaaldearbeid; door M. Bruyn-Hundt, W.
Driehuis, Y.M. Koot, e.a., Stichting voor Economisch Onderzoek, Amsterdam, 1982.
36
S. Burns.Home Ine; TheHidden WealthandPowerof theAmerican Household; Garden City,
Doubleday, 1975.
Jonathan Gershuny,After IndustrialSociety? TheEmerging Self-serviceEconomy; London, MacMillan, 1978.
J.I. Gershuny en I.D. Miles, TheNew ServiceEconomy; London, Pinter, 1983.
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Tabel 7.17 Loonkostenontwikkeling inhet schildersbedrijf, 1960-1982
jaren
(eind
september)

uurloon a '

1960
1965
1970
1975
1980
1982

loon
kosten
(in guldens)

uurloon

(in guldens)

sociale
lastenb )
(in guldens)

2,11
3,06
4,32
8,17
11,53
15,92

0,71
1,49
2,64
6,39
9,11
11,22

2,82
4,55
6,96
14,56
20,66
27,14

(index)

sociale
lasten
(index)

loonkosten
(index)

100
145
205
387
547
755

100
210
372
900
1283
1580

100
161
247
516
733
962

Bron: Bedrijfschap Schildersbedrijf, Jaarverslag 1982; Rijswijk, 1983,blz. 18.
a)cao-uurloon voor een volwassen werknemer
b)sociale lasten, inclusief vakantiebon, risicocoupon, pensioenregeling en dergelijke

ject,dewig,bepalen (ziepar. 7.3)". Tabel 7.17laat bijwijzevanvoorbeeldde
ontwikkeling hiervan zienvoorhet schildersbedrijf.
Destijging vandearbeidskosten werktverschillendeontwikkelingen inde
hand.Zijmaakt hetaanlokkelijk omarbeidsintensievetakeninhetproduktieprocesteautomatiseren. Waarautomatisering moeilijk is,wordenonderdelenvan hetproduktieproces uitgestoten naardeinformele sector,zoalsbijvoorbeeld demontagevanmeubelen. Opgrondvandezeontwikkelingen
wordt door sommigen zelfseentoekomst verwacht waarindeindustriezich
voornamelijk zalrichten opdeproduktievanintermediairegoederen,diein
dehuishoudensverwerkt worden ('selfservice society')38.Anderengaanuit
vaneengroeivan zoweldeformele alsdeinformele economie39.Deuitstoot
vanactiviteiten naar deinformele economiekan zogezienwordenalseenvolgendestapinhetprocesvanstijgingvandearbeidsproduktiviteit doorspecialisatie.Daardoor kunnen verschillende onderdelenvandeformelesectornog
produktiever werken,waarmeehet proceszichzelfversterkt40.
Juist indearbeidsintensieve dienstverlening aan huishoudenstreedthet
procesvandearbeidskostenstijging scherpnaarvoren.Voordezeactiviteiten
magnietverwacht worden dat deproduktiviteitsstijging gelijketredkan
houden met anderedelen vandeeconomie,terwijleendoorberekeningvande
kosten tot afzetverlies leidt.Door desterketoenameindediversiteit vangoederen endiensten ishet aantal bestedingsmogelijkheden zeergestegen.De
'dure'dienstverlening wordt alsnelzelfterhandgenomen,omaldusandere
bestedingsmogelijkheden betertekunnen benutten. Dit wordtversterktdoor
deproduktiviteitsstijging dieookbinnendehuishoudensoptreedt dankzij
betereengoedkopergeworden hulpmiddelen 41.Deindustriespeelth.erop
weerin bijvoorbeeld doordeleveringvaneenvoudigteverwerken materialen.
Vooreèngroot aantal diensten blijft menechteraangewezen ophulpvan
anderen Medeomdat controle opbelasting-enpremie-afdracht bijdedienstverleningaan particulieren moeilijk is,vindenverschuivingen plaatsnaarde
informele economie.Dit laatsteisnietmogelijk voordedienstverleningdoor
decollectievesector.Daardoet zichechtereenvergelijkbare problematiek
voor watbetreft deproduktiviteitsontwikkeling endeloonkosten.Hier
worden 'oplossingen' gezocht inhetwerkenmetbehoud van uitkeringeneen
toenemend beroepoponbetaaldearbeid (zelfzorg envnjwilhgerswerk).
Naast destijging vandearbeidskosten isook deinhoofdstuk 6geschetste
i n k o m t n s n i S n g vaninvloedopdeinformele arbeid. Naarmatedelonen
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J. Huber, ibid.
"> Jonathan Gershuny, op.cit.
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dichter bij elkaar komen te liggen, wordt het inhuren van arbeid relatief
duurder voor degenen die hun inkomen relatief achteruit zien gaan. Dit te
meer omdat de bruto lonen van de aanbieders van diensten betaald moeten
worden uit denetto lonen van de opdrachtgevers. Het feit dat men zelf steeds
langer moet werken om een formele arbeidskracht te betalen, leidt ertoe dat
men werkzaamheden zelf ter hand gaat nemen of zijn toevlucht zoekt in de
zwarte sfeer. In het eerste geval worden de voordelen van de specialisatie in de
formele sector aangetast in de vorm van geringere efficiency en kwaliteitsverlies.
Aan de kant van de aanbieders van diensten is het ontgaan van belasting- en
premieheffing een prikkel om de informele sfeer te betreden. Zoals gezegd,
spelen de sociale zekerheidslasten hierbij een belangrijke rol. Vanwege de
marginale druk ishet voor de aanbieder van werk niet aanlokkelijk om additionele inkomsten, naast die uit een formele betrekking, op te geven aan de
fiscus. Voor een uitkeringsgerechtigde zijn de officiële mogelijkheden om extra
inkomsten te verwerven gering; boven een laag bedrag treedt een impliciete
heffing van 100procent op:de zogenoemde armoede-val. Waar mede door
het stelsel van inkomensoverdrachten zowel de vraag naar als het aanbod van
formele arbeid negatief beïnvloed worden, vinden deze elkaar al snel op de
informele arbeidsmarkt.
De huidige werkloosheid en het zich al langer voltrekkende proces van
arbeidsduurverkorting betekenen een vergroting van het potentieel aan informele arbeidskracht. Er lijkt evenwel een positief verband te bestaan tussen het
hebben van een formele baan en deelneming aan het informele circuit 42 . De
segmentering op de formele arbeidsmarkt zet zich blijkbaar voort op de informele arbeidsmarkt, in die zin dat hoger opgeleiden (zoals studenten) en mensen met een formele baan, betere toegang hebben tot het informele werk 43.
Tegenover de toename van vrije tijd staat een stagnatie in inkomsten. Dit kan
enerzijds een stimulans zijn om informele activiteiten te verrichten of te laten
verrichten. Anderzijds zijn ook de informele activiteiten niet gratis. Het
uiteindelijke effect van deze ontwikkelingen op langere termijn is onvoorspelbaar, te meer omdat in de sterk gedifferentieerde samenleving de genoemde
factoren voor de verschillende bevolkingsgroepen in de diverse onderdelen van
de informele economie verschillend uitwerken.
Ten slotte zijn er niet-financiële factoren, waarvan het uiteindelijke effect
eveneens moeilijk isaan te geven. De groeiende bemoeienis van de overheid
met het economisch leven in de afgelopen decennia vroeg om verdere formalisering. De daarmee gepaard gaande ingewikkeldheid van het stelsel van
inkomensoverdrachten kan sommige groepen 'dwingen' tot toetreding tot de
informele sector. Kleine ondernemingen staan vaak voor het dilemma om
informeel te werk te gaan of de nadelen te aanvaarden van belastingen en
regels die afgestemd zijn op grote ondernemingen 44.
Vanuit een sociaal-culturele invalshoek kan erop gewezen worden dat
informele activiteiten een mogelijkheid betekenen voor het opdoen van sociale
contacten. De ongebondenheid van de werkzaamheden, alsmede de zelfstandigheid en het directe contact met de opdrachtgever worden als positief ervaren. In sommige kringen is het traditie om bepaalde activiteiten informeel te
verrichten 45. Dit zou onder andere gelden voor krakers- en studentengemeenschappen, maar ook voor bepaalde landstreken. Tevens is er sprake van een
zekere modegevoeligheid. De doe-het-zelf-werkzaamheden behoren tot de
activiteiten die in dejaren zestig en zeventig in sociaal aanzien zijn gestegen
42

R.E. Pahl,Divisions of labour; Blackwell, London, 1984;zoals besproken in: David White,
'Divisions of Labour'; New Society, 27september 1984,69ejaargang nr. 1136,blz. 348-350.
P.H. Renooy, De schemerzone; 'werkplaats' tussenvrijetijdenarbeid; Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, 's-Gravenhage, 1984,blz. 74.
Centraal Bureau voor de Statistiek, Zwarte inkomsten uit arbeid; resultaten vanin 1983gehouden
enquêtes; Statistische Katernen nr. 3,'s-Gravenhage, 1985,blz. 10en 11.
Lars Ingelstam. 'Third Sector Approach to Sweden's Future';Futures,april 1983, 15e jaargang nr. 2,blz. 138-151.
45
P.H. Renooy, op.cit., blz. 47en 74.
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Ook spelen gevoelens meeals 'iedereen werkt zwart, dusje moet wel meedoen' en het beeld dat men heeft van de zwaarte van de belastingdruk, de
kans op sancties en de zwaarte daarvan en de mogelijkheid tot controle en de
intensiteit daarvan 47.
Van verschillende kanten wordt kritiek geuit op detoenemende professionalisering en bureaucratisering van de samenleving. Daarbij pleit men voor
een samenleving waarin het individu weer meer de verzorging in eigen hand
neemt en minder afhankelijk isvan professionele zorg en betaalde arbeid 48.
Tegelijkertijd worden om financiële redenen beperkingen aangebracht in het
door de overheid gefinancierde voorzieningenniveau. Te zamen leidt dit tot
een toenemend beroep op het informele complement van collectieve verzorging, zoals het vrijwilligerswerk en het werken met behoud van uitkering.
Waar gewekte verwachtingen niet vervuld worden, bestaat de intentie om zelf
voor oplossingen te zorgen, bijvoorbeeld door zelf werkgelegenheid te creëren
in de informele sector. Dit zou kunnen leiden tot een toenemend 'incivisme':
het aannemen van een onverschillige houding tegenover de overheid en haar
maatregelen 49. De dienstverlening door de collectieve sector wordt zodoende
geconfronteerd met problemen wat betreft financierbaarheid, effectiviteit en
legitimiteit, waarvan stimulansen uitgaan tot informalisering van een deel van
deze activiteiten.
7.4.4 Knelpunten
De informele arbeid isgeen incidenteel of voorbijgaand verschijnsel in de
economie. Het iseen symptoom van de voortgaande stijging van de arbeidsproduktiviteit door specialisatie en technische ontwikkeling. Wanneer bijeconomische groei de lonen in alle sectoren van de economie stijgen, zijn de
dienstverlenende sectoren waar de stijging van de arbeidsproduktiviteit achterblijft, in het nadeel. De ontwikkelingen in het verleden laten zien dat het
negatieve effect van prijsstijging niet gecompenseerd wordt door een verandering in het consumptiepatroon ten gunste van deze diensten. De relatieve prijsstijging leidt tot een verschuiving naar de informele economie. Dit proces
wordt nog versterkt door het stelselvan sociale zekerheid: de hoogte en de
structuur van de heffingen hebben een negatieve invloed op de vraag naar
formele arbeid, terwijl het aanbod negatief benvloed wordt door de marginale
druk en de armoede-val. Ten slotte kan er van de ingewikkeldheid van het
stelsel een negatieve werking uitgaan.
De groei van de informele economie leidt tot een aantal knelpunten:
- het bestaan van de monetaire informele economie betekent dat het overheidsbeleid slechts eengedeelte van de totale economie bestrijkt. De grondslagvoor het verstrekken van inkomensoverdrachten en het heffen van
belastingen enpremies wordt alleen bepaald door de officieel geregistreerde
gegevens. Dit leidt tot onrechtvaardigheden, omdat de één kans ziet om
afdrachten te ontlopen en de ander niet;
- substitutie van formele activiteiten door informele isniet in alle gevallen
negatief te waarderen. Waar door de burgers gewenste niet-monetaire
informele activiteiten mogelijk zijn, lijken weinig redenen aanwezig om
maatregelen te nemen. Technologische ontwikkelingen en arbeidsduurverkorting kunnen de mogelijkheden inde toekomst nogdoen toenemen.
Wanneer men echter door de hoge arbeidskosten noodgedwongen zelf
werkzaamheden verricht en daarbij kwalitatief slechtere resultaten bereikt
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Q.J. Munters, Stijgendeendalende cultuurgoederen; Alphen aan den Rijn, Samsom, 1977,
hoofdstuk 8.
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W.J. van Bijsterveld, Aangepasteversie vanhet verslagvaneenonderzoeknaardeaardende
omvangvandebelastingfraude; 's-Gravenhage, 1980,blz. 36e.v.
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Hans Achterhuis,Demarkt vanwelzijn engeluk;Baarn, Ambo, 1979.
I. Illich,Naar eennieuwe levensstijl, Baarn, Het Wereldvenster, 1973.
Alvin Tbffler, op.cit.,
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' Adrian Smith, 'The Informal Economy'; Uoyds Bank Review,jul. 1983,blz. 45-61.
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dan de vakman, issprake van een economisch minder gewenst proces van
de-specialisatie;
- de bestaande specialisatie in de formele economie betekent dat men voor
veel taken aangewezen is op anderen. De kringen van niet-anonieme relaties lijken door gezinsverdunning en toenemende individualisering echter
afgenomen te zijn, zodat men meer op zich zelf en op markttransacties is
aangewezen. Onder de huidige maatschappelijke omstandigheden is een
toename van de informele arbeid geen 'terugkeer naar vroeger'. De traditionele opvangmogelijkheden, met name voor de verzorging van zieken en
bejaarden, zijn geringer. Hieraan wordt gedeeltelijk tegemoet gekomen
door het stelsel van sociale zekerheid. Hiernaast blijft het van belang dat er
betaalbare particuliere dienstverlening voorhanden is;
- hoge arbeidskosten en hoge marginale tarieven dragen bij tot een omvangrijke informele arbeidsmarkt. Dit leidt tot uitstoot van formele arbeid in
sectoren die sterke concurrentie ondervinden van informele arbeid, waarvan een groter beroep op de sociale zekerheid en tegelijkertijd een versmalling van de grondslag voor de collectieve heffingen het gevolg zijn. Beide
effecten vragen om hogere heffingen op arbeid, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.
Een verdere marginalisering van de arbeidsintensieve dienstverlening is
ongewenst om redenen van werkgelegenheid en van een voldoende voorzieningenniveau. Een volledige bestrijding van de monetaire informele arbeid
door middel van verscherpte controle is uitgesloten. Een fundamentele aanpak
vereist dat de arbeidsintensieve dienstverlening in een betere concurrentiepositie ten opzichte van de informele arbeid komt te verkeren. Daartoe dient aangegrepen te worden bij de hoge arbeidskosten die relatief zwaar drukken op
de arbeidsintensieve activiteiten die hier aan de orde zijn.
De verschillen in ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit zouden zich
kunnen vertalen in een grotere loondifferentiatie. Hieraan zijn echter grenzen
gesteld in de vorm van het minimumloon, terwijl het ook de vraag is of een
dergelijke differentiatie uit sociaal oogpunt aanvaardbaar wordt geacht. De
sterke sectoren danken hun produktiviteit mede aan de uitstoot van de minder
produktieve onderdelen. Dit rechtvaardigt een redelijk gelijkmatige spreiding
van de welvaart, ook al komt die vooral in de sterke sectoren tot stand.
Voorts kan een sterke loondifferentiatie ertoe bijdragen dat de arbeidsproduktieve sectoren onderdelen van hun produktieproces verzelfstandigen in afzonderlijke arbeidsintensieve bedrijfjes, waardoor de lonen verlaagd kunnen
worden.
Verkleining van de wig kan bewerkstelligd worden door een lastenverschuiving in de premieheffing (ziepar. 7.3). Een variant hierop ishet verstrekken
van loonkostensubsidies. Wanneer deze specifiek gericht worden op de sectoren die gevoelig zijn voor subsitutie naar de informele sector, doen zich afbakeningsproblemen voor.
Voor de toekomst lijkt het noodzakelijk om een zodanig instrumentarium
te ontwikkelen dat ook de werknemers in de zwakkere sectoren in tijden van
economische groei een gerechtvaardigd deel van de welvaartsstijging toegemeten krijgen, zonder dat dit leidt tot hoge arbeidskosten. Daartoe dient een
nieuwe systematiek van uitkeringen en financiering van de sociale zekerheid
ontwikkeld te worden diede prikkel om de arbeidsproduktiviteit te verhogen
niet wegneemt, maar tevens voorkomt dat het nadeel voor de arbeidsintensievesectoren steeds groter wordt.
7.4.5 Het werkenmet behoudvanuitkering
Het werken met behoud van uitkering betreft activiteiten die in beginsel
additioneel behoren te zijn. Werk dat vanwege de hoge arbeidskosten blijft
liggen, kan op deze wijze 'onbetaald' plaatsvinden. In het inkomen van de
werknemers wordt elders -in de vorm van een uitkering - voorzien.
In de persoonlijke levenssfeer gaan de negatieve consequenties van de werk-
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loosheid veelverder dan alleen de teruggang in inkomen 50. Daarom verricht
een groot aantal werklozen onbeloonde werkzaamheden. Hiermee voorzien zij
in hun behoefte aan een zinvolle tijdsbesteding, terwijl het bovendien hun
positie op de arbeidsmarkt kan versterken. Volgens een onderzoek naar lokale
projecten die ten behoeve van werklozen zijn opgezet, waren eind 1983 bijna
47.000werklozen bij dergelijke projecten betrokken 5 '. De minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid schatte onlangs het totaal aantal mensen
dat met behoud van uitkering werkt op 100.00052. In de sfeer van het werken
met behoud van uitkering vindt een scala van activiteiten plaats,variërend van
het traditionele vrijwilligerswerk, tot speciaal voor werklozen gecreerde projecten, voornamelijk in deniet-commerciële sfeer 53.
Aan het werken met behoud van uitkering kleven evenwel grote risico's,die
hier kort aangeduid worden 54.Voor de marktsector betreft dit het gevaar van
concurrentievervalsing. Het werken met behoud van uitkering heeft hier hetzelfde effect als een gerichte loonkostensubsidie 55. In de quartaire sector iser
het risico van budgetvervalsing, dat optreedt wanneer beloonde arbeid die ten
laste komt van het toegewezen budget, buiten de budgettaire prioriteitenafweging om vervangen wordt door onbeloonde arbeid. De daaruit voortvloeiende taakuitbreiding kan tot eengroeivan de collectieve sector leiden.
Tevens wordt gewezen op de mogelijke 'deprivatisering': instellingen kunnen
door de inschakeling van werklozen taken blijven uitvoeren dievoor privatisering in aanmerking komen 56. Een derde risico vormen de verdringingseffecten.
Vervanging van reguliere arbeid door onbeloonde arbeid leidt tot een vergroting van de werkloosheid. Voor de individuele werknemer betekent het een
bedreiging van zijn rechtspositie. Bovendien ontstaan hierdoor verschillen in
arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk. Deze uiten zich onder meer in verschillen met betrekking tot de sociale zekerheid (bijstand i.p.v. WAO). In het
algemeen kan van het werken met behoud van uitkering een neerwaarts effect
op de lonen uitgaan. Ten slotte kunnen verdringingseffecten optreden wanneer 'echte' vrijwilligers vervangen worden door uitkeringsgerechtigden, terwijl
deze laatsten als het ware de morele plicht zouden kunnen krijgen om naast
hun uitkering maatschappelijk actief te worden.
Ten einde de negatieve effecten van concurrentie- en budgetvervalsing te
ondervangen, wordt een Wet Onbetaalde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden
(WOAU) voorbereid. Een belangrijk onderdeel van deze wet isde instelling
van regionale toetsingscommissies, diealleonbetaalde activiteiten die 'in
meerdere of mindere mate het karakter hebben van een beroeps-of bedrijfsactiviteit', toetsen op budget-en concurrentievervalsing ". Onbeloonde arbeid
kan geen structureel of blijvend alternatief zijn voor beloonde arbeid en structurele werkgelegenheid. Werken met behoud van uitkering iseen tijdelijke
noodoplossing, die alleen zijn rechtvaardiging kan vinden in het huidige hoge
niveau van de vaak langdurige werkloosheid 58.
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Sociaal en Cultureel Planbureau, op.cit., blz. 73.
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» Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Atlas vanlokaleinitiatieven in Nederland.
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Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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7.5 Recenteontwikkelingen opdearbeidsmarkt
7.5.1 Inleiding
Sinds de Tweede Wereldoorlog is een aanzienlijke arbeidsduurverkorting
gerealiseerd. Economische groei en stijging van de produktiviteit vormden de
financieringsbronnen voor deze ontwikkeling, die geleidelijk plaatsvond en
niet alleen gestalte kreeg in de vorm van een kortere werkweek, maar ook in
langere vakanties,vervroegde uittreding en een toename van afwezigheid door
ziekte en ander kort verzuim. In dejaren zeventig nam het aandeel van deeltijdwerkers in de totale beroepsbevolking sterk toe. Eén op de vijf
arbeidsplaatsen wordt nu door een deeltijdwerker vervuld, tegenover ruwweg
één op vijfentwintig in 1960. Door deze wijzigingen werd een steeds grotere
flexibiliteit geëist om de werkzaamheden te organiseren. Arbeidsduurverkorting, deeltijdarbeid en flexibilisering van de organisatie van arbeid betreffen
ontwikkelingen, waarmee de economie reeds velejaren wordt geconfronteerd.
Overheid en bedrijfsleven hebben de organisatorische gevolgen daarvan tot
dusverre steeds kunnen opvangen. In dejaren tachtig tekent zich evenwel een
versnelling af in deze trends. In het kader van dit rapport iseen beperkte
enquête gehouden om meer inzicht te verwerven in deze ontwikkelingen 59. De
conclusies hiervan zijn in het navolgende verwerkt.
7.5.2 Arbeidsduurverkorting60
In dejaren zestig en zeventig ging de contractuele standaardwerkweek terug
van 45 naar 40uur per week. Het aantal feitelijk gewerkte uren daalde sneller
en wel met bijna een kwart, als gevolg van meer vakantiedagen en verzuim
(zie tabel 7.18). De werkweek lijkt echter in dejaren tachtig en negentig nog
grondiger te worden gewijzigd.

Tabel 7.18 Gemiddeldearbeidsduur,

feitelijke arbeidsduur3)
— volle-tijdwerkers
— deeltijdwerkers

1960-1982 (inuren per jaar)

1960

1970

1980

1982

2174
1084

1897
1005

1634
877

1661
864

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt 1984;
's-Gravenhage, september 1984,blz.65.
a) De feitelijke arbeidsduur is de maximale potentiële arbeidsduur minus vakantiedagen, feestdagen,
kort-verzuim, vorstverlet, ziekteverzuim en plus overwerk. De hier gepresenteerde arbeidsduur
betreft dievan een gemiddelde werknemer in het particuliere bedrijfsleven (excl. landbouw).

Sinds het akkoord in de Stichting van de Arbeid van november 1982vinden
tussen werkgevers en werknemers onderhandelingen plaats over de omvang
van de arbeidsduurverkorting en de wijze waarop die zal worden ingevoerd.
De argumenten die worden aangevoerd, lopen uiteen door de grote verscheidenheid in arbeidssituaties in de diverse sectoren van de economie. Alvorens een overzicht van de verschillende argumentaties te geven en mogelijke

" Dit beperkte onderzoek bestond uit een twintigtal vraaggesprekken in december 1984en
januari 1985met beleidsmakers op het terrein van de organisatie van de arbeid uit verscheidene
sectoren van de economie. De gesprekken werden gevoerd aan de hand van halfgestructureerde
vragenlijsten met vragen betreffende ontwikkelingen, problemen en verwachtingen ten aanzien
van arbeidsduurverkorting, deeltijdarbeid en flexibilisering van arbeid. De vertrouwelijkheid van
de gesprekken maakt het niet mogelijk om een nadere aanduiding van geïnterviewde personen en
bedrijven te geven.
Voor een overzicht van de problematiek van arbeidsduurverkorting wordt hier ook verwezen
naar Herverdeling vanwerk; R.de Boer, F.A. Dijk, L. Geuts, e.a., Leiden, Stenfert Kroese, 1984.
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ontwikkelingslijnen te schetsen, volgt eerst een kort overzicht van de gebeurtenissen sinds november 1982.
Het Stichtingsakkoord zette twee lijnen uit, namelijk arbeidsduurverkorting
en rendementsherstel. In de daarop volgende cao-onderhandelingen kreeg
• arbeidsduurverkorting gestalte in alle sectoren van de economie, hetgeen
leidde tot -op weekbasis teruggerekende -arbeidstijden van 38à 39uur in
1984m de meeste bedrijfstakken; in enkele, niet onbelangrijke, bedrijven werd
echter al een arbeidstijd van 36uur gerealiseerd. Deze arbeidsduurverkorting
kreeg veelal haar beslag in de vorm van zogenaamde roostervrije dagen, die
vaak vrij opneembaar zijn. De mate van herbezetting van de opengevallen
arbeidsuren is moeilijk te achterhalen. Op macro-niveau kan worden vastgesteld dat van een uitbreiding van de werkgelegenheid geen sprake is. De arbeidsduurverkorting gaf de mogelijkheid tot sanering van de arbeidsorganisaties, met name buiten de sfeer van de directe produktie, waar de benodigde
inzet van arbeid minder vastligt. In veel bedrijfstakken werden plannen voor
arbeidsduurverkorting gekoppeld aan projecten waarbij ouderen vervroegd
uittraden en vervangen werden doorjongeren met contracten voor een kortere
werktijd. Vooral in grote dienstverlenende bedrijven kreeg arbeidsduurverkorting in combinatie met herstructurering van het personeelsbestand op deze
wijze vorm. Arbeidsduurverkorting droeg aldus bij tot behoud van arbeidsplaatsen en verbetering van rendementen door loonmatiging, door verjonging
van personeelsbestanden en sanering van de organisatie.
Het proces dat op gang isgekomen heeft een aantal ervaringsfeiten aan het
licht gebracht. Arbeidsduurverkorting blijkt verschillend uit te werken, wat
betreft herbezettingsmogelijkheden en organisatieproblematiek, voor direct en
indirect produktiepersoneel. Daar waar directe produktie plaatsvindt in
continu-processen, waarbij de arbeidstijd niet aan de bedrijfstijd is gekoppeld,
is arbeidsduurverkorting relatief gemakkelijk te organiseren en leidt deze tot
hoge, zo niet volledige, herbezetting. In de indirecte produktiesfeer ontstaan
door arbeidsduurverkorting problemen ten aanzien van de gewenste handhaving van de bedrijfstijd en de noodzaak tot afsplitsing van taken van individuelepersoneelsleden. Beide aspecten blijken vaak te cumuleren en kunnen
tot aanzienlijke problemen leiden naarmate het bedrijf of het bedrijfsonderdeel
kleiner van omvang is.
In zijn algemeenheid kan dan ook gesteld worden dat invoering van arbeidsduurverkorting gemakkelijker te organiseren isingrotere bedrijven, waar
directe produktie het belangrijkste bestanddeel van de toegevoegde waarde
vormt, waar roosterorganisatie ter opvang van descheidingvan arbeidstijd en
bedrijfstijd reeds de praktijk is en waar het personeel relatief gemakkelijk vervangbaar is,omdat geringe eisen aan kennis en specialisatieworden gesteld.
Hoewel de situatie nogal verschilt per bedrijf of bedrijfstak, bestaat er op
een aantal punten overeenstemming tussen werkgevers en werknemers. Met
name over de inschakeling vanjongeren op arbeidscontracten van 32uur, lijkt
algemene overeenstemming te ontstaan. Ook iser geen verschil van mening
over de noodzaak tot handhaving of verlenging van bedrijfstijden. Geen van
beide partijen blijkt gelukkig met het systeem van roostervrije dagen. Werkgevers niet, omdat roostervrije dagen feitelijk devorm van vakantiedagen aannemen, met het daaraan eigen onvoorspelbare karakter. De werknemersorganisaties vrezen dat roostervrije dagen een veel tegeringe herbezetting mogelijk
maken. De vertraging in de voortgang van de arbeidsduurverkorting diezich
in het voorjaar van 1985aftekent, heeft voornamelijk te maken met de vorm
waarin arbeidsduurverkorting beslag zou moeten krijgen en niet met het streven naar arbeidsduurverkorting alszodanig. De argumenten in het onderhandelingsproces laten zich als volgt samenvatten.
Van werkgeverszijde wordt benadrukt dat verdere arbeidsduurverkorting
niet collectief kan worden doorgevoerd, omdat de kosten en de noodzakelijke
aanpassingen in de organisatiejuist verschillend uitwerken voor individuele
bedrijven Daarnaast zou collectieve arbeidsduurverkorting geen recht doen
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aan de verschillen in invoeringsmogelijkheden voor de functies van taak-,
respectievelijk tijdgebonden personeel. De functies van de laatsten zijn relatief
eenvoudig te splitsen en her te verdelen, in tegenstelling tot die van het taakgebonden personeel. De inkomensachteruitgang verbonden met arbeidsduurverkorting zou demotiverend uitwerken naar het taakgebonden personeel, dat
' zijn taken niet echt ziet verminderen. Hierbij komt ook veelvuldig naar voren
dat op segmenten van de arbeidsmarkt, ondanks de hoge werkloosheid, een
aanbodtekort bestaat, met name van hoger personeel en van technische vakspecialisten van alle niveaus. Een aspect dat van vakbondszijde veelal wordt
erkend. Een belangrijk argument in de redenering van de werkgevers betreft
ook de gevolgen voor de loonstructuur, die- bij handhaving van het sociaal
minimum op het huidige niveau - geleidelijk verder in elkaar wordt geduwd.
De grote druk op de bedrijfstijd lijkt echter het zwaarste argument in de discussie te zijn. Hoewel dit probleem als vrij algemeen wordt ervaren, zijn het
ook hier weer delen van de industrie en het midden- en kleinbedrijf, die er
meer problemen mee hebben dan de dienstverlenende sectoren, waar traditioneel de bedrijfstijd langer isdan de arbeidstijd.
Van de zijde van de werknemersorganisaties wordt de waarde van deze
argumenten niet ontkend, maar wel minder zwaar bevonden, en wordt niet de
conclusie getrokken dat verdere collectieve arbeidsduurverkorting uitgesloten
moet worden. Doorslaggevend argument is de bestrijding van de werkloosheid, waaraan gedifferentieerde arbeidsduurverkorting een te geringe bijdrage
zou leveren. Wanneer individuele bedrijven of organisaties en individuele
werknemers recht kunnen doen gelden op uitzonderingsposities, zou een oncontroleerbare situatie ontstaan waarin het proces van arbeidsduurverkorting
ernstig wordt vertraagd, zo niet in gevaar gebracht. Het proces moet geleidelijk gaan, maar mag niet stagneren.
De noodzaak van geleidelijkheid vindt eveneens een belangrijke oorzaak in
degevolgen van arbeidsduurverkorting voor de inkomens van werknemers.
De koopkrachtdaling die is opgetreden sinds het einde van dejaren zeventig,
zou bij een te snelle invoering op een zodanige manier worden versterkt, dat
de solidariteit tussen werkenden en niet-werkenden zwaar op de proef zou
worden gesteld. Een langzame invoering is daarom volgens de werknemersorganisaties onvermijdelijk, terwijl tegelijkertijd een hoge herbezetting een noodzakelijke voorwaarde is om de solidariteit niet uit te hollen.
De dreigende maatschappelijke tweedeling in actieven en niet-actieven is
voor de voorstanders van collectieve arbeidsduurverkorting een argument
waartegen de micro-economische problemen op bedrijfsniveau niet opwegen.
Deze gedachte ondervindt brede maatschappelijke steun en het is deze steun
die de realisering van een collectieve 36-urigewerkweek (opjaarbasis) niet
onwaarschijnlijk maakt. De ontwikkeling naar een 32-urige werkweek voor
jongeren tot 23jaar lijkt zich eveneens door te zetten. De vorm waarin de 36urige werkweek (opjaarbasis) beslag krijgt, zal de nodige differentiatie te zien
geven: verkorte arbeidstijden opjaarbasis of op weekbasis, alternatieve
vormen zoals betaald langdurig educatief of vrij verlof of zelfs cumulatie van
roostervrije dagen om tot vervroegde uittreding te komen voor bijvoorbeeld
hoger personeel van 50jaar en ouder.
7.5.3 Deeltijdarbeid
Deeltijdarbeid is in de afgelopen 25jaar uitgegroeid tot een belangrijk verschijnsel op de arbeidsmarkt, waarvoor zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde een groeiende belangstelling bestaat. Het Economisch Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf61 raamt het aantal deeltijdwerkers in het particuliere bedrijfsleven op 433.000 in 1982;een aantal dat steeds sneller is toegenomen sinds 1960,toen er 68.000deeltijdwerkers waren. Ondanks de daling
van de totale werkgelegenheid in de particuliere sector sinds 1973,nam het
aantal deeltijdwerkers gestaag toe.
61
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Deeltijdbanen concentreren zichindedienstensectoren enwordenvooral
bezetdoorvrouwen,dieruimdriekwart van hettotale aantal deeltijdbanen
voor hun rekeningnemen.Metnameindedetailhandel,dehoreca,het
onderwijs endemedischeenmaatschappelijke dienstverleningkomt deeltijdwerk veelvoor,somszelfsbijcirca40procent vanhettotalepersoneelsbestand.Denijverheidssectoren endebouwblijven hierbijverachter metpercentagesvan4tot7.
Tabel 7.19 Deeltijdbanen naareconomische activiteit, 1980-1983
aantal
(x 1000)

aandeel in het
totaal aantal banen (in %)

SBI bedrijfstak

1980

1981

1982

1983

1980

1981

1982

1983

1-5
5
6

78,9
14,4

83,2
14,9

80,6
13,2

78,3
11,8

5,4
3,5

6,0
4,1

6,1
4,1

6,4
4,2

174,4

194,9
34,8

198,6
35,9

209,2
37,4

22,9

—

—

25,4
11,2

26,5
11,7

28,3
12,4

78,9
419,0

75,9
466,3

78,6
492,1

80,3
506,9

18,3
30,2

17,5
31,9

18,3
33,0

18,7
34,1

33,8
75,7

38,5
88,8

43,4
92,4

50,0
82,7

8,3
31,1

9,2
33,4

10,1
35,2

11,4
33,3

—

208,4
855,2

222,0
885,9

233,4
912,0

18,0

—

39,9
19,6

41,1
20,7

43,3
21,8

nijverheid
bouw
handel, horeca
en reparatie
7
transport
banken,
8
verzekeringen
overige diensten
9
openbaar bestuur,
90
defensie
92
onderwijs
93-94medische en
maatsch. diensten
1-9 totaal

782,8

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportagearbeidsmarkt 1983;
's-Gravenhage, 1983,blz.71.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportagearbeidsmarkt1984; 's-Gravenhage,
1984,blz. 67.

Eenaantal sectoren kent vanouds eengroteinbrengvan deeltijdwerkers.
Ditbetreft bedrijven waardeafzet endaarmeedearbeidsbehoefte geconcentreerd isopbepaaldedelenvandedagofweek,zoalsindedetailhandel
waarvaak 50procent vandeomzetopdevrijdag-enzaterdagmiddagwordt
gerealiseerd. Maar ook anderebedrijven enorganisatiesworden geconfronteerd metdergelijkeproduktiepieken, waarvooralleenarbeid indeeltijdsoelaaskanbieden. Naast dezetraditioneleplekken wordt deeltijdwerk sindskort
eldersofficieel gestimuleerd, onderanderebijdeoverheid,dePTT,enkele
banken,hetonderwijs endegezondheidszorg.Ditkan inhouden datvacatures
eerstgetoetst worden opdemogelijkheid zeindeeltijd tevervullen omze vervolgens,bijeenpositief advies,alszodanigteadverteren,ookalseenvolledige
arbeidsplaats openstaat. Ookwerknemersorganisaties,diedeeltijdarbeid lang
alsonvolwaardigearbeid hebben beschouwd,tonendelaatstejaren eenveel
positievere houding,mitsdeconditiesvergelijkbaar zijn metdievoor
volle-tijdwerkers.
Debelangstelling vanwerkgeverszijde voordeeltijdarbeid isgebaseerdop
verscheidene overwegingen,waarvan devoornaamsteisdathierdoordeinzet
vanarbeid soepeler kanworden afgestemd ophetaanbod vanwerkzaamheden Veelorganisaties hebben temaken metregelmatigeproduktiepieken
waarbij additionele inzetvanarbeid voorkorteduurgewenstis.Inalle organisatieskomen takenvoor dietekleinzijn vooreenvolledigebaan endie zich
doorhunaard ofdoordeomstandigheden gemakkelijk indeeltijd latenvervullen Door denoodzaak van rendementsherstel enonderinvloedvande
arbeidsduurverkorting iseenprocesopganggebracht,waarin banenopnieuw
wordenafgebakend eningepast indeorganisatie.Ditproceslijkt dewegte
openen naareensnellereacceptatievandeeltijdarbeid, ineersteinstantieals
oplossingvoor specifieke organisatieproblemen enintweedeinstantiealseen
steedsnormalerwordendevormvanarbeidsovereenkomst. Demvoenngvan
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deeltijdarbeid lijkt een zich zelf versnellend en versterkend proces te zijn. Zelfs
in de landbouw en in de industrie, waar deeltijdarbeid traditioneel zeer sporadisch voorkwam, isdit proces op gang gekomen.
Dit in gang gezette proces wordt algemeen positief ervaren. Uit interviews
met beleidsmakers op het terrein van de personeelsorganisatie is gebleken dat
de invoering van deeltijdarbeid zeer ver kan gaan, omdat het grootste deel van
de banen in beginsel in deeltijd kan worden verricht. Functies van hoger personeel vormen hierop een uitzondering, zo wordt in brede kring ervaren,
omdat deeltijdwerk eenheid van kennis en leiding in de weg zou staan. Een
andere uitzondering vormen specialistische functies, waarvoor de opleidingsen inwerkkosten per deeltijdwerker hoog zijn, of arbeidsplaatsen waarvoor
extra faciliteiten moeten worden gecreëerd. Ook van de zijde van de werknemers neemt de belangstelling voor deeltijdarbeid steeds meer toe. Deels uit de
behoefte aan additioneel inkomen in tijden van inkomensachteruitgang, deels
omdat werken in deeltijd participatie op de arbeidsmarkt mogelijk maakt
voor diegenen die niet in volle tijd kunnen of willen werken (vooral gehuwde
vrouwen en WAO'ers met restcapaciteit).
Hoewel er dus belangrijke stimulansen zijn voor een verdere groei van
arbeid in deeltijd, zijn er ook remmende factoren. In de praktijk -tot nu toe blijken deeltijdbanen minder kansen te geven op promoties en op carrièreperspectieven. Ondanks het streven naar een gelijke (pro rato) behandeling van
deeltijd- en volle-tijdwerkers in de cao's, bestaan vaak nog aanzienlijke verschillen op essentiële punten, zoals ontslagbescherming en pensioenrechten.
Het is niet ongebruikelijk dat cao-bepalingen niet van toepassing zijn op deeltijdwerkers. Ookjuridisch wordt deeltijdwerk niet op evenwaardige wijze
gewaardeerd als volle-tijdwerk. Met name ten aanzien van het ontslagrecht en
passief en actief kiesrecht voor ondernemingsraden wordt onderscheid
gemaakt in deze. De Wet op het minimumloon stelt de zogenaamde eenderde-regel, die werkgevers ontslaat van de plicht tot honorering tegen het
minimumloon en uitkering van vakantiegelden voor die werknemers die
minder dan een derde van de normale werkweek in dienst zijn. In de sociale
zekerheid bestaan verschillen tussen volle-tijd- en deeltijdwerkers bij de vaststelling van de premie-afdracht. Het geven van een compleet overzicht van
bestaande verschillen in de behandeling van deeltijd- en volle-tijdwerkers zou
hier te ver voeren 62.
De conclusie lijkt gewettigd dat de in dejaren zeventig in gang gezette groei
van het werken in deeltijd, zich zal doorzetten. De versoepeling van de organisatie van de arbeid, de invloed van de emancipatiebeweging en de maatschappelijke drang tot herverdeling van betaalde arbeid, zijn krachtige factoren in
dit proces. Indien de overheid de wetgeving op dit terrein zodanig aanpakt dat
voor deeltijdwerk condities van kracht worden die gelijkwaardig zijn aan die
voor volle-tijdwerk, zal dit een additionele stimulans tot vrijwillige herverdeling van werk zijn. Hetzelfde geldt voor de rol van werkgevers en werknemers,
die belemmeringen kunnen wegnemen door gelijkwaardigheid vast te leggen in
de cao-bepalingen.
7.5.4 Flexibilisering van arbeid
De veranderde condities in de bedrijven en op de arbeidsmarkt roepen
steeds meer discussie op over de noodzaak tot flexibilisering van de arbeid.
Flexibilisering kan betrekking hebben op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid of meer specifiek op de inzet van arbeid in organisaties. De noodzaak tot
rendementsherstel en kostenbeheersing dwingt het bedrijfsleven tot herziening
van de organisatie, waarbij flexibilisering van de inzet van arbeid één van de
onderdelen is,vaak afgedwongen door herstructurering van de inzet van

Voor een overzicht van deze problematiek wordt hier verwezen naar Werk indelen;onder
redactie van P.van Schilfgaarde, Deventer, Kluwer, 1984.
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andereproduktiefactoren. Wijzigingen daarin zijn vaak ingrijpend onder
invloed van de technologie, die ook aanpassingen mogelijk maakt waar dit
vroeger niet het geval was. De ruime arbeidsmarkt wekt daarenboven verwachtingen bij werkgevers ten aanzien van deflexibiliteitvan de produktiefactor arbeid. Van werkgeverszijde wordt gesteld dat de arbeidsmarkt in zijn
algemeenheid slechtfunctioneert door een aantal verstarrende elementen terwijl ook meer specifiek het aanbod van arbeid onvoldoende op de individuele
behoeften van bedrijven kan worden afgestemd. Van de zijde van de werknemersorganisaties wordt ontkend, dat arbeid nietflexibelinzetbaar zou zijn en
worden verstarrende elementen in het functioneren van de arbeidsmarkt
gerelativeerd.
Wat betreft de verstarring van de arbeidsmarkt komen de volgende elementen naar voren. De loonstructuur zou zover in elkaar gedrukt zijn (vooral
tussen minimum en modaal), dat eronvoldoende mogelijkheden voor loondifferentiatie zijn, wat consequenties heeft voor het arbeidsaanbodgedrag en
de motivatie van personeel. Het loon wordt steeds meer beperkt in zijn rol van
allocatiemechanisme. De hogevervangingsratio's in de sociale zekerheid
zouden dit probleem verder compliceren. Dezeargumenten van werkgeverszijde staan haaks op het streven van werknemersorganisaties naar algemene
bestaanszekerheid en grotere gelijkheid. Het ontslagrecht, aldus wederom
werkgevers,zou te star zijn, te lange procedures vergen en met name voor
kleinere bedrijven met een geringejuridische kennis in hun staf, ondoorgrondelijk zijn geworden. Zij pleiten voor bekorting van procedures en verlenging
van proefperiodes bij het aanstellen van personeel. De vakbeweging, anderzijds, lijkt hiertegen, onder voorwaarden, geen principiële bezwaren te hebben,
maar wijst tegelijkertijd op andere reeds bestaande mogelijkheden, zoals het
aannemen van personeel op tijdelijke contracten, waardoor het in haar ogen
geen zin heeft om het ontslagrecht fundamenteel te herzien. Een ander veel
genoemd element ishet begrip passende arbeid. Verruiming of afschaffing van
deze beschermende maatregel in de sociale zekerheidswetgeving, zou een bijdrage kunnen leveren aan de mobiliteit van de factor arbeid, zowel geografisch als tussen beroepen. Ook hier staat dan weer het argument tegenover dat
een dwang tot grotere mobiliteit -waarvan de vakbeweging in de huidigeeconomische omstandigheden geen werkgelegenheidseffecten verwacht -een te
grote prijs in termen van maatschappelijke zekerheid zou vergen. Deze standpunten over de afweging van kosten en baten van aanpassingen in deomgevingsvariabelen die het functioneren van de arbeidsmarkt bepalen, staan nogal
ver uit elkaar. Een discussie hierover raakt infeite aan fundamentele maatschappelijke uitgangspunten.
Het tweede element in de discussie overflexibiliseringvan arbeid, betreft
het micro-aspect van de inzetbaarheid van arbeid op plaatsen en momenten
waarop de organisatie dat vereist. Dit isgeen nieuw element inde organisatie
van de arbeid. Reeds lang is men in delen van het bedrijfsleven vertrouwd met
roosterorganisaties, free-lance werk, arbeidspools, ploegendiensten, deeltijdwerk en nog veleandere vormen van arbeidsovereenkomsten, al dan niet van
tijdelijke aard. In de verschillende sectoren van deeconomie hebben zich echter uiteenlopende tradities gevestigd, waardoor werknemers meer of minder
zekerheid genieten. Die isbijvoorbeeld in de bouw en in de kleinere bedrijven
altijd al geringer dan bij de overheid en de grote industrien. Het zijn deze tradities die momenteel meer aan erosie onderhevig lijken dan inde afgelopen
decennia het geval was. Het probleem is niet zozeer dat er nieuwe vormen van
arbeidsovereenkomsten geïntroduceerd worden. Het probleem ligt veel meer
in het feit dat bedrijven en overheidsorganisaties soorten arbeidsovereenkomsten gaan invoeren, die daar tot voor kort slechts in de marge voorkwamen en
die zeker niet tot de traditie of decultuur van deorganisatie behoorden. Deze
nieuwe ontwikkeling zet op brede schaal door en vindt haar ratio in de noodzaak tot kostenbeheersing alsgevolg van bezuinigingen bijde overheid ende
drang tot rendementsherstel in het bedrijfsleven. Deze argumenten lijken
voorlopig van kracht te blijven, waardoor onvermijdelijk een groter scala aan
arbeidsovereenkomsten in alle bedrijfstakken ingevoerd zal worden. Het
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sociale zekerheidssysteem zal rekening moeten houden met deze ontwikkeling
op de arbeidsmarkt, die daardoor steeds meer gekenmerkt zal worden door
een grotere doorstroming van mensen met een steeds gevarieerder wordend
arbeidsverleden. De recente discussie over de lengte van de referteperiode om
in aanmerking te komen voor een WWV-uitkering onderstreept de gevolgen
van dergelijke veranderende arbeidsverhoudingen.
7.6 Concluderende beschouwing
Het stelsel van sociale zekerheid heeft op verschillende manieren invloed op
het functioneren van de arbeidsmarkt, zowel aan de aanbod-, als aan de
vraagzijde.
De sociale zekerheid heeft voor grote groepen, vooral ouderen, de noodzaak weggenomen om zich door betaalde arbeid een inkomen te verwerven.
Te denken is hierbij aan de AOW/AWW, de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de versoepelde werkloosheidsregelingen voor mensen van 50jaar en
ouder. Voor zover hieruit een vermindering van het arbeidsaanbod voortvloeit,
wordt deze ook daadwerkelijk beoogd. Een punt van aandacht blijft evenwel
het probleem dat herintreding van arbeidsongeschikten wordt belemmerd
doordat de voorwaarden voor hen relatief gunstiger zijn dan voor werklozen.
Empirisch onderzoek levert geen aanwijzingen voor de opvatting dat het stelsel in algemene zin ongewenste effecten zou hebben op het arbeidsaanbodgedrag. Voor specifieke groepen en situaties kunnen de regelingen echter wel tot
minder gewenste gevolgen aanleiding geven, zoals langere zoektijden van
werklozen.
De vraagnaar arbeid wordt beïnvloed doordat de premieheffing een
opwaartse druk uitoefent op de loonkosten, waardoor de prijsverhouding van
arbeid en kapitaal ten gunste van kapitaal wordt beïnvloed en substitutie van
arbeid door kapitaal wordt uitgelokt. De gevolgen van een relatieve loonkostenstijging zijn niet voor alle sectoren van de economie gelijk. Vooral arbeidsintensieve bedrijven met geringe substitutiemogelijkheden zijn hier in het
nadeel. Zij worden geconfronteerd met vraaguitval en vraagverschuiving naar
de informele economie als gevolg van de relatieve stijging van hun afzetprijzen. De opgave voor de toekomst is om een nieuwe systematiek van uitkeringen en financiering te ontwikkelen, die de prikkel tot verhoging van de
arbeidsproduktiviteit niet wegneemt, maar die niettemin de arbeidsintensieve
sectoren van de economie meer ruimte voor een rendabele produktie laat.
Behalve door de ongunstige gevolgen voor de relatieve prijzen van arbeidsintensieve goederen en diensten, draagt het sociale zekerheidsstelsel ook bij
aan de ontwikkeling van informele economischeactiviteiten doordat de premieheffing en de structuur van de uitkeringen mede debet zijn aan de hoge
marginale heffingstarieven. Waar dit leidt tot activiteiten in de zwarte sfeer, is
sprake van een ongewenste ontwikkeling, waardoor bepaalde sectoren van de
economie worden benadeeld en de heffingsgrondslag voor de collectieve sector
wordt versmald. Er ontstaat dan een vicieuze cirkel, waarin de afkalving van
formele activiteiten leidt tot hogere heffingen en dus tot nog hogere
arbeidskosten en zo verder. De informele economie isniet een verschijnsel dat
zich slechts voordoet in tijden van grote werkloosheid en zal dan ook niet
verdwijnen wanneer de werkloosheid daalt. De uiteenlopende ontwikkelingen
van de arbeidsproduktiviteit in de verschillende sectoren liggen eraan ten
grondslag, maar de hoge heffingen op arbeid versterken de verschuivingen van
formele naar informele produktie.
Een aantal recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal in toenemende
mate nopen tot aanpassing van het stelsel van sociale zekerheid. De tendens
tot arbeidsduurverkortingvereist aanpassingen om te voorkomen dat de lagere
inkomens netto onder het sociale minimum zakken. Te denken is hierbij
vooral aan eenverdienershuishoudens met lage inkomens. Ook de in omvang
groeiende deeltijdarbeidvraagt om aanpassingen. Niet alleen om bestaande
onbillijkheden weg te nemen, maar ook om een verdere doorzetting van dit
proces te bevorderen, iseen gelijkwaardige behandeling vereist van deeltijd- en
volle-tijdwerkers. De gesignaleerde ontwikkeling naar verdereflexibilisering
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van de organisatie en inzet van arbeid iseen krachtig proces, waarmee in het
sociale zekerheidsstelsel rekening moet worden gehouden. Deze ontwikkeling
zal ertoe bijdragen dat de sociale zekerheid wordt geconfronteerd met een grotere doorstroming van mensen met een steeds gevarieerder arbeidsverleden.
Vooral de huidige werkloosheidsregelingen zijn hierop onvoldoende berekend.
Ervan uitgaande dat de negatieve invloed van de sociale zekerheid op het
arbeidsaanbod in algemene zin slechts beperkt is, iser in tijden van grote
werkloosheid geen aanleiding om uit arbeidsmarktpolitieke overwegingen de
uitkeringsniveaus over de helelinie te verlagen. Waar zich op deelmarkten wel
tekorten of onvoldoende werkbereidheid voordoen, liggen specifieke maatregelen eerder voor de hand (stringent toepassen van de toets op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, voorkomen dat het volgen van beroepsopleidingen voorjongeren financieel onaantrekkelijk wordt). Naast dergelijke
specifieke maatregelen ishet vooral ook van belang om na tegaan of door
aanpassing van het stelsel van sociale zekerheid een groter aantal mensen weer
aan werk kan worden geholpen.
Om de vraag naar arbeid in de officiële economie te bevorderen, verdient
het overweging naar maatregelen te zoeken diede prijs van arbeidsintensieve
goederen en diensten verlagen. Dit kan de groei van de formele werkgelegenheid bevorderen en een ongewenste uitbreiding van de informele economie
afremmen. Wijzigingen in het stelsel van sociale zekerheid kunnen hieraan een
bijdrage leveren. Ook maatregelen buiten de sfeer van de overdrachtsinkomens kunnen hiertoe bijdragen, bijvoorbeeld afschaffing van het wettelijk
minimumloon of afschaffing, dan wel verlaging van de BTWop arbeidsintensievedienstverlening. Maatregelen in de sfeer van de sociale zekerheid zelf
kunnen allereerst gezocht worden in uitbreiding van de grondslag voor deheffingen ter financiering van de sociale zekerheid, bijvoorbeeld door werkgeverspremies te heffen op de toegevoegde waarde in plaats van op de lonen. Financiering van de sociale zekerheid uit algemene middelen in plaats van sociale
verzekeringspremies, vormt eveneens een alternatief. Aan de kant van de uitkeringen zijn ook maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld het selectief toepassen
van loonkostensubsidies. Op dezeplaats wordt volstaan met de conclusie dat
door wijzigingen in zowel de financieringsstructuur als de uitkeringsstructuur,
de positie van de arbeidsintensieve sectoren inde economie kan worden
versterkt.
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8. ECONOMISCHE GROEI, WERKGELEGENHEID EN
INKOMENSOVERDRACHTEN

8.1 Economische ontwikkeling enwerkgelegenheid
8.1.1 Eenretrospectieve beschouwing
De economischeontwikkeling
Al in dejaren 1945-1950vormden industrialisatie en export uitgangspunten
voor het economisch beleid. De eerste industrialisatienota's hamerden op de
noodzaak van kwalitatieve wijzigingen in ons produktie-apparaat. Voorts
werd gestreefd naar versterking van de Nederlandse concurrentiepositie door
lage lonen en prijzen, intensivering van het technisch onderwijs en bevordering
van industrile samenwerking en research. Drie overwegingen bepaalden in
belangrijke mate deze industrialisatiepolitiek: de groei van de potentiële
beroepsbevolking, de bezorgdheid over het externe evenwicht en het inzicht
dat Nederland, als traditioneel commercieel georiënteerde natie, grote hiaten
kende in zijn industriële structuur '. Industrialisatie en export zijn in de
daarop volgendejaren zeer succesvol geweest. Deze ontwikkeling is stellig
mede te danken aan de uitgesproken lage-lonenpolitiek die Nederland heeft
gevoerd om de export te bevorderen en de benodigde investeringen te financieren 2.
Toch kan de gematigde loonkostenontwikkeling niet als dè oorzaak van de
economische groei worden aangewezen. Doorslaggevend isgeweest dat de
wereldvraag naar goederen en diensten expandeerde en dat gunstige afzetverwachtingen bestonden. De Nederlandse industrie kon met een tamelijk nieuwe
en technisch goed ontwikkelde produktiecapaciteit -die voor een groot deel
uit de Verenigde Staten kwam -inspelen op de zich uitbreidende internationale markten. De produktie groeide sneller dan de produktiviteit, zodat per
saldo de werkgelegenheid toenam. Achter deze macro-economische toeneming
ging echter een uiteenlopende ontwikkeling in de verschillende bedrijfstakken
schuil. De werkgelegenheid in de landbouw en in de overige consumptiegoederenindustrie (textiel, kleding) nam af als gevolg van een relatief sterke stijging van de arbeidsproduktiviteit en een produktiegroei diebij het gemiddelde
ten achter bleef.
Aan de voortzetting van de economische groei in dejaren zestig droeg de
inwerkingtreding van de Europese Economische Gemeenschap in belangrijke
mate bij. Deze groei leidde tot knelpunten op de arbeidsmarkt doordat er te
weinig arbeidsaanbod was om nieuwe arbeidsplaatsen te bezetten. In die tijd
schommelde de geregistreerde werkloosheid rondom de 40.000 arbeidsjaren.
De loonexplosie van 1964betekende het einde van de lage-lonenpolitiek, die
overigens in dejaren daarvoor al bij stukjes en beetjes was aangetast. Sindsdien gingen de reëele loonstijgingen in vele gevallen uit boven de produktiviteitsgroei.
De structurele invloed van deze ontwikkeling was tweeërlei. In de eerste
plaats betekende de verbetering van koopkracht dat binnen het consumptiepatroon verschuivingen plaatsvonden in de richting van duurzame goederen
en diensten. In de tweede plaats werkten de reëele loonstijgingen verschillend
uit binnen de industriële en dienstensectoren. De sterke arbeidsproduktiviteitsstijging in enkele industrietakken werd tot uitgangspunt genomen voor de
H.W. de Jong, 'Het industriebeleid naar Nederlands model'; in: Toekomstproblemen vande
geïndustrialiseerde landen;Koning Boudewijn Stichting, Brussel, 1982.
W. Driehuis, P.J. van den Noord, Produktie, werkgelegenheid,sectorstructuur en betalingsbalans 1960-1985; Voorstudies en achtergronden nr. V13,WRR, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij,
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toename van de lonen. Bedrijfstakken met eengeringere stijging van de arbetdsproduktivite.t zoals de bouwnijverheid endedLsten moeiten zich in
S t°ZnXW ? n g h i e ? i j a a n p a S S e n - D e z e S e C t o r e n k o n d e n h ™ winstpositie handhaven door een doorberekening in deprijzen, die mogelijk werd
gemaakt door een relatief hoge inkomenselasticiteit en een relatief lage prijselasticiteit van de vraag. Dit proces van loonvorming had echter ongunstige
gevolgen voor de relatief zwakke industriële sectoren. Hier ontbrak namelijk
de mogelijkheid om de stijgende kosten door te berekenen in de exportprijzen
terwijl zij op de binnenlandse markt steeds kwetsbaarder werden voor concurrentie uit de lage-lonenlanden 3.
Ook de gedeeltelijke afwenteling van de stijgende druk van directe belastingen en sociale verzekeringspremies heeft de loonvorming beïnvloed. In de
jaren zestignamen de collectieve uitgaven in procenten van het nationale
inkomen toe van 39,1procent tot 50,5procent, waarbij deoverdrachten aan
gezinnen een sterk stijgende uitgavenpost waren 4.
De investeringsquote in termen van outillage bleef op een hoog peil. Het
karakter van de bedrijfsinvesteringen wijzigde zich echter. Schaarste van het
arbeidsaanbod en de sterkere stijging van de kosten van arbeid dan dievan
kapitaal, maakten het aantrekkelijk om tot rationalisatie over te gaan. Maar
ook veranderingen binnen de afzet -met name de sterke groei van de intermediaire sector -bevorderden een meer kapitaalintensieve en energieintensieve produktiewijze. In tabel 8.1 isdit proces van kapitaalintensivering
en arbeidsproduktiviteitsstijging per sector weergegeven; hieruit zijn ook de
veranderingen in de sectorstructuur af te lezen.

Tabel8.1 Produktie,werkgelegenheidenarbeidsproduktiviteit, 1960/1970 (gemiddeldejaarlijkse
procentueleveranderingen)

landbouw en visserij
voeding en genotmiddelen
overige consumptiegoederen
intermediaire goederen
investeringsgoederen
industrie
diensten
bedrijven

produktie

arbeidswerkgelegenproduktiviteit heid

2,4
5,0
2,5
9,7
6,6
6,5
5,1
5,4

5,8
5,0
5,1
7,7
5,0
6,2
2,7
4,3

—3,4
0,0
—2,6
2,0
1,6
0,3
2,4
1,1

Bron: W. Driehuis en P.J. van den Noord,Produktie.werkgelegenheid, sectorstructuuren
betalingsbalans1960-1985; Voorstudies en achtergronden nr. V13,WRR, 's-Gravenhage,
Staatsuitgeverij, 1980.

In de eerste helft van dejaren zeventigvoltrok zich een economische ontwikkeling die,globaal gesproken, niet wezenlijk verschilde met die in de voorafgaande periode. De Nederlandse export wist de wereldhandel goed te
volgen, ondanks de kostenstijgingen en een opwaardering van de gulden. De
in dejaren zestig opgetreden daling van het binnenlandse marktaandeel zette
zich evenwel voort. De volume-ontwikkeling bleef in de meeste bedrijfstakken
iets achter bij de groeicijfers in de voorafgaande periode. Een belangrijke uitzondering vormde de bouwnijverheid, die in ontwikkeling achterbleef. Het
woningbouwprogramma werd teruggebracht omdat het kwantitatieve woningtekort aanzienlijk wasverminderd en de bevolkingsgroei vertraagde 5.Overheidsinvesteringen die nauw samenhingen met het woningbouwprogramma,
3

H.W. De Jong, op. cit..blz. 52.
Miljoenennota 1985;Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 18600,nr. 1,blz. 207, 208.
F.W.M. Pallada, De druk vandecollectievelastenendeomvangvandecollectievesector; Occasional Paper, Centraal Planbureau, 's-Gravenhage, 1982.
s
Centraal Planbureau, CentraalEconomisch Plan 1975; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1975,
blz. 176 e.v.
4

169

zoals nieuwbouw van scholen en infrastructuur, daalden. De verwachting dat
de groeicijfers uit het verleden niet zouden kunnen worden gehandhaafd,
opgewekt door de rapporten van de Club van Rome, is hiervoor eveneens van
belang geweest. Tussen 1970en 1975gingen in de bouw 69.000 arbeidsplaatsen verloren. De teruglopende bouwactiviteit heeft ook in andere sectoren
geleid tot verlies aan arbeidsplaatsen. Berekeningen hebben uitgewezen dat het
verlies van één arbeidsplaats in de bouw, het verlies van één arbeidsplaats in
de industrie en dienstensector betekent.
Een bestedingscategorie die in deze periode een volstrekt ander beeld liet
zien dan in de voorgaande periode, was het volume van de bruto investeringen in vaste activa van bedrijven. Eindjaren zestig hadden veel ondernemingen, met name in de intermediaire sector, hun produktiecapaciteit aanzienlijk uitgebreid. Een afzwakkende conjunctuur in 1972,eind 1973gevolgd
door een grondstoffenschaarste en een sterke olieprijsverhoging, beïnvloedde
zeker de afzetverwachtingen. Direct werd de industrie geconfronteerd met een
forse dalingvan de bezettingsgraad, die zeker geen stimulans was voor het
doen van uitbreidingsinvesteringen. Het volume van de bruto investeringen
daalde licht, waarbinnen vooral het aandeel van de gebouwenquote aanzienlijk afnam 6 ..
Na de recessie van 1975bleek dat de Nederlandse export bij de wereldvraag
ten achter bleef. De steunpilaren van de naoorlogse industrialisatie en exportgroei werden geconfronteerd met een omvangrijke internationale overcapaciteit. Daarnaast bleek de relatief hoge energie-intensiteit van de exportindustrie
bij de voortgaande sterke prijsstijging van energie in ons nadeel te werken.
Ernstig wasin deze periode de terugval in de groei van de arbeidsproduktiviteit. Deze bemoeilijkte een herstel van de winstgevendheid die, omdat het
door de oliecrisis opgetreden ruilvoetverlies vooral ten laste van de winsten
wasgekomen, in een aantal industriële bedrijfstakken tot een bedenkelijk
niveau zakte. Het CPB stelt dat de vertraging van de gemiddelde groei van de
arbeidsproduktiviteit in de periode 1973-1982met 2,1procentpunt ten opzichte van deperiode 1963-1973,vooral moet worden toegeschreven aan een
gedaalde bezettingsgraad en het verloop van de investeringen 7. De invloed
van de geringe investeringsgeneigdheid was vooral groot in de sectoren intermediaire goederen en investeringsgoederen, waar in de voorgaande periode
via investeringen juist een grote arbeidsbesparende technische vooruitgang
plaatsvond.
Hetjaar 1979markeert een dieptepunt in de economische ontwikkeling van
de laatste tijd. De tweede olieschok in 1979veroorzaakte een stagnatie in de
wereldhandel met de negatieve gevolgen van dien voor de uitvoer. Stijgende
werkloosheid, loonmatiging en een oplopend financieringstekort leidden tot
verlies aan koopkracht en tot ombuigingen in de overheidsuitgaven, waardoor
departiculiereconsumptie en de overheidsinvesteringen daalden. Dit afzetverloop had -samen met de hoge rentestand en de voordien al povere winstgevendheid van bedrijven -een sterk negatieve invloed op de investeringsgeneigdheid, waardoor de daling van de binnenlandse bestedingen werd verSlciKX,

De particuliere consumptie per hoofd van de bevolking is sedert 1980in
volume gedaald. Er isook een duidelijke verschuiving opgetreden in het consumptiepatroon. Zo daalden de aankopen van duurzame consumptiegoederen. De aljaren bestaande negatieve trend bij de semi-duurzame goederen
(kleding, schoeisel en woningtextiel) zette zich versterkt door. Maar de consumptie van diensten isnog nauwelijks gedaald. Opvallend is verder dat niet
zozeer de relatieve prijsontwikkeling, maar vooral de inkomensontwikkeling
doorslaggevend isgeweest voor dit verschillend verloop. Dat vaste lasten hun
I c S S l ^ S S ^ « ^ * * " * ; o p e n e n aandeRegeringn, .8,
blZC22n8e3"' P l a n b U r e a U ' Cen,raalEc°»°™c>>

Pi™ '983; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983,

Zie ook: W. Driehuis en P.J. van den Nnnrri -n» . o •,,
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ikkelln
Nederland, 1963-1980'-Maandschrm Fr
g van de arbeidsproduktiviteit in
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Sinds kort iseen kentering opgetreden in de export. De concurrentiepositie
verbeterde enerzijds als gevolgvan het beleid van loonmatiging n a n d e S
door verandenngen m de wisselkoersen. De laatste factor beïnvloedde b f
voorbeeld het uitvoervolume naar de Verenigde Staten. Het mondiale conjunctuurherstel heeft sedert 1983een scherpe stijging van de Nederlandse
export teweeggebracht.
Werkgelegenheid
In dejaren zestighebben economische groei en veranderingen in de samenstelling van deconsumptieve vraag geleid tot een omvangrijke stijging van de
werkgelegenheid in de sector bedrijven. In1970wasde werkgelegenheid
437.000arbeidsjaren hoger dan tienjaar tevoren. Dit ondanks een hoge arbeidsproduktiviteitsgroei, die in bepaalde bedrijfstakken, onder andere landbouw en visserij,structureel boven degroei van het produktievolume uitging.
De bestedingsruimte diehierdoor ontstond, werd niet alleen aangewend voor
uitbreidingsinvesteringen maar beïnvloedde ook de omvang en de samenstellingvan de particuliere consumptie. Er trad een verschuiving op naar meer
arbeidsintensieve goederen en diensten. De negatieve werkgelegenheidseffecten
van de invoering van nieuwe arbeidsbesparende technieken werden meer dan
gecompenseerd door de positieve effecten van kapitaalvorming en veranderingen in de samenstelling van de particuliere consumptie. Er trad evenwel een
verschuiving op in de structuur van de werkgelegenheid. De daling van de
werkgelegenheid in de landbouw sedert dejaren vijftig, en inde industrie
sedert de tweede helft van dejaren zestig,werd ruimschoots gecompenseerd
door de groei van de werkgelegenheid in de sector diensten (zie tabel 8.2).

Tabel8.2 Deontwikkelingvandewerkgelegenheid, 1960-1983(induizendenarbeidsjaren)
1960-1965 1965-1970 1970-1975 1975-1980 1980-1983
landbouw en visserij
nijverheid (excl. bouw)
bouwnijverheid
diensten
waarvan tertiair
quartair

— 77
+ 72
+ 85
+ 217
—
—

— 59
— 55
+ 44
+ 210

totaal bedrijven
overheid

+ 297
+ 23

totaal werkgelegenheid
quartaire sector

— 30
— 130
— 69
+ 126
(+ 19)
(+ 107)

— 21
— 90
+ 13
+ 165
(+ 61)
(4- 104)

— 5
— 116
— 120
— 57
( - 84)
(+ 27)

+ 140
+ 54

—103
+ 63

+ 67
+ 84

— 298
+ 15

+ 320

+ 194

— 40

+ 151

— 283

—

—

+ 170

+ 188

+ 42

—
—

Bron: W.S.P. Fortuijn, Kerncijfers1945-1983 van desociaal-economische omwikkelingin Nederland;
expansie enstagnatie;Deventer, Kluwer, 1983.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportagearbeidsmarkt 1983; 's-Gravenhage,
1983.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportagearbeidsmarkt 1984; 's-Gravenhage,
1984.

De groei van de werkgelegenheid in desector bedrijven in dejaren vijftig en
zestig staat in schril contrast met de afkalving van de werkgelegenheid in de
jaren zeventig. Per saldo gingen 36.000arbeidsplaatsen verloren. De daling
van de werkgelegenheid in delandbouw en de nijverheid werd voor eendeel
gecompenseerd in de dienstensector. Vooral het quartaire deel van deze sector,
* Centraal Planbureau, CentraalEconomischPlan1983; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1983,
blz. 193 e.v.
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dat wil zeggen de niet-commerciële dienstverlening zoals gezondheidszorg,
heeft voor deze compensatie zorg gedragen. In de tertiaire of commerciële
dienstverlening is de werkgelegenheidsgroei duidelijk minder geweest. De
internationale diensten vertonen sterke overeenkomsten met de nijverheid en
hebben een vergelijkbare afzetontwikkeling, wat mede in verband gezien moet
worden met hun goederengebonden karakter. De arbeidsproduktiviteitsontwikkeling is hier eveneens hoog en de groei van de produktie was niet voldoende om een netto creatie van werkgelegenheid te bewerkstelligen. Voor de
overige tertiaire diensten is het beeld zeer gedifferentieerd. Het bank- en verzekeringswezen vertoonde aan het einde van dejaren zeventig geen werkgelegenheidsgroei meer, mede als gevolg van de voortgaande automatisering. De
zakelijke dienstverlening daarentegen is een echte groeisector. Hier worden
talloze nieuwe diensten geschapen die veelal complementair zijn aan industriële produktie. De computer-serviceverlenende bedrijven zijn hiervan een
goed voorbeeld. De handel, die in dejaren vijftig en zestig een belangrijk deel
van de werkgelegenheidsgroei in bedrijven voor zijn rekening nam, vertoonde
in dejaren zeventig een lichte daling. Een van de oorzaken is zeker de sterke
loonstijging geweest.
De hoop dat de tertiaire dienstverlening de oplossing kon bieden voor de
uitstoot van arbeid uit landbouw en nijverheid, bleek dus ijdel. Dat in dejaren
zeventig de werkgelegenheid toch nog toenam, is te danken aan de sterke uitbreiding van de zogenoemde quartaire sector, dat isde overheid te zamen met
het quartaire deel van de dienstverlening die is opgenomen onder de sector bedrijven. Hier deed zich in tienjaar tijd een explosieve groei voor met 358.000
arbeidsjaren, waardoor het aandeel van de quartaire sector in de werkgelegenheid op 65procent kwam.
Vanaf 1980daalde de werkgelegenheid zo scherp, dat in enkelejaren de
werkgelegenheidsgroei van meer dan een decennium weer ongedaan werd
gemaakt. Opvallend is dat zich een omslag voordeed in de commerciële
dienstverlening, waar voor het eerst ook een daling van de werkgelegenheid
optrad. In de quartaire sector (inclusief overheid) nam de werkgelegenheid
weliswaar nog enigszins toe, maar aan de explosieve groei kwam een einde.
Werkloosheid
De scherpe daling van de werkgelegenheid in de achterliggende jaren viel
samen met een sterke groei van de beroepsbevolking, die sedert het begin van
dejaren zeventig met ruim 1 miljoen personen is toegenomen tot 5,9 miljoen
in 19839. Hieraan ligt een aantal ontwikkelingen ten grondslag. Veranderingen in de omvang en de samenstelling van de bevolking hebben een geleidelijke toename van de beroepsbevolking tot gevolg gehad, de zogenoemde
demografische groei. De remmende invloed van arbeidsongeschiktheid en
dagonderwijs isafgenomen. De beroepsdeelneming van gehuwde vrouwen is
sterk gestegen, vooral in deeltijdbanen van 20uur per week of minder. Sedert
1979is de toename van het aantal werkende vrouwen uitzonderlijk groot
geweest met eenjaarlijkse groei van 110.000personen, hetgeen een verdubbeling betekent van de toename in de voorgaande jaren. Structureel gezien
wordt de beroepsdeelneming van vrouwen beïnvloed door de stijging van het
opleidingsniveau en de emancipatie. Daarnaast zijn er meer conjuncturele
effecten die uitgaan van de inkomensontwikkeling en de arbeidsmarktsituatie.
Blijkbaar zijn de positieve effecten van de structurele factoren en de inkomensontwikkeling groter geweest dan het ontmoedigingseffect van de arbeidsmarktsituatie. De toegenomen mogelijkheden voor het werken in deeltijd
zullen hierbij evenwel ook een rol gespeeld hebben.
De stijging van de werkloosheid in dejaren zeventig kan grotendeels worden verklaard uit de aanwas van de beroepsbevolking, waar onvoldoende
nieuwe arbeidsplaatsen tegenover stonden. Sedert 1980is de werkloosheidssituatie vooral verslechterd doordat arbeidsplaatsen verloren gingen. Deze
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Rapportage arbeidsmarkt 1984;
's-Gravenhage, 1984.
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daling van de werkgelegenheid heeft er, te zamen met de omvangrijke toename van de beroepsbevolking, toe geleid dat de werkloosheid insnel tempo
Isgestegen van 325.000personen in 1980tot 830.000in 1984.
Dit soort cijfers over de stand van de werkloosheid in bepaaldejaren hebben als nadeel dat weiniginzicht wordt verschaft in dedynamiek van de arbeidsmarkt. Ondanks het hogeniveau van de werkloosheid vinden toch vele
wisselingen plaats op de arbeidsmarkt, waarvan een gedeelte zichvoltrekt via
de arbeidsbureaus. Van de werkzoekenden die op 1 januari 1983bij een arbeidsbureau stonden ingeschreven, kon gedurende datjaar 55procent weer
worden uitgeschreven. In de loop van datjaar lieten 830.000 werkzoekenden
zich inschrijven, van wie 38procent in hetzelfde jaar weer uitgeschreven werd.
Van de uitstromende werkzoekenden isniet altijd bekend of er inderdaad een
baan gevonden is.Op basis van onderzoek isgeraamd dat circa 430.000werkzoekenden in 1983een baan hebben gevonden, terwijl de totale uitstroom
710.000 beliep 10.Een ander cijfer dat de dynamiek op dearbeidsmarkt illustreert isdat in 1981ongeveer 75procent van de werkzoekenden binnen één
jaar een nieuwe baan vond. Dit percentage daalde evenwel tot 60procent in
1983.
Ondanks devele wisselingen die op de arbeidsmarkt plaatsvinden, zijn er
toch ook groepen aan te wijzen met geringe kansen. Langdurig werkloos blijven vooral degenen met alleen basisonderwijs. Hetzelfde geldt voor personen
die zonder diploma het vervolgonderwijs verlaten. Hiermee hangt ook de hoge
en langdurige werkloosheid onder vreemdelingen samen. Van de werkloze
buitenlandsejongeren heeft het overgrote deel geen vervolgopleiding afgerond.
Daarnaast speelt het eenzijdige beroepenpatroon, gericht op bouw en industrie, een rol. De kans op langdurige werkloosheid isook groter voor ouderen.
Van de werkzoekenden van 50jaar en ouder was in 1983ruim 60procent
langer dan eenjaar ingeschreven, terwijl dit voorjongeren onder 23jaar op 30
procent lag.Voor de hier aangeduide groepen zal ook in een situatie van economisch herstel de kans op een baan niet groot zijn.
8.1.2 Eenprospectieve beschouwing
Zoals ook in de voorgaande beschouwing isgebleken, zijn conjuncturele en
structurele ontwikkelingen in deeconomie zoonzeker, dat van tevoren niet
kan worden aangegeven in wat voor situatie een nieuw stelsel van sociale
zekerheid zijn taak zal moeten vervullen. In onze economische orde, waarin
het economisch proces grotendeels gestuurd wordt door gedecentraliseerde
beslissingen van producenten en consumenten, zullen tijden van voorspoed
afgewisseld worden door tijden van stagnatie of achteruitgang. Hoewel wij
achteraf veelal welkunnen beschrijven welkede factoren waren dieeen
bepaalde ontwikkeling beheersten, ishet voorspellen van omslagpunten in de
economische ontwikkeling buitengewoon moeilijk. Voor een toekomstig stelselvan sociale zekerheid wordt daarom in dit rapport alseisgesteld, dat het
moet kunnen functioneren in uiteenlopende economische situaties.
Voor het beroep dat op het stelsel wordt gedaan, zijn grootheden alsproduktie, arbeidsproduktiviteit,werkgelegenheid en werkloosheid van cruciale
betekenis. Het uitgangspunt dat het stelsel bestand moet zijn tegen uiteenlopende ontwikkelingen van deze grootheden, brengt met zich meedat wordt
afgezien van prognoses van die ontwikkelingen. Daarentegen magwel worden
verwacht dat globaal wordt aangegeven welke de belangrijkste onzekerheden
in dit verband zijn. In de context van dit rapport isvan belangonder welke
omstandigheden hoge, dan wel lagegroeipercentages van de produktie teverwachten zijn, en onder welke omstandigheden die gepaard zullen gaan met
hoge, dan wellagegroeipercentages van de werkgelegenheid. Daartoe worden
enkele belangrijke factoren die het feitelijk verloop van het economisch proces
bepalen, hieronder kort samengevat.

Ibid., blz. 54.
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Economische groei, dat wil zeggen groei van de produktie, hangt af van de
ontwikkeling van de binnen- en buitenlandse vraag en van de mate waarin
ondernemers in staat en bereid zijn produktiecapaciteit te creëren om aan die
vraag te voldoen. De ontwikkeling van de binnenlandse vraag is afhankelijk
van de groei en de verdeling van het inkomen, al zijn ook autonome impulsen
van belang. De buitenlandse vraag isvooral afhankelijk van de ontwikkeling
van de wereldhandel, die onder meer wordt bepaald door de economische
activiteit in het buitenland. De mate waarin op ontwikkelingen in het buitenland kan worden ingespeeld, is mede afhankelijk van pogingen om op de buitenlandse markten door te dringen.
Verwachte rendementen zijn bepalend voor de mate waarin Nederlandse
bedrijven in staat en bereid zijn om de ontwikkeling van de vraag te volgen
door het opzetten van nieuwe produktieprocessen en het uitbreiden van bestaande. De verwachte rendementen worden afgeleid uit de verwachte verhoudingen tussen de prijzen van eindprodukten en produktiefactoren, waarbij
de prijzen van de eindprodukten op binnen- en buitenlandse markten mede
worden beïnvloed door buitenlandse concurrenten. Het zijn dus zowel eigen
initiatieven als buitenlandse ontwikkelingen die omvang en samenstelling van
de Nederlandse produktie bepalen. Prijsverhoudingen en de hiervan afgeleide
verdeling van het inkomen spelen daarbij een belangrijke rol.
Uit de ontwikkeling van de produktie en de arbeidsproduktiviteit kan die
van de werkgelegenheid worden afgeleid. De groei van de arbeidsproduktiviteit hangt af van de karakteristieken van de gekozen produktieprocessen.
Hierbij zijn de verschillende vormen van technische vooruitgang - arbeidsbesparend of kapitaalbesparend -van grote betekenis, evenals de mate van substitutie tussen de produktiefactoren, die bepaald wordt door de verhouding
tussen de factorprijzen. Snelle groei van de produktiviteit zal zelfs bij hoge
groeipercentages van de produktie kunnen leiden tot matige, lage of zelfs
negatieve groeicijfers voor de werkgelegenheid. Daarom staat de bijdrage van
de groei van de produktie aan de oplossing van het werkloosheidsprobleem
niet tevoren vast.
Produktie en arbeidsproduktiviteit zijn ook in die zin onderling afhankelijk
dat de prijsverhoudingen -en dus ook de inkomensverdeling -mede door de
ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit worden bepaald en vervolgens
invloed uitoefenen op de afzetmogelijkheden. Ook het arbeidsaanbod, waaruit, bij gegeven ontwikkeling van de werkgelegenheid, de werkloosheid kan
worden afgeleid, kan afhankelijk zijn van economische grootheden. Onderzoek toont aan dat het arbeidsaanbod naast een belangrijke structurele component, ook een conjuncturele component heeft. De zuigkracht van een sterk
groeiende economie lokt arbeidsaanbod uit, dat verdwijnt als de expansie
minder wordt. Voorts heeft de ontwikkeling van het inkomen per hoofd van
de bevolking invloed op de arbeidsduur. Die invloed vloeit voort uit de afweging van vrije tijd tegen verhoging van het inkomen.
In onze economische orde is niet uit te sluiten dat herstel van een verstoring
van het groeiproces, kortere of langere -soms heel lange -tijd uitblijft. Evenmin echter is uit te sluiten datjaren achtereen de economie gestaag groeit,
slechts tijdelijk onderbroken door ongevaarlijke schommelingen in de economische activiteit. Pogingen de omslagpunten te voorspellen, mislukken vaak.
Steedsvaker neemt men daarom bij het verkennen van toekomstige ontwikkelingen zijn toevlucht tot het opstellen van innerlijk consistente scenario's,
waarin alternatieve onwikkelingsmogelijkheden worden geschetst en soms op
hun plausibiliteit beoordeeld. Zo kan inzicht verkregen worden in de omstandigheden dieten grondsag liggen aan uiteenlopende economische ontwikkelingen. Bij wijze van illustratie en concretisering van het voorafgaande wordt
hieronder aandacht geschonken aan enkele positieve en negatieve ontwikkelingsmogelijkheden die zich opdringen, wanneer men nadenkt over de toekomst van de Nederlandse economie en de onzekerheden waarmee deze
behept is.
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De ontwikkelingvan dewaag
Deexport.Als men zich op macro-economisch niveau een beeld zou willen
vormen van de mogelijke ontwikkeling van de Nederlandse export, zal men
uitspraken moeten doen overdeontwikkeling van de buitenlandse economische activiteiten en de Nederlandse concurrentiepositie op buitenlandse markten. Dit betekent dat inzicht moet worden verkregen in de verwachte economischegroei van de ontwikkelde, de ontwikkelings-en de recentelijk geïndustrialiseerde landen, de ontwikkeling van de arbeidskosten en de produktiviteit
daar en in eigen land, en in de internationale economische en politieke stabiliteit. In het algemeen zal men nietveelverder kunnen komen dan het ontwikkelen van consistente alternatieven, waarmee alleen hypothetische uitspraken
kunnen worden gedaan. Men kan devoorwaarden schetsen waaronder hoge,
dan wel lage groeivoeten van de export kunnen worden gerealiseerd. Nog grótere onzekerheid bestaat over de ontwikkelingen indeverschillende sectoren.
Binnen de Nederlandse export nemen de landbouwprodukten en devoedingsmiddelen een belangrijke plaats in (20%).Een aantal structurele factoren
iservoor verantwoordelijk dat het behalen van de historische groeicijfers wellicht moeilijker wordt. Een negatief effect gaat uit van de teverwachten geringe bevolkingsgroei in West-Europa en van de doorgaans lage inkomenselasticiteiten, waaruit een verschuiving volgt in het consumptiepatroon ten
koste van de categorie voeding. Daarnaast kunnen de bijstellingen in het EGlandbouwbeleid negatief uitwerken ". Het kan echter zijn dat de Nederlandse
landbouw op grond van zijn sterke concurrentievermogen in staat zal zijn om
zijn marktaandeel binnen de EG en daarbuiten te vergroten.
Een tweede belangrijke sector isde chemie,met eveneens een exportaandeel
van ongeveer 20procent. Hoewel in het verleden ook in Nederland produktiecapaciteit werd afgestoten, heeft dezeindustrie een sterke uitgangspositie 12.
Het produktie-apparaat isin het algemeen uiterst modern en de produktieprocesssen zijn door middel van eigen research hoog ontwikkeld. Bovendien
behoudt deze industrie haar vestigingsplaatsvoordelen, te weten natuurlijke
faciliteiten voor massatransport, modern geoutilleerde havens en de beschikbaarheid van zout en aardgas. Een belangrijke voorwaarde voor een voorspoedige ontwikkeling isechter dat dechemische industrie moet kunnen beschikken over een interne vrije markt binnen de EG. Voorts is rationalisatie
en vernieuwing nodig om niet achter tegeraken bij de internationale concurrentie.
De aardolie-industrie bevindt zich ineen vergelijkbare situatie. Structurele
overcapaciteit leidde in de afgelopen periode tot het afstoten van primaire verwerkingscapaciteit. Echter, om beter te kunnen inspelen op de verschuiving in
de vraag naar lichtere produkten met een hogere opbrengst, iseen aanzienlijk
investeringsprogramma insecundaire capaciteit in uitvoering. Te zamen met
andere gunstige factoren alsde geografische ligging,deaanwezigheid van petrochemie, de bunkermarkt en de vanouds bestaande 'balancing'-functie van
degrote raffinaderijcomplexen, kan het zijn dat het concurrentievermogen van
deze sector behouden blijft 13.
11

Centraal Planbureau, CentraalEconomisch Plan1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984,
hoofdstuk 6.1.
..
12
Vereniging van de Nederlandse chemische industrie,Jaarverslagen 19X0-19X4;
Leidschendam.
,
, , , , ,.
Ministerie van Economische Zaken, Chemische,rubber- enkunststofvenverkendeindustrie; sene
Bedrijfstakverkenning 1980,'s-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980.
European Federation of Chemical Engineering, Colloquiumfrontiers chemicalindustries 19852000; Amsterdam, 1981.
.
1Qa.
Centraal Planbureau, CentraalEconomischPlan 1984; 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij. 1984,
hoofdstuk 6.2.
,,
,
, „„„ .
Openbaar Lichaam Rijnmond, Op(onder)zoeknaareconomisch herstel, eenanalyse « » *
mjnmond-economie indeafgelopenjaren met worstellen tot naderonderzoek; Rotterdam, 1984.
13
Openbaar Lichaam Rijnmond, op. cit., blz. 37e.v.
L ^ J ,„,/»/,„/
WOL OnderinvloedvanDuitsland;eenonderzoek naargevoeligheidenkwetsbaarheidindebetrekkingen tussenNederlanden deBondsrepubliek; Rapporten aan de Regering nr.23,
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1982.
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De laatste belangrijke sector voor onze uitvoer isde metaalnijverheid. Gezien de enorme spreiding van activiteiten in deze sector, ishet zeer moeilijk
om algemene uitspraken te doen over het concurrentievermogen. Met uitzondering van de elektrotechnische industrie is de metaalindustrie in verhouding
tot andere geïndustrialiseerde landen minder sterk in ons exportpakket vertegenwoordigd. Een belangrijk deel van de uitvoer bestaat uit onderdelen en
halffabrikaten dieworden toegeleverd aan de metaalindustrie van andere
Westeuropese landen '4. Industrialisatie van de ontwikkelingslanden zou voor
onze kapitaalgoederenproducerende industrie een potentiële vergroting van
het afzetgebied betekenen. De versnelling van de technologische ontwikkeling,
onder meer in de micro-elektronika, maakt een rendabele produktie mogelijk
bij stukproduktie of kleine series. Deze ontwikkeling van toenemenende automatisering van het produktieproces maakt het 'dure' geïndustrialiseerde
landen misschien mogelijk, opnieuw concurrerend te worden ten opzichte van
de 'newly industrialized countries'.
Een speciale positie binnen de metaalindustrie neemt de elektrotechnische
industrie in. De produktie komt voor circa 75procent van het Philipsconcern.
De ondernemingsstrategie van dit concern bepaalt daarom in sterke mate de
toekomstige positie van deze bedrijfstak 15.Hierover zijn drie opmerkingen te
maken. De activiteiten van dit bedrijf in Nederland krijgen steeds meer het
karakter van ondersteuning van buitenlandse produktiecentra door research,
produkt- en procesontwikkeling. Ten tweede zal de massaproduktie van consumentenelektronika in toenemende mate in slechts enkele produktiecentra
worden geconcentreerd. In de derde plaats moet worden opgemerkt dat de
groeimogelijkheden van de professionele sector in Nederland overwegend
worden bepaald door de exportmogelijkheden naar de ontwikkelingslanden.
Dit geldt met name voor de telecommunicatie-industrie. Exportmogelijkheden
binnen Europa en naar de Verenigde Staten worden ernstig gehinderd door
protectionistische maatregelen.
De ontwikkeling van de internationaal georiënteerde diensten zal afhankelijk zijn van de wereldhandel, waarbij vooral de goederenstromen van en naar
Nederland en West-Europa van belang zijn. Er liggen echter ook kansen voor
dienstverlening buiten Europa. Die ontstaan mede door de computerisering
van de informatiestromen van het internationale handelsverkeer.
Departiculiere consumptie. De volume-ontwikkeling van de particuliere consumptie zal, als er geen sprake isvan een algehele verzadiging, in sterke mate
afhangen van de groei en de verdeling van het nationale inkomen. Het lijkt
niet aannemelijk dat in de komendejaren van zo een verzadiging sprake zal
zijn. Nog steeds beoordelen velen hun inkomen als ontoereikend voor de
bevrediging van redelijke behoeften. Dat blijkt onder meer uit het verzet tegen
voortdurende matiging van de loonontwikkeling en de weerstand tegen de
ombuigingen in de sfeer van de sociale zekerheid. Aangenomen kan worden
dat herstel van de groei van het beschikbare inkomen weer tot groei van de
consumptie zal leiden.
Naast de volume-ontwikkeling isde ontwikkeling van het consumptiepatroon van belang 16.Als er geen veranderingen in de relatieve prijzen optreden, zullen trends uit het recente verleden zich waarschijnlijk voortzetten.
Het aandeel van de voeding zal geleidelijk dalen. Hetzelfde geldt voor de bestedingen aan kleding en schoeisel. Het aandeel van de duurzame consumptiegoederen zal langzaam blijven stijgen, ook dat van de uitgaven aan ontwikkeling en ontspanning. De hoogte van het inkomen en de toegenomen vrije tijd

J. de Koning, Selectiviteit, economischegroei ensectorstructuur; eenonderzoek naar de
groeibelemmerendefactoren indemetaalnijverheid inhet bijzonder inde machineindustrie ende
transportmiddelenindustrie;Stichting Het Nederlands Economisch Instituut, Rotterdam, 1984.
15
W. Benink, De elektrotechnische industrie;interne notitie, WRR, 's-Gravenhage, 1984.
J.C. van Ours, 'Binnenlandse consumptieve bestedingen van de Nederlandse gezinshuishoudingen'; in:Een raming vande finale bestedingenen enkele anderegrootheden inNederland in
1985; door M.Th. Brouwer, W. Driehuis, K.A. Koekoek e.a., Voorstudies en achtergronden nr.
V20, WRR, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1980.
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zijn hiervoor belangrijke verklarende factoren. Wellicht mag worden verwacht
dat ook het aandeel van debestedingen aan medische verzorging zal blijven
J
stijgen.
De investeringen. Voor de economische ontwikkeling in een land zijn de
investeringen, zoals gezegd, van bijzonder grote betekenis. Niet alleen als
belangrijk onderdeel van devraag, maar eveneens als middel voor vergroting
van de produktiecapaciteit en voor creatie van arbeidsplaatsen. In onze economische orde kunnen zeechter uiterst instabiel zijn, en daarom moeilijk te
voorspellen. Voor een eventueel herstel van de economische groei op basisvan
een vernieuwing van de Nederlandse produktiestructuur, zal een drastische
verhoging van het investeringsniveau nodig zijn. Het zal netto weer moeten
komen liggen op 14à 15procent van het netto nationaal inkomen, zoals tot in
het begin van dejaren zeventig het geval was,terwijl het nu ligt op 10procent.
Om verschillende redenen ishet uiterst moeilijk aan tegeven wanneer dat
weer het geval zal zijn. Niet omdat er structurele redenen zijn om aan te
nemen dat zo'n herstel moeilijk denkbaar is,maar omdat het afhangt van de
verwachtingen van ondernemers over afzet en rendementen. Dat niet valt aan
te geven wanneer naar het inzicht van ondernemers het investeringsklimaat
gunstig zal zijn, betekent niet dat het noodzakelijkerwijze nog lange tijd zal
duren voor het zover is.De uitspraak moet letterlijk worden opgevat: herstel
kan snel komen, het kan ook lang uitblijven of slechts kortstondig zijn. Veel
valt er dan ook niet over te zeggen. Een uitzondering moet wellicht gemaakt
worden voor de investeringen in woningen. Daarover kunnen misschien iets
gemakkelijker uitspraken worden gedaan, althans over de ontwikkeling op
iets langere termijn. In alleonderzoeksrapporten over dit onderwerp wordt
een structurele daling verwacht van de aantallen nieuw te bouwen woningen.
Over de fasering inde tijd lopen de meningen enigszins uiteen, maar aan het
einde van deze eeuw zou het nieuwbouwprogramma ongeveer twee derde van
het huidige niveau (100.000woningen) bedragen 17.
De overheidsinvesteringen hebben in de afgelopen periode onder druk gestaan van de budgettaire problemen. Herstel van de economische bedrijvigheid kan, alsdit gepaard gaat met herstel van het evenwicht op de overheidsbegroting, tot uitdrukking komen in herstel van de infrastructurele
investeringen. Hoewel er nooit een grondig onderzoek isgedaan naar de
behoeften aan verbeteringen en uitbreidingen van de infrastructuur, wordt
veelal aangenomen dat in sommige sectoren verzadigingen kunnen optreden
(bijv. industrieterreinen). Juist het ontbreken van onderzoek maakt het moeilijk een oordeel uit te spreken over de mogelijkheid dat de overheid nieuwe
impulsen zal kunnen geven na voltooiing van delopende grote waterstaatkundige werken.
Het voorafgaande maakt duidelijk waarom het ontwerpen van een nieuw
stelselvan sociale zekerheid niet kan worden gebaseerd op verwachtingen over
de economische situatie waarin het zal moeten fuctioneren. Op het moment
waarop wijzigingen in het stelselworden overwogen, kent men diesituatie niet
en moet men ervan uitgaan dat zowel hogeals lagegroeicijfers van de produktie kunnen voorkomen. Samenvattend kan worden gesteld dat hoge groeipercentages van deproduktie kunnen worden bereikt bijeen krachtige opleving van de wereldhandel, internationale stabiliteit, handhaving van een
gunstige concurrentiepositie op binnen- en buitenlandse markten en krachtige
verhoging van de neigingtot investeren, waarvoor herstel van rendementen
nodig is Deze ontwikkeling van de bestedingen zal waarschijnlijk gepaard
moeten gaan met belangrijke wijzigingen in desectorstructuur van deeconomie Algehele verzadigingsverschijnselen in de consumptieve sfeer moeten uitblijven. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, moet worden gerekend
op het aanhouden van lage groeicijfers.
" Bureau voor Strategisch Marktonderzoek, Trendrapport volkshuisvesting 1982; onderzoek in
opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M.l.eubeheer,
J.W."Wstema,' Toekomstperspectiefambachtenindebouw;Mededelingenreeks nr. 35, Hoofdbedrijfschap Ambachten, 's-Gravenhage, 1985.
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De ontwikkeling vandewerkgelegenheid
Groei van de produktie zegt nog weinig over groei van de werkgelegenheid.
Per definitie ishet verschil tussen deze grootheden gelijk aan de groei van de
arbeidsproduktiviteit. De ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit wordt
bepaald door de wijze waarop de produktieprocessen worden ingericht. Hierbij zijn de kapitaalintensiteit en de aard van de technologische vooruitgang
van belang. Veranderingen in de kapitaalintensiteit onstaan wanneer substitutie tussen produktiefactoren wordt uitgelokt door veranderingen in de verhouding van de factorprijzen. Op macro-economisch niveau kan substitutie
tussen kapitaal en arbeid ook voortvloeien uit veranderingen in de sectorstructuur van de economie -verschuivingen tussen kapitaal- en arbeidsintensieve
sectoren -die eveneens kunnen zijn veroorzaakt door veranderingen in de
verhouding tussen de factorprijzen.
De mate waarin in de komendejaren substitutie zal optreden, is moeilijk te
voorspellen. Op micro-economisch niveau is dit afhankelijk van de hoogte van
de substitutie-elasticiteiten in de verschillende produktieprocessen en van de
grootte van de veranderingen in de factorprijsverhoudingen. Verschuivingen
in de sectorstructuur worden bepaald door veranderingen in de relatieve prijzen die voortvloeien uit die van de factorprijsverhoudingen en door de relevante prijselasticiteiten van vraag en aanbod. De factorprijsverhoudingen
kunnen veranderen door ontwikkelingen op de kapitaal- en arbeidsmarkten
en door het beleid dat bijvoorbeeld ten aanzien van de premieheffing voor de
sociale verzekeringen zal worden gevoerd.
Op het punt van de technische mogelijkheden neemt de informatietechnologieeen belangrijke plaats in. Een mogelijk gevolgvan voortgaande toepassing van informatietechnologie iseen verlies aan werkgelegenheid. De
meningen hierover zijn echter zeer verdeeld 18. Enerzijds bestaat de opvatting
dat zich een nieuwe industriële revolutie voltrekt, die zal leiden tot een grote
economische expansie en een grote vraag naar arbeid. Anderzijds worden
werkloosheidscijfers gepresenteerd van 10à 20procent van de beroepsbevolking. Een kans op onjuiste schatting van de negatieve werkgelegenheidseffecten ligt hierin, dat men vaak op basis van specifieke gevallen tot te algemene
uitspraken komt. Naast het directe effect, dat inderdaad vaak negatief zal zijn,
spelen ook indirecte effecten een rol die positief kunnen uitwerken op de
werkgelegenheid. In de eerste plaats kan kostenverlaging leiden tot hogere
reële inkomens die op hun beurt de binnenlandse vraag zullen stimuleren. In
de tweede plaats kan de concurrentiepositie op de binnen- en buitenlandse
markt worden verbeterd op basis van prijs en niet-prijselementen. In de derde
plaats leidt de toepassing van nieuwe elektronika tot een stijgende vraag naar
investeringsgoederen en ten slotte zullen dynamische effecten optreden zoals
de multiplier-effecten als gevolg van een stijging van de investeringen en de
uitvoer.
De conclusie uit het voorgaande moet zijn, dat het ontwerpen van een
nieuw stelsel van sociale zekerheid niet kan worden gebaseerd op degelijk
gefundeerde verwachtingen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid.
18
V.A. Personick, 'Thejob outlook through 1995,industry output and employment projections';Monthly Labor Review, november 1983,biz. 24-36.
R.W. Riche, D.E. Hecker, J.K. Burgan, 'High technology today and tomorrow; a small slice of
the employment pie', Monthly Labor Review, november 1983,biz. 50-58.
R. Lawrence, TheEmployment Effects of theNew Information Technologies,anoptimistic view;
paper prepared for a conference of the German Federal Government in co-operation with the
OECD, Berlin, 1984.
H. Janssen, Information and Communication Technologiesin the Growth andEmployment Crises;
paper prepared for the conference of the German Federal Government in co-operation with the
OECD, Berlin, 1984.
T. Huppes,Eennieuwambachtelijk elan:arbeidenmanagement inhet informatietijdperk; Leiden,
Stenfert Kroese, 1985.
C. Freeman, J. Clark, L. Soete, Unemployment and TechnicalInnovation; a Study of Long Waves
andEconomicDevelopment; Westport, Greenwood Press, 1982.
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Zelfs bij hoge groeicijfers voor deproduktie kan, vooral in de industrie, de
groei van de werkgelegenheid tegenvallen. Wellicht is een snellere uitbreiding
van de werkgelegenheid dan in het verleden mogelijk in sommige dienstensectoren, als men erin slaagt de arbeidskosten daar relatief terug te dringen. Bij
beschouwingen over dewerkgelegenheidsontwikkeling moet men zich hoeden
voor partile analyses, waarin conclusies over een daling van de werkgelegenheid per eenheid produkt alsuitgangspunt genomen worden voor uitspraken
over de totale werkgelegenheid, en waarbij dan over het hoofd wordt gezien
dat deproduktie kan worden vergroot. Indien hoge groeicijfers voor deproduktie bijdragen tot het door velen gewenste herstel van evenwicht in decollectieve sector kan dewerkgelegenheid in de quartaire sector, als daar behoefte aan blijkt te bestaan, wellicht worden vergroot.
De ontwikkeling van de werkloosheid
Het zal na het voorafgaande niet verbazen dat ook over de werkloosheid
alleen alternatieve hypothetische uitspraken zijn tedoen. Niet alleen de ontwikkeling van de werkgelegenheid isafhankelijk van vele onzekere factoren,
dat geldt ook voor het arbeidsaanbod. Het staat daarom nog niet vast dat geringe groei van de werkgelegenheid noodzakelijkerwijs zou moeten leiden tot
een aanzienlijke verscherping van de werkloosheidsproblematiek. Wanneer
hoge groeicijfers gepaard gaan met een sterke stijging van de arbeidsproduktiviteit en dus met een relatief geringe groei van de werkgelegenheid, kan er
ruimte komen voor een stijging van het inkomen per werkende. Dit kan de
aanbieders van arbeid brengen tot een keuze voor meer vrije tijd diekan resulteren in een aandrang tot arbeidsduurverkorting. Dit kan de vorm aannemen
van eengroter aanbod van deeltijdarbeid, een ontwikkeling die trouwens ook
uit andere, meer structurele veranderingen kan voortvloeien. Aldus zou een
verbetering kunnen ontstaan in de vooruitzichten voor degroei van de werkgelegenheid gemeten in personen, in tegenstelling tot arbeidsuren. Er zou dan
minder nadruk kunnen worden gelegd op het gebruik van arbeidsduurverkorting alsinstrument van werkgelegenheidspolitiek. Dat zou het beleid vergemakkelijken omdat deeffectiviteit van dit instrument, vooral in een situatie
waarin geen verzadigingsverschijnselen voorkomen, zeer te wensen overlaat.
In zulke omstandigheden mist het instrument zelfs een deugdelijke economische grondslag. Wanneer consumenten menen dat nog veel reële behoeften
onbevredigd blijven, ligt vergroting van de produktie en de werkgelegenheid
eerder voor de hand dan verkorting van de arbeidstijd. Dit neemt echter niet
weg dat bij uitblijven van die vergroting, door welke oorzaak ook, arbeidsduurverkorting op grond van sociale argumenten de aangewezen weg kan
zijn.
8.2 Inkomensoverdrachten eneconomischegroei
8.2.1 Inleiding
De economische groei voltrekt zich niet evenwichtig;perioden van sterke
groei en van economische stagnatie wisselen elkaar af. Binnen dit dynamische
verloop van de nationale produktie op langere termijn kunnen twee belangrijke factoren worden onderscheiden. Om te beginnen dekapitaalvorming die
in de gedaante van investeringen bijdraagt aan de economische groei. Het
niveau en de samenstelling van de investeringen zijn bepalend voor deaard en
de mogelijkheden van economische groei. Om dezegroeimogelijkheden volledig te kunnen benutten, moet evenwel de benodigde arbeidskracht -naar omvang en kwaliteit - beschikbaar zijn. De tweede factor isde ontwikkeling van
de effectieve vraag, zowel naar niveau als naar samenstelling.
Hier zal worden ingegaan op de vraag hoe de kapitaalvorming en debestedingen worden beïnvloed door het stelsel van inkomensoverdrachten. Daarbij
vormt de inkomensverdeling een goed aangrijpingspunt, omdat desociale
zekerheid via deze wegvan invloed kan zijn opde verschillende groeifactoren.
De categoriale inkomensverdeling en de samenhang met de sociale zekerheid
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komen in paragraaf 8.2.2 aan de orde. In paragraaf 8.2.3 wordt aandacht
geschonken aan de ontwikkeling van de besparingen, en in paragraaf 8.2.4
komen de investeringen ter sprake.
8.2.2 De categoriale inkomensverdeling
De verdeling van het nationale inkomen is na de Tweede Wereldoorlog
steeds een belangrijke doelstelling van het economisch beleid geweest. Onder
andere het stelsel van sociale zekerheid heeft de instrumenten geleverd om die
verdeling te beïnvloeden. Daarbij zijn structurele veranderingen ontstaan, die
niet steeds bevorderlijk zijn geweest voor andere doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de economische groei. Vooral de verschuiving in de primaire en secundaire verdeling van het inkomen tussen lonen en overige inkomens is in dit
opzicht van belang.
In de primaire sfeer isvooral de wijze waarop de groei van de druk van de
werknemers- en werkgeverspremies de loonvorming heeft beïnvloed, belangrijk geweest voor de verdeling van het nationaal inkomen over looninkomen
en kapitaalinkomen. Het gaat hier om het bekende afwentelingsprobleem.
Maar ook de compensatie die de loontrekkers kregen voor de ruilvoetverslechtering, bijvoorbeeld na de grote prijsstijgingen voor energie in dejaren
zeventig, heeft invloed gehad. De verandering in de primaire verdeling over
loon- en overig inkomen blijkt uit de ontwikkeling van de zogenoemde
arbeidsinkomensquote die regelmatig door het Centraal Planbureau wordt
gepubliceerd. Deze quote (exclusief delfstoffenwinning, openbare nutsbedrijven en woningbezit) steeg van 77,5procent in 1963tot 91,7procent in 1981en
daalde daarna tot 84,5procent in 1985.De daling van de arbeidsinkomensquote na 1981heeft te maken met de matiging van de loonstijging die door de
opstelling van de vakbeweging en door de vermindering van de druk van de
sociale premies kon worden bereikt.
Op grond van het econometrisch onderzoek naar de totstandkoming van de
hoogte van de loonvoet is moeilijk tot stellige uitspraken te komen over de
relatieve betekenis van de verschillende bepalende factoren. Uit de loonvoetvergelijkingen in de modellen die het CPB sinds 1974voor zijn prognoses op
middellange termijn gebruikt, blijkt dat men naast de prijs- en produktiviteitsontwikkeling ook plaats inruimt voor variabelen die de situatie op de arbeidsmarkt en de belasting- en premiedruk tot uitdrukking brengen. Het blijkt
vooral moeilijk om de invloed van de arbeidsmarktsituatie en die van de collectieve lastendruk afzonderlijk te meten. In het Freia-model isde veronderstelling opgenomen dat 25procent van de verandering in de werknemerspremies bij de loononderhandelingen op de bedrijven wordt afgewenteld en 15
procent van de veranderingen in de werkgeverspremies in mindering van de
stijging van de bruto lonen komt. Hoewel dus het econometrisch onderzoek
geen uitsluitsel geeft over de vraag of er wordt afgewenteld, en ook niet over
de mate waarin, zijn er uit andere bronnen wel aanwijzingen voor te vinden 19.
Bij de loononderhandelingen hebben beide partijen de ontwikkeling van de
druk van de collectieve lasten wel degelijk in het hoofd, hetgeen soms wel,
soms niet tot uitdrukking kan komen in het resultaat van de onderhandelingen. De mate waarin dit gebeurt hangt mede af van de situatie op de
arbeidsmarkt, die immers van grote invloed is op de relatieve sterkte van de
onderhandelingspartijen. Dat zou verklaren waarom in het econometrisch
onderzoek de relatieve betekenis van deze twee variabelen zo moeilijk is vast
te stellen.
In de sfeer van de secundaire inkomensverdeling blijkt uit tabel 2.9 dat het
aandeel van het beschikbare looninkomen in het beschikbare nationale
inkomen relatief stabiel gebleven is. Het aandeel van het beschikbare steuninkomen isvan 1960tot 1983ruim verdubbeld. Het beschikbare overig in" Zie bijvoorbeeld:
M.J. Huiskamp en K. Dullemond, CAO's enpremie-afwenteling; eenpilotstudy naar de plaats
van werknemersverzekeringen in eentiental CAO-onderhandelingen; Werkdocumenten nr. W 6,
WRR, 's-Gravenhage, 1985.
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komen liep sterk achteruit. Wat dit laatste vooral voor de investeringen betekent, blijkt niet ten volle uit deze cijfers. Het overig inkomen zoals dat
statistisch gemeten wordt, iseen conglomeraat waarvan de winsten slechts een
component vormen, terwijl dezejuist een cruciale rol spelen bij de bepaling
van de omvang van de investeringen. De daling van deze component, en
daarmee van de rendementen, komt in de cijfers niet voldoende tot uitdrukking. Binnen het relatief dalende overige inkomen stijgt namelijk depost rentebetalingen 20.Twee ontwikkelingen zijn daarbij van belang: de stijging van
de rentevoet en de verschuiving in de vermogenspositie van bedrijven van
eigen vermogen naar vreemd vermogen. De rentelast isdaardoor sterk gestegen, zodat de winstcomponent nog sterker onder druk heeft gestaan dan de
daling van de overig-inkomensquote zou doen vermoeden. Daar staat weer
tegenover dat defiscaleinvesteringsfaciliteiten nogal verruimd werden in de
beschouwde periode.
8.2.3 Gevolgen voorde besparingen
De nationale spaarquote iseen gewogen gemiddelde van de spaarquoten
van gezinnen, bedrijven en de overheid. De wegingscoëfficiënten zijn de aandelen van deze sectoren in het beschikbare nationale inkomen. Vooral binnen
de sector gezinnen komen op een lager aggregatieniveau ook weer verschillende spaarquoten voor: de uitkeringstrekkers en de loontrekkers hebben in
het algemeen lagere spaarquoten dan de ontvangers van kapitaalinkomens.
Vooral de hoogte van het inkomen is voor die verschillen van belang. Veranderingen in de nationale spaarquote kunnen daarom het gevolg zijn zowel van
veranderingen inde individuele of sectorele spaarquoten, als van veranderingen in de inkomensverdeling.
Onderzoek naar de invloed van de ontwikkeling van het sociale zekerheidsstelsel op de nationale spaarquote heeft tot nu toe geen duidelijke uitspraken opgeleverd 21.Dat zalgeen verwondering wekken als men zich realiseert dat er veleelkaar tegenwerkende krachten op inwerken, die alle hun
oorsprong in die ontwikkeling vinden.
Het ligt voor dehand dat despaarneiging van individuen negatief wordt
beïnvloed door de verruiming van de sociale zekerheid. De ontwikkeling van
het stelsel zal de prikkel hebben verminderd om zelf voorzieningen te treffen
voor onverwachte inkomensderving tijdens het werkzame leven en daarna. De
op vrijwilligheid gebaseerde spaarneiging daalt hierdoor bij gelijkblijvend inkomen. Anderzijds ishet gedwongen sparen in de vorm van de spaarcomponenten van depremies voor levensverzekeringen, pensioenen en sociale verzekeringen toegenomen.
De spaarquote van gezinnen isdoor dezeveranderingen beïnvloed, maar
ook door de gelijkmatiger personele inkomensverdeling, diede uitbreiding van
de sociale zekerheid met zich meeheeft gebracht. Dit gebeurde vooral door
verhoging van de laagste inkomens (AOW en WAO),alsmede door de wettelijke regeling en de regelmatige optrekking van het minimumloon. Deze ontwikkeling in de inkomensverdeling, die het aandeel van de lagere inkomens
doet stijgen, heeft een negatieve invloed op de spaarquote omdat, zoalsgezegd, uit lagere inkomens in het algemeen minder wordt gespaard.
Uit de tabellen 8.3en 8.4 blijkt dat per saldo de spaarquote van de gezinnen
tamelijk constant isgebleven in de periode 1963tot 1983.Ook blijkt dat de
besparingen via levensverzekeringen en pensioenfondsen geleidelijk relatief
stijgen. De quote van de vrijwillige besparingen isblijkbaar nogal conjunc20

J. Keus,'Rendementen die geen winsten zijn'; EconomischStatistische Berichten, jaargang 65
nr. 3247, 19maart 1980,blz. 335-340.
.
21
R van der Laan en W.J. Zwezerijnen, 'De invloed van de soc.ale zekerheid op de spaarquote van gezinnen in Nederland'; Hel Verzekeringsarchief, 1983,nr 2,blz. 149-163.
J.B. Kuné, 'The impact of social security on personal savmg';Het Verzekeringsarchief, 1981, nr.
1.
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Tabel 8.3 Sectorale spaaraandelen, 1963-1983(in % vanhet beschikbaar nationaal inkomen)

bedrijven
overheid 3 '
gezinnen
totale besparingen

1963

1967

1970

1973

1977

4,6
3,6
9,1

4,8
4,0
10,8

5,0
4,7
10,2

4,1
5,9
11,8

4,0
1,9
9,0

3,4
— 2,1
10,3

17,3

19,6

19,9

21,8

14,9

11,6

1983

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationale rekeningen;'s-Gravenhage, diversejaren,
a)inclusief sociale verzekeringsfondsen

Tabel 8.4 Spaarquote gezinnen, 1963-1983(in % vanhet beschikbaar inkomenvangezinnen)
besparingen

1967

1970

1973

1977

1983

via levensverzekeringen
en pensioenfondsen
5,4

7,0

7,6

8,3

9,0

11,4

via banken en overige
besparingen

6,5

7,6

6,4

8,1

3,0

1,6

11,9

14,6

14,0

16,4

12,0

13,0

totale spaarquote
gezinnen

1963

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Nationale rekeningen;'s-Gravenhage, diverse jaren.

tuurgevoelig. Debesparingen van bedrijven wordenindeNationaleRekeningen gedefinieerd alsdeingehouden winsten van denaamlozevennootschappen. Zezijn alspercentage van het overiginkomen tamelijk stabiel
gebleven,maartenopzichtevanhettotaal beschikbare nationaal inkomen
zijn zegedaald. Dedalingvan denationalespaarquote blijkt vooral tezijn
ontstaan door dedalingvandebesparingenbijdeoverheid.
8.2.4 Gevolgen voordeinvesteringen endeeconomischegroei
Zoalseerder indit hoofdstuk werd opgemerkt, zijn hetvooral deverwachte
rendementen,deafzetverwachtingen endebezettingsgraad diegezamenlijk de
investeringsneiging van debedrijvensector bepalen. Dit zijn devariabelen die
indeinvesteringsfunctie van het Freia-modelvan het CPBvoorkomen enin
demeesteinvesteringstheorieën eenrol spelen. Overigensishet nietgemakkelijk om langseconometrische wegtot stelligeuitspraken tekomen overde
specificatie van investeringsfuncties enoverderelatievebijdrage van de afzonderlijke variabelen.
Deeerder genoemdeveranderingen indeinkomensverdeling, gedeeltelijk
veroorzaakt door deuitbreidingvan hetstelselvansocialezekerheid,hebben
derendementen endaardoor wellichtook derendementsverwachtingen onder
druk gezet.Daar staan overigenswellastenverlichtingen indevormvanruimerefiscale faciliteiten tegenover.
Tot voorenigejaren werd algemeen aangenomen datuitbreidingvande
socialezekerheid conjuncturele inzinkingen inhet beschikbare inkomen van
gezinnen zoukunnen beperken.Vooralvan dieonderdelen vanhet stelseldie
gerichtzijn ophet compenseren van inkomensderving, zoueen stabiliserende
invloedmoeten uitgaan. Hoeweldit opzichzelfjuist is,blijkt het bestaan van
hetstelselhet inzakken van deafzetverwachtingen niet tehebben kunnen
voorkomen. Het stelselcompenseert deinkomensuitvalook slechtsgedeeltelijk. Inhetbeginvandejaren zeventigwerdhet groeipercentage van hetreëel
vrijbeschikbaar inkomen aanzienlijk lagerdan daarvoor endaalde degroei
vanhetvolumevandeconsumptietot dehelft van depercentages dieinde
jaren zestigwerden gehaald. Toch duurde hetnogtot indejaren tachtigvoor
hetreëelbeschikbare inkomenbegontedalen.
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Blijkbaar isde gedachte dat door het stelsel van sociale zekerheid een eventuele val van het beschikbare inkomen kan worden beperkt, niet voldoende
om onder alle omstandigheden positieve afzetverwachtingen op peil te
houden. Dat ligt voor de hand voor zover die verwachtingen ook betrekking
moeten hebben op deexport. De buitenlandse vraag ondervindt uiteraard
geen steun van onze inkomensdervingsverzekeringen. Toch blijft het raadselachtig dat gedurende zo lange tijd de investeringsneiging geblokkeerd blijft,
terwijl er geen tekenen zijn dieop algehele verzadiging wijzen. Ook het gedeeltelijk herstel van de export en deverbetering van de bezettingsgraad hebben
hierin nog maar weinigverandering gebracht.
8.3 Concluderende beschouwing
Vooral vier economische grootheden zijn van belang voor het beroep dat
wordt gedaan op het stelsel van sociale zekerheid, te weten produktie, arbeidsproduktiviteit, werkgelegenheid en werkloosheid. Over het toekomstig
verloop van deze grootheden kunnen geen eenduidige uitspraken worden
gedaan. Hun samenhang kan worden bestudeerd en beschreven. Dan blijkt
dat zebeïnvloed worden door veel onvoorspelbare en buiten het bereik van de
economische politiek liggende factoren. Toekomstverkenningen zullen daarom
beperkt moeten blijven tot consistente alternatieve scenario's waarvan moeilijk
kan worden aangegeven welke het meest plausibel is.Vermeden moet worden
dat uit deze uitspraak, diepessimistisch isten aanzien van de betekenis van
economische prognoses,ook pessimistische conclusies over de economische
ontwikkeling getrokken worden. De uitspraak houdt slechts in dat er nu geen
eenduidige beweringen over die toekomst kunnen worden gedaan. Daarom is
in dit rapport bewust gekozen voor het uitgangspunt dat zowel hoge als lage
groeipercentages voor produktie en werkgelegenheid mogelijk zijn, dat in de
toekomst de werkloosheidsproblematiek zich zou kunnen verscherpen maar
ook kan verminderen, en dat discussies over een herziening van het stelsel van
sociale zekerheid niet moeten uitgaan van een eenzijdig beeld van de toekomstige economische ontwikkeling.
Zolang er geen nieuwe investeringen worden gedaan die voor nieuwe produktiecapaciteit zorgen en ook de andere bestedingscategorieën geen hernieuwde groei gaan vertonen, kan van een stabiele economische groei geen
sprake zijn. Er zijn aanwijzingen dat ook bepaalde eigenschappen van het stelselvan sociale zekerheid die nieuwegroei in dewegstaan. De premieheffing
op lonen heeft in het verleden bijgedragen aan deafkalving van de rendementen en de winstverwachtingen. Economisch herstel en hernieuwde groei
worden bemoeilijkt door de neerwaartse invloed op de rendementen die uitgaat van een hoge collectieve-lastendruk, waarvan de premiedruk een onderdeelvormt. De stabiliserende werking van deuitkeringen op het beschikbare
inkomen biedt niet voldoende compensatie bij een terugval in de economische
activiteit. De tot nu toe doorgevoerde herzieningen van het stelsel hebben deze
belemmeringen nog niet doorbroken.
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DE BESTUURLIJK-JURIDISCHE COMPLEXITEIT VAN HET
HUIDIGE STELSEL

9.1 Inleiding
Vrijwel iedere beschrijving van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel
wijst op het verbrokkelde karakter en de ingewikkeldheid van de wetgeving.
De zeer fragmentarische ontwikkeling heeft er, volgens Veldkamp, toe geleid
dat verschillende systemen van sociale zekerheid naast elkaar zijn ontstaan,
waarbij onderscheid in wetgevingstechniek in menig opzicht tot systeemloosheid en onoverzichtelijkheid heeft geleid, zowel bij de stelsels en hun uitvoeringsvormen, als bij rechtsregels '. Als voornaamste slachtoffer wordt veelal de
individuele burger genoemd, die nauwelijks meer inzicht zou krijgen in zijn
rechten en verplichtingen en die in het woud van uitvoerings-, toezichts- en
beroepsorganen het spoor bijster zou raken.
Hiernaast wordt een toenemende druk op de uitvoeringsorganisatie
gevoeld. Aanvankelijk spitste de aandacht zich hier toe op de mate van functionele en territoriale decentralisatie, maar inmiddels wordt duidelijk dat ook
de complexiteit van regelgeving en organisatie de uitvoerders voor problemen
plaatst. Voorts kan complexiteit in de regelgeving een oorzaak zijn van ontduiking, oneigenlijk gebruik en misbruik 2.
Ten slotte verzwaart complexiteit de beleidsvorming. Het sociale zekerheidsterrein is geen uitzondering op de regel dat naarmate er meer instanties
zijn, de verdeling van bevoegdheden meer onduidelijkheden vertoont en de
totstandkoming van besluiten ingewikkelder wordt. Hierbij opent de wetgeving slechts een beperkte mogelijkheid om de toenemende verwevenheid met
andere beleidsterreinen tot haar recht te doen komen 3.
Dit is slechts een greep uit de problemen die voortvloeien uit de ingewikkeldheid van de institutionele vormgeving en de regelgeving. Op enige aspecten daarvan wordt hierna nader ingegaan.
Bij de ingewikkeldheid en ondoorzichtigheid van het huidige Nederlandse
stelsel kunnen wel enkele relativerende kanttekeningen worden geplaatst. Een
vergelijking met de stelsels van andere Westeuropese landen toont dat het
Nederlandse in sommige opzichten eenvoudiger is 4. De uitvoeringskosten
lijken die in omringende landen niet of nauwelijks te boven te gaan 5. Ook een
vergelijking in de tijd zou voor het geldende stelsel niet per se ongunstig uitvallen: de vooroorlogse situatie -toen er nog geen volksverzekeringen waren was nog gecompliceerder, het aantal uitvoeringsorganen was groter en
dezelfde verzekering werd door verschillende organen uitgevoerd 6. Factoren
die sindsdien tot een zekere vereenvoudiging hebben geleid, zijn onder meer
de invoering van de OSV (vereenvoudiging van de uitvoeringsorganisatie), de
CSV (betere aansluiting tussen premie-en belastingheffing), de WAO en de
AKW (die beide verschillende andere regelingen vervingen) en de Beroepswet
(meer eenheid in de rechtsgang). De strenge eenheid in opbouw bij de volksverzekeringswetten en de regels inzake hoogte en indexering voor minimumuitkeringen hebben de doorzichtigheid van het stelsel ook enigszins vergroot 7 .
1

G.M.J. Veldkamp e.a.,Inleidingtot desocialezekerheid:DeelII; Deventer, Kluwer 1980 blz.
17.
Bijv. het Interimrapport Misbruik en oneigenlijk gebruik van de Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik (ISMO); Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17050, nr. 2.
Bijv. het Interimrapport Organisatie van de beheersing van de sociale zekerheid van de gelijknamige interdepartementale werkgroep; Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 15594,nr. 2,blz. 26
e.v.
4
G.M.J. Veldkamp e.a., op.cit., blz. 18.
5
Zie bijvoorbeeld Financiële nota sociale zekerheid 1985;Tweede Kamer vergaderjaar 19841985, 18 612, nrs. 1-2.
6
G.M.J. Veldkamp e.a., op.cit., blz. 18.e.v
7
Ibid.
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Toch kan in het vorenstaande bepaald geen reden gezien worden om van
verantwoorde verdere vereenvoudigingen af te zien. Het isdan ook niet verwonderlijk dat (verdere) vereenvoudigingspogingen steeds de aandacht hebben
gekregen. Dit geldt in het bijzonder voor de systematiek van de wetgevingen
de uitvoeringsorganisatie. Wat betreft de regelgeving gaf de regering in 1967
opdracht aan dr. G.J.M. Veldkamp tot opstelling van voorstellen tot vereenvoudiging en codificatie van desociale zekerheidswetgeving. Blijkens de
memorie van toelichting bij debegroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1985,werd in het najaar van 1984de aanbieding van het eindrapport verwacht van een staatscommissie die over de voorstellen van Veldkamp
dient te adviseren. Zonder twijfel zou invoering van de adviezen van die
staatscommissie tot drastische vereenvoudiging leiden.
Met betrekking tot complexiteit en vereenvoudiging moet overigens het
misverstand vermeden worden dat het vooral om wetgevingstechniek of organisatorisch inzicht zou gaan. In feite gaat het veeleer om de achterliggende
politieke factoren. De opbouw van het stelsel heeft van meet af aan de sporen
van compromissen gedragen, bijvoorbeeld over de verdeling van verantwoordelijkheid tussen overheid en bedrijfsleven of over de positie van uiteenlopende groepen uitkeringsgerechtigden. Ook in de toekomst zullen ongetwijfeld
waarden zoals decentralisatie, rechtszekerheid en verdelende rechtvaardigheid
in het stelsel tot uitdrukking worden gebracht. Terecht uiteraard, althans
zolang niet de verhouding tussen doelmatigheid en nagestreefde doelstellingen
zodanig naar de laatste verschuift dat dit de verwezenlijking ervan belemmert.
In deze opvatting isderegulering, opgevat alsstelselvereenvoudiging, slechts
één van de remedies, naast organisatorische en structurele ingrepen. Dit doet
niet af aan het feit dat de recente aandacht voor regelvermindering een meer
systematisch overzicht heeft opgeleverd van de gevolgen van een overmaat
aan wettelijke voorschriften, hetgeen ook hier van belang zal blijken 8.
Deze aandacht, evenals dievoor de doelmatigheid van de organisatie, komt
pas werkelijk naar voren alsde financiële lasten gaan knellen. Dit laatste is
thans in twee opzichten het geval. Oneigenlijk gebruik en hoge uitvoerings-en
beleidslasten worden duidelijker gezien als kostenposten, die verlaagd zouden
kunnen worden. Bovendien lijkt hun omvang,door stijging van het aantal
gevallen waarin op de sociale zekerheid een beroep gedaan wordt, te groeien.
9.2 Complexiteit enbeleid
In hoofdstuk 3is al aangegeven dat de overheidsbemoeienis met de sociale
verzekeringen zich zeergeleidelijk heeft ontwikkeld. Bij de werknemersverzekeringen is de afbakening van taken en bevoegdheden tussen overheid en
bedrijfsleven vrijwel voortdurend een bron van conflicten geweest. De OSV
(1952)bracht hier een compromis en een zekereeenheid tot stand, door de feitelijke uitvoering in hoofdzaak op te dragen aan bedrijfsverenigingen, die aan
institutionele eisen van overheidswege dienen te voldoen;de paritair uit werkgevers,werknemers en overheid samengestelde SVR zou alscentraal toezichthoudend orgaan de uitvoering moeten bewaken. Dehoofdlijnen van het
beleid zouden hierbij door decentrale overheid worden bepaald, met name
door vastlegging van de belangrijkste rechten en verplichtingen van partijen en
door goedkeuring van premiepercentages. Binnen deze hoofdlijnen werd de
uitvoeringsorganen een betrekkelijk grote vrijheid gelaten. Zo werd bijde
kortlopende verzekeringen (wacht-en ziekengeld)premiedifferentiatie naar
risico toegestaan, terwijl ook overigens met specifieke omstandigheden van de
bedrijfstak, of zelfs van het bedrijf, rekening werd gehouden. De aard van de
verzekerde risico's bracht voorts met zich mee dat de uitvoeringsorganen eigen
beslissingsruimte werd gelaten: begrippen als onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zijn nooit volledig in algemene regels tevangen. Debetrekkelijke eenheid in de uitvoeringsorganisatie werd bijde invoeringvan de
« Zie met name Deregulering van overheidsregelingen; eindbericht van decommissie Vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen; Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984. 17 931,
nr. 9.
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AOW weer doorbroken. De uitvoering van de demografische volksverzekeringen werd opgedragen aan de SVB en de RvA. Ook in de besturen van deze
organen is het georganiseerde bedrijfsleven in belangrijke mate vertegenwoordigd en hun autonomie isin beginsel niet kleiner dan die van de uitvoeringsorganen van de werknemersverzekeringen. De feitelijke behoefte aan beslissingsvrijheid is echter geringer: voor bedrijfstaksgewijze differentiatie is hier
immers geen reden, en de vaststelling of het verzekerde risico is ingetreden,
behoeft in veel mindere mate nadere beoordeling.
Bij de sociale voorzieningen vereist de vaststelling van het recht op uitkering
weer wel speciale activiteiten van de uitvoeringsorganisatie. Dit geldt met
name bij de ABW waar de vaststelling van het eigen inkomen en vermogen,
en dat van gezinsleden, van belang zijn. De steeds verdergaande verfijning van
landelijke normen en het toenemend aantal cliënten per behandelend ambtenaar kan de uitvoerende gemeentebesturen ertoe dwingen, prioriteiten te
stellen bij de controle. Bij de uitvoering van WWV en RWW, sociale voorzieningen die veelal als opvolgers dienen van de WW, welke laatste een werknemersverzekering is,doen zich moeizame contacten voor tussen gemeentebesturen en bedrijfsverenigingen (zie verder par. 9.3).
Kort gezegd heeft de centrale overheid, terwijl haar inhoudelijke betrokkenheid bij de sociale zekerheid steeds toenam, de uitvoering van de wetgeving tot op grote hoogte overgelaten aan betrekkelijk zelfstandige organen;
deze zelfstandigheid betreft bijvoorbeeld de vaststelling van premiepercentages
in eerste aanleg. Tegelijkertijd steeg de financiële betrokkenheid van de centrale overheid: de kosten van de sociale voorzieningen werden vrijwel geheel
voor rijksrekening gebracht, terwijl bij de meeste sociale verzekeringen garantstellingen en (inmiddels weer vrijwel geheel afgeschafte) rijksbijdragen een
plaats kregen.
Deze financiële betrokkenheid leidde ertoe dat de uitvoeringsorganisatie al
in 1967wederom in discussie werd gebracht. In dat jaar vroeg de minister van
Sociale Zaken de SER advies over vereenvoudiging van de uitvoering als
middel tot bezuiniging. Hij dacht hierbij aan één uitvoeringsadministratie, een
uniform heffingspercentage, een uniforme wijze van premievaststelling en een
beperking van de formaliteiten. Bij een volgende adviesaanvraag, in 1973,
werd gevraagd om een kwantitatief en kwalitatief inzicht in de uitvoering van
de sociale verzekeringen ten einde daarmee een voor het beleid voldoende
inzicht te verkrijgen in de premie-ontwikkeling en de oorzaken daarvan. De
ambtelijke Commissie Lamers kreeg in 1976primair tot taak te streven naar
verbetering van de beheersing van het uitvoeringsproces en voorstellen te doen
voor plaats en functie van de SVR. Door het beheersingsproces te zien als
mede gericht op het handhaven van het bestaande beleid, kwam de commissie
tot een analyse die niet uitsluitend financieel was getint 9 .
Het rapport-Lamers opent met de vraag of, gezien de toenemende raakvlakken van de sociale zekerheid met algemene doelstellingen van het regeringsbeleid, de traditionele uitgangspunten inzake de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de sociale verzekeringen nog wel houdbaar zijn.
Macro-economisch gezien noopt het toenemend beslag op het nationaal
inkomen tot een zorgvuldige afweging met andere uitgaven, hetgeen voorspelbaarheid en beheersbaarheid van het beloop van aanspraken en premiedruk
vereist. Binnen het sociale beleid ontstaat een steeds grotere verwevenheid tussen doelstellingen en instrumenten van de sociale zekerheid en andere beleidsterreinen, zoals werkgelegenheids-, welzijns-, en gehandicaptenbeleid. Dit
maakt afstemming door de verschillende uitvoeringsorganen nodig, zowel uit
een oogpunt van beheersing, als ten behoeve van het volumebeleid. Vervolgens wordt geconstateerd dat de beheersbaarheid van het uitvoeringsproces
binnen de huidige structuur onvoldoende tot zijn recht isgekomen. Een
belangrijke belemmering vormt de onduidelijkheid ten aanzien van plaats,
functie en bevoegdheden van de SVR. De toezichthoudende functie van deze
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Raad komt, zo stelt de commissie, onvoldoende tot haar recht, evenals de
coördinerende taak. De invloed van de centrale overheid ismaterieel gering
Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid van het beleidsvormings-en het
uitvoenngsniveau, voert dit tot de aanbeveling de SVRuit te bouwen tot een
onafhankelijk beheersingsorgaan, met vergaande controlerende en coördinerende bevoegdheden jegens deuitvoeringsorganen van de sociale verzekering,
ook op financieel terrein. Dit 'ontmoetingspunt van beleid en uitvoering' dient
tevens een continue stroom van informatie over het uitvoeringsproces naar de
centrale overheid te bevorderen, ten eindeeengoede beleidsafweging mogelijk
te maken. De minister van Sociale Zaken zou voor het functioneren van het
beheersingsorgaan politiek verantwoordelijk zijn.
Waar het de toekomstige uitvoeringsorganisatie betreft, zijn vooral enige
gebreken van belang die de Commissie Lamers ziet bij de huidige organisatie.
De distribuerende functie (vaststellen van het recht op een uitkering ende
hoogte van de dekking) en de hiermee samenhangende begeleidende functie
komen onvoldoende tot hun recht. Diverse factoren belemmeren de samenhang bij de uitvoering van de sociale zekerheid, zoals de bedrijfstaksgewijze
uitvoering van de WW tegenover de uitvoering van de WWV en RWW door
GSD'en, en de verbrokkelde structuur van de medische advisering aan de
bedrijfsverenigingen en van debegeleiding en controle van verzekerden. Met
het oog op het streven naar meer samenhang met de uitvoering van maatregelen op andere beleidsterreinen, worden deverbrokkelde structuur en uitvoering van de sociale zekerheidsregelingen bij werkloosheid aan de kaak gesteld,
en geplaatst tegenover de uniforme structuur van de arbeidsvoorziening.
Voorts is er het probleem dat de sociale zekerheidsregelingen deels per bedrijfstak en deelslokaal worden uitgevoerd, terwijl het overheidsbeleid op de
meeste andere terreinen doorgaans een regionale dan wel lokale uitvoeringsstructuur kent.
Eveneens in 1979werden tweein opdracht van de SER uitgevoerde onderzoeken gepubliceerd over dezelfde problematiek. Het betreft hier het eindrapport van enige adviesbureaus over de uitvoeringsorganisatie 10en het eindrapport van een commissie van externe deskundigen (COMED) over de informatiestromen in de socialeverzekeringen " . D e problemen die erin worden
onderkend, sluiten nauw aan bij de analyse van de Commissie Lamers. Zo
pleit het eindrapport'van de bureaus voor eengoed evenwicht tussen de verantwoordelijkheid van de centrale overheid en dievan desociale partners,
voor het verenigen van de bedrijfstaksgewijze organisatie met een doorzichtige,cliëntgerichte uitvoering en voor centrale coördinatie van de gehele
organisatie ter willevan eengoede beheersing 12.De COMED heeft zich
vooral beziggehouden met verbetering van de informatiestromen ten behoeve
van depremievaststelling en -prognose. Dit terrein heeft overigens van verschillende kanten aandacht gekregen. De uitvoeringsorganen zelfstelden in
1976het Overlegorgaan Centrale Personenregistratie Sociale Verzekeringen in,
dat een globaal schetsontwerp voor zo'n registratie (1980)en een rapport
'Uitwerking Beleidsinformatiewensen' (1981)deed verschijnen. Hiernaast
wordt sinds 1977onder auspiciën van de Centrale Commissie voor deStatistiek gewerkt aan een formering van begrippen en classificaties ten behoeve
van een betere informatie op statistisch terrein ten behoeve van het beleid.
Deze verschillende activiteiten hebben in ieder geval duidelijk gemaakt dat die
informatie tekort schiet, niet alleen vanwegedeverbrokkelde uitvoeringsorganisatie en het gevarieerde begrippenapparaat, maar ook omdat desociale
zekerheidsuitkeringen pergeval en niet per persoon worden geadministreerd.
Tegelijkertijd echter ishet besef gegroeid datjuist een personenadministratie
hoge eisen stelt aan debescherming van privacy.

'° Sociaal-Economische Raad, Eindrapport betreffendehet vervolgonderzoek uitvoering vande
sociale verzekeringoplangere termijn;SER-publikatie nr. 15,VGravenhage. 1979.
•' Sociaal-Economische Raad, Rapportvan deExterneCommissie van Deskundigen inzakede
informatie-stromenendereservevorming indesociale verzekeringen; SER-pubhkat.enr. 10, WN.
12
Ibid., blz. 3.
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De hiervoor genoemde onderzoeken en rapporten gingen steeds uit van het
bestaande sociale zekerheidsstelsel. Vanaf 1980,toen de eerste regeringsplannen tot integratie van de werkloosheidsregelingen bekend werden, is dit
veranderd, maar tot structurele ingrepen in het stelsel ishet nog niet gekomen.
Veeleer is de aandacht gericht geweest op de financieel-economische aspecten
(bezuinigingen!), waarbij sommige ingrepen het stelsel nog ingewikkelder, althans moeilijker uitvoerbaar hebben gemaakt (vgl.par. 9.3). De organisatorische en procedurele kant is niet uit de belangstelling verdwenen, maar ook
hier isde zaak toegespitst op de financieel meest interessante elementen. Blijkens twee adviesaanvragen aan de SER van 2augustus 1982wordt prioriteit
toegekend aan de instelling van een beheersingsorgaan voor het door de
COMED behandelde terrein en, wat nieuw is,aan een uitbreiding van het toezicht door de Algemene Rekenkamer tot de uitvoeringsorganen. Inmiddels
heeft de SER zijn Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekeringen
(uitvoeringsorganisatie aan de top) uitgebracht 13en zijn in de memorie van
toelichting bij de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 1985
wetsontwerpen aangekondigd inzake de instelling van een beheersingsorgaan
en het toezicht door de Rekenkamer 14.
Het SER-advies is om twee redenen van belang. Enerzijds wordt daarin
ingestemd met een taakuitbreiding van de Rekenkamer en met omvorming
van de SVR tot een beheersingsorgaan, waarbij de eerder vermelde knelpunten in grote lijnen zijn onderschreven. Anderzijds wordt de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de sociale partners benadrukt. Bij de uitvoering en
bij de samenstelling van het beheersingsorgaan dient derhalve het beginsel van
functionele decentralisatie voorop te staan. Een en ander heeft gevolgen voor
de samenstelling van het beheersingsorgaan, dat tripartiet zou moeten zijn, en
voor zijn bevoegdheden. Deze laatste zouden de autonomie van de uitvoeringsorganen meer moeten ontzien en tevens een grotere onafhankelijkheid
van de centrale overheid moeten waarborgen (geen aanwijzingsbevoegdheid
van de minister van SZW). De eigen verantwoordelijkheid van de centrale
overheid wordt in veel opzichten erkend, maar de nadruk ligt daarbij op de
informatievoorziening door de uitvoerende organen. Deze kan leiden tot bijstelling van het beleid;bijsturing van het uitvoeringsproces zou alleen door het
stellen van nadere regels kunnen plaatsvinden of door preventief of repressief
toezicht op besluiten van het beheersingsorgaan.
Overeenstemming over knelpunten en over een gedeelde verantwoordelijkheid doet derhalve de tegenstellingen over de verdeling van bevoegdheden tussen overheid en sociale partners niet verdwijnen. Deze tegenstelling zal blijven
bestaan zolang de betrokken partijen dit beleidsterrein beschouwen als een
integrerend onderdeel van hun sociaal beleid en zeker zolang de wetgever aan
elk van hen wezenlijke taken toekent op het terrein van de sociale zekerheid.
Hierin ligt een van de hoofdoorzaken van de complexiteit van de wetgeving en
de uitvoeringsorganisatie.
Hiernaast is voor het hele terrein van de sociale zekerheid van belang dat de
wetgever de uitvoeringsorganisatie een bepaalde vrijheid laat. Deze uit zich in
een beperkte invloed bij toezicht en coördinatie en in terughoudendheid bij de
concrete uitvoering: directe ingrepen in individuele gevallen blijven achterwege. Er zal dan ook wel altijd differentiatie bestaan per uitvoeringsorgaan en
per individueel geval. Deze mag evenwel niet zo ver gaan dat rechtsgelijkheid
en rechtszekerheid of de hoofdlijnen van het beleid in gevaar komen. De
laatstgenoemde overwegingen zullen op diverse punten een verbetering van
coördinatie en toezicht, ook door nadere regelgeving, nodig maken, zij het dat
dezeregelgeving niet zo complex dient te worden dat dit noopt tot een eigen
selectie, en dus kan leiden tot mogelijke willekeur van het uitvoeringsorgaan.
Hierbij iseen voortdurende stroom van informatie vanuit de uitvoeringsorganisatie van groot belang.

Sociaal-Economische Raad, Advies vereenvoudiging uitvoeringsocialeverzekeringen;uitvoeringsorganisatie aande top;SER-publikatie nr. 12,'s-Gravenhage, 1984.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegnheid, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer,
vergaderjaar 1984-1985, 18600hoofdstuk XV, nr. 2,blz. 36.
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9.3 Complexiteitenuitvoering
Vaak hoort men de klacht dat de complexiteit en de ondoorzichtigheid van
het sociale zekerheidsstelsel de uitvoeringsorganisatie voor problemen stellen
'aan de voet'. Deze zouden zich het sterkst doen voelen bij de werknemersverzekeringen en de AAW, alsmede bij de sociale voorzieningen 15.De oorzaken
vertonen bij beide categorieën een vrijgrote overeenkomst; overigens echter
bieden zij een gevarieerd beeld. Om enige ordening tot stand te brengen zijn
de belangrijkste indicatoren voor de complexiteit, uitgesplitst naar cliënten,
'AK en aanverwante organisaties, gerubriceerd in een door het GAK in
opdracht van de WRR uitgevoerd onderzoek. De resultaten van deze studie,
die was toegespitst op de door het GAK geadministreerde regelingen, worden
onder de titelDe complexiteitvandesociale verzekering in deserie Werkdocumenten van de WRR gepubliceerd 16.
Hieruit blijkt in deeersteplaats dat een aantal verzwaringen van de uitvoeringslast niet alspermanente gebreken van het stelsel kunnen worden aangemerkt. Zij zijn niettemin van voldoende gewicht om hier te worden genoemd.
Het betreft de hoge frequentie van de wetswijzigingen van de laatstejaren, de
veelal korte invoeringstijd en de gecompliceerde overgangsmaatregelen.
Ondanks de veelvuldige recente wijzigingen isde wetgeving trouwens nog
altijd onvoldoende aangepast aan een aantal nieuwe maatschappelijke verschijnselen, zoals toenemende arbeid in deeltijd en door gehuwde vrouwen.
Zulke vormen van achterblijven van wetgeving bij snelle maatschappelijke
veranderingen doen zich overigens vaker voor, ook op andere terreinen.
Uitvoeringsproblemen diewel voortvloeien uit de structuur van het stelsel,
worden hier vermeld aan de hand van de belangrijkste onderdelen van het
uitvoeringsproces. De vaststelling vanpremieplicht vereist duidelijkheid over
de vraag wieverzekerd is.Bijde volksverzekeringen isdit betrekkelijk eenvoudig, maar bij de werknemersverzekeringen dient men kennis te hebben van
de woonplaats en van de aard van de arbeidsverhouding van de betrokkene,
maar ook van de vele wettelijke uitzonderingen en gelijkstellingen.
Lastiger nog isde vaststelling van dehoogtevandepremie die individueel
verschuldigd is:de berekeningsgrondslag, het premiedagloon, hangt af van een
groot aantal individueel verschillende factoren. Ook in dit opzicht zijn de
volksverzekeringen eenvoudiger, omdat de Rijksbelastingdienst daarbij de algemene loon- of inkomstenbegrippen van de belastingwetgeving kan hanteren.
Het grootste probleem wordt gevormd door de noodzaak om over een veelheid van betrouwbare gegevens te beschikken, die voor een belangrijk deel
van de betrokkenen zelf afkomstig moeten zijn. Gelet op de geschatte omvang
van de ontduiking (zie par. 9.4) ishun medewerking echter niet optimaal te
noemen. Speciale controlemaatregelen kunnen enigeffect hebben, maar tevens
kunnen zij de uitvoeringslast verder verzwaren. In dit verband geeft de vaststelling in de GAK-studie, dat een speciale controle op grond van de Wet
Ketenaansprakelijkheid drie maal zoveel tijd kost alseen normale looncontrole, te denken.
15
De administratiekosten van de verschillende wetten lijken deze veronderstelling te bevestigen.
Uitgedrukt in een percentage van de uitkeringen waren deze in 1983voor AOW, AWW en AKW
0,61%, respectievelijk 2,84%en 2,56%, voor AAW en WAO 4,75%,respectievelijk 4,00%en voor
WW en ZW 10,24%,respectievelijk 9,24% (percentages op basisvan: Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, Begroting van uitgaven; Tweede Kamer, vergaderjaar 1983-1984, 18
100, nr. 3,blz. 108).
Redenen voor het verschil tussen dedemografische en de andere genoemde verzekeringen komen
in paragraaf 9.3 aan de orde. Het verschil tussen AAW en WAO enerzijds en WWen ZW anderzijds zal zeer waarschijnlijk verband houden met de kortere looptijd van deze laatste,die relatief
veel 'invoeringskosten' met zichmeebrengt. Vergelijkbare cijfers over de sociale voorzieningen
ontbreken.
16
R.W.van Engers en G. Veerman, Decomplexiteit van desociale verzekering; Gemeenschappelijk Administratiekantoor Amsterdam, Werkdocumenten nr. W5, WRR, 's-Gravenhage, 1985.
Voor het door de gemeentebesturen uitgevoerde deel van de sociale zekerheid (WWV, ABW)
bleek helaas onvoldoende onderzoekliteratuur beschikbaar om een vergelijkbare analyse te doen
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Of het recht opeenprestatie bestaat, hangt bij de verzekeringen af van de
vraag of de betrokkene verzekerd is en of het verzekerd risico is ingetreden.
Hierbij doet zich een aantal knelpunten voor dat ook in andere stadia van de
uitvoering een rol speelt.
In de eerste plaats zijn de wettelijke criteria zeer algemeen geformuleerd
('onvrijwillig werkloos', WW; 'wegens ziekte ongeschikt tot het verrichten van
zijn arbeid', ZW; enz.). Dit laat ruimte om, zonder wijziging van de formele
wet, rekening te houden met bijzondere omstandigheden en veranderende
maatschappelijke opvattingen. Vervolgens echter zijn in tal van nadere regels
meer tijdgebonden normen opgenomen, die in dejurisprudentie verder zijn
verfijnd. Zo vereist uitvoering van bepaalde onderdelen van de WW grondige
kennis van het ontslagrecht en moeten bij de AAW en WAO bewerkelijke
begrippen als 'maatmaninkomen' en 'restverdiencapaciteit' worden toegepast.
Dat hier van toenemende complexiteit sprake is,blijkt uit de stijging van het
aantal GAK-beschikkingen in verband met beslissingen op WAO-en AAWuitkeringen: in 1976circa 20,in 1984circa 175en in 1985ongeveer 215.
Desondanks blijft arbeidsongeschiktheid een vaag criterium ". Bij de demografische volksverzekeringen doen zich geen vergelijkbare problemen voor: de
essentiële elementen (leeftijd, overlijden) zijn duidelijk. De sociale voorzieningen echter kennen zulke complicaties wel. De WWV staat in dit opzicht
min of meer op één lijn met de werknemersverzekeringen, de ABW kent door
zijn aanvullende karakter zijn eigen complicaties. De beoordeling of iemand
over voldoende middelen van bestaan beschikt, maakt kennis nodig van eventuele andere inkomsten van de aanvrager, diens gezinsleden en andere huisgenoten, en voorts dient de zeer gecompliceerde vermogenstoets te worden uitgevoerd.
Een tweede groep problemen die zich in dit stadium doet voelen, vloeit
voort uit het feit dat bij de uitvoering dikwijls verschillende instanties met
uiteenlopende belangen en tradities betrokken zijn. Deels isdit het gevolg van
het feit dat de uitvoering van inhoudelijk nauw verwante regelingen aan verschillende organen is opgedragen. Een duidelijk voorbeeld vormt hier de reeks
WW (GAK of bedrijfsvereniging) - WWV - RWW (GSD), waarbij de vraag
of een nieuwe werkloze aan de eisen van de WW voldoet dan wel op een van
de voorzieningen moet terugvallen, niet zelden tot verschil van inzicht leidt.
Gevolgen hiervan kunnen zijn dat aanvragers tussen instanties heen en weer
worden gestuurd en dat conflicten ontstaan over de betaling van voorschotten. Voor een ander deel houdt de betrokkenheid van meer instanties verband
met de specialistische kennis die onderdelen van de wetgeving vereisen. Verzwaring van de uitvoeringslast bij de diensten is in deze fase het voornaamste
gevolg.
De vaststelling van dehoogte vandeuitkering hangt bij de werknemersverzekeringen en de WWV in de eerste plaats af van het uitkeringsdagloon van
de betrokkene, waarvan de bepaling even moeilijk is alsbij het premiedagloon. Bij samenloop van AAW en WAO wordt de berekening zeer complex,
doordat een verandering van de WAO-daglonen consequenties heeft voor de
bepaling van de AAW-uitkering. Bij de WAO hangt de hoogte van de uitkering ook af van de mate van arbeidsongeschiktheid, terwijl bij de AAWuitkering dit laatste gegeven leidt tot een percentage waarmee de 'grondslag'
vermenigvuldigd dient te worden. Beantwoording van de vraag welke van de
vijf wettelijke grondslagen van toepassing is,maakt kennis van de leeftijd van
de betrokkene, en bij gehuwden van het arbeidsinkomen van de echtgenoot,
nodig. Bij de demografische verzekeringen hangt de hoogte van de uitkering
uitsluitend af van demografische gegevens;bij de periodieke algemene bijstand
moeten op de eveneens aan de hand van dergelijke factoren bepaalde maximumuitkeringen andere inkomens uit diverse bronnen in mindering worden
gebracht.
De hoogte vaneenlopendeuitkering moet worden aangepast bij een veran-

R.W. van Engers en G. Veerman, op.cit., blz. 10.
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dering in de regelgeving en zodra verandering optreedt in een van de factoren
diebij de eerste vaststelling bepalend waren. Deze laatste veranderingen
kunnen uiteraard ook van dien aard zijn dat het verzekerd risico niet langer
bestaat, zodat het recht op uitkering vervalt. Bij het huidige tempo van de
wetswijzigingen en het grote aantal factoren dat in de meestegevallen een rol
speelt, kan het aantal handelingen dat hieruit voortvloeit relatief groot zijn.
Inschakeling van gespecialiseerde instanties (GMD) issoms voorgeschreven.
Gegevens over wijziging in individuele omstandigheden, zullen veelal van de
betrokken uitkeringsgerechtigde zelf afkomstig moeten zijn. Het niet uit eigen
beweging verstrekken hiervan isin het algemeen strafbaar, maar niet eenvoudig aan te tonen.
De regelingen inzake werkloosheid en arbeidsongeschiktheid hebben voorts
alsbijzondere karakteristiek dat van de uitkeringsgerechtigde wordt verwacht
dat deze er voortdurend naar streeft, het eenmaal ingetreden risico opteheffen
ofte beperken.Hieruit vloeien voor de uitkeringsgerechtigde tal van verplichtingen voort. Hij of zij dient zich bijvoorbeeld beschikbaar te houden
voor arbeidsbemiddeling en passend werk, en de voorschriften na te leven die
gegeven worden in het belang van een behandeling of genezing, of tot behoud,
herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid. Bij toepassing van de betrokken regels zijn ook andere instanties dan de uitkeringsverstrekker betrokken (GAB, GMD), hetgeen blijkens het GAK-onderzoek tot competentiegeschillen en andere fricties kan leiden. Voorts zijn er letterlijk boekdelen
interne instructies nodig voor het met deuitvoering belaste personeel.
Ten slotte kunnen zich uitvoeringscomplicaties voordoen wanneer na het
verstrijken van de maximale periode waarin recht op bepaalde uitkeringen
bestaat (ZW, WW, WWV),overgang moet plaatsvinden naar een uitkering op
grond van een wet die mede door een ander orgaan wordt uitgevoerd, maar
die op een gelijksoortig risico betrekking heeft (AAW/WAO, WWV/RWW).
Hier kunnen wederom fricties tussen de betrokken organen optreden, terwijl
de cliënt dikwijls tot hernieuwde opgave van gegevens verplicht is.
De complexiteit van het stelsel manifesteert zich dus in diverse stadia van
het uitvoeringsproces. Zij kunnen als volgt worden samengevat:
- de vergaande regelfijnheid, die dwingt tot een grote, vaak specialistische
kennis (deels ook buiten de sociale zekerheidssfeer), tot verzameling van
veelgegevens uit diverse bronnen en tot ingewikkelde berekeningen, maar
die niettemin ruimte laat voor verschil van inzicht op soms essentiële punten (arbeidsongeschiktheid);
- de vele raakvlakken tussen de verschillende regelingen, waardoor een precieze terreinafbakening, veel overdracht van gegevens en hernieuwde beoordelingen en berekeningen dikwijls zijn vereist.
De gevolgen van dit allesdoen zich niet alleen intern bijde uitvoeringsorganen voelen, maar zij beïnvloeden ook hun optreden naar buiten '8. De voorlichting aan decliënten wordt bemoeilijkt, beslissingen komen laat tot stand
en,het belangrijkst, de kans op foutieve beslissingen neemt toe. Deze gevolgen
hebben hun weerslag op de opstelling van dejustitiabelen, zoals de complexiteit en ondoorzichtigheid van het stelsel dat ook rechtstreeks hebben (zie par.
9.4). Uiteraard slaat dit weer terug op deuitvoeringsorganen: feilen in aanvragen moeten hersteld worden, er ismeervoorlichting nodig,het aantal
bezwaren en beroepen stijgt. Ook de reeds genoemde tijdelijke factoren (hoge
wijzigingsfrequentie, korte invoeringstijd) hebben vergelijkbare effecten op de
uitvoeringsorganen.
,
.
Allegevolgen zijn slechts kwalitatief aangegeven. Opeen enkele uitzondering na ishun omvang niet in geld uitgedrukt en wellicht ook niet uit te
drukken ". Ook als dit laatste wel mogelijk zou zijn, blijft de keuze voor
vereenvoudiging een zaak van politieke afweging, waarbij verminderingvan
de complexiteit bezien moet worden in het licht van de oorzaken van die
18

Ibid., blz. 60-61.
.. . .
" Zo kostte de voorbereiding in verband met niet doorgevoerde wyzigmgsplannen van de ZW
in 1980volgens de GAK-studie f 1.071.000(ibid., blz. 57).
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complexiteit. Dit doet veronderstellen dat de marges voor ingrijpende verandering op korte termijn vrij gering zijn. Het lot van initiatieven tot vereenvoudiging van de uitvoeringsorganisatie en tot uniformering in de wetgeving lijkt
dit te bevestigen. Slechts waar andere motieven voorop staan, is de kans op
succes groter (het ineenschuiven van de werkloosheidsregelingen). Dit neemt
niet weg dat juist de laatste tijd in toenemende mate pleidooien verschijnen
om bij regelgeving en beleid rekening te houden met de uitvoerings- en controlelast; men zie daarvoor onder meer het rapport Deregulering van overheidsregelingen en de rapporten van de Stuurgroep ISMO 20. Het taboe dat
overwegingen van uitvoerbaarheid en controleerbaarheid de inhoud van de
wetgeving niet zouden mogen beïnvloeden, lijkt hiermee doorbroken.
Als men ervan uitgaat dat deze invloed wel zo klein mogelijk dient te zijn,
zijn de maatregelen die genomen kunnen worden als volgt, naar afnemende
mate van aanvaardbaarheid, te rangschikken:
- het nagaan van de uitvoerbaarheid (en controleerbaarheid) van een maatregel alvorens tot invoering over te gaan (een beheersingsorgaan kan ook
hier een belangrijke intermediaire functie vervullen tussen het beleid en de
uitvoeringsorganen);
- het loslaten van de gewoonte om wijzigingen in de regelgeving eerst in een
zeer laat stadium bekend te maken;
- het uniformeren van begrippen, berekeningsgrondslagen, percentages en
dergelijke die in de verschillende wetten voorkomen (vgl. de Staatscommissievereenvoudiging wetgeving);
- het vergroten van de schaal van de uitvoering (dit vermindert overigens wel
de kans op fricties tussen uitvoeringsorganen, aldus de GAK-studie, maar
de effecten blijven beperkt indien vergaande differentiatie per bedrijfstak
gehandhaafd wordt);
- het beperken van inhoudelijke differentiatie per regeling (of onderdelen
ervan);
- het ineenschuiven van regelingen.
Dat tenminste de eerste twee maatregelen ernstig overwogen moeten worden,
zal inmiddels duidelijk zijn.
9.4 Complexiteit en dejustitiabelen
Als de complexiteit beleidsvormers en uitvoeringsorganen voor problemen
plaatst, liggen negatieve effecten bij de individuele premiebetaler en uitkeringsgerechtigde voor de hand. Er ontstaat onzekerheid, irritatie en men verstrekt -soms niet eens opzettelijk - onjuiste gegevens;voorts zijn er redenen
om aan te nemen dat de complexiteit misbruik en oneigenlijk gebruik bevordert. De kennis over de sociale zekerheidswetgeving bij de bevolking is gering,
ook bij uitkeringsgerechtigden 21. Dit komt tot uiting in een sterke behoefte
aan informatie, bij de burger vooral wanneer deze op een uitkering aangewezen raakt, bij de premiebetalende werkgever reeds in een eerder stadium.
Voorts manifesteert het tekort aan kennis zich in foute opgaven ter verkrijging
van een uitkering; ook experimenten met mondelinge melding bieden hier
onvoldoende soelaas 21. Dat ook bij werkgevers, die dikwijls beschikken over
gespecialiseerde krachten, behoefte aan informatie bestaat, geeft nog duidelijker aan dat het stelsel voor gebruikers gecompliceerd is. Voor de diensten
leidt het achterlopen van de wetgeving bij maatschappelijke ontwikkelingen
tot soms moeilijk te doorgronden verschillen; het bestaan van verschillende
verwante regelingen leidt tot keuzeproblemen, en bij de overgang naar een
andere regeling, tot de soms moeilijk te verklaren noodzaak van een hernieuwde opgave van gegevens en van herhaald medisch onderzoek. De onherroepelijk deels subjectieve beoordeling van een verschijnsel als arbeidsongeschiktheid iseen bron van verschillen van inzicht en van twijfel bij cliënten en
bij werkgevers. De gevolgen van de complexiteit zijn niet alleen bij de uitvoeZie noot 2en noot 8
Zie bijvoorbeeld R.W. van Engere en G. Veerman, op.cit blz 29ev
Ibid., blz. 31 e.v.
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nngsorganisatie, maar ook bij dejustitiabelen merkbaar en zij versterken
elkaar over en weer. Gebrek aan kennis,onduidelijkheid en onzekerheid uiten
zich in een toenemend beroep op (semi-)professionele hulpverlening en op de
rechter, waarbij overigens ook de ongunstige ontwikkeling van de uitkeringsrechten een rol speelt23. Er bestaan voldoende kwalitatieve aanwijzingen voor
de opvatting dat uitkeringsgerechtigden en aspirant-uitkeringsgerechtigden
voor problemen worden geplaatst. Daarmee wordt echter ook het dilemma
zichtbaar dat vereenvoudiging met zich meebrengt. Immers, regelfijnheid en
het bestaan van een beoordelingsruimte kunnen enerzijds de mogelijkheid
bieden om per geval met bijzondere omstandigheden rekening te houden.
Anderzijds heeft de cliënt echter belang bij een eenvoudig en duidelijk stelsel.
Uitsluitend op basis van dielaatste overweging liggen maatregelen die het
hoge wijzigingstempo en de korte invoeringstijd tegengaan en diede afbakening tussen de verschillende regelingen en uitvoeringsinstanties verhelderen,
meer voor de hand dan het beperken van de nuanceringen per regeling.
Sinds enigejaren wordt een verband gelegd tussen oneigenlijk gebruik
(gebruik maken van de mazen in de wet)en misbruik, en bepaalde elementen
van de regelgeving diehiertoe zouden 'uitnodigen'. Hoewel deze regelgeving
zeker niet als enigeoorzaak van misbruik isaan te merken, zou aanpassing op
onderdelen de mogelijkheid hiertoe en de lucrativiteit ervan kunnen beperken 24.Afgaande op de gepubliceerde samenvatting van het eindrapport van de
stuurgroep ISMO,het meest recente en uitgebreide verslag op dit terrein, isde
omvang van het misbruik aanzienlijk: alswordt aangenomen dat het bij de
sociale zekerheid verhoudingsgewijs niet afwijkt van het misbruik op het
totale onderzochte terrein (incl.belastingen en inkomensoverdrachten met een
presterende functie) zou het bijdepremiesgaan om circaƒ4 miljard en bij de
prestaties om circaƒ 10,7miljard 25.
Met betrekking tot de uitkeringen geeft het ISMO-rapport ramingen, gebaseerd op vermoedens,van het misbruik inprocenten van het aantal uitkeringsgerechtigden. Die ramingen lopen op van 2,5procent bij de WWV, via 3
à 4procent bij WAO/AAW, 3,5 à 7procent bij de WW en 6procent bij de
RWW tot 7,4procent bij de ABW. Als misbruikgevoeligeelementen worden
hier moeilijk controleerbare voorwaarden voor het recht op een uitkering
genoemd, zoals de inkomensafhankelijkheid, het samenwonen, het kostwinnersbegrip,en het opgeven van bijverdiensten en inkomsten uit arbeid. De
plausibiliteit van dezeveronderstelling wordt versterkt, doordat het verstrekken van onvolledige informatie tegelijkertijd tot lagere premie-en belastingbetaling leidt en het recht op inkomensgekoppeldeoverdrachten in de
presterende sfeer beïnvloedt.
Oneigenlijk gebruik lijkt bij de sociale zekerheidsprestaties nauwelijk een rol
te spelen. Het ISMO-rapport noemt slechts één voorbeeld op het terrein van
de AWBZ en de GAK-studie levert slechts aanwijzingen op voor een toenemend aantal ziekmeldingen aan het eind van de WW-periode; het hiermee
bereikte uitstel van de overgang naar de WWV isoverigens sinds de gelijktrekking van de wettelijke uitkeringspercentages minder interessant geworden.
Berekenend of anticiperend gedrag -het zodanig aanpassen van de feitelijke
omstandigheden dat meer profijt van de mogelijkheden voor een regeling
wordt getrokken -blijft hier overigens buiten beschouwing (ziepar. 5.3).
Invloed van wetgeving op misbruik bij premiebetalingen zal voor het overgrote deel het verzwijgen van inkomensbestanddelen betreffen. Dit isextra
lonend doordat tegelijk minder belasting betaald hoeft te worden en meer
kans bestaat op huursubsidie. Het zal verder in de hand gewerkt worden als
depremieplicht zowel op de werkgever alsop de werknemer rust.

23

Zieonder meer:ibid., blz.55-56.
De vraag in hoeverre weerstand tegen de inhoud van wettelijke regelingen,tegen indringende
controle-activiteiten en dergelijke, een rol speelt blijft hier buiten beschouwing.
25
Hoofdlijnenvan hetrapportvan deinterdepartementale Stuurgroep ISMO. Uitgave Voorlichting
Ismo, februari 1985,blz.11.
24
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Het vorenstaande doet vermoeden dat niet in de eerste plaats de complexiteit van de verschillende sociale zekerheidsregelingen direct misbruik kan
bevorderen. Veel belangrijker factoren zijn:
- het verband tussen rechten en verplichtingen dat misbruik lonend maakt;
-• het bestaan van moeilijk controleerbare voorwaarden;
- het onvoldoende functioneren van het controle-apparaat.
In dit verband wijst het ISMO-rapport op de hardnekkige neiging van de politiek om in de criteria vergaande verfijningen aan te brengen. De wetgever
geeft in het algemeen bij de totstandkoming van de regelgeving te weinig aandacht aan controlemogelijkheden. Tussen wetgevende en uitvoerende macht
lijkt een scheidsmuur te bestaan. De ISMO acht het dan ook noodzakelijk dat
de uitvoerende organen nauw worden betrokken bij een periodieke evaluatie
van de regelgeving. Ook ten aanzien van de controle is evaluatie gewenst. Er
moet een continu proces zijn dat loopt van de regelgeving naar de uitvoering,
inclusief de controle, gevolgd door een evaluatie met terugkoppeling en zonodig bijstelling van controle, wetgeving en beleidsdoelstellingen 26. Uitvoering
van zulke ideeën, die,naar in de vorige paragrafen bleek, ook vanuit andere
invalshoeken naar voren zijn gebracht, zal bijdragen tot een beter controleerbaar stelsel en hiermee tot een vermindering van de controlelast. De aldus
vrijkomende ruimte kan mede worden benut voor een verfijning van controlemethodieken. Het vaststellen van nadere regels ter verbetering van de
controle of ter beperking van misbruikmogelijkheden dient echter met de
grootste terughoudendheid te geschieden. Niet alleen zijn problemen die uit
wetgeving voortvloeien, slechts zelden met aanvullende regels te bestrijden,
maar bovendien brengen zulke regels weer extra werk met zich mee. Een
goede afweging van kosten en baten is zeker hier van groot belang. Hierbij
zijn niet slechts financiële overwegingen in het geding, maar ook het belang
van gemotiveerdheid tot naleving van rechtsregels en de rechtsgelijkheid.
9.5 Concluderende beschouwing
Complexiteit en ondoorzichtigheid van de regelgeving zijn in belangrijke
mate de prijs die moet worden betaald voor het feit dat, behalve het streven
naar eenvoud, ook andere belangen een rol spelen. Fundamentele vereenvoudigingen van het huidige stelsel blijken slechts bij uitzondering tot stand te
kunnen komen, en als dat al gebeurt gaat het eerder om het verminderen van
wrijfpunten dan om het weghalen van achterliggende oorzaken.
De eisen van rechtvaardigheid en materiële gelijkheid brengen met zich mee
dat ook een geheel nieuw stelsel gecompliceerd zal zijn. Dit wordt nog versterkt als aan de eigen verantwoordelijkheden van de sociale partners recht
wordt gedaan. Mede hierom zal het van belang zijn om in de toekomst de
volgende algemene aandachtspunten gelijktijdig in het oog te houden. Ten
eerste kan ook een vergaande verfijning geen volledige gelijkheid realiseren,
terwijl daarmee wel een grote hypotheek wordt gelegd op de effectiviteit en
hanteerbaarheid van het stelsel. Ten tweede stelt een aanvaardbare uitvoeringsorganisatie haar eigen eisen aan het stelsel van materiële regelingen. Ten
slotte dient voortdurend rekening te worden gehouden met de gevoelige aard
van het terrein van de sociale zekerheid. Het gaat om waarborgen die van
groot belang zijn en waarvan de financiering diep ingrijpt. Een vrij grote stabiliteit, ook van uitvoeringsregels, isvan groot belang als men maatschappelijk
wantrouwen en ontwijkend gedrag wil vermijden.

Ibid.
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BIJLAGE 1:Lijst vanafkortingen inditrapport

AAF
AAW
ab
ABP
ABW
a]
v
AKW
AMvB
AOF
AOW
AWBZ
AWF
AWW
BKR
BTW
Ben W
cao
CBS
CDA
CNV
COMED
CPB
CSV
EG
FNV
GAK
gbi
GMD
GSD
hbo
IOW
ISMO
IW
KB
lat
MHP
nib
OSV
PvdA
RvA
RWW
SBI
SCP
SER
SVB
SVR
SZW
viv
VUT
VVD
WAM
WAO
WIR

Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
algemene bijstand
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Algemene Bijstandswet
algemene inkomensdervingsverzekering
Algemene Kinderbijslagwet
algemene maatregel van bestuur
Arbeidsongeschiktheidsfonds
Algemene Ouderdomswet
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemeen Werkloosheidsfonds
Algemene Weduwen-en Wezenwet
Beeldende Kunstenaars Regeling
Belasting over de Toegevoegde Waarde
Burgemeester en Wethouders
collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Christen-democratisch Appèl
Christelijk Nationaal Vakverbond
Commissie van externe deskundigen
Centraal Planbureau
Coördinatiewet Sociale Verzekering
Europese Gemeenschap
Federatie Nederlandse Vakbeweging
Gemeenschappelijk Administratiekantoor
gedeeltelijk basisinkomen
Gemeenschappelijke Medische Dienst
Gemeentelijke Sociale Dienst
hoger beroepsonderwijs
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen
Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk
gebruik
Invaliditeitswet
kinderbijslag
living apart together
Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel
negatieve inkomstenbelasting
Organisatiewet Sociale Verzekering
Partij van de Arbeid
Raad (Raden) van Arbeid
Rijksgroepsregeling werkloze werknemers
Standaard bedrijfsindeling
Sociaal en Cultureel Planbureau
Sociaal Economische Raad
Sociale Verzekeringsbank
Sociale Verzekeringsraad
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
vrijwillige inkomensdervingsverzekering
vervroegde uittreding
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Wet Aanpassingsmechanismen
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Wet investeringsrekening
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wo
WOAU
WRR
WSW
WW
WWV
Zfw
ZW

wetenschappelijk onderwijs
Wet Onbetaalde Arbeid door Uitkeringsgerechtigden
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Wet Sociale Werkvoorziening
Werkloosheidswet
Wet Werkloosheidsvoorziening
Ziekenfondswet
Ziektewet
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BIJLAGE 2:Werkdocumenten

Ten behoeve van dit rapport hebben externe deskundigen enkele studies verricht in opdracht van de WRR. Deze studies zijn gepubliceerd in de serie
'Werkdocumenten' van de WRR, en zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het
bureau van de Raad. Het betreft de volgende publikaties:
R.W.van Engers,J. Kaandorp, J. Plomp en G.Veerman, Decomplexiteit van
desociale verzekering; Gemeenschappelijk Administratiekantoor Amsterdam,
Werkdocumenten nr. W5,WRR, 's-Gravenhage, 1985.
M.J. Huiskamp en K. Dullemond, CAO's enpremie-afwentcling; eenpilotstudy naardeplaats vanwerknemersverzekeringen ineentientalCA0onderhandelingen; Werkdocumenten nr. W6, WRR, 's-Gravenhagc, 1985.
J. van Weeren,Eennieuw stelselvan sociale zekerheid?; project onder leiding
van A.J.M. Hagenaars en B.M.S. van Praag, Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Publieke Sector, Rijksuniversiteit te Leiden, Werkdocumenten nr. W7,WRR, 's-Gravenhage, 1985.
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In de reeks 'Voorstudies en achtergronden' van de WRR zijn tot nu toe verschenen:
In de eerste raadsperiode:
V 1 W.A.W. van Walstijn e.a.: Kansen op onderwijs; een literatuurstudie over
ongelijkheid in het Nederlandse onderwijs (1975)*
V 2 I.J. Schoonenboom en H.M. in 't Veld-Langeveld: De emancipatie van de vrouw
(1976)*
V 3 G.R. Mustert: Van dubbeltjes en kwartjes: een literatuurstudie over ongelijkheid in
de Nederlandse inkomensverdeling (1976)
V 4 IVA/Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek van de Katholieke
Hogeschool Tilburg: De verdeling en de waardering van arbeid; een studie over
ongelijkheid in het arbeidsbestel (1976)
V 5 'Adviseren aan de overheid', met bijdragen van economische,juridische en
politicologische bestuurskundigen (1977)
V 6 Verslag Eerste Raadsperiode: 1972-1977
In de tweede raadsperiode:
V 7 J.J.C. Voorhoeve: Internationale macht en interne autonomie - Een verkenning
van de Nederlandse situatie (1978)
V 8 W.M. de Jong: Techniek en wetenschap alsbasis voor industriële innovatie Verslag van een reeks van interviews (1978)
V 9 R. Gerritse/Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: De publieke sector:
ontwikkeling en waardevorming - Een vooronderzoek (1979)
V10 Vakgroep Planning en Beleid/Sociologisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht:
Konsumptieverandering in maatschappelijk perspectief (1979)
VI1 R. Penninx: Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid? Opgenomen in rapport
nr. 17(1979)
V12 De quartaire sector- Maatschappelijke behoeften en werkgelegenheid - Verslag
van een werkconferentie (1979)
V13 W. Driehuis en P.J. van den Noord: Produktie, werkgelegenheid en sectorstructuur
in Nederland 1960-1985
Modelstudie bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V14 S.K. Kuipers, J. Muysken, D.J. van den Bergen A.H. van Zon: Sectorstructuur en
economische groei:een eenvoudig groeimodel met zessectoren van de Nederlandse
economie in de periode na de tweede wereldoorlog
Modelstudie bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V15 F. Muller, P.J.J. Lesuis en N.M. Boxhoorn: een multisectormodel voor de
Nederlandse economie in 23 bedrijfstakken
F. Muller: Veranderingen in de sectorstructuur van de Nederlandse economie 19501990
Modelstudie bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V16 A.B.T.M, van Schaik: Arbeidsplaatsen, bezettingsgraad en werkgelegenheid in
dertien bedrijfstakken
Modelstudie bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V17 A.J. Basoski, A. Budd, A. Kalff, L.B.M. Mennes, F. Racké en J.C. Ramaer:
Exportbeleid en sectorstructuurbeleid
Preadviezen bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V18 J.J. van Duijn, M.J. Ellman, C A . de Feyter, C. Inja, H.W. de Jong,
M.L. Mogendorff en P.Verloren van Themaat: Sectorstructuurbeleid:
mogelijkheden en beperkingen
Preadviezen bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V19 C.P.A. Bartels: Regio's aan het werk:ontwikkelingen in de ruimtelijke spreiding
van economische activiteiten in Nederland
Studie bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
V20 M.Th. Brouwer, W. Driehuis, K.A. Koekoek, J. Kol, L.B.M. Mennes,
P.J. van den Noord, D. Sinke, K. Vijlbrief en J.C. van Ours:Raming van de finale
bestedingen en enkele andere grootheden in Nederland in 1985
Technische nota's bij het rapport Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie
(1980)
V21 J.A.H. Bron: Arbeidsaanbod-projecties 1980-2000(1980)
V22 P.Thoenes, R.J. in 't Veld, I.Th.M. Snellen, A. Faludi: Benaderingen van planning
Vier pre-adviezen overbeleidsvorming inhet openbaar bestuur (1981)
V23 Beleid en toekomst
Verslag van een symposium over het rapport Beleidsgerichte toekomstverkenning
deel 1(1981)
V24 L.J. van den Bosch, G. van Enckevort, Ria Jaarsma, D.B.P. Kallen,
P.N. Karstanje, K.B. Koster: Educatie en welzijn (1981)
V25 J.C. van Ours, D. Hamersma, G. Hupkes, P.H. Admiraal: Consumptiebeleid voor
de werkgelegenheid
Pre-adviezen bij het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel (1982)
* Uitverkocht
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V26 J.C. van Ours, C. Molenaar, J.A.M. Heijke: De wisselwerking tussen schaarsteverhoudingen en beloningsstructuur
Pre-adviezen bij het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel (1982)
V27 A.A.van Duijn, W.H.C. Kerkhoff, L.U.de Sitter, Ch.J. de Wolff, F. Sturmans:
Kwaliteit van de arbeid
Pre-adviezen bij het rapport Vernieuwingen in het arbeidsbestel (1982)
V28 J.G. Lambooy, P.C.M. Huigsloot en R.E.van de Lustgraaf:Greep op de stad?
Een institutionele visieop stedelijke ontwikkeling en debeïnvloedbaarheid daarvan
(1982)
V29 J.C. Hess,F.Wielenga: Duitsland in deNederlandse pers- altijd een probleem?
Drie dagbladen over de Bondsrepubliek 1969-1980(1982)
V30 C.W.A.M. van Paridon, E.K. Greup, A. Ketting: De handelsbetrekkingen tussen
Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland (1982)
V31 W.A. Smit, G.W.M. Tiemessen, R. Geerts:Ahaus, Lingen en Kalkar; Duitse
nucleaire installaties en degevolgen voor Nederland (1983)
V32 J.H. von Eije:Geldstromen en inkomensverdeling indeverzorgingsstaat (1982)
V33 Verslag van detweede Raadsperiode 1978-1982
V34 P.den Hoed, W.G.M. Salet en H. van der Sluijs: Planningals onderneming (1983)
V35 H.F. Munnekee.a.: Organen en rechtspersonen rondom decentrale overheid
(1983);2delen
V36 M.C. Brands, H.J.G. Beunders, H.H. Selier: Denkend aan Duitsland; Een essay
over moderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de NederlandsDuitse betrekkingen in dejaren zeventig (1983)
V37 L.G. Gerrichhauzen: Woningcorporaties; Een beleidsanalyse (1983)
V38 J. Kassies:Notities over een heroriëntatie van het kunstbeleid (1983)
V39 Leo Jansen: Sociocratische tendenties in West-Europa (1983)
In dederde raadsperiode:
V40 G.J. van Driel, C.van Ravenzwaai, J. Spronk en F.R. Veeneklaas:Grenzen en
mogelijkheden van het economisch stelsel inNederland (1983)
V41 Adviesorganen indepolitieke besluitvorming. Symposiumverslag onder redactie
van A.Th. van Delden enJ. Kooiman (1983)
V42 E.W. van Luijk, R.J. deBruijn: Vrijwilligerswerk tussen betaald en onbetaald werk;
een verkennende studie op basis van een enquête (1984)
V43 Planningen beleid;verslagvan een symposium over destudie Planning als
onderneming (1984)
V44 W.J. van der Weijden, H. van der Wal, H.J. de Graaf, N.A.van Brussel,
W.J. ter Keurs: Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw (1984)
De serie Voorstudies en achtergronden mediabeleid bestaat uit devolgende delen:
M 1 J.M. de Meij: Overheid en uitingsvrijheid (1982)
M 2 E.H. Hollander: Kleinschalige massacommunicatie: lokale omroepvormen in
West-Europa (1982)
M 3 L.J. Heinsman/NOS: Dekulturele betekenis van de instroom van buitenlandse
televisieprogramma's in Nederland - Een literatuurstudie (1982)
M 4 L.P.H. Schoonderwoerd, W.P. Knuist/Sociaal en Cultureel Planbureau: Mediagebruik bij verruiming van het aanbod (1982)
M 5 N. Boerma,J.J. van Cuilenburg, E. Diemer, J.J. Oostenbrink, J. van Putten: De
omroep: wet en beleid;eenjuridisch-politicologische evaluatie van de omroepwet
(1982)
M 6 Intomart b.v.: Etherpiraten in Nederland (1982)
M 7 P.J. Kalff/Instituut voor Grafische Techniek TNO:Nieuwe technieken voor
productie en distributie van dagbladen en tijdschriften (1982)
M 8 J.J. van Cuilenburg, D. McQuail: Media en pluriformiteit; Een beoordeling van de
stand van zaken (1982)
M.9 K.J. Alsem, M.A. Boorsma, G.J. van Helden,J.C. Hoekstra, P.S.H. Leeflang,
H.H.M. Visser: Deaanbodstructuur van deperiodiek verschijnende persin
Nederland (1982)
MIO W.P. Knuist/Sociaal en Cultureel Planbureau: Mediabeleid en cultuurbeleid; Een
studie over de samenhang tussen de tweebeleidsvelden (1982)
M i l A.P. Bolle:Het gebruik van glasvezelkabel in lokale telecommunicatienetten (1982)
M12 P.te Nuyl:Structuur en ontwikkeling van vraag en aanbod op de markt voor
televisieprodukties (1982)
M13 P.J.M. Wilms/Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven: Horen, zienen
betalen; Een inventariserende studie naar detoekomstige kosten en bekostiging van
de omroep (1982)
M14 W.M. deJong: Informatietechniek inbeweging;Consequenties en mogelijkheden
voor Nederland (1982)
M15 J.C. van Ours:Mediaconsumptie; Een analyse van het verleden,een verkenning
van detoekomst (1982)
M16 J.G. Stappers, A.D. Reijnders, W.A.J. Möller: De werkingvan massamedia; Een
overzicht van inzichten (1983)
M17 F.J. Schrijver: De invoering van kabeltelevisie in Nederland (1983)
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De Raad heeft tot nu toe devolgende Rapporten aan de Regering uitgebracht:
In de eerste raadsperiode:
1. Europese Unie
2. Structuur van de Nederlandse economie
3. Energiebeleid
Gebundeld inéén publikatie(1974)*
4. Milieubeleid (1974)*
5. Bevolkingsgroei (1974)*
6. Deorganisatie van het openbaar bestuur (1975)*
7. Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie (1976)
8. Buitenlandse invloeden op Nederland:
Beschikbaarheid van wetenschappelijke en technische kennis (1976)
9. Commentaar op de Discussienota Sectorraden (1976)
10. Commentaar op denota Contouren van een toekomstige onderwijsbestel (1976)
11. Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid (1976)
12. Externe adviesorganen van decentrale overheid (1977)
13. Maken wijer werk van?
Verkenningen omtrent deverhouding tussen actieven en niet-actieven (1977)
14. Interne adviesorganen van de centrale overheid (1977)
15. Dekomende vijfentwintig j a a r - Een toekomstverkenning voor Nederland (1977)
16. Oversociale ongelijkheid - Eerrbeleidsgerichte probleemverkenning (1977)
In de tweede raadsperiode:
17. Etnische minderheden (1979)*
A. Rapport aan de Regering
B. Naar een algemeen etnisch minderhedenbeleid?
18. Plaats en toekomst van de Nederlandse industrie (1980)
19. Beleidsgerichte toekomstverkenning
Deel 1:Een poging tot uitlokking (1980)
20. Democratie engeweld
Probleemanalyse naar aanleiding van de gebeurtenissen in Amsterdam op 30april
1980
21. Vernieuwingen inhetarbeidsbestel (1981)
22. Herwaardering van welzijnsbeleid (1982)
23. Onder invloed van Duitsland
Een onderzoek naar gevoeligheid en kwetsbaarheid inde betrekkingen tussen
Nederland en de Bondsrepubliek (1982)
24. Samenhangend mediabeleid (1982)

In dederde raadsperiode:
25. Beleidsgerichte toekomstverkenning
Deel 2:Verruiming van perspectief (1983)
26. Waarborgen voor zekerheid
Een nieuw stelsel van sociale zekerheid inhoofdlijnen (1985)
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