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Ten geleide

Op 27 juni 1986 heeft Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp de 65-jarige leeftijd bereikt.
In overeenstemming met de geldende voorschriften voor het functioned leeftijdsontslag voor hoogleraren betekent dit, dat hij het ambt neerlegt van buitengewoon hoogleraar in de leer der sociale zekerheid aan de katholieke Hogeschool Tilburg en van bijzonder hoogleraar in hetzelfde vak aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Aan zijn professoraten was reeds een zeer opmerkelijke carriere voorafgegaan. Na zijn studie in Tilburg als werkstudent van 1945-1948 en zijn promotie
(cum laude) tot doctor in de economische wetenschappen in 1949 op een proefschrift over Individualistische karaktertrekken in de Nederlandsche sociale arbeidsverzekering, werd hij in 1952 geroepen naar de landspolitiek. Van 19521961 was hij Staatssecretaris van Economische Zaken in twee kabinetten Drees
en de kabinetten Beel en De Quay. Van 1961-1967 was hij Minister van Sociale
Zaken en Volksgezondheid in de kabinetten De Quay, Marijnen, Cals en Zijlstra.
Na zijn aftreden is hij vooral bezig geweest met de Codificatie van het sociale zekerheidsrecht (tot 1982) en was hij tot 1986 Voorzitter van de op dat
terrein werkzame Staatscommissie Vereenvoudiging en Codificatie van de sociale zekerheidswetgeving. Daarnaast vertegenwoordigde hij tot 1982 Nederland als Voorzitter van de Regeringsdelegatie naar de Internationale Arbeidsconferenties te Geneva, waarvan hij ook eenmaal - als tweede Nederlander in
de geschiedenis na Mgr. Nolens — voorzitter was.
Ter gelegenheid van de afsluiting van deze belangrijke carriere biedt een
groep van zijn Nederlandse en buitenlandse vrienden hem dit liber amicorum
aan onder de titel, die zijn denken, werk en leven zo kenmerkt: 'sociaal en zeker'.
Gerard Veldkamp is een van de grootste deskundigen op het terrein van de sociale zekerheid. Zowel nationaal als internationaal wordt dat door eenieder die
met de sociale zekerheid vertrouwd is ten voile beaamd.
Zijn kennis van en bijdrage tot de leer van de sociale zekerheid is ongeevenaard. Het overtuigende bewijs hiervan is te vinden in de indrukwekkende lijst
van zijn geschriften opgenomen in deze bundel en waarvan in een afzonderlijke
bundel een selectie wordt gepubliceerd. 1
Geen wonder dat hij was uitverkoren om de eerste bijzonder hoogleraar in
1.'Sociaal en gerechtig': een selectie opstellen uit het werk van Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp in
1946-1986, uitg. Samson.
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de leer van de sociale zekerheid te worden aan de Rijksuniversiteit van Leiden in
1978 en buitengewoon hoogleraar in diezelfde leer aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg in 1984.
Hij was het ook, die in het begin van de tachtiger jaren de idee lanceerde
om aan laatstgenoemde universitaire instelling met een subfaculteit sociale zekerheid te starten, die inmiddels in 1984 is gecreeerd en waarvan hij decaan is en
die naar zijn mening in een niet verre toekomst tot een volwaardige faculteit zal
moeten uitgroeien; een primeur in Europa (naast Finland).
Trouwens, op Europees niveau nam hij reeds in 1968, samen met professor
Roger Dillemans, destijds hoogleraar sociaal zekerheidsrecht, thans rector van
de Katholieke Universiteit Leuven, het initiatief tot de oprichting van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid, een trefpunt voor hen die zich in Europa
wetenschappelijk met onderwijs en onderzoek van sociale zekerheid bezighouden. Dat hiermede in een grote behoefte werd voorzien heeft de bloei van dit
Instituut, waarvan hij sedert de oprichting voorzitter is, bewezen.
Maar wat nog belangrijker is: een deel van zijn opvattingen op sociaal zekerheidsterrein wist hij concreet in de praktijk te realiseren.
Wij denken allereerst aan de uitbouw van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid na de tweede wereldoorlog dat voor een groot deel zijn werk was
en dat met name zijn beslag kreeg in de periode 1961-1967, toen hij achtereenvolgens in 4 kabinetten als Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid optrad. Een monument, waarop Nederland trots mag zijn en waarnaar het buitenland met ontzag en bewondering opziet. Het is te hopen dat dit stelsel in zijn
fundamenten en wezenselementen behouden blijft en slechts hier en daar, gezien de huidige voorbijgaande financiele moeilijkheden wordt bijgesteld. Een
dergelijk meesterwerk mag voorwaar voor de huidige en toekomende generaties zeker niet verloren gaan.
Doch niet alleen in Nederland, ook op internationaal terrein heeft hij grote
invloed gehad op de concrete vormgeving van de sociale zekerheid in de praktijk
middels zijn adviezen aan beleidsorganisaties, zoals de Internationale Arbeidsorganisatie te Geneva, de Raad van Europa, de Europese Gemeenschap, de Benelux, en tal van regeringen in diverse (ook ontwikkelings-)landen. Die invloed
is moeilijk te meten, maar zij die hem van dichtbij hebben mcegemaakt in die
gremia weten met welke grote aandacht steeds naar hem werd geluisterd en hoe
hij wist te overtuigen. Hij viel op door zijn scherpte van geest, zijn grondige
kennis van de materie zowel theoretisch als praktisch, zijn politieke 'feeling' in
de zin van het juist inschatten van het meest geschikte moment, zijn ongekend
vermogen tot synthese en, last but not least, zijn integriteit. Daarnaast beschikte
hij over een vlotte pen: de ambtenaren van zijn departement in Den Haag spraken destijds met de grootste bewondering over de wijze waarop en het tempo
waarin hij de officiele stukken van regering en parlement 'klaarstoomde'; hij
sloot zich met al de gegevens die hij van de ambtenaren had verkregen, in zijn
studeerkamer op en schreef vervolgens zelf met eigen hand in een stuk door,
waaronder in enkele gevallen zelfs wetsontwerpen, memories van toelichting,
memories van antwoord, e.d.
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Deze bundel wordt hem aangeboden in dankbaarheid en vriendschap, maar zeker niet ten afscheid. Wij hopen en verwachten, dat juist nu hij meer tijd zal
hebben, hij die ook zal blijven schenken om te inspireren op het belangrijke
vakgebied en tevens om de geschiedenis vast te leggen van zijn belangrijke nationale en internationale politieke werkzaamheid.

Frans van den Bosch
Leo Crijns
Annemarie Dancot
Herman Deleeck
Wil Fase
Victor Halberstadt
Guy Perrin
Wim Reynaerts
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Introduction

On June 27th, 1986, Professor Dr. G.M.J. Veldkamp has reached the age of 65
years. In accordance with standing procedures, he has retired from his position
as Professor of the Theory of Social Security at the University of Tilburg and the
State University of Leyden.
Before he worked at the Leyden and Tilburg universities, Professor Veldkamp had already developed quite an impressive and remarkable career.
He was a working student from 1945-1948 and graduated in 1949 cum
laude on a thesis on Individualistic Characteristics of the Social Insurance in the
Netherlands. He was requested to become engaged in national politics in 1952.
He was State Secretary of Economic Affairs from 1952-1961 and served under
the Prime Ministers Drees, Beel and De Quay. He was Minister of Social Affairs
and Public Health from 1961-1967 and served under De Quay, Marijnen, Cals
and Zijlstra.
After his resignation as a Cabinet Minister he was primarily engaged in the
Codification of the Social Security Legislation (until 1982) and was President of
the Royal Commission for Simplification and Codification of the Social Security Legislation until 1986.
Until 1982 he represented The Netherlands as President of the Government delegation at the International Labour Conferences at Geneva. He was the
second Dutchman — after Mgr. Nolens — to preside one of these World Conferences and presided over many important committees, which gave him the nickname of 'Mr. ILO'.
A representative number of his friends offer him on the occasion of the
conclusion of his remarkable career a Festschrift with a title very much characteristic of his life and work: 'Sociaal en Zeker' ('Social and Secure').
Professor Veldkamp is one of the best known experts in the field of Social Security. His reputation in this field is widespread, on a national as well as on an
international level.
His knowledge of and contribution to the Theory of Social Security is
unique. Proof of this is the impressive list of his articles and books of which a
selection will be published separately under the title: 'Sociaal en Gerechtig'
('Social and Justice').
Nobody was surprised when he was asked to become the very first Professor of the Theory of Social Security at the State University of Leyden in 1978
and the University of Tilburg in 1984.
It was he who proposed the idea in the beginning of the Eighties to create a
subfaculty for Social Security at the University of Tilburg.
15
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This was realized in 1984 and he became Dean of this faculty, which
should become a full-fledged faculty and is, together with similar faculties in
Finland, unique in Europe.
At European level he initiated already in 1968, together with Professor
Roger Dillemans, at that time Professor of Social Security Law, now Rector
(Vice Chancellor) of the Catholic University at Leuven, the European Institute
for Social Security. This Institute is a centre for science in the field of Social
Security and fulfills a great need as has been proven through the growth of the
Institute presided by Professor Veldkamp since its foundation.
But most important was that he was able to realize his ideas in the field of
social security in social security law.
First of all one should think of the expansion of the Dutch social security
system after the Second World War to which he contributed largely, more
specifically during the period of 1961-1967 when he was Minister of Social Affairs and Public Health during four Government sessions. The Dutch social security system represents an enormous achievement for The Netherlands and has
elicited a lot of admiration and respect from other countries.
Hopefully this system will be conserved in its essence and will only be adjusted partially and temporarily due to the actual economic and financial situation. A masterpiece of this level may not be allowed to be lost to the present nor
to the future generation.
Not only in The Netherlands, but also on an international level his influence on the future shape of social security was important in organizations like
the International Labor Organization, the Council of Europe, the European
Community, the Benelux and also governments of several (mostly developing)
countries. That influence is difficult to measure, but those who have known him
closely in these organisations know that everybody listened with great attention
to his convincing arguments. He is an outstanding man with his sharp mind, his
thorough knowledge theoretical as well as practical, his political 'feeling', his
ability to select the appropriate moment for action, his great talent for synthesis
and last but not least his integrity.
Apart of that he was able to do a lot of work by himself. The officials of the
Ministeries admired the way and the speed in which he himself prepared official
governmental and parliamentary documents. He used to lock himself up in his
studies with all the data received from his collaborators. Then he wrote by himself the draft of the official document, which were in some cases law proposals
and the connecting memoranda.
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This Festschrift is presented to him in gratitude and friendship, but should not
be considered as a farewell. We hope and expect, especially now, that he will
find time to inspire the important field of his science. We also do hope that he
will find time to record the history of his important national and international
political activities.

Frans van den Bosch
Leo Crijns
Annemarie Dancot
Herman Deleeck
Wil Fase
Victor Halberstadt
Guy Perrin
Wim Reynaerts
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DEEL I

Doctrine [Theory]

Droit de la Securite Sociale, Droit du
Travail et Droit Administratif

ALEXANDRE BERENSTEIN*

Le droit de la securite sociale constitue actuellement, sans aucun doute, une
branche autonome du droit. Branche d'ailleurs unique en son genre, puisque la
denomination meme de cette discipline ne se contente pas de se referer a la description des rapports juridiques qu'elle reglemente, mais qu'elle indique aussi la
finalite poursuivie: le but des regies juridiques posees par elle consiste a realiser
la 'securite sociale' des habitants ou des citoyens du pays considere.
Discipline recente, entree en tant que telle dans la terminologie juridique
apres la deuxieme guerre mondiale, soit au milieu de ce siecle, elle est cependant
issue de disciplines juridiques preexistantes. L'une des principals composantes
de la securite sociale, l'assurance sociale, est issue du droit du travail; quant a
l'assistance ou aide sociale, qui constitue une autre composante de la securite
sociale, elle est issue de l'assistance publique, autrefois integree au droit administratif. En raison de la finalite tant des assurances sociales que de l'assistance
sociale et de leur complementarite, les regies juridiques institutes par les premieres et par cette derniere ont ete reunies au sein de la securite sociale, ou elles
concourent a la realisation d'un but commun.
A la fin du XIXe siecle et au debut du present siecle, les assurances sociales
constituaient une partie integrante de la legislation ouvriere. En France, elles
etaient decrites comme formant 'un ensemble d'institutions de prevoyance etablies dans 1' interet des travailleurs dont les ressources sont modestes' 1 ; leur
creation etait liee a la condition des travailleurs, et elles etaient des lors destinees
a assurer, a cote de la legislation relative a la reglementation de l'emploi, la protection des travailleurs salaries. En Allemagne, la situation etait identique: l'assurance ouvriere d'une part et la protection ouvriere de l'autre constituaient
deux composantes d'une meme discipline, la legislation sociale.2 En GrandeBretagne, si meme les assurances sociales n'ont pas ete considerees comme fai* I'rofesseur Emerite Universite de Geneve, Suisse.
1. Capitant et Cuche, Precis de legislation industtielle, 5e edition. Paris 1939, p. 481.
2. Stier-Somlo, Deutsche Sozialgesetzgebung, Geschichtliche Grundlagen und Krankenversicherungsrecht. Iena 1906, p. 15: 'Die Sozialgesetzgebung im engeren Sinne umfasst zwei grosse Gebiete: das der Arbeiterversicherung und das des Arbeiterschutzes'.
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sant partie de la legislation industrielle3, le National Insurance Act visait les
travailleurs salaries, en leur assurant protection en cas de maladie et de chomage. Aux Etats-Unis d'Amerique, les premieres lois d'assurance sociale ont ete les
lois sur l'assurance des accidents du travail (depuis la moi de l'Etat de NewYork en 1909)4, qui visaient exclusivement la protection des travailleurs; la premiere loi federale, le Social Security Act de 1935, instituait, avec des mesures
d'assistance, l'assurance des travailleurs en matiere de chomage et de retraite.
Auparavant, en 1924, le premier sur le continent americain, le Chili avait adopte une loi instituant l'assurance obligatoire des ouvriers en cas de maladie, de
maternite, d'invalidite et de vieillesse.5 Dans l'Europe de l'Est, apres la loi imperiale de 1912 en Russie, qui avait institue sur le modele allemand les assurances
maladie, accidents du travail et deces5, le regime sovietique a, apres un decret du
Conseil des commissaires du peuple de 1921, institue, par le Code du travail de
la Republique russe (RSFSR) et ceux des autres republiques federees, un systeme
general d'assurances sociales pour les travailleurs.7
Mais la situation qui vient d'etre decrite n'avait pas une portee universelle.
Dans certains pays, il y eut des l'origine separation tres nette entre la legislation
du travail et les assurances sociales. La Suede en 1913 et le canton suisse de
Glaris en 1916 instituerent des systemes d'assurance-vieil-lesse et invalidite
s'appliquant a Pensemble de la population et englobant done non seulement les
travailleurs, mais aussi l'ensemble des personnes actives et meme les personnes
n'exerqant pas d'activite lucrative. La qualite de travailleur ne constituait done
pas une condition de l'affiliation au systeme d'assurance. II en fut de meme en
Nouvelle-Zelande, ou la loi de 1938 crea un systeme de couverture des risques
sociaux s'appliquant a toute la population du pays et finance par l'impot. 8
Cependant les systemes qui viennent d'etre mentionnes constituaient des
exceptions. Dans la plupart des pays, comme nous l'avons vu, les assurances
sociales ont ete des l'origine etroitement liees a la legislation du travail: elles
avaient pour but de procurer une meilleure protection aux travailleurs salaries,
en completant ainsi la protection qui leur est accordee dans les rapports de travail proprement dits par une protection plus large tendant a les premunir contre
certains risques economiques.
Cette liaison entre le droit du travail et les assurances sociales paraissait
alors si evidente que lors de la creation de l'Organisation internationale du travail, en 1919, les mesures d'assurance sociale dont l'adoption paraissait opportune etaient considerees, dans le preambule de la partie XIII (travail) du traite de
3. Mansfield Cooper, Outlines of Industrial Law, 2e edit., Londres 1954, p. 273.
4. Pierre Poret, La protection sociale dans le monde. Les Etats-Unis, in Cahiers francais, No
222, juillet-septembre 1985, p. 36.
5. F. Walker Linares, Le Seguridad social en Chile, in Annates du ler Congres international de
droit social. Sao Paulo 1955, p. 451.
6. P. Durand, La politique contemporaine de securite sociale. Paris 1953, p. 64.
7. Bureau international du travail, L'evolution des conditions du travail dans la Russie des Soviets. Geneve 1924, p. 105 ss. - Troudovoye Pravo, Entsiclopeditcheskiy Slovar. Moscou 1969,
p. 187 ss.
8. P. Durand, op.cit., p. 86. - J.J. Dupeyroux, Droit de la securite sociale, 8e edit. Paris 1980,
p. 68.
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Versailles, comme devant contribuer a ^amelioration des conditions de travail:
il y avait lieu, affirmait ce preambule, d'ameliorer ces conditions en ce qui concerne notamment la protection des travailleurs contre les maladies generales et
professionnelles et les accidents resultant du travail, ainsi qu'en ce qui concerne
les pensions de vieillesse et d'invalidite. Ainsi, la partie XIII du traite, c'est-adire la constitution de l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), considerait que l'assurance sociale etait une forme speciale de protection des travailleurs.
C'est la raison pour laquelle, parmi les conventions internationales qui ont
ete adoptees depuis 1919, la Conference internationale du travail a adopte plusieurs instruments portant sur la reglementation des assurances sociales. II faut
rappeler notamment, a cet egard, les conventions Nos 24 et 25 (1927) instituant
l'assurance-maladie obligatoire pour les ouvriers, employes et apprentis des entreprises industrielles et commerciales, les travailleurs a domicile et les gens de
maison, d'une part, et pour les ouvriers, employes et apprentis des entreprises
agricoles, de l'autre, puis les conventions Nos 35 a 40 (1933) concernant les
assurances, vieillesse, invalidite et deces pour les memes travailleurs, et la convention No 44 (1934) sur le chomage, prevoyant l'assurance-chomage obligatoire. Toutes ces conventions et d'autres encore, conques dans le meme sens, ne
visaient que l'assurance des travailleurs salaries, qui, en vertu des termes de la
constitution de I'O.I.T., entraient dans le cadre de la legislation internationale
du travail que I'O.I.T. avait pour mission de promouvoir. Ainsi, dans la mesure
ou I'O.I.T. avait competence, en vertu de son instrument fondamental, pour
reglementer l'assurance sociale sur le plan international, elle ne pouvait agir
qu'en tant que cette assurance visait les travailleurs.
Si, au debut du siecle, assurance sociale etait das lors, dans la plupart des
pays, assimilee a assurance ouvriere, la situation a cet egard s'est totalement
modifiee apres la deuxieme guerre mondiale. Le merite de ce revirement peut
etre attribue pour une large part a William Beveridge qui, dans son celebre rapport sur l'assurance sociale et les services connexes, a preconise le principe d'une
assurance sociale s'adressant a 1'ensemble de la population. L'assurance, disaitil, doit etre generale (comprehensive) en ce qui concerne tant les personnes auxquelles elle s'applique que les besoins de celles-ci.9
En 1944, reunie a Philadelphie, la Conference internationale du travail
adopta une Declaration concernant les buts et objectifs de I'O.I.T., dans laquelle il etait notamment affirme qu'il appartenait a l'Organisation de seconder la
mise en oeuvre, parmi les differentes nations du monde, de mesures propes a
realiser... '/) l'extension de mesures de securite sociale en vue d'assurer un revenu de base a tous ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que des
soins medicaux complets'. Cette Declaration a, en 1946, ete incorporee dans la
constitution de I'O.I.T., et c'est elle qui, actuellement, determine la competence
de cette Organisation. II a des lors ete possible a la Conference internationale du
travail d'adopter des instruments couvrant tout le champ de la securite sociale,
9. W. Beveridge, Social Insurance and Allied Services. Londres 1942, No 308: 'Social insurance
should be comprehensive, in respect of the persons covered and of their needs'.
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quelles que soient les personnes protegees, qu'elles exercent ou aient exerce ou
non une activite professionelle. C'est ainsi que la convention de base, la convention No 102 (1952) concernant la norme minimum de la securite sociale, ne
s'applique pas seulement aux travailleurs, mais peut, selon la legislation de
l'Etat concerne, s'adresser a d'autres groupes de personnes; elle distingue, en ce
qui concerne la fixation du champ d'application minimum, entre les legislations
couvrant des categories prescrites de salaries, celles qui englobent des categories
prescrites de la population active et celles qui englobent des categories prescrites
de residants. Les normes ainsi elaborees par la Conference internationale du
travail debordent du cadre du droit du travail proprement dit, puisqu'elles sont,
partiellement en tout cas, destinees a la population dans son ensemble. Cette
extension de la protection sociale se retrouve dans deux conventions plus recentes, celle qui concerne les prestations d'invalidite, de vieillesse et de survivants
(convention No 128, 1967) et celle qui concerne les soins medicaux et les indemnitees de maladie (convention No 130, 1969).
Naturellement, extension du champ d'application de la legislation de securite sociale sur le plan international correspond a une meme extension dans la
plupart des pays, sur le plan national. Si, a l'origine, les assurances sociales visaient avant tout les travailleurs industriels, elles se sont etendues progressivement aux autres travailleurs salaries, puis aux travailleurs independants, pour
englober egalement, dans certains pays, les personnes n'exerqant pas d'activite
lucrative.
A la suite de cette evolution, dans la plupart des branches de l'assurance
sociale, le lien avec la legislation du travail se trouve organiquement rompu du
fait que les travailleurs salaries ne sont plus les seules personnes couvertes par le
systeme d'assurance, puisque le legislateur n'entend plus se cantonner a un regime d'assurance ne couvrant qu'une partie de la population, Ce lien demeure
neanmoins maintenu dans certaines branches, notamment dans celle des accidents du travail et des maladies professionelles et dans celle du chomage,
branches qui ont ete conques specialement en fonction des salaries. La premiere
de ces assurances a pris la place de la responsabilite civile de l'employeur a
l'egard des travailleurs occupes par lui; la seconde a ete creee a l'intention des
salaries qui, ayant perdu leur emploi, en recherchent un nouveau. Ces deux assurances sont done normalement des assurances de salaries. Cependant, dans
quelques pays, certaines categories de travailleurs independants ont neanmoins
ete admises a y acceder. C'est ainsi qu'en Allemagne federale, au Danemark, en
Islande, certains travailleurs independants sont affilies a l'assurance des accidents du travail; le dernier de ces pays y admet aussi les femmes au foyer; en
Suisse, les travailleurs independants peuvent s'affilier facultativement a l'assurance des accidents professionnels et non professionnels. Les travailleurs independants peuvent aussi s' affilier a l'assurance-chomage au Danemark; en Suisse, la possibility d'une telle affiliation est expressement prevue par une disposi-
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tion de la constitution federale, mais la loi d'execution n'a pas encore ete edictee. 10
Mais, si meme le lien organique a ete rompu, il subsiste toujours un lien
naturel entre la securite sociale et le travail. Les indemnites en especes allouees
par I'assurance sociale sont en principe destinees a compenser le revenu du travail perdu par suite de la survenance du risque assure. L'assurance des travailleurs salaries et celle des travailleurs independants font souvent l'object de dispositions distinctes, et cette distinction est fondee sur des criteres relevant du
droit du travail. Le financement de l'assurance est fonde en grande partie sur les
relations de travail, les cotisations etant prelevees sur le revenu du travail.
Si l'assurance sociale constitue la piece maitresse de la securite sociale, celle-ci se trouve completee par d'autres systemes juridiques, qui sont notamment
utilises pour combler les lacunes de l'assurance. De la le maintien de mesures
d'assistance, l'ancienne assistance publique s'etant transformed en assistance
sociale ou en aide sociale qui, a la difference de I'assistance publique, accorde
des prestations en principe selon un bareme etabli, les interesses acquerant un
veritable droit aux prestations; les prestations ne sont toutefois accordees qu'en
cas de besoin; elles sont financees par le budget de l'Etat. En 1944 deja, la recommandation (No 67) sur la garantie des moyens d'existence, adoptee par la
Conference internationale du travail, relevait qu' 'il devrait etre satisfait par
I'assistance sociale aux besoins non couverts par l'assurance sociale obligatoire'. Sans doute, dans certains cas speciaux, I'assistance devrait-elle intervenir
aussi en dehors des baremes, la legislation ne pouvant prevoir tous les cas qui
peuvent se presenter.
Contrairement a l'assurance sociale, I'assistance sociale n'a pas son origine
dans les regies du droit du travail, mais dans celles du droit administratif. Elle a
comme precurseurs les mesures prises dans les differents pays, depuis des siecles, en faveur des indigents. On peut citer comme exemple caracteristique de
cette legislation les Poor Laws edictees en Angleterre, depuis les lois de 1536 et
de 1601, qui joignaient la repression a I'assistance, jusqu'a la loi plus moderne
de 1908 sur les pensions de vieillesse, qui etait encore fondee sur le principe de
I'assistance.11 Cette longue lignee de lois, qui s'est developpee a l'ecart du droit
du travail, constitue elle aussi une des origines de la securite sociale. Depuis lors,
Papplication des principes de I'assistance sociale a generalemcnt modernise ('institution de I'assistance, qui, avec les assurances sociales participe a la realisation des objectifs de la securite sociale: veiller a ce que chaque membre de la
societe soit assure d'un niveau de vie suffisant quelles que puissent etre les vicissitudes de l'existence.
Ainsi I'assistance se rejoint avec l'assurance dans la securite sociale; elle a
abandonne le domaine du droit administratif pour entrer dans celui de la securi-

10. Pour l'inclusion des travailleurs independants dans un systeme de protection contre la perte
de revenu, y compris le chomage, voir G.M.J. Veldkamp, Pour une plus grande coherence de la
securite sociale, in Revue internationale du travail, vol. 108, nov. 1973, p. 386.
11. K. de Schweinitz, England's Road to Social Security. I.ondres 1943, p. 22 ss, 199 ss.
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te sociale.12 II faut ajouter qu'elle s'y trouve rejointe aussi par des regies d'une
autre nature encore, comme celles du droit economique, dans la mesure ou l'on
admet que peuvent y en entrer les mesures de lutte contre le chomage, ou de la
legislation sanitaire, dans le domaine de la prevention des maladies.
De toute faqon, la securite sociale conserve une parente evidente avec le
droit du travail. Elle est avec ce dernier une composante de ce que, dans la terminologie juridique de langue franchise, on denomme le 'droit social', discipline
juridique d'ensemble qui a pour objectif d'assurer la realisation des postulats de
la politique sociale, soit de venir en aide aux plus faibles et d'ameliorer d'une
faqon generale la situation des hommes dans le monde moderne. 13 Elle conserve
aussi une parente avec le droit administratif, dont les regies relatives a l'assistance n'ont ete separees que parce qu'elles ont ete attirees vers le droit social, plus
exactement vers la securite sociale, en raison de la finalite qu'elles poursuivent.

12. Dans le meme sens Guy Perrin, Rationalisation et humanisation, deux objectifs prioritaires
pour une reformede la securite sociale, in Travail etSociete, 1981, p. 413. Contra: E. Alfandan
(Aide sociale, action sociale. 2e edit., Paris 1977, p. 90 ss), pour lequel la notion d'aide sociale
est independante de telle de securite sociale. II est vrai que le legislateur fran<;ais a edicte d'une
part un Code de la securite sociale et d'autre part un Code de la famille et de 1'aide sociale, ce qui
explique la distinction faite par certains auteurs.
13. II convient de remarquer ici qu'a la difference de la terminologie de langue franchise, la terminologie allemande actuelle n'entend sous I'expression 'droit social' (Sozialrecht) que la securite sociale et les branches connexes (H. Zacher, Einfiihrung in das Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1983, p. 9). Cette terminologie est elle aussi (voir note 12 ci-dessus) inspiree de celle du legislateur; le Sozialrecht comprend les regies juridiques contenues dans
la Sozialgesetzbuch.
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Kanttekeningen bij Veldkamps
Sociale Zekerheidsbegrip

Jos BERGHMAN*

In een aantal recente geschriften heeft de 'nestor van de Nederlandse sociale
zekerheidsdeskundigen'1 aan wie deze publikatie is opgedragen zich gebogen
over de omschrijving van het sociale zekerheidsbegrip. Zijn belangsteliing voor
de begripsmatige en wetenschappelijke plaatsbepaling van dit wetenschapsdomein is evenwel niet nieuw. Ook in vroegere publikaties besteedde hij er expliciet aandacht aan. Een behandeling van zijn opvattingen ter zake, en van de
evolutie die zich daarin voordeed, lijkt een goede illustratie van de na-oorlogse
evolutie van het sociale zekerheidsbeleid. Het zou inderdaad hoogst verwonderlijk zijn geweest zo in zijn geschriften de beleidsevolutie niet had doorgezinderd.
Enerzijds was hij immers nauw betrokken bij en droeg hij zelfs de hoogste verantwoordelijkheden voor het Nederlandse sociale zekerheidsbeleid. Anderzijds
was hij ook op het internationale vlak bijzonder actief in de gedachtenvorming
en beleidsvoorbereiding rond sociale zekerheid.2
Rekening houdend met de periode van bijna vier decennia waarin Veldkamp over dit onderwerp publiceerde, zou het verkeerd zijn te willen denken
dat het sociale zekerheidsbegrip steeds aanwezig is geweest in zijn werk. Andere
begrippen zijn daar inderdaad aan voorafgegaan. En opvallend is dat zich in de
opvulling van de door Veldkamp meest besproken en gehanteerde begrippen
weinig fundamentele verschuivingen hebben voorgedaan. De belangrijkste verschuiving die zich in Veldkamps werk voordoet ligt integendeel juist in het feit
dat een aantal centrale begrippen mekaar aflossen. Waar voor zijn eerste publikaties vooral de begrippen sociale arbeidsverzekering en sociale verzekering belangrijk zijn, zal de klemtoon eerst later komen te liggen op sociale zekerheid.
Op die wijze sluit hij aan bij, of wellicht juister: is hij een exponent van, de
* Hoogleraar Leer van de Sociale Zekerheid, Subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap, Katholicke Hogeschool Tilburg.
1. Uitdrukking gebruikt door Prof. mr. J.G.F.M. van Kessel in zijn oratie aan de Universiteit
van Amsterdam.
2. Recent nog in het door Bradshaw als 'splendidly calm' omschreven 'Into the twenty-frist
Century, The Development of Social Security', II.O, Geneva, 1984. Cfr. J. Bradshaw, Social Security and Social Needs, paper presented at the E.G.-colloquium on the 'Future of Social Security
in the European Community', Habay-la-Neuve (Belgium) sept. 1985, p. 4.
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naoorlogse evolutie van de sociale zekerheidsvoorzieningen die zich ontwikkelen van nog sterk door het private verzekeringsmodel geinspireerde en uitgesproken op inkomensgarantie gerichte werknemersverzekeringen naar een
breed spectrum van voorzieningen dat zich richt tot virtueel de ganse bevolking,
en dit onder de vorm van voorzieningen waarin de verzekeringsanalogie nog
slechts beperkt doorzindert en die zich niet hoeven te beperken tot louter inkomensgarantie.
Achteraf bekeken lijkt Veldkamp zich vooral bij het begin en op het einde
van zijn loopbaan uitdrukkelijk te hebben ingelaten met de problematiek van de
begripsmatige en wetenschappelijke plaatsbepaling van zijn wetenschapsdomein. Dit zijn ook de perioden waarin hij meest uitgesproken als wetenschapsman actief is geweest. Het is als jong academicus geweest dat hij zich bij het
begin van zijn carriere heeft gebogen over het sociale verzekeringsbegrip. Naar
het einde van zijn loopbaan toe heeft hij als bijzonder hoogleraar in Leiden en
als buitengewoon hoogleraar in Tilburg getracht het sociale zekerheidsbegrip
systematisch uit te klaren. In de tussenliggende periode, toen hij zijn belangrijke
politieke mandaten uitoefende en reeds beide begrippen hanteerde, vermeide hij
zich echter minder in systematische wetenschappelijke uitklaringen. In de veel
meer op de beleidsactualiteit gerichte bijdragen uit die tijd3, en wellicht juist
omwille van zijn zoeken naar beleidsrelevantie, klinkt enerzijds reeds onvrede
met een te beperkte sociale verzekeringsbenadering door, maar is anderzijds
nog niet het uitgekristalliseerd sociale zekerheidsbegrip aanwezig dat hij later
zal ontwikkelen.

1

Sociale arbeidsverzekering en sociale verzekering

In zijn proefschrift 'Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering' uit 1949 staan de begrippen sociale verzekering, sociaaleconomische verzekering en sociale arbeidsverzekering centraal. 4 Voor de hedendaagse iezer is deze terminologie enigszins achterhaald en daardoor ook verwarrend. Zij wordt echter toegankelijker wanneer men haar plaatst in het kader
van de toen zeer actuele discussie over de wetenschappelijke plaats van de sociasociaal-economisch recht

1
arbeidsrecht

> sociaal-economische verzekering
( = sociale verzekering)

I
» sociale arbeidsverzekering

3. Voorbeelden zijn G.M.J. Veldkamp, Sociaal Palet, in het spanningsveld van economische en
sociale politiek, Utrecht, Aula, 1964, 254 p., inz. p. 200 e.v. en G.M.J. Veldkamp, Sociale Triptiek, verantwoording en achtergronden van een beleid, 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1968,
303 p., inz. p. I l l e.v.
4. G.M.J. Veldkamp, Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering, Alphen aan den Kijn, Samsom, 1949, 313 p.
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le zekerheidsvoorzieningen in het arbeids- en sociaal recht. Bijgaande tekening
werkt ter zake verhelderend.
Centraal in Veldkamps gedachtengang is dat niet de sociale verzekering maar de
sociale arbeidsverzekering deel uitmaakt van het arbeidsrecht. Onder sociale
arbeidsverzekering verstaat hij immers: 'het geheel van die instellingen of maatregelen welke beogen aan degenen die zich door arbeid een inkomen verwerven
door middel van heffingen op dat inkomen, recht op een zekere prestatie te verschaffen, ingeval van intreden van omstandigheden welke voor hen alien als
mogelijkheid dreigen en welke tot gevolg hebben, hetzij dat hun inkomen uit
arbeid ophoudt of vermindert, hetzij dat voor hen zeer moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden, hetzij beide'. 5 De sociale arbeidsverzekering slaat dus
enkel terug op hen die zich door arbeid een inkomen verwerven, en maakt uit
dien hoofde deel uit van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht maakt op zijn beurt
evenwel deel uit van het breder sociaal-economisch recht; en de verzekeringen
die onder dit laatste recht ressorteren zijn de sociale verzekeringen die Veldkamp omwille van de terminologische duidelijkheid verkiest aan te duiden met
de term sociaal-economische verzekeringen. Deze sociale of sociaal-economische verzekeringen zijn gericht op hen die tot een of andere sociaal-economische
groepering behoren. Gericht als zij zijn op hen die zich door arbeid een inkomen
verwerven zijn de sociale arbeidsverzekeringen derhalve een bijzondere vorm
van sociale of sociaal-economische verzekering.
Voor een goed begrip moeten hierbij twee belangrijke opmerkingen worden gemaakt. In de eerste plaats dient erop gewezen dat Veldkamp zijn definitie
van de sociale arbeidsverzekering stoelt op de band die moet aanwezig zijn met
arbeid. Essentieel aan dit soort verzekering is dat het als middel moet kunnen
beschouwd worden om een rechtvaardig arbeidsinkomen te realiseren. Van het
rechtvaardig geachte arbeidsinkomen wordt dan bij wijze van premie een gedeelte gereserveerd om er prestaties te kunnen mee verschaffen wanneer vooraf
bepaalde omstandigheden optreden die als gevolg hebben dat het inkomen uit
arbeid wegvalt of vermindert of dat moeilijk te dragen uitgaven ontstaan. Het
doet hierbij niet ter zake wie deze premie in eerste aanleg betaalt, de werkgever
of de werknemer, zoals evenmin het karakter van sociale arbeidsverzekering
wordt aangetast wanneer de staat voor aanvullende financiering zorgt.
De band met arbeid is evenwel essentieel en met name om de sociale arbeidsverzekering te kunnen onderscheiden van sociale verzorgingsstelsels; een
onderscheid dat in het licht van de naoorlogse Nederlandse sociale zekerheidsevolutie, meer bepaald in het licht van de invoering van de volksverzekeringen,
niet zonder belang is. De rechtsgrond voor sociale verzorgingsstelsels is immers
niet het rechtvaardig arbeidsinkomen, maar het staatsburgerschap. Bij sociale
verzorgingsvoorzieningen neemt de staat de zorg van de bestaansonzekerheid
van bepaalde categorieen van staatsburgers op zich en financiert deze voorzieningen uit algemene overheidsmiddelen.
Met betrekking tot de sociale arbeidsverzekering moet hier wel aan toegevoegd worden dat Veldkamp, in navolging van beide Van der Vens uitgaat van
5. Ibid., p. 15.

29

BERGHMAN

een ruim arbeidsbegrip, m.n. 'de welbewuste menselijke krachtsinspanning tot
het bereiken van de levensvervolmaking van de arbeidende mens en van diegenen voor wie hij te zorgen heeft'.6 Tot de sociale arbeidsverzekering worden
derhalve niet alleen de sociale voorzieningen gerekend die betrekking hebben
op de werknemers, maar ook deze met betrekking tot ambtenaren en zelfstandigen.
In de tweede plaats dient opgemerkt dat aan de term arbeidsverzekering
expliciet het bijvoeglijk naamwoord 'sociaal' werd toegevoegd en dit om de duidelijke band met de sociaal-economische verzekering in het licht te stellen, meer
bepaald om deze verzekeringen te onderscheiden van de private of privaat-economische verzekering. Laatstgenoemde heeft immers het private belang der
contracterende partijen, individueel genomen, op het oog en baseert zich op het
beginsel van het do-ut-des. Bij de sociaal-economische- en sociale arbeidsverzekering staat daarentegen een solidaristisch karakter op de voorgrond, de gedachte namelijk dat gemeenschappelijke risico's gemeenschappelijk moeten
worden gedragen. Dit neemt echter niet weg dat de sociale of sociaal-economische verzekering, en dus ook op de sociale arbeidsverzekering, als rechtsgeheel
zowel regels van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke aard omvat en met
name niet alleen betrekking heeft op door de overheid vastgestelde wettelijke
verzekeringen maar ook op die verzekeringen welke de neerslag zijn van rechtsvorming in eigen kring.
Het begrippenapparaat dat hij aldus ontwierp in zijn proefschrift zal in zijn
latere publikaties blijven doorklinken. Wei zal dit apparaat nadien aangevuld
worden met nieuwe begrippen en zal het verwarring scheppend gebruik van de
term sociale verzekering vlug bijgesteld worden.
Reeds in zijn proefschrift uitte Veldkamp er zijn twijfel over of men er in
het algemeen spraakgebruik zou toe komen afstand te doen van het ondertussen
wijd verspreide begrip sociale verzekering als synoniem voor wat hij zelf definieerde als sociale arbeidsverzekering.7 In het voorwoord van zijn in 1953 verschenen 'Inleiding tot de sociale verzekering' legt hij zich neer bij de opmerking
dat 'de term sociale verzekering in Nederland nu eenmaal burgerrecht heeft verkregen en het in verband daarmee tot verwarring aanleiding zal geven, wanneer
gepoogd wordt een nieuwe term in te voeren'. 8 Vanaf dat ogenblik wil Veldkamp de term sociale verzekering dus blijkbaar niet langer hanteren als een synoniem voor sociaal-economische verzekering maar als een synoniem voor sociale arbeidsverzekering.

6. Ibid., p. 10.
7. Ibid., p. 9.
8. G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale verzekering, Amsterdam, L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij, 1953, p. XV-XVI.
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2

Sociale verzekering, sociale verzorging en sociale
voorzorg

Onderscheidt de sociale verzekering zich van de op het particuliere belang gerichte private verzekering door haar rechtstreeks of onrechtstreeks op het algemene belang gerichte solidaristisch karakter, zij onderscheidt zich in de ogen
van Veldkamp ook van de eveneens solidaristisch gerichte sociale verzorging en
sociale voorzorg. Hoger werd er reeds op gewezen dat de sociale verzorging
verschilt van de sociale verzekering doordat het bij de sociale verzorging de
staat is die bij het intreden van bepaalde gebeurlijkheden, de zorg op zich neemt
voor de burgers die daaraan behoefte hebben en de middelen daarvoor betrekt
uit algemene belastingheffing. In de inleiding tot de sociale verzekering' wordt
dit onderscheid verder uitgediept. Als kenmerken voor de sociale verzorging die
deze laatste onderscheiden van sociale verzekering vermeldt Veldkamp 9 :
1. het ontbreken van een vaste rekenkundige grondslag en van de daarvan
afgeleide noodzaak van bijdragen van of in hoofde van de verzorgde;
2. het hanteren van 'een bepaalde graad van behoeftigheid' als een van de
belangrijkste voorwaarden voor het ontvangen van de verzorging;
3. het grote gemak waarmee de overheid eenzijdig de verstrekkingen van de
sociale verzorging kan wijzigen; en
4. het ontbreken van een formed recht om zich zo nodig voor de rechter op
zijn rechten op sociale verzorging te beroepen.
Onmiddellijk daarbij aansluitend wordt tevens het begrip sociale voorzorg naar
voor gebracht. Deze institutie, waarbij uitdrukkelijk verwezen wordt naar het
arm- en steunwezen, kenmerkt zich doordat het veel meer dan de sociale verzorging is afgestemd op de bijzondere situatie van de betrokkene. Niet alleen de
aanwezigheid van behoeftigheid maar ook de mogelijkheid tot inschakeling van
onderhoudsplichtigen zal men hier nagaan. 10
Hoewel Veldkamp zelf schrijft dat de sociale verzorging het midden houdt
tussen de sociale verzekering en de sociale voorzorg, toch kan men zich moeilijk
van de indruk ontdoen dat er volgens bovenstaande omschrijvingen geen onderscheid ten gronde wordt gemaakt tussen sociale verzorging en sociale voorzorg.
Beide verwijzen naar onderstandsuitkeringen die slechts toegekend worden na
onderzoek van de bestaansmiddelen; het verschil is enkel gelegen in de mate van
strengheid, discretionariteit en individualiteit van het behoefteonderzoek. Impliciet geeft Veldkamp dit ook toe. In zijn recente 'Schets van de leer van de
sociale zekerheid' heeft hij het nog slechts over sociale zorg waarvan de omschrijving vooral verwantschap vertoont met deze van het vroeger gehanteerde
begrip sociale verzorging.11
9. Ibid., p. 4-5.
10. 'Niet alleen wordt nagegaan of de betrokkene inderdaad behoeftig is, doch tevens welke de
oorzaken zijn van de behoeftigheid, hoe deze oorzaken kunnen worden weggenomen, op welke
wijze de bestaande nood kan worden gelenigd, waarbij ook nagegaan wordt, wat anderen kunnen doen.': Ibid., p. 5.
11. G.M.J.Veldkamp, Schets van de leer van de sociale zekerheid, Deventer, Kluwer, 1984, p.
27-28.
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Nu is het zeker nooit de bedoeling van Veldkamp geweest om de begrippen
sociale verzorging en sociale zorg echt uit te diepen. Hij voerde hen slechts ten
tonele om er het sociale verzekeringsbegrip te kunnen tegen afzetten en scherper
voor het daglicht te kunnen breng«n. In de huidige context waarin de stelselherziening in de actualiteit staat en Nederland beschikt over een Algemene Bijstandswet komen overigens het derde en vierde kenmerk van sociale verzorging
nog weinig essentieel over. Zijn oefening had evenwel aan duidelijkheid en
overtuigingskracht gewonnen zo hij de instituties sociale verzorging en sociale
voorzorg systematisch had vergeleken met wat hijzelf als de basiskenmerken
van de sociale verzekering had naar voorgeschoven. In inleiding tot de sociale
verzekering' komen uit zijn gedetailleerde en genuanceerde bespreking van de
eigenheid van de sociale verzekering een drietal kenmerken naar voor. In de
eerste plaats het collectief karakter. Het gaat bij de sociale verzekering met name om uitkeringen die worden verleend aan personen die tot een bepaalde
groep behoren. 12 Opmerkelijk hierbij is dat Veldkamp het niet langer heeft over
een groep personen die zich door arbeid een inkomen verwerven. In feite hanteert hij de term dus niet echt als een synoniem voor zijn begrip sociale arbeidsverzekering. De term sociale verzekering behoudt daardoor zijn oude betekenis
van sociaal-economische verzekering en de sociale arbeidsverzekering als bijzondere vorm van sociaal-economische verzekering verdwijnt ondertussen, niet
alleen als term maar ook als begrip.
Voor het tweede en derde kenmerk dat hij de sociale verzekering toeschrijft
leunt Veldkamp aan bij E. Burns, die als kenmerkend voor de sociale verzekering beschouwt dat geen means-test wordt toegepast en dat de voorwaarden en
het bedrag der uitkeringen te voren vaststaan. 13 Dit laatste kenmerk maakt dat
het om een planmatige voorziening moet gaan waarmee men de gemiddelde
nood, voortvloeiend uit vooraf bepaalde risico's wil ondervangen. Het laat tevens de specificatie van Veldkamp toe dat het moet gaan om een voorziening die
gefinancierd wordt uit premies die steunen op een vooraf vastgestelde rekenkundige grondslag. Dit tweede en derde kenmerk vormen overigens ook de tegenpool van het eerste en tweede kenmerk die hij aan de sociale verzorging toeschrijft.
Door zijn aandacht nu toe te spitsen op het tweede en derde kenmerk van
de sociale verzorging, m.n. op het ontbreken van een means-test en op de premiefinanciering, had Veldkamp definities kunnen aanreiken die nauwer aansluiten bij wat ter zake in meer recente literatuur is te vinden en tevens een meer
gefundeerd onderscheid kunnen maken tussen sociale verzorging en sociale
zorg. 14 Als kenmerkend voor sociale verzorging (demogarant) wordt immers
beschouwd dat het om voorzieningen gaat die, net als sociale verzekeringsuitkeringen, toegekend worden zonder voorafgaande means-test. In tegenstelling tot
12. Inleiding..., op.cit., p. 5.
13. Ibid. p. 6 e.v. en E.M. Burns, Social Security and Public Policy, New York, Arno Press,
1976 (2nd ed.) 291 p.
14. Cfr. o.m. G.W. Briick, Allgemeine sozialpolitik, Koln, Bundverlag, 1976, p. 51 e.v. en H.
Deleeck, J. Berghman, e.a., De sociale zekerheid tussen droom en daad, Deventer-Antwerpen,
Van Loghum Slaterus, 1980, p. 73 e.v. en verwijzingen aldaar.
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de sociale verzekeringsuitkeringen worden zij evenwel gefinancierd uit algemene overheidsmiddelen, en dus niet uit premies. Ook sociale zorg (onderstand,
bijstand) voorzieningen kenmerken zich door laatstgenoemde financieringsbron, wat hen derhalve onderscheidt van de sociale verzekering. Zij onderscheiden zich daarnaast echter zowel van sociale verzekering als van sociale verzorging doordat zij slechts uitgekeerd worden na een means-test.
Uit een en ander blijkt dat de omschrijving 'sociale arbeidsverzekering' vrij
vlug uit Veldkamps werk verdwijnt. Als term wordt deze vervangen door 'sociale verzekering'. De definitie die hieraan wordt gegeven maakt evenwel dat de
term sociale verzekering niet echt in de plaats treedt van de term sociale arbeidsverzekering maar zijn oude inhoud van sociaal-economische verzekering behoudt. In de praktijk zal Veldkamp in zijn 'Inleiding tot de sociale verzekering'
echter quasi exclusief ingaan op sociale verzekeringsregelingen die gericht zijn
op hen die zich uit arbeid een inkomen verwerven en zal hij zijn aandacht derhalve blijven wijden aan sociaal-economische verzekeringen die beantwoorden
aan zijn oude definitie van sociale arbeidsverzekering.15
Naarmate het begrip sociale zekerheid aan belang wint zal nadien ook het
begrip sociale verzekering meer naar de achtergrond verdrongen worden. Echter meer nog dan zulks het geval was met de begrippen sociale verzorging en
sociale voorzorg die dienstig moesten zijn om het sociale verzekeringsbegrip te
helpen uitklaren, zal het begrip sociale verzekering gehanteerd blijven. De voorzieningen die er onder ressorteren blijven overigens een belangrijke plaats innemen binnen de sociale zekerheid.

3

Sociale zekerheid

Het is vooral sinds zijn Leidse oratie geweest dat Veldkamp in een aantal publikaties opnieuw de problematiek van terreinafbakening en definiering systematisch ter hand heeft genomen en meer bepaald aanzetten heeft ondernomen om
het begrip sociale zekerheid uit te klaren.
In deze oratie waarin hij overtuigend afscheid heeft genomen van de verzekeringsgedachte komt hij, zonder veel verdere verantwoording, tot een definitie
van sociale zekerheid die bijzonder veel weg heeft van de omschrijvingen die hij
in andere publikaties zal geven. 'Sociale Zekerheid', zo schrijft hij, 'wordt gevormd door het geheel van instellingen en voorzieningen, dat erop gericht is een
bepaald bestaansniveau te handhaven, onder meer ook door het zoveel mogelijk vervangen van het inkomen bij het wegvallen van de inkomensbron en door
moeilijk te dragen uitgaven, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect te vergoeden, alsmedc de oorzaken van het ontoereikend zijn of wegvallen van het inkomen zoveel mogelijk weg te nemen'. 16
15. Inleiding..., op.cit., inz. Hfst. IV, p. 106 e.v.
16. G.M.J. Veldkamp, Afscheid van de verzekermgsgedachte,
Kluwer, 1978, p. 15.

(oratie R.U. Leiden), Deventer,
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Ontleedt men deze definitie dan valt vooreerst op dat sociale zekerheid gedefinieerd wordt als een geheel van instrumenten en niet als een beoogde toestand. Sociale zekerheid wordt hier inderdaad niet gedefinieerd naar analogie
met wat de Internationale Gezondsheidsconferentie in 1946 deed door gezondheid te omschrijven als 'een toestand van volledig fysiek, psychisch en sociaal
welzijn'.17 Wei wordt aangegeven dat deze instrumenten worden ingezet met als
doel de continuiteit van het bestaansniveau te garanderen. Wat het handhaven
van het bestaansniveau juist inhoudt wordt niet vermeld. Wei wordt er bij wijze
van (wellicht als belangrijke bedoelde) vingerwijzing op gewezen dat dit alvast
inkomensvervanging, vergoeding van moeilijk te dragen uitgaven en het aanpakken van de oorzaken hiervan, moet omvatten. Sociale zekerheid wordt derhalve niet gedefinieerd als een beoogde toestand maar als een beoogde actie. De
twee eerste actievormen, m.n. het vervangen van het inkomen bij het wegvallen
van de inkomensbron en het vergoeden van moeilijk te dragen uitgaven, liggen
in de lijn van de klassieke sociale zekerheidsdefinities waarin een analytische
benadering wordt gehanteerd om tot een opsomming te komen van te dekken
eventualiteiten.18 De derde actievorm, het aanpakken van de oorzaken die er
verantwoordelijk voor zijn dat het inkomen wegvalt of ontoereikend wordt,
impliceert een veel ruimere benadering van de sociale zekerheid dan deze die
aan de basis ligt van de klassieke, beschrijvende definities.
In de Leidse oratie wordt bij de verruiming van het sociale zekerheidsbegrip echter geen nadere verantwoording of toelichting verstrekt. In het eerste
deel van de 'Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en Belgie' dat in hetzelfde jaar verscheen en nadien in de 'Schets van de leer
van de Sociale Zekerheid' weidt Veldkamp daar echter verder over uit. 19 Daarin
komt hij tot de volgende definitie: tot de sociale zekerheid behoort alles wat zowel collectief als individueel — gericht is op de continuiteit van het bestaansniveau - van arbeid, inkomen en gezondheidsvoorzieningen, met inbegrip van de
toegankelijkheid daartoe. 20
Ook hier blijft de sociale zekerheid gedefinieerd als een geheel van instrumenten. Nieuw is evenwel het zeer brede gamma dat onder deze definitie kan
vallen. Het gaat met name om alle collectieve en individuele instrumenten die
kunnen ingezet worden om de continuiteit van het bestaansniveau te bevorderen, en dus niet louter meer om het collectief klinkend 'geheel van instellingen en
voorzieningen'. Nieuw is ook de meer sluitende omschrijving van wat met de
continuiteit van het bestaansniveau wordt bedoeld. Volgens Veldkamp gaat het
hierbij om drie belangrijke doelstellingen: zekerheid van — in het bijzonder be17. J. van Steenberge, D. Lahaye & J. Viaene, Scbade aan de mens, Vol. 3. Antwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer, 1975, p. 177-214.
18. G. Perrin, La securite sociale au passe et au present, in E.I.S.S., yearbook 1978-1980. Part
I, Deventer, Kluwer, 1980, p. 153-200; voor een situering van deze definities zij verwezen naar
H. Deleeck, & J. Berghman, e.a., op.cit., p. 54.
19. G.M.J. Veldkamp, ed., Sociale zekerheid, 1. Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en Belgie. Deel 1: Karakter en geschiedenis, Deventer, Kluwer, 1978,
331 p. en G.M.J. Veldkamp, 'Schets van de leer van de sociale zekerheid', Deventer, Kluwer,
1984, 325 p. Voor wat hier volgt baseren wij ons op de recentere 'Schets'.
20. Schets van de leer van de sociale zekerheid, op.cit., p. 8.
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taalde — arbeid; zekerheid van inkomen en het verzekerd zijn van voldoende
gezondheidszorg, zowel kwantitatief als kwalitatief. Bovendien slaat dit niet enkel terug op curatieve- maar ook op preventieve acties langswaar de oorzaken
van discontinuiteit worden ondergraven. Het gaat hem in de eerste plaats — en
zulks sluit aan bij de engere en meer klassieke sociale zekerheidsdefinities — om
actiemiddelen die in functie treden, wanneer individuele personen in omstandigheden komen waarin discontinuiteit ontstaat met betrekking tot arbeid en/of
inkomen of wanneer zij een beroep moeten doen op de gezondheidszorg voor
behoud of herstel van gezondheid. Maar het gaat daarnaast ook - en de zinsnede 'met inbegrip van de toegankelijkheid daartoe' wijst daarop 21 — 'om het
voorkomen dat individuele personen in die omstandigheden geraken, met andere woorden om te bevorderen dat de burgers (de klassieke) sociale zekerheidsvoorzieningen helemaal niet nodig hebben'. 22
Bij deze definitie kan een aantal kanttekeningen gemaakt worden. In de
eerste plaats moet opgemerkt worden dat het onderscheid tussen sociale zekerheid en sociale verzekering ondertussen zeer vaag is geworden. Wanneer Veldkamp in zijn oratie schrijft dat 'in ons systeem van sociale zekerheid de sociale
voorzieningen, die met de naam verzekering worden aangeduid een grote plaats
innemen' 23 geeft hij impliciet aan dat de sociale zekerheid een breder terrein
omvat dan wat onder de noemer sociale verzekeringen wordt gebracht. Wanneer hij op zijn sociale zekerheidsdefinitie bovendien de bedenking laat volgen
dat 'deze sociale zekerheid (in ruime zin) groter is dan wat traditioneel onder
sociale zekerheid (in enge zin) wordt verstaan', krijgt men zelfs de indruk dat hij
de sociale zekerheid in enge zin laat samenvallen met de sociale verzekeringen
en daartegenover een brede definitie plaatst die van de vorige verschilt door tevens actievormen te omvatten die bedoeld zijn om de oorzaken van het wegvallen of ontoereikend worden van het inkomen weg te nemen. 24
Daarnaast stelt Veldkamp dat 'het voor de sociale zekerheid van het allergrootste belang is dat er nauwe betrokkenheid is van en met degenen voor wie
de sociale zekerheid functioneert. Het verzekeringsbeginsel, zo argumenteert
hij, is daarvoor niet doelmatig, doch de elementen die de uitwerking zijn van de
keuze van dat beginsel, zoals de speciale heffing en een speciale organisatievorm
zijn dat wel'. 25 Hij geeft niet aan waarom deze nauwe betrokkenheid zo belangrijk zou zijn. Uit de context krijgt men evenwel de indruk dat hij van oordeel is
dat de sociale zekerheid slechts evenwichtig kan in stand worden gehouden, c.q.
zich kan ontwikkelen wanneer zij weet te beantwoorden aan een aantal eisen
21. Op zich is dit een vrij cryptische zinsnede waarbij in de 'Schets' weinig expliciet commentaar wordt gegeven. Men kandanookgeneigd zijn tedenkendathetomeenoverblijfsel gaat van
de langdurige bezorgdheid van Veldkamp als regeringslid en voorzitter van de Staatscommissie
vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving om de toegankelijkheid van
de sociale zekerheid op te drijven. Een meer passende interpretatie lijkt evenwel dat deze zinsnede terugslaat op de acties die de toegang zelf tot arbeid, inkomen en gezondheid willen bevorderen.
22. Schets van de leer van de sociale zekerheid, op.cit., p. 8.
23. Afscheid van de verzekeringsgedachte, op.cit., p. 14.
24. Ibid., p. 15-16.
25. Ibid., p. 15-16.
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van psychologische orde. En dat brengt ons tot een tweede punt: in het ganse
oeuvre van Veldkamp is het verzekeringsbeginsel zeer sterk aanwezig gebleven.
Ook al voelde hij er zich reeds zeer vroeg toe aangetrokken om het eigen karakter van de sociale verzekeringen te beklemtonen en op het verschil te wijzen met
het private verzekeringsmodel, toch wees hij al in zijn eerste geschriften op de
premieheffing en de eigen organisatievorm als eigenschappen die de sociale verzekering helpen karakteriseren. In zijn recentere publikaties, waarin hij zich geneigd toont om de term sociale verzekering te vervangen door sociale zekerheid
in strikte zin, blijft hij deze kenmerken vooropzetten.
De sluier voor de verantwoording van deze beklemtoning vanuit psychologische hoek wordt enigszins gelicht in het tweede deel van de 'Inleiding tot de
sociale zekerheid' waarin hij als eerste hoofdstuk een tekst van J.J.M. van der
Ven opneemt onder de hoofding 'Sociale zekerheid: kwestie van denken en
doen'. 26 Daarin toont Van der Ven zich zeer sterk gei'nspireerd door F.X. Kaufmann. 27 Ook hij beklemtoont immers dat een institutie zoals de sociale zekerheid op zo'n wijze zekerheid moet weten te waarborgen dat zij aan de individuele persoon tegelijkertijd geborgenheid en ruimte weet te bieden. Geborgenheid
om hem te laten opnemen in de concrete samenleving waarmee hij naar tijd en
plaats gebonden is, en waarbij de mogelijkheid tot arbeid en het opvangen van
de gevolgen van eventuele loonderving voorop staan. Maar ook ruimte, om de
individuele persoon toe te laten zichzelf te beleven en te ontplooien. Gevolgtrekkingen daaruit zijn vooreerst dat de sociale zekerheid nooit zo inkapselend mag
zijn dat zij het individu versmacht en diens zelfzekerheid ondergraaft. Tegelijkertijd moet de sociale zekerheid echter zelf als een rots van zekerheid in de
branding blijven staan, om niet op haar beurt onzekerheid te creeren. Juist daarom moet de sociale zekerheid er bij prioriteit over waken begrijpelijk te blijven
en een zichbare band te laten bestaan tussen de geviseerde calamiteiten en het
opvangen daarvan onder een of andere vorm van institutionalisering. 28
Een laatste kanttekening houdt verband met de uitbreiding van de actieradius van de sociale zekerheid tot de preventieve acties, tot het inwerken op de
oorzaken zelf van discontinuiteit van arbeid, inkomen en gezondheid. Voor
zover geweten, werd het centrale belang van een preventief sociaal zekerhcidsbeleid nergens zo coherent naar voren gebracht als door Van Steenberge, Lahaye
en Viaene.29 In het syntheseartikel waarin de essentie van hun uitgebreid onderzoek wordt samengebracht argumenteren zij dat sociale zekerheid gelegen is in
het voorkomen en 'ontschadigen' van menselijke schade. 30 Wanneer zij stellen
dat menselijke schade bestaat uit het verlies van arbeidsinkomen en van gezond26. G.M.J. Veldkamp (ed.), Sociale Zekerheid, 1. Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederlanden Belgie, Deel 11: Grondslagen, Deventer, Kluwer, 1980, p.3-14.
27. F.X. Kaufmann, Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem, Stuttgart, F.
Enke Verlag, 1970, 396 p.
28. Sociale Zekerheid, 1. Inleiding tot de sociale zekerheid..., Deel II, op.cit., p. 13.
29. J. van Steenberge, D. Lahaye & J. Viaene, Schade aan de mens, 3 vol. Anrwerpen-Amsterdam, Maarten Kluwer, 1975-76.
30. J. Viaene, D. Lahaye &C J. van Steenberge, Een begrippenkader voor de hervorming van de
sociale zekerheid, in Sociaalrechtelijke Kronieken, 1983, 2. p. 69-87 en 3. p. 158-171.
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heid, zitten zij op Veldkamps lijn. Belangwekkend is echter vooral hun zeer logisch betoog dat men menselijke schade zowel moet trachten te voorkomen als
te 'ontschadigen', waarbij het voorkomen voorrang verdient op het 'ontschadigen'. En bij dit laatste maken zij een onderscheid tussen schade herstellen en
schade vergoeden waarbij het herstel voorrang moet krijgen op het vergoeden
van opgelopen schade. Vergelijkt men deze redenering met de bestaande sociale
zekerheidsvoorzieningen dan moet men evenwel vaststellen dat deze laatste zich
voor het overgrote deel richten op het vergoeden van geleden schade en derhalve
de nochtans prioritare preventieve- en herstelacties verwaarlozen. Door uitdrukkelijk aandacht te vragen voor acties die gericht zijn op het wegnemen van
de oorzaken van discontinuiteit zit Veldkamp op de lijn van Viaene c.s. en toont
hij, ondanks zijn decennia-lange vergroeidheid met het sociale zekerheidsbeleid, een bijzondere alertheid voor de basisopties die aan elk volwaardig sociaal
zekerheidsbeleid moeten ten grondslag liggen.
Zoals overigens alle sociale zekerheidsdeskundigen tot nog toe, heeft Veldkamp
zich voor wat de eigenlijke behandeling van zijn onderzoeks-, beleids- en onderwijsdomein betreft, vooral ingelaten met de sociale zekerheidsregelingen in
strikte zin. Toch heeft hij steeds de noodzaak gevoeld — en de noodzakelijke
intellectuele interesse getoond — om zijn wetenschappelijk terrein op een coherente en relevante wijze te definieren en te situeren. Resultaat daarvan was dat
de klemtoon zich in Veldkamps werk heeft verschoven van de sociale arbeidsverzekering, over de sociale verzekering naar de sociale zekerheid.
Op een ogenblik dat de legitimiteit van de eigenheid van zijn vakgebied nog
steeds werd aangevochten, poogde hij de plaatsbepaling ervan binnen het sociaal recht uit te klaren. Naarmate de sociale verzekeringen zich nadien ontwikkelden voelde hij de noodzaak tot situering van deze voorzieningen, enerzijds
tegenover de private verzekeringen, anderzijds tegenover andere sociale zekerheidsvoorzieningen die zich niet inspireerden aan het verzekeringsbeginsel. Het
laatste decennium staan de sociale zekerheidsstelsels onder toenemende volume- en budgetdruk. In deze context werd de beperkte spankracht duidelijk van
een louter curatief opererend sociale zekerheidssysteem dat al te afhankelijk
blijkt van andere beleidsterreinen. Vandaar het inzicht dat een afdoend sociaal
zekerheidsbeleid slechts mogelijk is wanneer vertrokken wordt vanuit een brede
definiering van haar beleidsterrein.
De belangrijkste doorbraak in Veldkamps ideeengoed en het bewijs van
het modern karakter van zijn sociale zekerheidsbegrip moeten dan ook niet zozeer gezocht worden in het feit dat hij wist los te komen van de door het verzekeringsmodel ge'i'nspireerde sociale arbeidsverzekeringen sociale verzekering. Zij
liggen evenmin in het onder de sociale zekerheidsnoemer brengen van een breed
gamma van individuele en collectieve actiemiddelen. Zij worden daarentegen
wel gevonden in het beklemtonen van het belang van preventieve, en derhalve
veel fundamenteler ingrijpende actiemiddelen. Ten dienste van de verdere uitklaring, opvulling en realisatie van dit sociale zekerheidsbegrip moet zijn gedachtengoed inspirerend blijven.
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Het waarborgen van een
minimuminkomen
HERMAN DELEECK* EN
BEA CANTILLON*

Door de ontwikkeling van de sociale zekerheid heeft men in de Westeuropese
landen een historisch nooit overtroffen peil van sociale bescherming verwezenlijkt.
De relatieve kritiek richt zich op de bestaansonzekerheid van een beperkte
groep huishoudens die, om allerlei redenen, te geringe sociale uitkeringen ontvangen. Om hieraan te verhelpen moet het sociale zekerheidssysteem een minimaal inkomen effectief waarborgen. Dit kan n.o.m. alleen geschieden in het
raam van het sociale zekerheidssysteem als geheel, en niet door hiervan losstaande regelingen (par. 1). Achtereenvolgens wordt onderzocht waarom de
stelsels van sociale verzekeringen (par. 2) en van demogarantie en bijstand (par.
3) er niet in lukken deze inkomenswaarborg effectief te verwezenlijken. Dit
overzicht wordt afgesloten met concrete voorstellen (par. 4).

1

Plaats van de minimuminkomenswaarborg in het systeem
van sociale bescherming

A

Begrippen

Prive-verzekeringen, extra-legale voordelen, proportionele en minimum uitkeringen in sociale verzekeringsstelsels, nationaal gewaarborgde minimuminkomens en individuele bijstand zijn even zovele vormen van inkomenswaarborging die in hun onderlinge samenhang het geheel van de sociale beschermingsstructuur uitmaken.
Aan de ene zijde van het continuum waarop deze bestaanszekerheidsvoorzieningen gesitueerd zijn staan de systemen die het behoud van de verworven
* Universiteit van Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid, Belgie.

39

DELEECK,CANTILLON

levensstandaard tot doel hebben (particuliere verzekeringen, extra-legale voordelen en in zekere mate — d.w.z. met de aanvaarding van een begrenzing of van
maximumuitkeringen — ook de loongekoppelde sociale zekerheidsuitkeringen
in professionele stclsels). Deze systemen zijn gestoeld op het equivalentiebeginsel of het verzekeringsprincipe van causaliteit tussen risico, premie en prestatie.
Zowel de rechten als de uitkeringen zijn direct gebonden aan arbeidsprestaties
en/of -inkomen, d.w.z. aan de financiele bijdrage tot het systeem (economische
binding).
Aan de andere zijde van dit continuum staan de systemen die voorzien in
een minimumbescherming (demogrant- en bijstandssystemen), gestoeld op het
solidariteitsbeginsel; de bescherming vloeit voort uit het bestaan of vermoeden
van een behoefte, onafhankelijk van andere voorwaarden, inz. economische
binding en financiele bijdrage tot een systeem, en wordt uit algemene middelen
gefinancierd. Het onderscheid tussen de minimumbescherming in demogranten in bijstandssystemen situeert zich op het vlak van de individuele inkomensvoorwaarde (onderzoek naar de bestaansmiddelen of means-test).
De gangbare sociale verzekeringsstelsels nemen in het geheel van de sociale
beschermingsstructuur een centrale plaats in. Zij situeren zich ergens tussen beide extremen van het continuum in. Het recht op uitkeringen is in principe afhankelijk van de financiele bijdrage tot het systeem maar tal van uitzonderingen
werden voorzien zodat de economische binding van het uitkeringsrecht steeds
losser werd en het toepassingsbeleid gevoelig verruimd. In de uitkeringshoogte
streven de sociale verzekeringssystemen (in meerdere of mindere mate) zowel
het (enigszins) waarborgen van de verworven levensstandaard na (principe
eigen aan de continentale, professionele benadering), als het waarborgen van
een minimuminkomen (principe eigen aan de atlantische, algemene benadering). Deze fundamentele tweeledigheid van de doelstelling van de sociale zekerheid blijkt m.n. uit de sterke convergerende tendens tussen beide benaderingen,
waarbij de minimumbescherming in de atlantische systemen aangevuld werd
met loongekoppelde uitkeringen en omgekeerd, in de continentale stelsels, tevens vormen van minimumbescherming werden ingebouwd.

B

Relatieve ondoelmatigheid van de sociale zekerheid

Ondanks ongeveer 30% van het Bruto Binnenlands Product besteed aan sociale
zekerheid, verkeert toch een belangrijk deel van de bevolking in financiele bestaansonzekerheid. Ons onderzoek in het Centrum voor Sociaal Belcid (Universiteit Antwerpen - UFSIA) in 1976,1982 en 1985 toont aan dat ongeveer 2 3 %
van de huishoudens financieel bestaansonzeker was, d.w.z. een totaal beschikbaar inkomen had dat lager lag dan wat de bevolking zelf, voor onderscheiden
types van huishoudens, als een sociaal levensminimum beschouwde; 7% van de
huishoudens leven in kennelijke armoede (Deleeck e.a., 1980, Deleeck e.a.,
1984, Deleeck e.a., 1985). Voor Nederland moge verwezen worden naar het
uitstekend onderzoek van Wiebrens (1981), dat, in zijn ontleding, tot gelijkwaardige besluiten voert.
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Aantal bestaansonzekeren in een aantal sociale categorieen (1982) in % van de
beschouwde categorie
Onderwijs gezinshoofd
— geen volledig lager onderwijs
— alleen lager onderwijs
Geslacht gezinshoofd
— vrouwelijk
Leeftijd gezinshoofd
— + 60 jaar
Personen in huishouden
— alleenstaanden
Aantal tewerkgestelden
— geen

41,0
27,3
30,9
31,9
31,3
43,0

Aantal gezinnen (in %) naar bestaanszekerheid, voor en na sociale zekerheidstransferten in 1982 (tussen haakjes 1976)
alle gezinnen

Bestaanszeker
voor transfer
Bestaanszeker
door transfer
Bestaansonzeker
ondanks transfer

gezinnen met
enkel
vervangingsinkomen

51,1 (49)

0,0 (0)

27,2 (27)

54,2 (54)

21,7 (24)

45,8 (46)

Hron: Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Anrwerpen.

Uit de ontleding blijkt dat deze financiele bestaansonzekerheid niet toevallig
gespreid ligt over geheel de bevolking, maar dat ze geconcentreerd is bij de
ouderen, de langdurig zieken, de langdurig werklozen, die over geen ander inkomen beschikken, en in toenemende mate bij de gebroken gezinnen, althans in
de mate waarin dezen terzelfdertijd over gans de lijn kenmerken van sociale
zwakheid vertonen (lage schoolse vorming, lage beroepsopleiding, geringe beroepskwalificatie, zwakke tewerkstelling, lage sociale afkomst). Het paradoxaal besluit van deze analyse is dat wie uitsluitend moet leven van sociale
zekerheidsuitkeringen, daardoor financieel bestaansonzeker wordt, precies
door de te lage bedragen van de uitkeringen. Of, omgekeerd: het kunnen beschikken over een tweede inkomen biedt een grotere waarborg dan het sociale
zekerheidssysteem! De moderne armoede en de financiele bestaansonzekerheid
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lijken uiteindelijk verbonden te zijn met de bestaande sociale stratifikatie.
Daarnaast, en hiervan te onderscheiden, bestaat hetgeen men de nieuwe
armoede noemt, d.w.z. de gevolgen van de sociale veranderingen die in de loop
van de laatste tien jaar zijn opgetreden naar aanleiding van enerzijds de toename
van de werkloosheid en anderzijds van de verzwakking en instabiliteit van de
gezinsverbanden (ten gevolge hiervan neemt het aantal alleenstaanden toe,
evenals het aantal echtscheidingen, feitelijke scheidingen en eenoudergezinnen).
Deze nieuwe armoede lijkt veeleer van zuiver financiele en niet zozeer van sociaal-culturele aard.
Wat het beleid betreft, moet men aldus voor ogen houden, dat de armoede
wordt bepaald door sociale en culturele factoren, en dat onder meer de levenswijze en de beroepsloopbaan meermaals oorzaak zijn van administratieve problemen (bureaucratisch onvermogen); dat de hoogte van de uitkeringen te laag
is voor personen of gezinnen die niet beschikken over andere inkomensbronnen; en dat het kunnen beschikken over twee inkomens (een verschijnsel dat
zich algemeen voordoet bij de jonge generatie) een meer effectieve bescherming
vormt dan de sociale zekerheid. Het sociale zekerheidsbeleid wordt vaak gehinderd in zijn streven naar doelmatigheid door het feit dat juridische en administratieve instanties c.q. juridisch opgeleide personen te weinig vertrouwd zijn
met deze sociale en culturele verschillen.
Voor de toekomst is het derhalve van groot belang aan alle burgers in feite minimale uitkeringen, op een eenvoudige wijze verkrijgbaar, te waarborgen, hetzij
via de sociale verzekeringen, hetzij via bijstandsregelingen, hetzij door een combinatie van beiden. Dit moet n.o.m. dus niet geschieden door een daartoe afzonderlijk in te richten regeling, wel in het raam van de bestaande regelingen, op te
vatten als een geintegreerd systeem van sociale bescherming, omvattende volgende lagen:
1. individuele bijstand: financiele steun volgens individuele gevallen;
2. het nationaal gewaarborgd minimum-inkomen: een algemeen recht, doch
na onderzoek der bestaansmiddelen;
3. de minimum-uitkeringen: een algemeen recht, gebaseerd op bijdragenbetaling, d.w.z. op arbeidsprestatie, zonder onderzoek der bestaansmiddelen;
4. de proportionele uitkeringen: zoals 3, met een maximum;
5. de bijkomende (extra-legale) uitkeringen uit Fondsen voor Bestaanszekerheid of uit groepsverzekeringen of aanvullende pensioenfondsen, per onderneming of per bedrijfstak.
Zulk geintegreerd systeem is geen nieuwe vondst, wel een herstructurering van
een bestaande naar een meer sluitende feitelijke inkomenswaarborging. Deze
steunt dan niet meer op welwillendheid noch op een individueel recht op basis
van bijdragen, maar op een politiek recht. Het is geen afglijden (noch in rechte
noch in feite) van de sociale zekerheid naar de bijstand, maar een optillen van de
bijstand naar sociale zekerheid. Het moet tevens toelaten het niveau aan de
laagste uitkeringen (d.w.z. een nationaal erkende minimum-inkomensgrens)
prioritair op te trekken.
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Van uit een gemeenschappelijk Europees gezichtspunt bekeken kan deze
gei'ntegreerde visie op de sociale zekerheid leiden tot een gemeenschappelijkheid
van inzicht omtrent de minimale inkomenswaarborging, te verwezenlijken vanuit en doorheen de bestaande verscheidenheid van juridische en administratieve
regelingen. Dit kan een Europese doelstelling worden, maar waarvan de verwezenlijking niet tabula rasa kan, noch mag, noch zal geschieden; elk land zal dit
dus op eigen wijze moeten doen. Dit is een belangrijke materie omdat de minimale inkomenswaarborging, hoe dan ook, het eerst aangewezen instrument is
ter bestrijding van de moderne armoede, gezien onder haar financieel aspect.

2

Minimumbescherming in sociale verzekeringsstelsels

Hoewel de reele band tussen bijdragen en uitkeringen in de loop van de ontwikkeling van de sociale verzekeringssystemen steeds losser is geworden, blijft de
minimumbescherming in verzekeringsstelsels gekenmerkt door het principe van
de economische binding.
Zowel het recht op uitkering als de hoogte ervan zijn in zekere mate afhankelijk van de financiele bijdrage tot het systeem. Sociale verzekeringssystemen
waarborgen m.a.w. niet aan iedereen een minimuminkomen maar enkel aan de
(voldoende) verzekerde bevolking. Dit geldt in meerdere of in mindere mate zowel voor verzekeringsstelsels van het universele type als voor deze van het professionele type.

A

Minimumbescherming

in professionele stelsels

Professionele systemen stellen zich in de eerste plaats tot doel het waarborgen
van de verworven levensstandaard; uitkeringsrecht en uitkeringshoogte zijn afhankelijk van het vroeger genoten loon en van vroegere arbeidsprestaties (loopbaanjaren in de pensioensector, arbeidsdagen in desectoren arbeidsongeschiktheid en werkloosheid).
Om, naast de verworven levensstandaard ook een minimuminkomen te
waarborgen werden de loongekoppelde uitkeringen in sommige landen minimaal begrensd. Dit was bijv. het geval in de Nederlandse Werknemersverzekeringen waar er een 'netto-netto-koppeling' bestaat tussen de laagste sociale uitkeringen en het wettelijk minimumloon. De pensioenuitkeringen kennen in
Luxemburg en in Italieeen minimumdrempel; voorde 'oude' pensioenen is ook
in Belgie en in Duitsland een minimum voorzien. De werkloosheidsuitkeringen
zijn minimaal begrensd in Belgie en Frankrijk (allocation de base), maar bijv.
niet in Duitsland. Het Franse en Belgische systeem voorzien ook minima in de
ziekte- en invaliditeitsverzekering.
In de meeste sociale zekerheidssystemen is er echter geen sprake van een
uniforme minimumregeling. Dit is enkel het geval in de Nederlandse werknemersverzekeringen waar voor alle risico's de minima op dezelfde wijze met het
wettelijk minimumloon gekoppeld zijn. In de andere landen gelden niet voor
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alle risico's minima; bovendien zijn de verschillen tussen de wel bestaande minimale vervangingsuitkeringen veelal aanzienlijk. In het Belgische systeem b.v.
voorzien de verzekeringsstelsels voor werknemers hogere minima dan de stelsels voor zelfstandigen, terwijl de minima in geval van werkloosheid bijv. lager
zijn dan de minimumpensioenuitkeringen.
De minimale uitkeringen in professionele systemen hebben tot doel het
waarborgen van een minimaal inkomen aan personen die omwille van het recente karakter van de regelinggeew volledige verzekeringsrechten hebben kunnen opbouwen (bijv. de minimumpensioenen in Duitsland en Belgie) enerzijds,
aan personen met een laag arbeidsinkomen maar met een normale terwerkstelling anderzijds.
Deze minima hebben aldus absolute waarde maar blijven gekoppeld aan
vroegere arbeidsprestaties. Personen met een onvolledige loopbaan of slechts
deeltijds tewerkgestelden hebben veelal geen recht op het volledige minimumbedrag, wel op een zeker aandeel ervan (afhankelijk van de berekeningswijze).
De band tussen het gewaarborgd minimum en de vroegere arbeidsprestaties ('normale tewerkstelling') is doorgaans minder sterk in minimumpensioenregelingen. In Luxemburg en in Italie bijv. wordt een minimumpensioen gewaarborgd aan eenieder die minstens 10 resp. 15 loopbaanjaren kan bewijzen.
'Normale tewerkstelling' als minimumuitkeringsvoorwaarde weegt echter zeer
zwaar door in de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, deels
omdat dag- en geen maandbedragen worden gewaarborgd, deels omdat een
voldoendc aantal arbeidsdagen, -uren of-inkomen in de referteperiode moeten
kunnen bewezen worden om aanspraak te kunnen maken op de minimumuitkering. Het belang van deze koppeling blijkt bijv. uit het feit dat in Belgie ongeveer
een vierde van de werkloosheidsuitkeringen lager zijn dan het bedrag van het
minimum voor een samenwonende.

B

Minimumbescherming

in algemene stelsels

Het principe van de economische binding weegt minder zwaar in sociale verzekeringsstelsels van het universele type. Deze systemen streven in eerste instantie
een minimumbescherming na voor een zo groot mogelijk decl van de bevolking.
De uitkeringen zijn in deze systemen niet loongekoppeld maar wel forfaitair van
aard.
Hoewel het personele toepassingsgebied zeer ruim is, is ook in deze algemene stelsels niet iedereen gerechtigd op een uitkering. In het Britse National
Insurance System bijv. geldt de verzekeringsplicht (d.w.z. minimale financiele
bijdrage tot het systeem) als uitkeringsvoorwaarde, terwijl in de Nederlandse
Volksverzekeringen de economische binding (onderworpen zijn geweest aan de
loonbelasting) als voorwaarde tot uitkeringsrecht wordt gesteld.
Ook de hoogte van de minimumbescherming is afhankelijk van de financiele bijdrage tot het systeem of van de economische binding. In de Nederlandse
Volksverzekeringen bijv. wordt het pensioenbedrag (AOW) met 1% verminderd per jaar met normale tewerkstelling, terwijl de arbeidsongeschiktheidsuit44
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keringen als percentage van het vroeger genoten loon worden berekend indien
dat loon lager was dan de standaard berekeningsbasis. In Groot-Brittannie is
het forfaitaire pensioenbedrag afhankelijk van het aantal bijdragestortingen; de
uitkering kan tot 25% lager zijn dan het basisbedrag.

C

De noodzaak van een algemeen vangnet

1. De ontoereikendheid van de minimumbescherming in sociale verzekeringssystemen is, algemeen, het gevolg van het feit dat met gefractioneerde risico's op
individuele basis wordt gewerkt en dat dus geen rekening wordt gehouden met
de specifieke, individuele omstandigheden waarin huishoudens leven en m.n.
met de cumulatie van risico's op gezinsniveau. De problematische kant van de
sociale zekerheid, aan de uitkeringszijde, is de ongunstige positie van een ruime
groep personen of huishoudens met zwakke sociale eigenschappen (op gebied
van afkomst, onderwijs, beroepskwalificatie, leeftijd en gezinssamenstelling)
die te lage sociale uitkeringen ontvangen en vaak administratief of juridisch
moeilijkheden ondervinden om hun rechten te verkrijgen.
2. Meer specifiek is de ontoereikendheid van de sociale verzekeringssystemen
het gevolg van te beperkte rechten en te lage uitkeringen. Dit vloeit voort uit de
nog sterke (en vanuit incentive to work motieven onvermijdelijke) economische
binding (in termen van financiele bijdrage tot het systeem of in termen van geleverde arbeidsprestaties), zowel bij het verkrijgen van een uitkeringsrecht als bij
het vaststellen van het uitkerings(minimum)bedrag.
Door deze economische binding kunnen personen die onvoldoende hebben bijgedragen tot de financiering van het systeem of personen die geen voldoende arbeidsprestaties kunnen bewijzen geen of slechts in beperkte mate beroep doen op uitkeringen. Zo zijn personen zonder arbeidsverleden veelal
(schoolverlaters vormen in bepaalde landen en in sommige sectoren een uitzondering) niet gerechtigd op een vervangingsinkomen (tenzij via afgeleide rechten
in de pensioensector); hetzelfde geldt voor personen die niet beantwoorden aan
de voorwaarden m.b.t. tewerkgestclde of verzekerde perioden. In sommige landen is ook de duur van de bescherming beperkt (zie bijv. de werkloosheidsuitkeringen in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannie) en in kategoriaal (professioneel en volgens risico's) opgebouwde SZ-stelsels is bovendien de kans om
tussen de mazen van het administratieve net te vallen niet onaanzienlijk, vooral
bij gefragmenteerde arbeids- en gezinsloopbanen (Council of Europe, 1982).
Naast het probleem van te beperkte rechten stelt zich, voor uitkeringsgerechtigden, het probleem van te lage uitkeringen.
Dit probleem stelt zich in de eerste plaats in professionele, loongekoppelde
stelsels die geen minimumdrempels voorzien t.a.v. personen die geen volledige
rechten kunnen laten gelden (onvolledige loopbanen en deeltijds tewerkgestelden) alsmede t.a.v. personen met lage arbeidsinkomens.
In professionele stelsels die wel in minimumuitkeringen voorzien en in forfaitaire algemene verzekeringsstelsels heeft het probleem van te lage uitkeringen
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essentieel te maken met het feit dat de voorziene minima op zicb aan de lage
kant zijn, vooral voor eeninkomensgezinnen. Dit is een gevolg van de boge kostprijs van een universele bescberming op individuele basis (d.w.z. een systeem
waarin aan ieder individu een minimaal inkomen wordt gewaarborgd, afgezien
van andere gezinsinkomsten). Het Britse voorbeeld is hierbij tekenend: de bijdragen die mede het universeel karakter van de uitkeringen moesten helpen verantwoorden werden zo laag gehouden dat de uitkeringen het niveau van het
bestaansminimum niet konden bereiken. Evenals de meeste demograntsystemen wordt het Brits National Insurance System daarom onderaan gesteund
door bijstandssystemen en bovenaan aangevuld met loongekoppelde uitkeringen. Omgekeerd werd in Nederland, onder druk van de hoge kostprijs van de
(vrij hoge) minimumbescherming op individuele basis, het begrip 'echte minima' ingevoerd: de uitkeringen van personen die naast het minimum nog over
andere gezinsinkomsten kunnen beschikken werden verlaagd terwijl eenmalige
uitkeringen ten behoeve van de zg. 'echte minima' (een- of meerpersoonshuishoudens, die alleen van een minimuminkomen moeten leven) werden ingevoerd
(F.G van den Heuvel, 1983).
Het probleem van de te lage minima wordt nog versterkt door de koppeling van de minimale vervangingsuitkeringen aan vroegere arbeidsprestaties of
bijdragebetalingen. Hierdoor zijn de toch al lage gewaarborgde uitkeringen al
vlug te laag voor 'onregelmatige werknemers' of 'niet-normaal tewerkgestelden' (d.w.z. personen met onvolledige loopbanen en deeltijds tewerkgestelden).
3. Het gecombineerde probleem van te lage uitkeringen en te beperkte rechten
verklaart de ontoereikendheid van sociale verzekeringsstelsels voor o.a. eeninkomensgezinnen, alleenstaande moeders, gebroken gezinnen, alleenstaande
vrouwen en, meer algemeen, alle kategorieen van niet-normaal tewerkgestelden. Het laat zich aanzien dat o.i.v. ingrijpende maatschappelijke evoluties,
zoals de herverdeling van de beschikbare arbeid en de wijzigingen in degezinssituatie het aantal uitkeringstrekkers dat slechts beperkte rechten heeft opgebouwd in de toekomst nog zal toenemen. Hierdoor zal het probleem van te beperkte rechten en te lage uitkeringen nog scherper gesteld worden.
De sociale zekerheidssystemen zullen zich aan deze evolutie moeten aanpassen. Maar de veelheid in de opduikende vormen van arbeidsduurverkorting
belooft voor problemen te zorgen op het vlak van de economische binding van
de minimumbescherming, d.w.z. met betrekking tot de te stellen voorwaarden
inzake verzekerde of tewerkgestelde perioden (D. Baroin & J. Loos, 1982).
Wellicht nog belangrijker is de evolutie betreffende de gezinssituatie. De
toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, de toename van het aantal echtscheidingen, de afname van dehuwelijksbereidheid —ook na echtscheiding —en
de toename van het aantal niet-huwelijksc samenlevingsverbanden bedreigen
de minimumbeschermingsfunctie van sociale verzekeringen op drieerlei wijze.
De wijzigingen in de gezinsvorming waarvan sprake vertalen zich in een
sterke groei van gezinstypes waarvoor het probleem van te beperkte rechten en
te lage uitkeringen zeer acuut is, te weten eenoudergezinnen en alleenstaanden,
d.w.z. eeninkomensgezinnen waar veelal vrouwen die geen of slechts gefrag46
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menteerde rechten hebben opgebouwd de enige kostwinner zijn.
Door de toenemende instabiliteit van gezinsverbanden wordt bovendien
een der belangrijkste basisprincipes van de werking van de sociale zekerheid,
met name de indirecte bescherming via de gezinseenheid (systeem van afgeleide
rechten), in belangrijke mate aangetast. Zo is bijv. bekend dat gefragmenteerde
gezinslevens, net als gefragmenteerde beroepsloopbanen, de kans om tussen de
mazen van het administratieve net te vallen aanzienlijk verhogen. Getuige hiervan bijv. het grote aantal eenoudergezinnen die moeilijkheden ondervinden om
hun rechten te laten gelden in de kinderbijslagsector. Ook de toepasbaarheid
van het systeem der afgeleide rechten in de pensioensector (met o.a. de problemen inzake pensioenrechten voor uit de echt gescheiden vrouwen) en de hanteerbaarheid van een niet-discriminerende juridische gezinsnotie (hoe kunnen
niet-huwelijkse samenlevingsverbanden juridisch gevat worden?) worden onder druk van de gewijzigde gezinsomstandigheden bemoeilijkt.
4. Uit het voorgaande volgt dat het sociale verzekeringssysteem dient gecompleteerd te worden met een systeem van minimale inkomenswaarborging, als algemeen vangnet om aan ieder huishouden een minimale levensstandaard te waarborgen, zonder enige economische binding en rekening houdend met de specifieke, individuele omstandigheden waarin huishoudens leven.
Theoretisch kan zulk systeem twee vormen aannemen:
— ofwel een onvoorwaardelijk basisinkomen zonder onderzoek naar de bestaansmiddelen, voor iedereen of voor bepaalde kategorieen (bijv. bejaarden
in demograntsystemen), (eventueel) wegbelast bij aanwezigheid van andere
gezinsinkomsten, al dan niet ingebouwd doorheen het stelsel der vervangingsuitkeringen;
- ofwel een gewaarborgd minimuminkomen ter dekking van een (individuele) bestaande en bewezen behoeftetoestand (inkomenstekort), dat subsidiair is aan alle mogelijke andere vormen van inkomensverwerving en toegekend (dit volgt uit het voorgaande) na een onderzoek naar bestaansmiddelen.

3

De minimumbescherming in demogrant- en
bijstandsstelsels

De minimumbescherming in demogrant- en in bijstandssystemen onderscheidt
zich van de bescherming in sociale verzekeringssystemen door de afwezigheid
van de economische binding als voorwaarde tot uitkeringsrecht en uitkeringshoogte. In demograntsystemen is de bescherming onvoorwaardelijk; aan iedere
persoon die een minimum aantal jaren ingezeten is wordt eenzelfde forfaitair
minimum gewaarborgd. Sociale bijstandssystemen daarentegen zijn gestoeld
op het principe van het bestaansmiddelenonderzoek d.w.z. dat de uitkering afhankelijk is van de individuele inkomensvoorwaarde.
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A

Minimumbescherming

in demograntsystemen

Demogrante beschermingsvormen bestaan in de Scandinavische landen, in Canada, Nieuw-Zeeland en in IJsland ten behoeve van bejaarden en invaliden.
De ontoereikendbeid van de minimumbescherming in demograntsystemen
is een gevolg van het (noodzakelijkerwijze) lage peil der uitkeringen ten gevolge
van de hoge kostprijs van een universele bescherming op individuele basis.
Algemeen geldt het probleem van de te lage uitkeringen in de mate dat, bij
ontstentenis van loongekoppelde vervangingsinkomens, de stopzetting van een
beroepsaktiviteit een zeer grote val in inkomen teweegbrengt. Vandaar dat in de
meeste landen het principe werd aanvaard dat de basisbescherming dient gecompleteerd te worden met gedifferentieerde, loongekoppelde uitkeringen. In
Zweden, Finland en Canada bijv. ontstonden getrapte pensioenstelsels waar de
basispensioenen aangevuld worden met een complementair stelsel. De uitkeringen zijn er functie van de betaalde bijdragen die op hun beurt gerelateerd zijn
aan het arbeidsinkomen.
Specifiek geldt het probleem der lage uitkeringen voor eeninkomensgezinnen. In het algemeen vloeit de ontoereikendheid voort uit het feit dat demograntsystemen (evenals verzekeringssystemen) met gefractioneerde risico's op
individuele basis werken en geen rekening houden met de specifieke omstandigheden waarin huishoudens leven. Teneinde meer rekening te houden met de gezinssituatie worden de meeste individuele basisuitkeringen daarom gemodaliseerd (zie bijv. de 'allocation pour conjoint' in het Canadese systeem (F.L. Paltiel, 1982) en de procentuele verhogingen van de uitkeringen voor kinderen ten
laste, en aangevuld met incometested uitkeringen ten behoeve van (vooral) eeninkomensgezinnen en hulpbehoevenden (getuige hiervan bijv. het Finse systeem).

B

Minimumbescherming

in sociale bijstandssystemen

Sociale verzekeringsstelsels en demograntsystemen worden onderaan gesteund
door sociale bijstandssystemen die dienst doen als algemeen en ultiem vangnet.
Deze systemen zijn subsidiair van aard (d.w.z. dat ze enkel in werking worden
gesteld als alle andere arbeids-, vermogens- en sociale zekerheidsinkomsten van
de leefeenheid uitgeput zijn) en de bijstandsverlening veronderstelt een onderzoek naar de bestaansmiddelen.
Theoretisch kunnen bijstandssystemen verschillen naargelang de beschermde bevolkingskategoriecn en/of risico's (algemene versus categoriale bijstandssystemen), naargelang de toegang en de uitkering wettelijk vastgelegd
zijn dan wel afhankelijk van de discretionaire bevoegdheid van de uitkeringsinstanties (nationaal minimum gewaarborgd, discretionair in uitkering, discretionair in toegang en uitkering) en naargelang er wordt voorzien in een minimale
basisuitkering (vervangingsinkomens) en/of in een bovenminimale aanpassingsuitkering (of inkomenssupplementen) om bepaalde specifieke of uitzonderlijke behoeften te dekken. In volgend schema werden de Duitse, Britse, Ne48
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derlandse, Franse en Belgische bijstandssystemen volgens deze criteria in kaart
gebracht. (B. Schulte, 1983; R. Hauser, 1983; R. Lawson, 1979; Council of
Europe, 1982.)

1

Overzicht van de bijstandssystemen in Duitsland, Groot-Brittannie,
Nederland, Frankrijk en Belgie

a
Algemene en categoriale systemen
1. In vrijwel alle bestudeerde landen (uitgezonderd Frankrijk) vormt een algemeen nationaal wettelijk gewaarborgd minimuminkomen de basis van het bijstandssysteem:
— Algemene Bijstandswet (NL) en Wet op het Bestaansminimum (B)
— Hilfe zum Lebensunterhalt (D) (het gewaarborgde minimum varieert volgens de Lander maar de verschillen zijn zeer klein)
— Supplementary Benefits en Family Income Supplements (GB):
hoewel categoriaal van aand (SB enkel voor personen die niet full-time tewerkgesteld zijn en FIS enkel voor personen die full-time tewerkgesteld zijn
en kinderen ten laste hebben) worden ze meestal omwille van hun complementariteit onder algemeen gewaarborgde minimuminkomens gecatalogiseerd.
2. Frankrijk heeft een categoriaal bijstandssysteem. In dit systeem wordt niet
aan iedereen een minimum gewaarborgd maar enkel aan diegenen die behoren
tot een bepaalde categorie (bejaarden, zieken,...). Voorde verschillende categorieen en risico's gelden verschillende sociale levensminima.
Naast deze categoriale minima biedt de discretionaire 'Aide Facultative de
Bureaus d'Aide Sociale' een algemeen vangnet voor personen die niet tot een
van de categorieen behoren waarvoor een wettelijk gewaarborgd minimum is
voorzien.
3. Nederland en Belgie combineren een algemeen gewaarborgd minimum met
categoriale gewaarborgde minima. De basis van het systeem wordt gevormd
door een universeel gewaarborgd minimum maar naast dit univcrsele minimum
bestaan voor bepaalde categorieen en/of risico's aparte, soms meer gunstige
wettelijk gewaarborgde minima:
— Rijksgroepregelingen in Nederland: deze regelingen die aanvankelijk meer
rechtszekerheid boden dan de algemene bijstandsregelingen hebben echter
grotendeels hun reden van bestaan verloren door het universele karakter van
het ABW (slechts een klein aantal regelingen bieden grotere voordelen dan de
ABW).
— Gewaarborgd inkomen voor bejaarden en tegemoetkomingen voor mindervaliden in Belgie: de betekenis van deze systemen ligt voornamelijk in
meer soepele toegangsvoorwaarden (means-test).
— In de mate dat de zogenaamde 'Arbeitslosenhilfe' tot een bijstandssysteem kan gerekend worden combineert ook Duitsland een universele met een
categoriale bijstand. De 'Arbeitslosenhilfe' richt zich uitsluitend tot de tegen
de werkloosheid verzekerde bevolking en dient als vangnet voor personen die
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langer dan een jaar werkloos zijn (gedurende het eerste jaar werkloosheid
hebben zij recht op 'Arbeitslosengeld' in het kader van een verzekeringsstelsel). De toekenning geschiedt na een onderzoek naar de bestaansmiddelen;
het uitkeringsbedrag blijft echter loongekoppeld (52% van het vroegere
loon) en is niet minimaal begrensd.
b
Bovenminimale aanpassingsuitkeringen
De (algemeen of categoriaal) gewaarborgde minima dekken een genormaliseerde behoefte en stellen zich tot doel het garanderen van een minimale en geiiniformiseerde bestaanszekerheid.
Om rekening te houden met omstandigheden die wettelijk gedefinieerde
minimale en uniforme behoeften kunnen vergroten worden verschillende technieken gehanteerd:
1. Modalisering van de wettelijke basisuitkering
— modalisering naar de gezinssituatie:
in alle systemen worden hogere uitkeringen voorzien voor gezinshoofden,
sommige systemen houden bovendien rekening met het aantal kinderen en
hun leeftijd;
— het Britse systeem voorziet in hogere uitkeringen voor personen die in
een langdurige behoeftentoestand verkeren;
— sommige systemen voorzien procentuele verhogingen voor personen die
zich in een specifieke sociale situatie bevinden (gehandicapten, bejaarden,
eenoudergezinnen, zwangere vrouwen...).
2. Categoriale wettelijk gewaarborgde tegemoetkomingen
— categoriale systemen in de mate dat ze een hoger inkomen (kunnen) garanderen dan het universele minimum (gewaarborgd inkomen voor bejaarden en tegemoetkomingen voor mindervaliden in Belgie)
— specifieke tegemoetkomingen (geldelijke of in natura) voor bepaalde categorieen en/of risico's (bijv. bepaalde vormen van 'Aide Sociale' in Frankrijk,
'Hilfe in besonderen Lebenslagen' in Duitsland, 'Gewaarborgde kinderbijslag' in Belgie).
3. Discretionaire tegemoetkomingen (in geld of in natura). Steunverlening door
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn in Belgie, bijzondere bestaanskosten in Nederland, additional requirements in GB, toeslagen op 'Hilfe
zum Lebensunterhalt'.
c
Algemene tendenzen in de evolutie
1. De evolutie van bijstandssystemen wordt gekenmerkt door een tendens naar
grotere rechtszekerheid, meer universaliteit en uniformiteit. Deze evolutie tekent zich af op drie niveaus. Vooreerst door het afnemend belang van discretionaire stelsels ten voordele van gewaarborgde minima. Alle bestudeerde landen
beschikken over (algemeen of categoriaal) gewaarborgde minima; discretionaire systemen blijven wel als ultiem en geindividualiseerd vangnet bestaan, hetzij
voor het verlenen van een basisuitkering (d.i. vooral belangrijk in het Franse
categoriale systeem), hetzij voor het verlenen van een bovenminimale aanpassingsuitkering wanneer een specifieke of uitzonderlijke behoefte ontstaat die
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niet gedekt wordt door het universele of categoriale minimum.
Vervolgens op het niveau van de discretionaire stelsels door schematisering van risico's, strakkere reglementering en administratieve versmelting met
de gewaarborgde minima. Categorieen en/of risico's die aanleiding kunnen geven tot een minimale of bovenminimale discretionaire uitkering worden veelal
(zij het niet exhaustief) wettelijk vastgelegd. Hierdoor beperkt de discretionaire
bevoegdheid zich meer en meer tot het vaststellen van de uitkeringshoogte. Bovendien wordt de uitkering van het gewaarborgde minimum en van het discretionaire minimum in de meeste landen door dezelfde instantie geregeld.
Tenslotte op het niveau van de gewaarborgde minima door de afname van
het belang van categoriale systemen ten voordele van algemene (nationale) systemen.
Enkel in Frankrijk is er nog geen algemeen gewaarborgd minimum, in
Duitsland verdwijnt het verschil tussen de hoogte van de minima in de verschillende Lander, en de categoriale systemen in Belgie en (vooral) Nederland hebben grotendeels hun specificiteit verloren door het algemeen wettelijke minimum.
2. De tendens naar uniformisering en universalisering gaat gepaard met het inbouwen van positieve discriminatie ten voordele van bepaalde bevolkingscategorieen (bijv. eenoudergezinnen, bejaarden, gehandicapten,...), hetzij door het
modaliseren van de basisuitkeringen, hetzij door gewaarborgde tegemoetkomingen in het kader van categoriale regelingen (sterk uitgebouwd in het Duitse
systeem), hetzij door tegemoetkomingen in het kader van discretionaire regelingen. In sommige landen is bovendien het principe aanvaard dat bijstandssystemen ten behoeve van sommige bevolkingscategorieen, naast het waarborgen
van een minimale levensstandaard tevens moeten instaan voor bovenminimale
behoeften (d.w.z. behoeften die de wettelijk erkende minimale en geiiniformiseerde basisbehoeften overschrijden) teneinde behoeftigen de kans te geven zich
te integreren in de arbeidsmarkt om zodoende terug voor eigen onderhoud in te
staan ('Hilfe zur Selbsthilfe'). Dit principe kreeg bijv. uitwerking in het Duitse
systeem 'Hilfe in besonderen Lebenslagen' (waar de 'bestaansminima' tot zesmaal hoger liggen dan deze van de universele bijstand) en in de Deense hervormingen van 1974 waardoor een onderscheid werd ingevoerd tussen 'langdurige
bijstandsverlening' voor personen waarvoor de (her)inschakeling in de arbeidsmarkt onmogelijk is enerzijds en de 'tijdelijke bijstandsverleningen' voor personen die, mits herorientering terug ingeschakeld kunnen worden in het normale
sociaal-economische leven. Voor deze categorieen worden hogere uitkeringen
voorzien die nauwer aansluiten bij de individuele behoeften (B. Schulte, 1983).
3. De tendens naar uniformisering en universalisering gaat tenslotte gepaard
met de centralisering van de beleidsvoering (dit wil ook zeggen nationaal geiiniformiseerde minima) en van de financiering (financiering uit algemene, nationale middelen en steeds minder door gemeenten en andere lokale overheden).
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2

De ontoereikendheid van bijstandssystemen

Hoewel het recht op een minimuminkomen in de meeste landen wettelijk vastgelegd is en hoewel vrijwel overal uniforme en universele uitkeringen worden
gegarandeerd, wordt de ontoereikendheid van de bestaande bijstandssystemen
algemeen erkend (K. Cooke & S. Baldwin, 1984; A. Deacon & J. Bradshaw,
1983; J.C. Brown, 1984; R. Lawson, 1980). De oorzaken van deze ontoereikendheid (die in belangrijke mate, zoniet helemaal, systeeminherent zijn) betreffen het te lage niveau van de uitkeringen alsook de non-take up of het stigmatiserend karakter van het bestaansmiddelenonderzoek.
1. De finaliteit van alle bijstandssystemen is het waarborgen van een socio-cultureel of conventioneel minimuminkomen. Het niveau van de minimumbescherming blijft evenwel in de meeste landen ontoereikend, en dit ondanks het
feit dat sedert het begin van de jaren '60 de minimumnormen een opwaartse
beweging hebben gekend (deels door de verhoging van de uitkeringen, deels
door de versoepeling van de toekenningsvoorwaarden).
Met betrekking tot het vaststellen van de hoogte van de wettelijke armoedelijn kunnen twee benaderingen onderscheiden worden: een consumptieve benadering in het Duitse en Britse systeem ('Korf-methode' waarbij de armoedelijn gelijk is aan de prijs van een minimaal noodzakelijk geacht consumptiepakket) enerzijds en de inkomensbenadering anderzijds. Aangezien uiteindelijk
steeds op min of meer arbitraire wijze gezocht wordt naar een niveau dat algemeen aanvaard wordt als overeenstemmende met de noodzakelijke minimale
bestaanszekerheid is het resultaat van beide benaderingen zeer gelijklopend.
Fundamenteler is het onderscheid tussen systemen die, refererend naar desincentive to work effects, de gewaarborgde minima expliciet onder het niveau
houden van de wettelijke minimumlonen (zie bijv. Belgie en Duitsland) enerzijds en het Nederlandse systeem waar het wettelijk bestaansminimum (evenals
de minimale sociale zekerheidsuitkeringen) gelijkgesteld wordt aan het wettelijk minimumloon (zg. 'netto-netto koppeling') anderzijds. Deze koppeling resulteert uiteraard in een aanzienlijk hoger beschermingsniveau. Het Nederlands
gewaarborgd minimuminkomen bedraagt iets meer dan 50% van het gemiddeld brutoloon van arbeiders terwijl de minima in de omringende landen varieren van 30 tot 40% van dit gemiddeld brutoloon.
2. In hoeverre is het beschermingsniveau in bijstandssystemen nu toereikend om
aan eenieder een behoorlijk welzijnsniveau te waarborgen? Zonder verder in te
gaan op de verschillende benaderingswijzen m.b.t. het (wetenschappelijk) vaststellen van armoedegrenzen, d.w.z. de inkomensgrenzen waaronder men geacht
wordt in een situatie van armoede te verkeren kan men voor Belgie en GrootBrittannie de hoogte van het wettelijke bestaansminimum vergelijken met (wetenschappelijke) armoedegrenzen resp. de sociale levensminima, zoals berekend door het Centrum voor Sociaal Beleid (Antwerpen) en met de door Townsend gedefinieerde 'deprivation standard'. (Ter indicatie kan gezegd dat de
hoogte van de Belgische en Britse minima in vergelijking met de gangbare mini52
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ma in andere West-Europese landen, een tussenpositie innemen (Council of Europe, 1982; R. Lawson, 1979; voor een overzicht van de verschillende armoededrempels, cfr. J.M. Hagenaars & B.M.S. van Praag, 1985).
In het onderzoek betreffende de Belgische situatie werden voor een zestal
gezinstypes de minimale uitkeringsbedragen en de sociale levensminima uitgedrukt in procent van het nationaal inkomen per hoofd en per maand. De vergelijking leert dat enkel de minima voor de gezinstypes van bejaarden (dank zij de
relatief lage sociale levensminima voor de bejaarden) de (strenge) sociale levensminima benaderen. Voor de gezinstypes van aktieven, en vooral voor de gezinnen met kinderen blijven de uitkeerbare bedragen evenwel afgetekend onder het
strenge sociale levensminimum liggen. Uit de vergelijking van de hoogte van de
Britse Supplementary Benefits met de armoedegrenzen zoals gedefinieerd door
Townsend (deprivation standard) kan een gelijkaardige conclusie getrokken
worden. Voor alle gezinstypes blijven de Supplementary Benefit Scale Rates onder het niveau van de 'deprivation standard' (P. Townsend, 1979).
De minimale uitkeringen zijn veelal eveneens te laag om personen de kans
te geven zich in het normale sociaal-economische leven (en m.n. in de arbeidsmarkt) te integreren. Vandaar dat in sommige landen het (belangrijke) principe
werd aanvaard (en geconcretiseerd) dat bijstandssystemen, naast het waarborgen van een minimale levensstandaard tevens moeten instaan voor (sommige)
bovenminimale behoeften teneinde de (her)-intreding in de arbeidsmarkt mogelijk te maken ('Aide au demarrage, Hilfe zur Selbsthilfe').
3. Naast het probleem van de lage uitkeringsbedragen kampen bijstandssystemen met het probleem van de zgn. 'non-take up\ Onderzoek in Groot-Brittannie en in Duitsland wees uit dat, als gevolg van het stigmatiserend karakter van
het bestaansmiddelenonderzoek, van onwetendheid, complexiteit en administratieve ondoorzichtigheid van de systemen, niet onaanzienlijke aantallen geen
aanvraag tot bijstandsverlening indienen. De take-up van Supplementary Benefits zou ongeveer 70% bedragen (en slechts 65% binnen de groep gepensioneerden en 6 3 % binnen dc groep zieken en invaliden); de opname van 'Family Income Supplements' wordt evenals de opname van 'Sozialhilfe' in Duitsland op
ongeveer 50% geraamd (A. Deacon & J. Bradshaw, 1983; J.C. Brown, 1984).

4

Concrete voorstellen

Het verdient aanbeveling geen afzonderlijke regeling van gewaarborgde minimuminkomens op te zetten maar de bestaande systemen - die potentieel reeds
de elementen voor een praktische oplossing in zich bevatten - verder uit te bouwen zodat ze deze waarborg effectief kunnen waarmaken.
Twee actuele voorstellen voor de uitbouw van een apart systeem (de negatieve inkomstenbelasting en de universele uitkeringen of basisinkomen) zijn in
onze ogen veeleer abstracte modellen dan werkzame oplossingen (Vleminckx,
1979,1980; De Kam, 1982; Stroeken, 1984; WRR, 1985; La Revue Nouvelle,
1985).
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Nederland en Belgie kennen regelingen waardoor de minimale inkomenswaarborging in feite reeds in belangrijke mate verwezenlijkt is. In andere Europese landen staat men, althans op gebied van uitgewerkte wettelijke regelingen,
minder ver. Wei wordt dit punt algemeen beschouwd als een prioriteit in het
sociale zekerheidsbeleid (Hauser, 1983,1983; Schulte, 1983,1985,1985). Wij
sommen hieronder een aantal principes op die dienstig zouden kunnen zijn.
l.In de verschillende sectoren der sociale verzekeringen moeten minimale
uitkeringen worden voorzien die kunnen toegekend worden zelfs in geval van
onvolledige rechten, en dit zonder onderzoek naar de bestaansmiddelen.
2. Als vangnet moeten dezelfde minimumuitkeringen voorzien worden in
het systeem van sociale bijstand, hier dan wel met onderzoek van de bestaansmiddelen.
3. Vanuit administratief standpunt moet er een organisatorische band gelegd worden tussen de sociale verzekering en de sociale bijstand ten einde de
betrokkene toe te laten zijn rechten op een eenvoudige wijze te doen gelden.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit voorstel geenszins beoogt de sociale zekerheid terug te dringen tot op het niveau van de bijstand, maar integendeel de bijstand gradueel wil optillen tot op het niveau van de sociale zekerheid.
4. De aanpassing van de hoogte van het gewaarborgde minimuminkomen
aan de differentiele behoeften kan op twee wijzen gebeuren. De eerste techniek is de gezinsmodulering: het gewaarborgd minimuminkomen wordt gemoduleerd op basis van het familiaal statuut van het huishouden, het aantal
personen ten laste, het aantal inkomens en de supplementen voor gehandicapte gezinsleden. De tweede techniek is de categorale modulering, dit wil
zeggen aparte stelsels van gewaarborgde minimumuitkeringen voor gepensioneerden, gehandicapten, enz.
5. Omwille van de verschillende middelen, levenswijzen en percepties van
armoede is het onmogelijk een uniform en onweerlegbaar normatief minimuminkomen vast te leggen voor de Europese Gemeenschap. Er is anderzijds
ook geen algemeen aanvaarde methode voor het bepalen van een socio-vitaal
minimuminkomen (of poverty line).
Er bestaan verschillende wetenschappelijke methodes om de armoedegrens
vast te stellen: de statistische methode (bijvoorbeeld 60% of 100% van het
nationaal inkomen per hoofd); de objectieve methode fkorf' met verbruiksgoederen); en de subjectieve methode (evaluatie door de betrokken bevolkingsgroep). Het is zeer wenselijk op het niveau van de Europese Gemeenschap onderzoek te organiseren naar de gemeenschappelijke bepaling van de
armoedegrenzen en meting van het aantal armen (Deleeck e.a., 1980; Van
Praag, 1982; Hagenaars, 1985; Janssens, 1985; Boer e.a., 1985).
Welke armoedegrens uiteindelijk weerhouden wordt is en blijft een politieke
beslissing. Deze officiele armoedegrens en haar berekeningswijze zou in de
wetgeving moeten opgenomen worden, zodat (buiten eenmalige politieke beslissingen) tevens automatische aanpassing van deze norm aan de evolutie
van de prijzen en van de welvaart kan voorzien worden.
6. In elk geval moeten de kinderbijslagen, gemoduleerd naar bepaalde ge-
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zinssituaties (o.a. gehandicapte kinderen, alleenstaande ouders) volkomen
universeel gegarandeerd worden.
7. Gegeven de verschillen in middelen, opvattingen en instituties is het onmogelijk voor de Europese Gemeenschap een gezamenlijke regeling voor een
gewaarborgd inkomen tot stand te brengen. Elke lidstaat moet dit doel bereiken op haar eigen manier. Dit sluit echter geenszins uit dat op niveau van de
Europese Gemeenschap zelf moet gestreefd worden naar een gezamenlijke
actie en strategic met het oog op een minimale kwalitatieve en institutionele
harmonisatie van de gewaarborgde minimuminkomensregelingen. Deze minimale harmonisatie moet zich richten op het principe van waarborging, op
gelijkwaardige normen (de bedragen dienen vastgelegd op nationaal niveau)
en op de toekenningsvoorwaarden. Sommigen denken bovendien aan een
Europees Fonds dat zou tussenkomen ten voordele van lidstaten die het gewaarborgd minimuminkomen wensen in te voeren. Dit fonds zou de uitdrukking zijn van de concrete en effectieve Europese solidariteit in de strijd tegen
de armoede.
Met het gewaarborgd minimuminkomen staan we ver van de traditionele sociale verzekeringen. Ook Veldkamp nam reeds Afscheid van de verzekeringsgedachte (1978).
Hooggeleerde Veldkamp, Waarde Gerard, Goede Vriend, met genoegen bied ik
U deze overwegingen aan, in herinnering aan onze vriendschap en samenwerking die groeide en steviger werd in de loop van vele jaren. Ik ben U hiervoor
oprecht zeer erkentelijk. Uit het feit dat U destijds afscheid nam van de verzekeringsgedachte kan men a contrario afleiden dat U geen afscheid neemt van de
sociale zekerheid. Ik wens dat voor U, ik hoop dit voor ons.
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The Disciplinary Function of Social
Security Law: A Note on British
Practice

PAUL O ' H I G G I N S *

Discussion of the functions1 or objectives2 of social security law tend to concentrate 3 on the income redistributive effects of the system of social security, on the
contribution made to social justice by ensuring a basic minimum income to
those in need. Indeed in one university course in a distinguished English university social security law is combined with the study of income tax law because of
the essentially similar role of the two branches of the law in contributing to a
redistribution of income. Historically of course it is acknowledged that there
are other factors involved in the establishment of systems of social security. We
all apparently are aware that Bismarck's introduction of a scheme of compulsory state insurance in 1883 was not unconnected with the rise of a marxist
Social Democratic Party in the German Empire.
The purpose of this note is to draw attention to the fact that the rules of
British social security law do recognise other functions and objectives than
those concerned purely with guaranteeing a minimum income.
If one considers the origins of British social security law, which still have left
their indelible marks upon current rules and the attitudes which go with them,
we find that the Elizabethan Poor Law system from 1601 onwards was concerned with a number of different issues. First of all it was a public order
measure designed to reduce the threat to society from the poor. The close relationship between rules for the poor and the maintenance of public order and
Fellow of Christ's College, Cambridge, UK.
1. By functions is meant the role objectively played by rules in real life.
2. By objectives is meant the goal intended by those who formulated the rules to be achieved
by the rules in real life.
3. This is evidenced by the only two serious textbooks on British social security law, namely
Harry Calvert, Social Security Law (2nd ed., London, 1978), and A.I. Ogus and E.M. Barendt,
The Law of Social Security (2nd ed., London, 1982).
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the protection of the established social and political order from threat or even
from criticism is all pervasive in the history of British law. It is no accident either
that the dissolution of the monasteries in 1539, where a form of relief for the
poor was available, was followed by the first modern statute providing for censorship of the drama 4 or that the statute which was the basis for theatrical censorship between 1737 and 1843 s was called 'A Bill to explain and amend so
much of an Act made in the 12th year of the reign of Queen Anne intituled, An
Act for reforming the laws relating to rogues, vagabonds, and sturdy beggars,
and vagrants, and sending them whither they ought to be sent, as relates to the
common players of interludes.' The exclusion even under modern democratic
reforms in the early twentieth century of persons who had received Poor Relief
from an ability to play a full part in the democratic process, when otherwise
qualified to do so on the grounds of ownership of property, and the savage use
of the criminal law to control the poor under the Vagrancy Act 1824, may be
due as much to the fear of the 'have's' for the 'have nots' as to the reality of any
threat to the social order from the poor.
The Poor Law system secondly was designed to control and regulate the
labour market. Until the early nineteenth century it provided a system of compulsory apprenticeship for the young; it provided for the regulation of the price
of labour by magistrates fixing wages to be paid, and provided for compulsory
labour by the able-bodied.
Thirdly the Poor Law system sought to compel people to work by other
means when compulsory labour fell into disfavour, by ensuring through the application of the principle of 'lesser elegibility' that those out of work received
less support by way of income from the Poor Law system than the level of wages
they might have expected to earn had they been in employment. The notion that
people will not work unless forced by one means or another to do so remains
one of the fundamental principles of the modern British social security system,
and is a prime reason for the level of social security payments under the present
British government. High, some would say adequate, social security bennefit
levels are seen as distorting the operation of the labour market.
Fourthly, for those unable to work trough old age or infirmity the Poor
Law system provided a very modest possibility of some degree of support.
Fundamentally what has changed since the abolition of the Poor Law system
after the Second World War and its replacement by the modern British social
security system is partly a matter of perception. The maintenance function of
the system is seen as paramount. Little if any attention is paid to the role of
social security in preserving social order or to its disciplinary function.
By the disciplinary function of social security law has two related aspects.
The first is what might fairly be called the collective or class aspect of the system.
That is to say that the rules are designed to lessen the threat to social order posed
by large masses of dissatisfied workers and also to lessen their ability to engage
4. See Richard Findlater, Theatrical Censorship in Britain (London, 1968), p. 16.
5. See John Palmer, The Censor and the Theatres (London, 1912), p. 35.
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in successful strike action against employers. Secondly there is the individual
disciplinary function of the rules to ensure that individuals remain at work, behave in certain approved ways while at work, and if absent from work owing to
illness or injury return to work as soon as is practicable.
Let me first say something about the collective or class disciplinary function of social security law. The first feature of this is at the provision of a reasonable level of income maintenance appears to have the function of encouraging
acceptance by workers of the prevailing social system. This is backed up by the
rules of social security law which weaken the ability of workers to take effective
industrial action against employers. Under the old Poor Law system strikers
who were able bodied could not receive any Poor Law benefit unless through
prolonged absence of wages they became ill and were no longer able-bodied.
Their dependents could, if in need, receive Poor Law benefit.6 This position was
duplicated and extended in the period 1946 to 1980 by legislation which provided that while no employment benefit was payable to those out of work by
reason of a trade dispute at their place work 7 , dependents of people so disqualified for unemployment benefit could in case of a gap between their resources
and their needs (ignoring the needs of the disqualified member of the family)
have the gap filled by payment of Supplementary Benefit8, and exceptionally if
the persons disqualified were in desperate straights they could receive 'urgent
needs' payment under the Supplementary Benefits scheme.
Almost unnoticed by commentators was the extension of the disqualification of strikers under the Poor Law system from benefit to the disqualification
of all workers whether strikers or not, whether locked out or not, who were out
of work because of a trade dispute at their place of work. 9 This had the effect of
depriving those who were opposed to industrial action equally of benefit with
those who were actively engaged in the industrial battle so as to build up a pressure on the activists to settle their dispute with the employer rapidly. A regular
phenomenon on the television screens in Britain for many years have been
groups of people, often wives of men disqualified but not themselves 'activists',
demanding an end to a particular strike.
By the Social Security Act (No. 2) 1980 the present British Government sought
to increase the effectiveness of social security law as a means of curbing industrial action by workers. 10 First of all in the assessment of the amount payable to
the dependents of workers out of work by reason of a trade dispute, after sett6. See John Gennard, Financing Strikers (London, 1977), p. 19 and Attorney General v. Guardians of the Poor of Merthyr Tydfil Union [1900] 1 Ch.516.
7. National Insurance Act 1965, section 22 (2). Now replaced by Social Security Act 1975,
section 19 (1).
X. Ministry of Social Security Act 1966, section 11, replaced by Supplementary Benefits Act
1976, section 8.
9. Thus the otherwise excellent work by M.S. Rowell 8c A.M. Wilton, The Law of Supplementary Benefits (London, 1982) constantly uses the word 'striker' as though it were synonymous
with 'person out of work by reason of a trade dispute at their place of work.'
10. See M. Partington, 'Unemployment, industrial conflict and social security', Industrial Law
Journal, Vol. 9 (1980), pp. 243-253.
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ling the amount necessary to keep body and soul together (the gap between resources and needs for food, fuel, light etc.) a further notional amount was to
be deducted from the sum to be paid. During the Miners' Strike in 1985, this
amount was £ 1 6 . n To put it crudely but accurately hunger and destitution
were to be used deliberately against the families of those disqualified as a means
of encouraging them to settle the dispute and return to work. Further no exceptional or urgent need payments could be made to those disqualified or their
dependents. A series of detailed regulations were adopted very exceptionally to
allow such payments to be made. For example no urgent case payment could be
made to meet the maternity expenses of any family unit of which one member
was disqualified under the trade dispute rules unless the woman had given birth
after commencement of the disqualification and the strike had lasted for eleven
weeks since the birth. 12 One is revolted by the kind of thinking that lies behind
this rule.
The trade dispute disqualifiction is carried very far into areas of social security entitlement one would not have expected. Thus the parents of a young
person over 16 undergoing fulltime training are entitled to family allowance in
respect of the trainee; but if the training is interrupted and temporarily cannot
continue on account of industrial conflict in which the young person need take
no part his parents cannot receive family allowance during the period of interruption. 13 Under recent legislation an employer is obliged to pay, on behalf of
the Department of Health and Social Security, Statutory Sick Pay to any worker
off work on account of illness for up to 28 weeks. If there is a stoppage of work
which began before the illness occurred and which continues because of industrial conflict during illness no Statutory Sick Pay is payable. 14
If we turn to the individual disciplinary function of the rules of British social
security law we find an elaborate system of rules designed to penalise workers
for various forms of misconduct. If we look at the rare cases nowadays where
British workers receive a slighter better rate of benefit on account of being injured as a result of a work related accident15, where the accident was due to the
worker's own misconduct, such as wilful disregard of an instruction by the employer or of a safety rule, then the benefit is not payable at the higher rate. Sickness benefit is not payable for up to six weeks where the illness or injury suffered
11. See generally Chris Jones & Tony Novak, 'Welfare against the workers: Benefits as a political weapon', in Huw Beynon, Digging Deeper: Issues in the Miners' Strike (London, 1985), at
pp. 87-100. The authors quote a report of a Conservative Party policy group to the effect 'the
greatest deterrent to any strike... would be to cut off the money supply to the strikers.'
12. Supplementary Benefit (Trade Disputes and Recovery from Earning) Regulations 1980, reg.
7(1). See also M.S. Rowell & A.M. Wilton, op.cit., pp. 162-165.
13.R.(F) 2/61, a decision of a National Insurance Commissioner (now called Social Security
Commissioner) who decides disputed claims to social security benefits.
14. Employer's Guide to Statutory Sick Pay (Department of Health & Social Security, 1986,
Leaflet NI.227), para. 67. Of course such a worker is entitled instead to ordinary sickness benefit but few are aware of this fact.
15. See note by Professor T.M. Partington in Industrial Law journal vol. 12 (1983), at pp.
265-266.
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by the worker was due to their own misconduct (the one exception to this is
venereal disease).16 Conduct by a worker which retards his or her recovery from
illness or injury, and hence delays return to work, disqualifies the worker concerned from sickness benefit.17 Where a worker loses employment trough misconduct or leaves their employment in their own initiative 'without just cause',
again they are disqualified fr6m receiving unemployment benefit for up to six
weeks. 18 These rules operate to support employer instructions — so dismissal for
refusing to comply with the employer's own disciplinary rules leads to disqualification for unemployment benefit. A worker who fails to utilise the grievance
procedure established by collective bargaining and instead leaves the job because of dissatisfaction with conditions will lose unemployment benefit because
it is misconduct not to use the internal remedies open to a worker and leaving
without using such procedures is leaving employment without just cause.
We thus see that British social security law apparently seeks to influence the
behaviour of workers both collectively and individually so that they conduct
themselves in a way which threatens neither social nor industrial good order.
The efficacy of such rules has not yet been the subject of detailed research to
ascertain how far in fact workers' conduct is affected by the rules. It is clear
however that British social security law constitutes one of several bodies of rules
which have the apparent object of disciplining workers. I suspect that these
rules are paralleled by the rules of many other national systems of social security
law.

16. Social Security (Unemployment, Sickness and Invalidity Benefit) Regulations (S.I. 1975 No
564), reg. 12.
17. See a decision of a National Insurance Commissioner, R(S) 21/52.
18. Social Security Act 1975, section 20 (1).
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De verzekeringsgedachte in de sociale
zekerheid

BERT DE JONG*

1

Afscheid van de verzekeringsgedachte

In 1978 nam Veldkamp, sprekende over het oneigenlijk gebruik van het begrip
verzekering in het Nederlandse systeem van sociale zekerheid, afscheid van de
verzekeringsgedachte. Hij baseerde dit afscheid op het ontbreken van het onderscheidend vermogen van de grens tussen sociale verzekering enerzijds en sociale zorg of sociale voorzicning anderzijds. Voor verzekering karakteristieke
relaties, door Veldkamp als causaliteitsverhoudingen aangeduid, tussen premie
en prestatie, tussen risico en prestatie en tussen risico en premie zouden tot een
zodanig minimum zijn teruggebracht, dat van verzekering niet meer gesproken
ZOLI kunnen worden. Wat beoogd is met het gebruik van de term verzekering en
(tot op zekere hoogte) van de verzekeringsvorm, is niet meer of minder dan het
leggen van een bijzondere verantwoordelijkheid bij degenen die betrokken zijn
bij de sociale zekerheid — traditioneel werkgevers en werknemers — door een
speciaal heffingssysteem en door een organisatiestelsel waarbij de bclanghebbenden zijn betrokken; aldus Veldkamp. Hieraan vasthoudend leek het hem
van belang in het systeem van de sociale zekerheid af te stappen van het gekunstelde verzekeringsbegrip om daardoor ruimte te scheppen voor een meer coherent en vereenvoudigd systeem. Vanuit deze gedachtengang zouden heffingsgrondslagen en prestatiegrondslagen ieder zelfstandig op hun wezenlijke sociaal-economische betekenis en werking beschouwd kunnen worden, zowel
naar hun draagkracht als op hun kostenbetekenis. Ontkoppeling van heffingsen prestatiegrondslagen maakt beiderzijds aanzienlijke vereenvoudigingen mogelijk; zij kunnen, anders dan in een 'verzekeringssysteem', los van elkaar instrumented uitgcwerkt worden. Afscheid nemen van verzekering en causaliteit
kan een welkom betekenen aan een meer menselijk stelsel van sociale zekerheid,
* Voorzitter Sociale Verzekeringsraad, Zoetermeer; Faculteit der Rechrsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.
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waarin belangrijke beginselen uit de sociale verzekering van het verleden zich
beter zullen kunnen manifesteren. Woorden, ontleend aan Veldkamps oratie in
1978.'
Van der Ven heeft in zijn bespreking van deze oratie gezegd, dat het Veldkamp meer gaat om het uitzwaaien van de equivalentiegedachte dan om het
afscheid van de verzekeringsgedachte in termen van causaliteit. Het gaat Veldkamp om sociale zekerheid in termen van solidariteit.2

2

Veranderingen in het sociale zekerheidsstelsel

Na Veldkamps afscheid van de verzekeringsgedachte hebben zich op het terrein
van de sociale zekerheid belangwekkende ontwikkelingen voorgedaan. De
vraag rijst dan ook of er in de ontwikkeling van de sociale zekerheid afscheid
genomen is van de verzekeringsgedachte.
Bij Wet van 6 december 1984, Stb. 622 en bij Wet van 28 maart 1985, Stb.
180, is met de invoering van gelijke behandeling van mannen en vrouwen de
AOW ingrijpend gewijzigd en zijn de andere volksverzekeringen in verband
hiermede aangepast. Blijkens zijn Advies over gelijke behandeling van mannen
en vrouwen in de AOW was de SER van oordeel 'dat de AOW het karakter als
volksverzekering dient te blijven behouden. Dit houdt in dat de verzekeringsplicht in beginsel is afgeleid van het ingezetenschap en dat de opbouw van pensioenrechten geschiedt op basis van de verzekerde tijdvakken, ongeacht of de
verzekerde premie heeft betaald, voor zover de verzekerde ten aanzien van de
premiebetaling niet schuldig nalatig is geweest. Voorts blijft gehandhaafd dat
voor het recht op uitkering ingevolge de AOW wordt uitgegaan van een veronderstelde inkomensderving...'. 3
Het ontwerp van wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, en de
ontwerpen van wet inzake interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf en inzake medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden bevatten belangrijke veranderingen in het Nederlandse stelsel van ziektekostenverzekeringen. De drie genoemde wetsvoorstellen beogen vooral acute knelpunten weg te nemen. Deze wetgeving moet gezien
worden in het kader van een meer fundamentele herziening van het stelsel van
ziektekostenverzekeringen: de structuur van het stelsel in het algemeen en van
de verplichte ziekenverzekering in het bijzonder in verband met de toetreding
van anderen dan werknemers tot de verplichte verzekering als gevolg van de
zojuist genoemde wetgeving.4 Noch uit de kabinetsplannen, noch uit de beoor1. G.M.J. Veldkamp, Afscheid van de verzekeringsgedachte, Over het oneigenlijk gebruik van
het begrip verzekering in het Nederlands systeem van sociale zekerheid, Klu wer, Deventer, 1978.
2. J.J.M. van der Ven, SMA 1979, biz. 440-442.
3.SER-advies 84/02, biz. 19.
4. Kamerstukken 18972 19010; vgl. de adviezen van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid; het SER-advies over niet-verplicht verzekerde uitkeringsgerechtigden, in het bijzonder
bejaarden, in de ziektekostenverzekeringen 84/17; het ZFR-advies wet toegang ziektekostenver-
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deling hiervan in de adviesorganen, noch uit de parlementaire behandeling van
wetgeving inzake de ziektekostenverzekeringen en de bestuurlijke structuur op
het terrein van de gezondheidszorg vallen aanwijzingen af te leiden, dat de verzekeringsgrondslag voor voorzieningen inzake de ziektekosten verlaten zou
zijn.
In zijn advies over hoofdlijnen van een gewijzigd stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid neemt de SER bij de nadere uitwerking en vormgeving van het stelsel o.a. de volgende uitgangspunten in acht:
'In lijn met de historische ontwikkeling dient de verzekeringsgedachte als vormgevend beginsel voor het stelsel van sociale zekerheid bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid te worden gehandhaafd. Deze verzekeringsgedachte zal
waar mogelijk dienen te worden versterkt, onder meer ten aanzien van de sociale zekerheid bij langdurige werkloosheid.' En: 'De keuze voor handhaving en
versterking van de verzekeringsgedachte impliceert een streven naar equivalence of evenredigheid tussen premieverplichtingen, risico's en prestaties'. 5 De
Memorie van Toelichting bij de nieuwe Werkloosheidswet verklaart, dat de
nieuwe WW een verzekering zal regelen tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid, en aldus gebaseerd zal zijn op het verzekeringsprincipe. Er wordt zoveel
mogelijk gestreefd naar equivalentie - evenwicht tussen premiebetaling en uitkeringsrecht — en, mede in verband daarmee, naar individuele uitkeringsrechten. Voorts vermeldt de MvT, dat in verband met het streven naar equivalentie
afgezien is van invoering van een zogenaamd glijdende schaal, dat is een lager
uitkeringspercentage naarmate het verdiende loon hoger was. Een dergelijk systeem maakt alleen dan geen inbreuk op de equivalentie, indien ook aan de premiekant een glijdende schaal wordt ingevoerd. De equivalentie in de nieuwe
WW wordt voorts bevorderd doordat daarin niet meer is opgenomen een zogenaamde minimumdagloonregeling, een regeling die voorkomt dat bij loonderving het inkomen daalt onder het relevante sociale minimum. Minimumdagloonregelingen zullen plaats maken voor een uniforme en afzonderlijke regeling, de Toeslagenwet.6 Voldoende reden dus (het afscheid van) de verzekeringsgedachte aan een nader onderzoek te onderwerpen.

3

Sociale verzekering en sociale zekerheid

Sociale verzekering is geen doel op zichzelf, maar een middel dat sociale zekerheid tot doel heeft. Van der Ven omschreef sociale zekerheid als de toestand van
de maatschappij waarin ieder lid van de samenleving, althans materieel, geborzekering 1984/269; het ZFR-advies lastenverevening oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekcrden 1984/270; het SER-advies over het stelsel van ziektekostenverzekeringen en de
bestuurlijke structuur op het terrein van degezondheidsz.org en het ZFR-advies herstructurering
verplichte ziekenfondsverzekering in het kader van de wijzigingen in het stelsel van ziektekostenverzekeringen, beide uit het voorjaar van 1986.
5. SER-advies 84/16, biz. 52-53; zie ook het vervolgadvies van de SER 85/16, biz. 11-12.
6. Kamerstukken 19261, nr. 3, biz. 4-5.
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gen is. Sociale zekerheid is pas bereikt bij integratie op zijn minst in stoffelijk
opzicht van alle leden van een gegeven rechtsgemeenschap in het maatschappelijk leven.7 Bepalend voor de sociale zekerheid is de relatie of de breuk in de
relatie tussen arbeid en inkomen, met het accent, maar geen exclusief accent op
inkomensbescherming; ook persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing behoren tot de doeleinden van de sociale zekerheid.8 Tot het sociaal zekerheidsrecht worden gewoonlijk gerekend de sociale verzekeringswetgeving, de wetgeving inzake sociale voorzieningen en de bijstandswetgeving. Gelet op het tweede lid enerzijds en het derde lid anderzijds van artikel 20 van de Grondwet is het
grondwettelijke sociale zekerheidsbegrip enger: het omvat daar de sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen. Het communautaire sociale zekerheidsbegrip van de Europese Gemeenschappen is nog weer anders geschakeerd. Het
Verdrag nr. 102 betreffende minimumnormen van sociale zekerheid van de Internationale Arbeidsorganisatie kent tenslotte ook een eigen begrip sociale zekerheid.9 Veldkamp onderscheidt een begrip sociale zekerheid in enge en in ruime zin.10 In ruime zin omvat de sociale zekerheid het geheel van instellingen en
voorzieningen, dat erop gericht is een bepaald bestaansniveau te waarborgen.
Het omvat de sociale verzekeringen en andere sociale voorzieningen zoals de
bijstandsregelingen, subsidiestelsel voor woningbouw, werkgelegenheidssubsidies, huursubsidies. Steeds waar sprake is van arbeids- en inkomenscomplementariteit, arbeids- en inkomensgarantie en arbeids- en inkomenssubstitutie,
moet men spreken van sociale zekerheid (in ruime zin), aldus Veldkamp. Tot het
begrip sociale zekerheid in enge zin rekent hij de sociale verzekeringen en het
minimumloon en de minimumvakantie-uitkering, de complementaire sociale
voorzieningen, zoals neergelegd in de Wet Werkloosheidsvoorziening, de Wet
Sociale Werkvoorziening, de Beeldende Kunstenaarsregeling, de Algemene Bijstandswet en regelingen voor speciale groepen, alsmede het samenstel van daarmede samenhangende preventieve maatregelen.
Sociale verzekering is het geheel van die instellingen of maatregelen, welke
ten behoeve van een welbepaalde groep van personen een vooraf bepaald recht
op een prcstatie verschaffen in geval van intreden van omstandigheden, welke
voor hen alien als mogelijkheid dreigen en welke tot gevolg hebben hetzij dat
hun inkomen (m.n. in verband met hun arbeid) ophoudt of vermindert, hetzij
dat voor hen zeer moeilijk te dragen uitgaven noodzakelijk worden, hetzij beide. Levenbach oordeelde het voor sociale verzekering essentieel, dat een organisatie voor het dragen van risico voor een collectiviteit wordt getroffen, waardoor in bepaalde omschreven gevallen voor individuele kansdragers een omschreven recht op prestatie ontstaat. 11 Volgcns Veldkamp onderscheidt het ge7.J.J.M. van der Ven, Sociale Zekerheid - en verder (10 jaar Sociale Verzekeringsraad), SMA
1963, biz. 7-15, speciaal biz. 9.
8. E.P. de Jong, Over sociaal recht gesproken? Kluwer, Deventer, 1979, biz. 13-14.
9. Zie hierover ook H.I.. Bakels - 1.. Ophcikens, Schets van het Nederlands arbcidsrecht, 7e
druk, Kluwer, Deventer, 1986, biz. 292-293; G.M.J. Veldkamp, Schets van de leer van de sociale
zekerheid, Kluwer, Deventer, 1984, hoofdstuk 1; J.G.F.M. van Kessel, Sociale Zekerheid en
recht, Kluwer, Deventer, 1985, biz. 5-11 en de daar vermelde literatuur.
10. G.M.J. Veldkamp, Schets, biz. 16-17.
l l . M . G . Levenbach, Sociale Zekerheid, Sociaal Maandblad 1947, biz. 260-264; in gelijke zin
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bied van de sociale verzekering zich van andere onderdelen van de sociale zekerheid door een speciaal heffingensysteem en een organisatiebestel, waarin de belanghebbenden via hun eigen organisaties een belangrijke rol spelen. Tot het
begrip sociale verzekering worden gerekend de Algemene Ouderdomswet, Algemene Weduwen- en Wezenwet, Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, Algemene Kinderbijslagwet, Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Ziekenfondswet, Werkloosheidswet, Ziektewet en de daarbij behorende organisatie- en coordinatiewetgeving.
Het is duidelijk dat de betekenis van sociale verzekering in het geheel van
de sociale zekerheid afneemt, naarmate men het begrip sociale zekerheid ruimer
opvat. De verzekeringsgedachte in de sociale zekerheid wordt aldus ook van
geringer importantie. Immers, men brengt met een ruim gesteld begrip sociale
zekerheid allerlei prestaties van de verzorgingsstaat jegens zijn (individuele)
burgers onder de paraplu sociale zekerheid samen, ook al zijn regelingen waarop die prestaties berusten rechtstreeks vastgesteld vanuit het cultuur-, het onderwijs-, het volkshuisvestings-, het economisch, het milieu-, het arbeidsvoorwaarden-, het gezondheidszorg- of enig ander beleid. Het begrip sociale zekerheid verliest aldus echter, naar mijn oordeel, zijn onderscheidend vermogen.
Wat er van dit laatste zij, vastgesteld kan worden, dat voor andere risico's of
eventualiteiten, die het bestaansniveau of de ontplooiingskansen van een ingezetene of van een werknemer kunnen bedreigen, niet door middel van sociale
verzekering een voorziening is getroffen. In het verleden wel eens geopperde
denkbeelden rechtsbijstand aan individuele burgers, gevolgen van een echtscheiding of het voorzien in huishoudelijke hulp op de grondslag van een sociale
verzekering vorm te geven bleken nauwelijks realiteitswaarde te hebben.
In Nederland blijkt de sociale verzekeringswetgeving voorshands blijvend
en bij uitsluiting betrekking te hebben op voorzieningen terzake van arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebrek, werkloosheid, ouderdom, overlijden, ziektekosten, kindertal en moederschap. Gelet op de strekking van Veldkamps oratie kan de vraagstelling dan zijn: is in de achter ons liggende jaren afscheid genomen van de verzekeringsgedachte of is althans haar betekenis voor datgene wat
als sociale verzekering pleegt te worden aangemerkt geringer geworden! Deze
vraag vergt een uitwerking van de verzekeringsgedachte.

4

De verzekeringsgedachte

In het Ontwerp BW definieert artikel 7.17.1.1. verzekering als de overeenkomst
waarbij de verzekeraar zich tegen het genot van premie jegens zijn wederpartij,
de verzekeringnemer, tot het doen van een of meer uitkeringen verbindt, waarbij hetzij deze verbintenis hetzij de premiebetaling dan wel beide afhankelijk
zijn van een bij het sluiten van de overeenkomst voor partijen onzeker voorval.
I..J.M. de l.eede, Sociaal Verzekeringsrecht, Samsom - H.I). Tjeenk Willink, Alphen aan den
Rijn, 1985, biz. 20-23.
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Onder verwezenlijking van het risico wordt verstaan het zich voordoen van het
voorval waarvan de verplichting van de verzekeraar afhangt. Daarmede wordt
gelijkgesteld het aanbreken van het voor het doen van een uitkering bepaalde
tijdstip ook indien dit niet van een onzeker voorval afhangt.12 De zekerheid die
de verzekeraar biedt meestal in financiele termen, wordt als het ware gekocht:
de premie of de omslag. Deze is het equivalent van de kans dat het risico intreedt
plus een verhoging voor onkosten, reservering en winst. Abstraheert men van
het element 'overeenkomst' in de zojuist gegeven definitie, dan hebben de sociale verzekering en de particuliere privaatrechtelijke verzekering veel gemeenschappelijk: het vooraf vaststaan van het recht van een verzekerde op een prestatie ten laste van de verzekeraar of het uitvoeringsorgaan wanneer een bepaalde omstandigheid intreedt of een bepaald tijdstip aanbreekt of een bepaald
voorval zich voordoet ten aanzien van die verzekerde. Dit gemeenschappelijke
element in de beide defenities is in de particuliere privaatrechtelijke verzekering
anders uitgewerkt dan in de sociale verzekering. In de sociale verzekering gaat
het in hoofdzaak om verplichte verzekering van rechtswege, hoewel de sociale
verzekering ook wel vrijwillige verzekeringen kent met een nagenoeg privaatrechtelijke grondslag. De particuliere privaatrechtelijke verzekering komtdoor
wilsovereenstemming van partijen tot stand, zij het dat in een enkel geval verzekering verplicht is. Behoudens uitzonderingen vormt dus het verplichte karakter van sociale verzekering een onderscheid ten opzichte van particuliere privaatrechtelijke verzekering. Dit onderscheid op zich tast de betekenis voor de
sociale verzekering van het gemeenschappelijke element in de definitie niet
aan. 13 Terzijde merk ik op, dat de juridische contractsvrijheid met betrekking
tot de particuliere privaatrechtelijke verzekering realiter gering is. Met dat onderscheid hangt samen, dat particulier niet of niet tegen aanvaardbare premies
te verzekeren risico's, als bijvoorbeeld kortdurende arbeidsongeschiktheid door
ziekte, kindertal en werkloosheid, de selectie in verzekering dus, in de sociale
verzekering verzekerbaar blijken te zijn door het grote draagvlak ervan als gevolg van het verplichte karakter. Het verplichte karakter van de sociale verzekering voorkomt autoselectie in de verzekering: individueel gunstige en ongunstige risico's worden verevend. Degenen dienaarobjectieveof subjectievemaatstaf gunstige risico's lopen kunnen zich niet aan de verzekering onttrekken; aldus wordt voorkomen dat de verzekering uiteindelijk te duur wordt voor degenen die ongunstige risico's lopen. Men kan zich niet om enigerlei reden aan de
verplichte sociale verzekering onttrekken.
Anders dan in de particuliere privaatrechtelijke verzekering is voor de sociale verzekering kenmerkend de directe koppeling tussen verzekeringsgrondslag en premieheffing. Er is slechts premie verschuldigd over het inkomen, het
loon of de uitkering waarop de verzekering steunt. Premie wordt uitgedrukt in
12. Het viel mij op, dat in oudere literatuur waarin de verzekeringsgedachte in de sociale verzekering aan de orde is, volstaan wordt met een verwijzing naar artikel 246 WvK, dat slechts
betrekking heeft op deschadeverzekering en nietopdelevensverzekering; vgl. ook G.M.J. Veldkamp, Schets, biz. 23. Artikel 7.17.1.1 ziet op beide verzekeringsvormen; zie Toelichting, biz.
1159-1160.
13. Vgl. Levenbach, I.e.
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een percentage daarvan en voorzover de wet dat toelaat of daartoe verplicht
direct daarop ingehouden.
Hoewel het premie-element buiten de definitie van sociale verzekering is
gebleven, kennen alle sociale verzekeringen financiering door middel van premiebetaling. Een verband tussen premie en prestatie, tussen prestatie en risico
en tussen risico en premie is kenmerkend voor verzekering. Voor de particuliere
verzekering is op deze punten het ruilevenwicht, de ruilsamenhang, het synallagma kenmerkend.
De doeleinden van de sociale verzekering als onderdeel van de sociale zekerheid worden niet, althans niet zonder meer beoogd met particuliere verzekering. Met het oog op die doeleinden is het beroep op de solidariteit van de kring
van verzekerden ingevolge de sociale verzekeringswetgeving van andere aard
dan in de particuliere verzekering. Dit spreekt temeer wanneer men onderkent,
dat het overheidsbeleid ten aanzien van de sociale verzekering mede wordt bepaald vanuit andere beleidssectoren als het inkomensbeleid en het werkgelegenheidsbeleid.14

5

Verzekering en voorziening of bijstand

Alvorens wat nader in te gaan op het thema solidariteit en equivalentie vraagt de
afbakening van de verzekeringsgedachte tegenover de voorzienings- en bijstandsgedachte de aandacht. De relatie tussen risico en recht op prestatie is het
gemeenschappelijkc element in de definities van verzekering. Die relatie is ook
het kenmerk bij uitstek om de sociale verzekering te onderscheiden van een
voorzienings- of onderstandssysteem, aldus Deleeck.15 Naarmate een sociale
zekerheidsregeling meer tot minimumbescherming beperkt is, waarin een individueel onderzoek naar bestaansmiddelen is voorzien ter bepaling van de hoogte van de uitkering en welke gefinancierd wordt uit algemene overheidsmiddelen, is daarin het recht op een prestatie minder afhankelijk van een concreet
omschreven risico. De Algemene Bijstandswet en de Wet Sociale Werkvoorziening kennen geen risico-omschrijving op een soortgelijke wijze als in de sociale
verzekeringswetgeving. De omschrijving van de omstandigheden waaronder
een recht op prestatie ontstaat is algemener gesteld, terwijl de inhoud en omvang van de prestatie van individuele gevalskenmerken afhankelijk zijn.
Ten aanzien van de collecterende functie van de sociale verzekeringen, het
opbrengen van de middelen, is wel gesteld, dat deze niet meer onderscheiden
kan worden van belastingheffing ten behoeve van de algemene middelen en zeker niet van fiscale bestemmingsheffingen. In de argumenten voor deze stelling

14. Zie hierover de kritische opmerkingen van C.K.F. Nieuwenburg, Privatisering sociale zekerheid, in: Privatisering, raakvlakken tussen het sociale en het particuliere verzekeringsbedrijf,
NVA, Amersfoort, 1983, biz. 28-46, speciaal biz. 33-34 en 42-44.
15. H. Deleeck e.a., De sociale zekerheid tussen droom en daad; theorie, onderzoek, beleid,
Van Loghum Slaterus, Deventer-Antwerpen, 1980, biz. 75.
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wordt veelal onderstreept, dat de bijdragen aan sociale verzekeringen naar
draagkracht worden geheven en in toenemende mate de prestaties naar behoefte worden verleend. Dientengevolge zou een evenwichtige relatie tussen risico,
premie en prestatie ontbreken en zou de premieheffing beter gezien kunnen
worden als een fiscale (bestemings-)heffing.16 Hoewel erkend wordt, dat het
ruilevenwicht in die relatie in de sociale volksverzekering minder aanwezig is
dan in de sociale werknemersverzekering, is gelijkstelling van premie met een
fiscale heffing niet juist. De sociale verzekeringspremie is de prijs voor risicodekking, voor zekerheid. In haar distribuerende functie is voor de sociale verzekeringswetgeving uitgangspunt de erkenning van een directe, individuele prestatie te verlenen door het uitvoeringsorgaan ten gunste van verzekerden door
wie of ten behoeve van wie premie moet worden afgedragen. Bij belastingen
ontbreekt een aanspraak van de rechtsgenoot jegens de overheid op directe, individuele tegenprestaties. In het geval van de fiscale bestemmingsheffing staat
tegenover de betalingsverplichting evenmin een tegenprestatie van de overheid
jegens de individuele belastingplichtige17, terwijl men zich aan de kring van heffingsplichtigen kan onttrekken door geen gebruik te maken van de diensten
waartoe de heffing wordt aangewend (omroepbijdrage, rijkswegenfonds).
Wanneer de risico-omschrijving onderscheidend vermogen verliest en de
individueel bepaalde behoefte en draagkracht aan betekenis winnen, wordt het
verband tussen prijs en prestatie geringer. Aldus wordt de gelijkenis van sociale
verzekering met voorzienings- of bijstandssystemen groter. In die mate verliest
de verzekeringsgedachte aan relevantie.
Zelfbestuur op het gebied van beheer, toezicht en uitvoering alsmede adviserende bevoegdheden ten aanzien van het beleid tekenen de positie van de sociale verzekering in de verhouding tot de overheid. Organisatorisch zijn de kenmerken van het stelsel: publiekrechtelijke verzekeringen met van de overheidsfinancien gescheiden fondsen, gevoed door premieheffing, waarbij uitvoering en
beheer zijn opgedragen aan organen voortkomende uit de betrokken maatschappelijke belangengroepen. I8 De bescherming van fundamentele doeleinden
van het sociale zekerheidsstelsel is voor een deel gelegen in de relatieve autonomic van de organisatie van de sociale verzekering. Deze relatieve autonomic kan

16. Zie o.a. H.J. Hofstra, De financiering van de sociale zekerheid, SMA 1980, biz. 830-836
en WFR 1980, biz. 1261-1267; vgl. ook de goed gedocumenteerde literatuurstudie van het
VNO, Alternatieve heffingsgrondslagen voor het stelsel van sociale zekerheid. Den Haag, 1986.
17. Zie ook Ch.i'.A. Geppaart, Over verwantschap tussen sociaal verzekeringsrecht en belastmgrecht, WFR 1980, biz. 1267-1272 en SMA 1980, biz. 824-829.
18. Aan deze karakterisering doet niet af, dat de Algemene Rekenkamer ten aanzien van de
uitvocringsorganisatie van de sociale zekerheid is belast met dezelfde taken als deze kamer
krachtens de Comptabiliteitswct 1976 heeft ten aanzien van de rijksoverheid. Aldus is gewaarborgd dat sociale verzekeringsorganen als behecrders van langs publiekrechtelijke weg verkregen middelen worden onderworpen aan een onafhankelijke comptabele en doelmatigheidscontrole achteraf. Hierdoor is het zowel voor het parlement als voor de betrokken minister mogelijk
Om ieder voor zich zijn veranfwoordelijkheid voor de gang van zaken in de sociale verzekering te
nemen en waar te maken (vgl. ook SKR-advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering
84/12, biz. 44 e.v.)
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verdere vervreemding van de burger ten opzichte van het sociale verzekeringssysteem beperken.
Hierbij teken ik overigens nog aan, dat fiscalisering van de premieheffing
en integratie van premie- en belastingheffing gereserveerd tegemoet mogen
worden getreden om vervreemdingsverschijnselen te beperken en drukverschuivingen en inkomenseffecten daarvan beheersbaar te houden.

6

Equivalentie en solidariteit

In de adviesaanvrage aan SER en Emancipatieraad over de herziening van het
stelsel van sociale zekerheid komt onder het hoofdstuk uitgangspunten van het
stelsel van inkomensvervangende regelingen het begrippenpaar equivalentie en
solidariteit aan de orde. 19 Het begrip equivalentie wordt daar in relatie gebracht
met de loondervingsfunctie van de sociale verzekering. Equivalentie wordt aangeduid als evenredigheid tussen premiehoogte en uitkeringshoogte. In het
hoofdstuk over de loondervingsfunctie binnen de wettelijk verplichte sociale zekerheid wordt de equivalentie benadrukt zonder nadere definitie van het begrip. 20 In het hoofdstuk over de financiele effecten van de stelselherziening is in
de adviesaanvrage gesteld, dat gedurende de loondervingsperiode, gedurende
welke periode aanspraak bestaat op een aan het loon gerelateerde iiitkering, de
verzekeringsgedachte tot uitdrukking zou dienen te komen via het equivalentiebeginsel. Dit houdt, aldus de adviesaanvrage, in dat de lasten in deze periode
worden gefinancierd via een aan het loon gerelateerde premie.21
In het SER-advies is equivalentie bepaald als evenredigheid tussen premieverplichtingen, risico's en prestaties.22
In de MvT bij het ontwerp van een nieuwe Werkloosheidswet is equivalentie omschreven als het evenwicht tussen premiebetalingen uitkeringsrecht.23 In
dezelfde MvT verwerpt de regering een glijdende schaal aan de zijde van de uitkeringen met een berocp op de equivalentie, indien nietooken tegelijkertijdaan
de premiekant een glijdende schaal zou worden ingevoerd. Hier is dus een verband aangebracht tussen loon, premie en uitkering en wel met een accent op de
hoogte van loon, premie en uitkering. De equivalentie is in het regeringsstandpunt niet expliciet benaderd als een verband tussen de duur van de premiebetaling en de duur van het uitkeringsrecht, ofschoon deze benadering in dat standpunt niet is uitgesloten. Equivalentie gedefinieerd als evenredigheid tussen premieverplichtingen, risico's en prestaties geeft strikt genomen ruimte voor een
verband met de omvang van de dekking van het verzekerde risico en dus voor

19. Kamerstukken 17475,
20. Kamerstukken 17475,
21. Kamerstukken 17475,
22. SER-advies 84/16, biz.
23. Kamerstukken 19261,

nr. 6, biz. 8-9.
nr. 6, biz. 14-15 en 21-24.
nr. 6, biz. 52; vgl. SER-advies 84/16, biz. 127.
53; zie ook hierboven sub 2.
nr. 3, biz. 4.
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het duuraspect. 24 Met het equivalentiebegrip wordt dus een relatie gelegd tussen premiehoogte en inkomenshoogte enerzijds en tussen inkomenshoogte en
uitkeringshoogte anderzijds; in dat begrip verdraagt de rechtevenredigheid tussen premie en inkomen zich niet met een niet-rechtevenredigheid in de verhouding tussen inkomen en uitkering. Voorts kan onder het equivalentiebegrip ook
gebracht worden een relatie tussen de duur van de uitkering en de duur van de
verzekering. Een verschil tussen inkomen en uitkering vormt geen inbreuk op
het equivalentiebegrip. Wanneer de uitkering is losgemaakt van de hoogte van
het inkomen is er echter wel sprake van een inbreuk op de equivalentie indien
premie niet geent is op de hoogte van de uitkering of de omvang van de dekking,
maar op de hoogte van het inkomen. 25 In het aldus bepaalde equivalentiebeginsel wijkt de sociale verzekering niet principieel af van het ruilevenwicht in de
particuliere verzekering tussen premie en prestatie in relatie tot het verzekerde
risico.
Het begrip solidariteit dekt als vlag vele ladingen, zoals:
a. solidariteit van gezonden met zieken;
b. solidariteit van goede risico's met slechte risico's;
c. solidariteit van jongeren met ouderen;
d. solidariteit van alleenstaanden met gezinnen;
e. solidariteit van hogere inkomens met lagere inkomen. 26
Van solidariteit is in de sociale verzekeringsregelingen in het algemeen slechts
sprake in die zin, dat aan die regelingen inherent is een verplichte risicoverevening op zeker niveau binnen een bepaalde groep (alle werknemers, de bedrijfstak,
alle ingezetenen). Waar de minimumbehoeftefunctie van de sociale zekerheid
werkt, gaat het naast de solidariteit in eigen kring om de verantwoordelijkheid
van de gemeenschap als geheel. Die moet ervoor zorgen, dat haar leden worden
gevrijwaard tegen gebrek, op voorwaarde dat zij zelf het redelijke doen om zich
die vrijwaring te verschaffen. Solidariteit is daarom bij de minimumbehoeftefunctie een logisch uitgangspunt. De taak van vrijwaring tegen gebrek eist aandacht voor behoefte- en draagkrachtverschillen. Solidariteit kan echter niet
zonder meer worden gelijkgesteld met premie naar draagkracht. Ook een stelsel
met niet naar draagkracht, maar nomimaal bepaalde premies kent ontegenzeggelijk solidariteit. De uitspraak geen rekening te willen houden met inkomenspolitieke overwegingen terzake van een verzekering is niet hetzelfde als de uitspraak dat men geen rekening wenst te houden met solidariteit.27 Verzekering is
anno 1986 slechts mogelijk op basis van solidariteit. Het verschil tussen een
sociale en particuliere privaatrechtelijke verzekering wordt echter bepaald door
de reikwijdte van solidariteit, de richting waarin solidariteit is uitgezet. In sommige sociale verzekeringen (ziekenfondsverzekering, volksverzekeringen) is die
24. Vgl. C. Goedhart, Hoofdiijnen van de leer der openbare financien, derde druk, Stenfert
Kroese, Leiden, 1975, biz. 59 en biz. 81-83.
25. Vgl. J.C.P.A. van Esch, Openbare financien, rweede druk, FED, Deventer, 1974, biz. 113.
26. Zie Kamerstukken 18972, nr. 8, biz. 10; de definitiestudie van L. I.amers en B. le Blanc,
Sociale zekerheid in het perspectief van de solidariteit, SMA 1976, biz. 660-663 is van weinig
praktisch belang gebleken.
27. Vgl. Kamerstukken 18 972, nr. 8, biz. 10.
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solidariteit breder opgezet en werkt zij niet alleen horizontaal, zoals in particuliere verzekeringen het geval is, maar ook verticaal. 28
Het solidariteitsbeginsel houdt voor de sociale verzekering in, dat leden
van een bepaalde rechtsgemeenschap (werknemers, ingezetenen) de kosten van
de verzekering gezamenlijk dragen, terwijl de omvang van de aanspraken uit de
verzekering geen invloed heeft op de bijdrage in de kosten ervan (de premie),
deze wordt naar draagkracht bepaald.
Met betrekking tot het afscheid van de verzekeringsgedachte in de sociale
zekerheid is de vraag naar equivalentie en solidariteit er dus niet een van of... of,
maar van meer of minder. Naarmate het solidariteitsbeginsel aan betekenis
wint in reikwijdte en richting en het equivalentiebeginsel aan betekenis verliest
distantieert de sociale verzekering zich in dat opzicht van de verzekeringsgedachte zoals die in de particuliere privaatrechtelijke sfeer is ontwikkeld. Hierbij
moet wel bedacht worden, dat ook in deze laatste sfeer ontwikkelingen gaande
zijn. Met de op handen zijnde wetgeving op de toegang tot ziektekostenverzekeringen, de interne lastenverevening particuliere ziektekostenverzekeringsbedrijf
en de medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden worden elementen van solidariteit in de particuliere ziektekostenverzekering versterkt.29 In het bijzonder valt in dat verband nog te denken aan regelgeving met betrekking tot acceptatie, standaardpakket en de mogelijkheid tot het
beinvloeden van de maximumpremiestelling voor dat standaardpakket.

7

De verzekeringsgedachte anno 1986

Gewoonlijk wordt ten aanzien van de sociale volksverzekeringen gesteld, dat zij
hun grondslag vinden in het solidariteitsbeginsel, hoewel men erook elementen
in aantreft die voortvloeien uit het equivalentiebeginsel; ten aanzien van de sociale werknemersverzekeringen geldt het omgekeerde: het equivalentiebeginsel
als grondslag, hoewel cr ook elementen in worden aangetroffen, die door het
solidariteitsbeginsel kunnen worden verklaard.
In de sfeer van de volksverzekeringen AOW, AWW, AKW en AWBZ alsook bij de ZFW bestaat wel een rechtevenredige verhouding tussen premiehoogte en inkomenshoogte, maar niet tussen inkomenshoogte en uitkeringshoogte of prestatie-omvang. De omvang van de aanspraken houdt geen verband met het bedrag van de premie. De premieheffing geschiedt naar draagkracht, met een premievrije voet respectievelijk een premiereductie voor nietloontrekkenden met een laag inkomen. Het maximum-premie-inkomen vormt
een begrenzing van de gevraagde solidariteit. Ook de korting op prestaties bij
het schuldig nalatig zijn ten aanzien van de premiebetaling kan als zodanig worden beschouwd. Het uitkeringsrecht is afhankelijk van het intreden van een
concreet omschreven risico.
28.Vgl. Kamerstukken 17475, nr. 6, biz. 9.
29. Zie Kamerstukken 18972 en 19010.
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In hot kader van de AWBZ zijn er verstrekkingen aanwijsbaar die een onmiddellijk bevestigend antwoord op de vraag naar de omvang van het recht op
prestatie onmogelijk maken. Te denken valt aan de nict op voorhand vaststaande omvang van de AWBZ-verstrekkingen 'hulp vanwege een kruisvereniging'
en 'hulp vanwege een RIAGG'. 30 Bij het vaststaan van het recht op prestatie
bepalen capaciteitsbeperkingen aan de zijde van de hulpverlener mede de omvang van de verstrekking, zodat de risicodekking als zodanig gevaar loopt.
De AOW-, AWW- en AAW-uitkeringen zijn gerelateerd aan het relevante
minimumloon. Slechts wanneer er sprake is van een zekere feitelijke inkomensderving als gevolg van arbeidsongeschiktheid, kan er recht op AAW-uitkering
ontstaan. Voor de AAW wordt de afstand tussen het relevante minimumloon en
de hoogte van de grondslag waarnaar de uitkering wordt berekend mede bepaald door gezinsomstandigheden. Ten aanzien van verhogingen van de algemene grondslag wordt een inkomenstoets toegepast. De grondslag kan ook
worden verlaagd, indien de arbeidsongeschikte voor het intreden van arbeidsongeschiktheid in deeltijd werkzaam was. De uitbetaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beperkt indien de echtgeno(o)t(e) een arbeidsongeschiktheids- of AOW-uitkering ontvangt. In de AOW en de AAW is door de
verzelfstandiging van mannen en vrouwen de verzekeringsgedachte doorgezet.
ledere verzekerde heeft zelfstandig recht op uitkering. Deze verzelfstandiging is
eveneens ingevoerd voor de premieheffing. Voor het recht op AOW-pensioen
wordt uitgegaan van een veronderstelde inkomensderving. Het recht op een
toeslag op het AOW-pensioen is - op termijn — inkomensafhankelijk. Aldus
wordt het recht op de toeslag afhankelijk van behoefte aan de toeslag.
Uit het bovenstaande zou ik willen concluderen dat vanuit de prestatics
geredeneerd het verzekeringskarakter van de volksverzekeringen zich lijkt te
ontwikkelen in de richting van een voorzieningskarakter, hoewel er ook verschijnselen zijn die in een andere richting wijzen. Deze tendens wordt versterkt
wanneer het wel eens geopperde denkbeeld de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken zou worden gerealiseerd.
De volksverzekeringen worden uitsluitend uit premie gefinancierd, terwijl
voor de langlopende prestaties uit hoofde van de AOW thans meer dan in het
verleden mogclijkheden onderzocht worden van een stelsel van fondsvorming
in plaats van of in aanvulling op een omslagstelsel. In de sfeer van beheer, toezicht en organisatie is het zelfbestuur in de volksverzekering niet principled gewijzigd. Voor de volksverzekeringen concludeer ik dat in haar ontwikkeling in
het recente verleden de verzekeringsgedachte in financiering, organisatie, toezicht en beheer niet aan betekenis heeft vcrloren. Met name heeft de positie van
de (centrale) overheid daarin niet aan gewicht gewonnen. 31 Dat de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid tot een organisatie worden omgesmecd,
heeft voor de verzekeringsgedachte in termen van prestaties, beheer en financie-

30. Regionale lnstelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
31.Zie hierover ook SER-advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering (reorganisatie
aan de top) 84/12.
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ring geen gevolgen. 32 Toezichtstructuren worden eenvoudiger. Territoriale decentralisatie heeft als organisatieprincipe in de sociale verzekering haar betekenis verloren. Voor de verzekeringsgedachte was dit principe echter niet relevant.
In de sfeer van de werknemersverzekeringen ZW, WW en WAO is het
equivalentiebeginsel zoals hierboven omschreven bij voortduring van grote betekenis geweest. Argumenten ontleend aan dat beginsel hebben zwaarder gewogen dan argumenten ontleend aan het solidariteitsbeginsel. De stelselherziening
ten aanzien van werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidswetten knoopt vrijwel direct aan bij de klassieke verzekeringsgedachte. De beperkte risicoselectie
in ZW en WAO (art. 44 ZW, art. 18, tweede lid en art. 30 WAO) is niet ongedaan gemaakt. Door het schrappen van de verdisconteringsbepalingen in de
WAO en de AAW vertonen de arbeidsongeschiktheidswetten straks meer gelijkenis met particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dan tot op heden
het geval is. Beperkingen in de equivalentie door de gelding van minimumdagloonbepalingen in of krachtens de ZW, WAO en WW worden uit de sociale
verzekeringswetgeving weggenomen en overgeheveld naar een niet uit premieheffing, maar uit algemene middelen gefinancierde Toeslagenwet, die een recht
op prestatie kent al naar gelang gezinsomstandigheden en het inkomen van de
partner. Het terrein van de WWV, traditioneel als een sociale voorzieningswet
aangemerkt, wordt in het nieuwe stelsel onder de paraplu van de nieuwe Werkloosheidswet gebracht, die onmiskenbaar een sociale verzekeringswet is. De
WW richtte zich op het opvangen van min of meer normale conjunctuur- of
frictiewerkloosheid. De nieuwe WW zal ook dekking bieden voor de geldelijke
gevolgen van meer langdurige werkloosheid op de grondslag van een verzekering. De equivalentie wordt in de nieuwe WW versterkt door de toegenomen
betekenis van het arbeidsverleden voor de duur van het uitkeringsrecht. De glijdende schaal in werkloosheidsuitkeringen was bij de indiening van het wetsontwerp houdende een nieuwe WW reeds met een beroep op het equivalentiebeginsel verlaten. 33 De trapsgewijze afbouw van de werkloosheidsuitkering is in de
loop van de parlementaire behandeling op dezelfde overweging teruggenomen. 34
Het ontwerp van Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen heeft
in het nieuwe stelsel geen verzekeringskarakter.
De NWW, de WAO en de ZW blijven uit premie gefinancierd, zonderenige overheidsbijdrage. Met betrekking tot organisatie, toezicht en beheer treden
weliswaar belangrijke wijzigingen op, maar deze gaan veeleer in de richting van
versterking van het zelfbestuur, dan in versterking van de rol van de centrale
overheid. 35 Per saldo zou ik dus voor de sociale werknemersverzekeringen willen concluderen tot versterking van de verzekeringsgedachte.
32. Zie hierovcr SKR-advies over de positie van de Sociale Verzekeringsbank en de raden van
arbeid 86/02.
33. Zie hierboven sub 2.

34. Zie SER-advies 85/16, biz. 9-13 en de Nota naar aanleiding van het Eindverslag van het
voorstel van wet 19261 (nWW) onder punt 3.7.4.4.
35. Te verwachten valt een nieuwe Organisatiewet Sociale Verzekering overeenkomstig het
SER-advies 84/12.
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Slot

Afscheid van de verzekeringsgedachte? Ja, indien men daarmede wil zeggen, dat
voor nieuwe sociale behoeften niet naar het middel van sociale verzekering is
gegrepen, onder aantekening dat de reikwijdte van de verzekering ingevolge
de nieuwe WW een belangrijke uitbreiding ondergaat ten opzichte van de WW.
Ik aarzel als het gaat om de volksverzekeringen. Op basis van de ontwikkeling
sedert Veldkamps Leidse oratie valt de vraag ten aanzien van de volksverzekeringen niet eenduidig te beantwoorden. Ten aanzien van financiering, organisatie, toezicht en beheer van de volksverzekeringen kan op basis van de feiten niet
gezegd worden, dat de verzekeringsgedachte thans van geringer betekenis is dan
in 1978. Het antwoord voor de werknemersverzekeringen moet onmiskenbaar
ontkennend luiden. De betekenis van de verzekeringsgedachte is voor de werknemersverzekeringen stellig niet afgenomen.
Natuurlijk is een volstrekt andere benadering van de sociale zekerheid dan
op de grondslag van de verzekeringsgedachte mogelijk. Zo kan als benadering
worden gekozen, dat de overheid het aanbod van sociale zekerheid realiseert en
voor haar rekening neemt. Kenmerkend voor een dergelijk stelsel is de dominerende rol van de politieke en bureaucratische besluitvorming, waarbij de financiering uit de algemene middelen plaatsvindt en er geen directe relatie bestaat
tussen financiering enerzijds en risico en prestatie anderzijds. Een dergelijke benadering staat haaks op de historische ontwikkeling van het sociale verzekeringsstelsel en is strijdig met maatschappelijke opvattingen te dezen aanzien. Ik
zou trouwens ook niet goed weten welke meerwaarde aan de sociale zekerheid
zou toekomen indien de verzekeringsgedachte plaats zou maken voor de zojuist
aangeduide benadering. Sterker, de kans dat aan de sociale zekerheid vreemde
overwegingen haar kwaliteit en kwantiteit zouden bepalen, neemt in die benadering aanzienlijk toe. Het perspectief dat Veldkamp zag in het verlaten van de
verzekeringsgedachte acht ik uit het oogpunt van te bieden zekerheid bepaald
niet aanlokkelijk. Het instrumented uitwerken van prestatiestelsels enerzijds en
van financieringsstelsels anderzijds zonder een nauw verband daartussen acht
ik eerder een bedreiging van sociale zekerheid dan een waarborg voor sociale
zekerheid.36 Hoe dat ook zij, uit de feitelijke ontwikkeling blijkt, dat de verzekeringsgedachte voor de sociale zekerheid anno 1986 van wezenlijke betekenis is.
Niettemin, het tekent de creatieve geest van collega Veldkamp, dat hij zijn hoogleraarsambt in 1978 aanvaardde met een beoordeling van de verzekeringsgedachte in de sociale zekerheid, een gedachte die onmiskenbaar ten grondslag
was gelegd aan de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Ziekenfondswet, voor de totstandkoming waar-

36. Ook het WRR-rapport Waarborgen voor zekerheid, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1985, onderschrijft de verzekeringsgedachte (althans voor de werknemersverzekeringen: biz. 9). Vanuit
het oogpunt van bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, kan een
verzekeringsstelsel meer bescherming bieden dan een voorzieningsstelsel; zie hierover E.P. de
Jong, 'Verworven rechten' in de sociale zekerheid, BTSZ 1984, biz. 775 e.v.

78

VERZEKERINGSGEDACHTE IN DE SOCIALE ZEKERHEID

van hij als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verantwoordelijk is
geweest. 37 Sociale verzekering is niet slechts een technisch nuttig instrument tot
verwezeniijking van sociale zekerheid, maar evenzeer een middel dat principieel
juist is. 38

37. Voor de voorbereidiiig van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten heeft Veldkamp als
minister verantwoordelijkheid gedragen.
38.Vgl. G.M.J. Veldkamp, Individu en collectiviteit, SMA 1971, biz. 626-636, op biz. 628.
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Naar een meer systematische
aansluiting tussen het arbeidsrecht
en het sociaal zekerheidsrecht

JAN VAN KESSEL*

1

Inleiding

In deze bijdrage zal stilgestaan worden bij de vraag of als gevolg van het meer
uiteen groeien van het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht ook de traditionele aansluitingssystematiek tussen deze beide rechtsgebieden geen heroverweging verdient.
Overziet men de historie van het sociaal zekerheidsrecht dan valt een duidelijke arbeidsrechtelijke oorsprong waar te nemen.1 De eerste sociale zekerheidsregelingen beperkten zich in hun personele werkingssfeer geheel tot werknemers. Technisch werd aan de sociale zekerheid vorm gegeven door toepassing
van de verzekeringsbeginselen binnen het arbeidsrecht. Deze twee factoren verklaren ook dat het sociale zekerheidsrecht zich aanvankelijk in nauwe samenhang met het arbeidsrecht verder ontwikkelde en dat bij de formulering van de
rechtsregels veelvuldig is gcbruik gemaakt van arbeidsrechtelijke begrippen.
Met name als gevolg van de naoorlogse ontwikkelingen heeft de zelfstandige plaats van het sociaal zekerheidsrecht ten opzichte van het arbeidsrecht meer
en meer vorm gekregen. Van grote betekenis was de komst van de diverse volksverzekeringen en de Algemene Bijstandswet. Inherent aan deze ontwikkcling
Buitengewoon hooglcraar Sociaal Zekerheidsrecht Vakgroep Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.
1. Zie in dit verband met name:
- E.P. de Jong, Over sociaal recht gesproken, oratie, Amsterdam 1979, pag. 7-17.
- J. van Steenberge, Invloed van het sociaal zekerheidsrecht op het arbeidsrecht, opgenomen
in 'Raakvlakken tussen sociale zekerheid en andere rechtstakken', Brussel 1979, pag. 223-228.
- O. Vanachter, Naar een andere interpretatie van elementen uit hct arbeidsrecht onder invloed van het sociale zekerheidsrecht?, opgenomen in 'Raakvlakken tussen sociale zekerheid
en andere rechtstakken', Brussel 1979, pag. 229-242.
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was een uiteen groeien van de doelstellingen van de beide rechtsgebieden. Bij het
arbeidsrecht staat thans de regeling van de rechtspositie (lonen en arbeidsvoorwaarden) centraal voor degenen die in dienstbetrekking werkzaam zijn. Het sociaal zekerheidsrecht richt zich op het creeren van een toestand in de samenleving, waarbij ieder lid in redelijke mate verzekerd is van hulp en middelen gericht op voorkoming, herstel of vergoeding van menselijke schade. 2
Met de stelselherzieningsoperatie wordt deze zelfstandige positie van het
sociaal zekerheidsrecht in feite nog verder benadrukt. Met name de discussie
over de structuur en de uitgangspunten van het stelsel heeft daartoe in belangrijke mate bijgedragen. Wat opvalt is evenwel dat de aandacht zich vooralsnog in
hoofdzaak geconcentreerd heeft op de omvang van de aanspraken en nauwelijks op de verhouding tot het arbeidsrecht. Dit vormt overigens ook de reden
waarom juist op dit laatste stelselherzieningsaspect mijn bijdrage zich zal richten. Meer concreet betreft het de aansluiting tussen het arbeidsrecht en de sociale zekerheidsregelingen op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid.

2

Risicoverdeling en prioriteit van prestaties

Als hoofdregel bij ziekte geldt in het huidige recht dat de ziekengeldverzekering
prioriteit heeft in verhouding tot de loondoorbetalingsverplichting krachtens
art. 1638c BW. Ziekengeld mag immers op het loon in mindering gebracht worden. Overigens is art. 1638c BW van semi-dwingend recht. Mogelijk is dat de
loondoorbetalingsregeling, althans voor zover het niet betreft de verplichting
om gedurende een periode van zes weken het wettelijk minimumloon door te
betalen3, schriftelijk wordt uitgesloten, maar ook kan een langere verplichting
worden overeengekomen, die op zijn beurt via de ZW herverzekerd kan worden.4 Alsdan heeft de ZW volstrekte prioriteit, omdat geen loondoorbetalingsverplichting resteert. In geval van een eigen risicodrager zou men daarentegen
kunnen stellen dat in feite de prioriteit meer is gelegen bij de privaatrechtelijke
verplichtingen.5
Eveneens is sprake van prioriteit van de ziekengeldverzekering in vergelijking tot de schadevcrgoeding krachtens het BW. Bij de vaststelling van deze
schadevergoeding dient de rechter immers rekening te houden met de aanspraken, voortvloeiende uit de ZW (art. 52). Wei heeft de bedrijfsverenigingeen verhaalsrecht met betrekking tot het uitgekeerde ziekengeld op degene, die in verband met het veroorzaken van de schade jegens de verzekerde tot schadevergoe2. Vgl. mijn inaugurate rede 'Sociaal zekerheid en recht', opgenomen in 'Sociale zekerheid en
rechtsbeleid, Deventer 1985, pag. 13-15.
3. In het ontwerp-lnvoeringswet stelselherziening wordt voorgesteld art. 1638c BW in deze zin
te wijzigen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19383, nr. 2, Hoofdstuk V11I).
4. Vgl. W.J.P.M. Fase, Besparingen ten laste van de zieke werknemer, SMA januari 1985,
40ste jaargang nr. 1, pag. 3-8.
5. Art. 10a Organisatiewet Sociale Verzekering.
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ding is gehouden (art. 52a). Ten aanzien van de werkgever en de collega-werknemer is dit laatste alleen het geval indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid (art. 52b).
Anders dan bij ziekte heeft de wetgever geen bepaling in het BW opgenomen voor het mogelijk samengaan van een loondoorbetalingsverplichting en
een WAO/AAW-uitkering. In de optiek van de wetgever doet zich deze situatie
ook niet voor: loondoorbetaling vindt slechts plaats gedurende betrekkelijk
korte tijd. Wordt evenwel bij CAO een langere doorbetalingsperiode afgesproken, waarbij mogelijk ook de WAO-/AAW-uitkering enige tijd parallel kan lopen, dan geldt eveneens prioriteit voor het sociaal zekerheidsrecht, zodat praktisch sprake is van een aanvulling door de werkgever op de verstrekte wettelijke
prestaties. Wei wettelijk is daarentegen geregeld het samengaan van een WAO-/
AAW-uitkering met een schadevergoeding krachtens het BW. Het betreft hier
een overeenkomstige regeling als in de ZW (art. 89 t/m 91 WAO).
Kan men ten aanzien van ziekte of arbeidsongeschiktheid in het algemeen
stellen dat de prioriteit is gelegd bij het sociaal zekerheidsrecht, dit is daarentegen niet het geval bij werkloosheid. In het ontwerp NWW is bepaald dat geen
recht op uitkering bestaat indien sprake is van een loondoorbetalingsverplichting.6 Met loondoorbetaling wordt in dit verband gelijkgesteld een eventuele
loondoorbetaling over de geldende termijn van opzegging. Vanwege de vaak
bestaande onzekerheid over het bestaan van een dergelijke loondoorbetaling is
wel de mogelijkheid gecreeerd om tot voorschotverlening op de uitkering te
kunnen overgaan (art. 31 ontwerp-NWW). Met deze bepalingen wordt in feite
prioriteit gegeven aan het arbeidsrecht boven het sociaal zekerheidsrecht, zij het
dat het sociaal zekerheidsrecht de met deze constructie gepaard gaande onzekerheid opvangt. Deze andere prioriteitsstelling komt ook tot uitdrukking in
het anticumulatie-artikel van het ontwerp-NWW (art. 34). Op de berekende
loondervingsuitkering en de vervolguitkering worden in beginsel 'inkomsten
wegens loonderving', als ook de 'inkomsten uit ouderdomspensioen' geheel in
mindering gebracht, mits deze inkomsten betrekking hebben op de periode,
waarover recht op uitkering krachtens de NWW bestaat. Door deze formulering vallen inkomsten, verband houdcnde met dc beeindiging van een dienstbetrekking niet meer onder de kortingsbepalingen. Deze inkomsten kunnen bestaan uit een schadeloosstelling of schadevergoeding wegens het eindigen van
de dienstbetrekking of een afkoopsom tot herstel van de dienstbetrekking. In de
meeste gevallen fungeren die inkomsten overigens in de praktijk reeds als aanvulling op de uitkering.7
Evenmin valt 'loon zonder ervoor te werken' binnen het bereik van de anticumulatie, omdat in dat geval de eerder genoemde uitsluitingsgrond van toepassing is. Bij toepassing van het anticumulatie-artikel van het ontwerp-NWW
vindt dus uiteindelijk een vermindering van de NWW-prestaties plaats en niet
het omgekeerde, d.w.z. vermindering van de arbeidsrechtelijke prestaties.
6. Art. 19 van het ontwerp-NWW (Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19261, nr. 2).
7. Vgl. de toelichting op het ontwerp-NWW, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19261,
nr. 3, pag. 135-138 en 147-149.
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De prioriteitsvraag dient goed onderscheiden te worden van de vraag voor
wiens risico een bepaalde loonschade uiteindelijk komt. Wanneer in de ZW en
de WAO/AAW in beginsel de prioriteit wordt gelegd bij het sociaal zekerheidsrecht houdt dit nog niet in, dat de bedrijfsvereniging uiteindelijk ook voor het
ingetreden risico moet opkomen. Via het in deze wetten opgenomen regresrecht
kan in feite langs een andere weg hetzelfde worden bereikt als bij werkloosheid,
namelijk dat geen risico-overheveling naar de sociale fondsen plaatsvindt.
Vergelijkt men de gekozen constructie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid
enerzijds met die van werkloosheid anderzijds, dan kan geconcludeerd worden,
dat de zelfstandige positie van het sociaal zekerheidsrecht bij de eerste twee risico's het verst geevolueerd is. Het loonschadeveld is in feite in twee segmenten
verdeeld. De bedrijfsvereniging heeft de zorg toebedeeld gekregen voor het gedeelte waarin door de sociale verzekering wordt voorzien. Er is een rechtstreekse relatie voor dit gedeelte van de schade tussen de verzekerde en de bedrijfsvereniging. Het is verder een zaak van de bedrijfsvereniging om de gemaakte kosten via het regresrecht te verhalen. Voor het niet door de sociale
verzekering gedekte gedeelte van de loonschade heeft de verzekerde een eigen
verantwoordelijkheid. Wil deze schade vergoed worden, dan dienen door hem
privaatrechtelijke middelen te worden aangewend. Geen taak is in deze weggelegd voor de uitvoeringsinstantie van de sociale zekerheid. Bij werkloosheid
daarentegen is van een verdeling van het loonschadeveld geen sprake. Verder is
voor het gehele veld de verantwoordelijkheid in beginsel bij de werkloze gelegd.
Slechts via de mogelijkheid van voorschotverlening komt het sociaal zekerheidsrecht hieraan enigzins tegemoet.
Men kan zich afvragen of de stelselherzieningsoperatie op het terrein van werkloosheid geen reden zou moeten worden om voor dit risico in het sociaal zekerheidsrecht een regeling te introduceren die meer analogie vertoont met die bij
ziekte en arbeidsongeschiktheid. Concreet zou een dergelijke regeling het volgende kunnen inhouden:
a. regeling met betrekking tot loondoorbetaling en daarmede gelijkgestelde
betaling
— het recht op onverminderde loondoorbetaling geldt niet als uitsluitingsgrond in de werkloosheidsregeling;
— onzekerheid omtrent het bestaan van het recht op onverminderde loondoorbetaling leidt niet tot voorschotverlening;
— in beginsel ontstaat ook bij aanspraak op onverminderde loondoorbetaling zonder meer recht op werklooshcidsuitkering;
— het is aan de bedrijfsvereniging om via de weg van de cessie of procesmachtiging het recht op onverminderde loondoorbetaling van de werkgever af te dwingen8;
— samenloop van werkloosheidsuitkering en loon wordt tegengegaan
door toepassing van anticumulatiebepalingen.

8. Vgl. J. Riphagen, Ontslag en het recht op WW-uitkering, Deventer 1985, pag. 129-143.
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b. regeling met betrekking tot inkomsten, verband houdende met de beeindiging van de dienstbetrekking
— in de NWW dient bepaald te worden, dat bij de vaststelling van de inkomsten waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van de beeindiging van de dienstbetrekking, de rechter rekening houdt met de aanspraken krachtens de werkloosheidswetgeving;
— aan de bedrijfsvereniging komt geen regresrecht toe voor de in het kader van de werkloosheidsuitkering gedane uitkeringen.9
c. Met betrekking tot inkomsten wegens loonderving en inkomsten uit
ouderdomspensioen
— samenloop van werkloosheidsuitkering met deze inkomsten wordt tegengegaan door anticumulatiebepalingen.
Naar mijn oordeel zijn voor een dergelijke - zoveel mogelijk analoge - bijstelling van de werkloosheidswetgeving diverse argumenten aan te voeren. In de
eerste plaats wordt de coherentie van het stelsel van sociale zekerheid vergroot.
De verschillen tussen de regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid worden kleiner. Meer aansluiting zou ook voor wat betreft de loondoorbetalingsregeling bereikt worden met de in hoofdstuk IV van het ontwerpNWW opgenomen regeling inzake 'overneming van uit de dienstbetrekking
voortvloeiende verplichtingen bij onmacht van de werkgever om te betalen'. In
de tweede plaats geldt als groot voordeel, dat het er voor de sociaal verzekerden
eenvoudiger en doorzichtiger op wordt en dat in een aantal gevallen mogelijk
cumulatie bij voorbaat wordt voorkomen. Niet uit het oog dient men ook te
verliezen de grotere zekerheid die voor betrokkenen voortvloeit uit de prioriteitsstelling van de werkloosheidswetgeving boven het arbeidsrecht. Als nadeel
zou gezien kunnen worden het feit, dat wellicht een grotere afwcnteling van het
werkloosheidsrisico op de sociale fondsen zal plaatsvinden, onder meer doordat voorgesteld wordt bij inkomsten, verband houdende met de beeindiging van
de dienstbetrekking geen regresrecht aan de bedrijfsvereniging toe te kennen.
Een meer principled betoog ten behoeve van voorgaande kan men aantreffen
bij Viaene.10 Naar zijn oordeel is geen harmonisatie en vereenvoudiging van het
sociaal zekerheidsrecht mogelijk, wanneer niet afgestapt wordt van de nodeloze
indelingen van het schadeveld. Een sociaal zckerheidsstelsel moet niet op bijkomstigheden gericht zijn, maar op het essentiele en dat is de schade zelf, niet de
oorzaak van de schade. Toegespitst op de huidige situatie bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid betekent dit dat Viaene pleit voor de verdwijning
van deze afzonderlijke oorzaken en in feite een Algcmene loondervingswet
voorstaat.
In wezen raken zijn opmerkingen ook de diverse oorzaken die binnen het
arbeidsrecht worden onderscheiden, zoals bijv. loonverlies ten gevolge van een
9. Van het opnemen van een regresrecht wordt afgezien, omdat in het ontwerp-NWW wordt
voorgesteld cumulatie op dit punt toe te laten.
10. J. Viaene, De oorzaak van de schade, hinderpaal voor een integratie van de vergoedingsstelsels, opgenomen in 'Menselijke schade', Collection Action Sociale Europeenne, Parijs/Brussel 1981, pag. 229-242.
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onregelmatig ontslag. Zij voegen aan de reeds bestaande sociale zekerheidsproblematiek nog een extra problematiek toe: het samengaan van sociale zekerheidsprestaties met privaatrechtelijke verplichtingen en aanspraken. De schadeproblematiek wordt daardoor nog troebeler. Van de andere kant kan niet om de
realiteit van de aanvullende werking van het privaatrecht heen gestapt worden.
Vanuit deze constatering pleit Viaene dan voor een next-best opiossing: 'Als er
toch onderscheid moet blijven bestaan tussen de sociaalrechtelijke en de burgerrechtelijke oorzakelijkheidsindeling, kan de eerste zich bezig houden met het
"damnum emergens" en neemt de tweede alleen het "lucrum cessans" voor zijn
rekening.' In zekere zin gaat de hiervoor ten aanzien van het ontwerp-NWW
bepleite systematiek in deze richting.

3

De omschrijving van het begrip werkloosheid

In het ontwerp-NWW wordt een toestand van werkloosheid aanwezig geacht,
indien de werknemer (art. 16):
— ten minste vijf, of ten minste de helft van zijn arbeidsuren (dit is het aantal uren waarin de werknemer in de zesentwintig weken onmiddellijk voorafgaand aan zijn werkloosheid gemiddeld per week als werknemer arbeid heeft
verricht) verliest en hij
— beschikbaar is om arbeid te aanvaarden.
In de kern komt deze omschrijving erop neer dat, in tegenstelling tot de huidige
situatie, bij de vraag of werkloosheid is ingetreden, uitsluitend wordt gekeken
naar de omvang van het (verzekeringsplichtig) werk, dat de verzekerde is kwijtgeraakt.'' Niet langer zal derhalve relevant zijn 'het niet in de normale omvang
produktief werk hebben'. Evenzeer geldt dit voor het element 'onvrij willigheid',
zoals thans in de WW wel het geval is. Niet onvrijwillige werkloosheid leidt
thans niet zonder meer tot het vervallen van het recht op werkloosheidsuitkering, doch tot sanctie-toepassing door de bedrijfsvereniging.
In het ontwerp is voorzien in de mogelijkheid om bij amvb nadere regels te
stellen omtrent de beschikbaarheid voor arbeid (art. 16, lid 3 ontwerp-NWW).
Met name is door het kabinet in dit verband gedacht aan het nader aangeven
van de mate van beschikbaarheid. Op welke arbeid de beschikbaarheid zich in
feite dient te richten leert het sanctierecht. Centraal staat dat de werkloze werknemer onder meer dient te voorkomen dat hij werkloos blijft, doordat hij (art.
24 ontwerp-NWW):
1. in onvoldoende mate tracht passende arbeid te verkrijgen;
2. nalaat aangeboden passende arbeid te aanvaarden of door eigen toedoen
geen passende arbeid verkrijgt;
3. door eigen toedoen geen passende arbeid behoudt; of

Jl.Vgl. de memorie van toelichting op het ontwerp-NWW (Tweede Kamer, vergaderjaar
1985-1986, 19261, nr. 3, pag. 45-48 en 130-133.
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4. in verband met door hem te verrichten arbeid eisen stelt die het aanvaarden of verkrijgen van passende arbeid belemmeren.
Het hierin telkens terugkerende begrip 'passende arbeid' wordt door de wetgever nader omschreven als 'alle arbeid, die voor de krachten en bekwaamheden
van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd' (art. 24, lid 2
ontwerp-NWW). Als zelfstandige redenen kunnen evenwel niet gelden de hoogte van het rechtens geldende loon, de plaats van het werk of een afwijking van
opleiding en vroeger beroep. De uiteindelijke sanctie op de niet-nakoming door
de werknemer van de op hem rustende verplichting bestaat hierin, dat de bedrijfsvereniging de bevoegdheid heeft de uitkering blijvend geheel te weigeren,
tijdelijk of blijvend gedeeltelijk te weigeren of de uitkeringsduur te beperken
(art. 27 ontwerp-NWW).
Men zou uit voorgaande regels kunnen concluderen, dat voor de toepassing van
het ontwerp-NWW niet langer beschikbaarheid voor de vroegere arbeid gei'ndiceerd is, doch dat deze beschikbaarheid zich dient te richten op andere passende
arbeid. Indirect kent het ontwerp-NWW evenwel ook een beschikbaarheidsvereiste voor de vroegere arbeid. Het ontwerp-NWW (art. 19) sluit namelijk de
werknemer die recht heeft op onverminderde loondoorbetaling uit van het recht
op uitkering, zij het dat nog wel de mogelijkheid van voorschotverlening bestaat
ingeval de loondoorbetaling nog onzeker is. Verder dient de werknemer zich
zodanig te gedragen dat hij door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds of de bedrijfsvereniging niet benadeelt of zou kunnen benadclen
(art. 25 ontwerp-NWW). Deze regels betekenen dat de werknemer bereid moet
zijn en blijven om zijn eerdere arbeid te verrichten, omdat anders zijn vordering
ex art. 1638d BW geen redelijke kans van slagen heeft.
Het spreekt voor zich dat deze tweesporigheid met betrekking tot de beschikbaarstelliaglot diverse vragen aanleiding kan geven.12 Wanneer passende
arbeid-^vrjorhanden is dient betrokkene deze dan te weigeren teneinde de loonvordering niet in gevaar te brengen of mag hij onder deze omstandigheden naar
bevind van zaken handelen? Is verder ook sprake van een redelijke opstelling
van de werknemer, wanneer hij zich uitsluitend richt op terugkeer naar zijn
oude functie?
Inherent aan het bestaan van deze vragen is, dat het aan de werknemer is
om adequaat in te spelen op enerzijds de eisen, voortvloeiende uit het arbeidsrecht (art. 1638d BW: bereid zijn de bedongen arbeid te verrichten), anderzijds
die uit het ontwerp-NWW (inschrijving bij GAB en aanvaarding van passende
arbeid). De voorschotverlening kan niet weerhouden dat een in de ogen van de
bedrijfvereniging inadequaat beschikbaarheidsgedrag uiteindelijk voor risico
van de werknemer komt.

12. Zie in dit verband de annotatie van Olbers bij de uitspraak van de CRvB d.d. 12 november
1984 (SMA, februari 1985, pag. 138 e.v.) en die van Christe bij de uitspraak van de HRd.d. 26
april 1985 (SMA, September 1985, pag. 598 e.v.).
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Ook in het kader van de huidige WW doet bovenstaand dilemma voor de werknemer zich voor en wordt in feite vergroot, doordat de rechter naar analogie van
art. 1639r, lid 5 BW de loonvordering kan matigen.13 Door deze matiging zou
voor de werknemer in theorie alsnog recht op een werkloosheidsuitkering kunnen ontstaan, ware het niet dat de werknemer gedurende de periode, waarover
deze uitkering verstrekt moet worden, zich uitsluitend beschikbaar heeft gehouden voor de vroegere arbeid. Met toepassing van art. 31, tweede lid WW zou op
grond hiervan de bedrijfsvereniging een dergelijke uitkering kunnen weigeren.
Het gevolg zal ongetwijfeld zijn dat de werknemer zich ook genoodzaakt zal
voelen om zijn sollicitatie-activiteiten mede op passende arbeid te richten. Zoals
Olbers terecht opmerkt mag dit gedrag vanuit het oogpunt van toepassing van
de WW wenselijk en wellicht bedoeld zijn, omdat op die wijze de kans dat de
bedrijfsvereniging tot uitkering moet overgaan wordt verkleind, onbevredigend
is wel dat de werknemer daarvoor rechten die het BBA annex BW hem toekent
in geval van een nietig ontslag moet prijsgeven. Door meer prioriteit toe te kennen aan het werkloosheidsrecht in verhouding tot het arbeidsrecht (zie vorige
par.) kan tot op zekere hoogte aan deze situatie worden tegemoet gekomen.
Anders dan in de huidige regeling zou immers niet een toekenning van een uitkering aan de orde zijn, maar een weigering van een reeds lopende uitkering, hetgeen naar mijn mening een iets sterkere positie voor de werknemer met zich
brengt. Overigens zullen dezelfde criteria bij deze beslissingen een rol spelen:
geen benadeiing, voldoende activiteiten gericht op aanvaarding van passende
arbeid, inschrijving GAB.
Naar mijn oordeel zou een verbijzondering van het beschikbaarheidsvereiste in
het kader van het werkloosheidscriterium aan de onzekerheid voor de werknemer een definitief einde kunnen maken. De beschikbaarheid zou zich alsdan in
eerste instantie moeten richten op de bedongen arbeid en wel zolang van de
werknemer in verband met zijn ontslag in redelijkheid niet kan worden gevergd,
dat hij zich mede voor andere passende arbeid beschikbaar stelt. Wordt daarentegen een ruimere beschikbaarstelling redelijk geacht, dan zou deze zich moeten
richten op iedere passende arbeid, inclusief de bedongen arbeid. In feite wordt
de kwestic van de beoordeling of terugkeer naar de oude functie al of niet moet
worden nagestreefd uit de sfeer van het arbeidsrecht gchaald en overgeheveld
naar de werkloosheidswetgeving. 14 Het grote voordeel is, dat een zo optimaal
mogelijke professionele reclassering kan worden bereikt en de evaluatie van de
loonschade meer gericht en derhalve exacter kan plaatsvinden. Een voordeel is
ook dat de bedrijfsvereniging zich duidelijk moet uitspreken voor welke arbeid
de werkloze werknemer zich beschikbaar moet stellen. De onzekerheid voor
betrokkene wordt hiermede weggcnomen. Slechts wanneer de werkloze werknemer onvoldoende activiteiten aan de dag legt met betrekking tot de arbeid,
13. Zie in dit verband het artikel 'Rechterlijke matiging van de loonverdeling' van Van Noord,
opgenomen in SMA, oktober 1984, 39ste jaargangnr. 10, pag. 649, e.v. Vergelijkook de annotates van Olbers en Christe vermeld onder de vorige noot (12).
14. Vgl. mijn artikel 'Enkele kanttekeningen bij de recente wetsontwerpen tot wijziging van het
stelsel van sociale zekerheid', SMA September 1985, 40ste jaargang nr. 9, pag. 571 e.v.
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waarvoor hij zich beschikbaar dient te houden, kan door de bedrijfsvereniging
van het sanctierecht worden gebruik gemaakt.
Overigens behoeft naar mijn oordeel een dergelijke benadering in beginsel
niet te leiden tot een vermindering van de rechten van de werknemer c.q. de
bedrijfsvereniging ten opzichte van de werkgever. Slechts een structurering van
het rei'ntegratieproces wordt beoogd zonder nochtans de onderlinge rechtsverhouding te willen beinvloeden. Beschikbaarheid voor de bedongen arbeid blijft
immers ook bij een ruime omschrijving van de arbeidsplicht mogelijk. Verder
heeft betrokkene de mogelijkheid om tegen de beslissing van de bedrijfsvereniging beroep aan te tekenen en wordt aan de civiele rechter volledig de vrijheid
gelaten in het kader van de bepaling van de reikwijdte van de loondoorbetalingsverplichting een en ander te verdisconteren, bijv. door toepassing van het
matigingsrecht.

4

Slotopmerking

In theorie kan de relatie tussen het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht
op drie verschillende manieren benaderd worden.
Men kan de rechtsregimes in beginsel volledig gescheiden laten werken en
slechts voor wat betreft de uitkomst eventueel corrigerende bepalingen opnemen. In de tweede plaats kan men de regimes zoveel mogelijk op elkaar laten
aansluiten. Gezocht wordt alsdan naar zoveel mogelijk harmonie tussen de beide rechtssystemen zonder nochtans aan een bepaald systeem een prevalerende
betekenis toe te kennen. Als derde zou denkbaar zijn, dat aan een bepaald
rechtssysteem wel een zekere prevalerende betekenis wordt toegekend en dat
daar consequenties uit worden getrokken voor de andere rechtsgebicden.
Elke wijze van vormgeven heeft naar mijn mening voor de kwaliteit en
kwantiteit van de rechtsregels grote gevolgen. Zo vereisen volledig zelfstandige
rechtssystemen op zich al het maximale aantal regels, terwijl daarnaast nog 'uitkomstcorrigerendc'-regels nodig zijn. Laat men daarentegen een rechtssysteem
zoveel mogelijk prevaleren, dan behoeft het andere systeem daarop slechts aan
te sluiten. Verder kunnen bij adequate prevalerende regels onder bepaalde omstandigheden aanvullende regels gemist worden. Kwantitatief bezien kan een
dergelijke vormgeving derhalve tot een vermindering van regels leiden. Verder
denk ik dat met een afnamc van de kwantiteit wel eens een vergroting van de
kwaliteit gepaard zou kunnen gaan.
De twee in dit artikel beschreven voorbeelden zijn uitgewerkt uitgaande
van een zekere prevalerende werking van het sociale zekerheidsrecht. Vergeleken met de huidige regelgeving zijn naar mijn oordeel inderdaad kwantitatieve
en kwalitatieve voordelen te onderkennen. Ik denk dan ook dat in het kader van
een fundamentele herziening van het stelsel van sociale zekcrheid nog veel werk
te doen is. We zullen daarom Veldkamps talrijke adviezen, ideeen en concepties
met betrekking tot de sociale zekerheid nog lang in onze gedachten blijven meevoeren en uit zijn vele werken meer dan eens met een gevoel van dankbaarheid
kunnen putten.
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De verdelende sociale zekerheid
een literatuurverkenning

RUUD MUFFELS*

1

Inleiding

Tot op heden is noch in de theoretische noch in de empirische literatuur veel
aandacht geschonken aan het vraagstuk van de verdelingseffecten van het stelsel van sociale zekerheid. Het zijn met name economen en in veel mindere mate
sociologen die voor dit onderwerp belangstelling hadden. Sociologen of sociol o g i s t gei'nspireerde auteurs hebben altijd meer belangstelling gehad voor de
totstandkoming en ontwikkeling van de verzorgingsstaat (the Welfare State) en
voor het sociaal beleid (social policy), dan voor het resultaat in de verdelingssfeer.
De oorzaak van deze geringe belangstelling hangt samen met het feit dat
het stelsel van sociale zekerheid pas in de naooriogse periode, in de vijftiger en
zestiger jaren, tot voile ontwikkeling is gekomen en dat er in deze jaren van
economischc groei er maatschappelijke consensus bestond over de noodzakelijke opbouw van de verzorgingsstaat. Pas in de zeventiger jaren toen onder invloed van de wereldwijde economische crisis de verzorgingsstaat ter discussie
werd gesteld nam de belangstelling voor de endogene gevolgen van het stelsel
toe. Daarvoor werd de sociale zekerheid op zijn best beschouwd als een exogene
factor die niet of nauwelijks invloed had op het sociaal-economisch proces.
Het komt mij voor dat de constatering van Prof. Vcldkamp in zijn Tilburgse oratie 'de didactiek van de sociale zekerheid' (1985), namelijk dat de monodisciplinaire theorievorming nog tal van onvolkomenheden bevat en worstelt
met het gebrek aan multidisciplinaire wetenschapsbeoefening en theorievorming, zeker ook geldt voor de wetenschappelijke bestudering van het verdelingsaspect.
* IVA, Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek, Tilburg en SZW, Subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap, KHT, Tilburg
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2

Verdelingseffecten en theorievorming

Bij de bestudering van verdelingseffecten gaat het primair om de relatie tussen
de sociale zekerheid en sociale c.q. economische ongelijkheid. Uitgaande van
het begrip sociale ongelijkheid blijkt dat de wetenschappelijke bestudering van
de relatie sociale zekerheid en sociale ongelijkheid nog in de kinderschoenen
staat. Wei is er vrij veel theoretische literatuur beschikbaar waarin aan de ene
kant de oorzaken en het ontstaan van sociale ongelijkheid en aan de andere kant
de verdeling van ongelijkheid en armoede aan de orde wordt gesteld. De eerstgenoemde meer verklarende theorieen duid ik aan met de term relationele theorieen, terwijl de laatstgenoemde meer beschrijvende theorieen kunnen worden
aangeduid met het begrip distributieue theorieen (Grootings, 1981).
Binnen de groep van relationele theorieen zou ik een onderscheid willen
aanbrengen in wat genoemd kan worden uoluntaristische en deterministische
theorieen. De voluntaristische theorieen veronderstellen dat ongelijkheden de
resultante zijn van keuzen van individuen en sociale actoren en dat er een verband is tussen de inrichting van de maatschappij en sociale ongelijkheid. De
deterministische stromingen veronderstellen dat de ongelijkheden min of meer
onvermijdelijk zijn, vooraf bepaald zijn dan wel het resultaat zijn van maatschappelijke toevalsprocessen (Sahota, 1978). Tot de voluntaristische theorieen
worden naast de liberale economische stroming van het vrije keuzegedrag die
zich sterk baseert op de neo-klassieke theorie vooral de institutionele theorieen
gerekend. Hiertoe behoren de functionalistische theorieen en de radicale conflicttheorieen. Binnen de deterministische stroming zijn de stochastische theorieen de meest belangrijke. Hieronder worden de theorieen nader toegelicht.
In de neo-klassieke theorie zorgt het prijsmechanisme ervoor dat de ruilmarkten van goederen en diensten naar evenwicht tenderen. Onder bepaalde
condities heeft een marktsysteem met volledige vrije mededinging een evenwichtsoplossing die pareto-optimaal of wel economisch efficient is. Dat betekent dat bij gegeven stand van de technische kennis en voorkeuren van individuen slechts verbeteringen in individuele posities mogelijk zijn als er minstens
een andere marktpartij op achteruit gaat. De verdeling die in deze situatie resulteert staat niet ter discussie en wordt als gegeven aanvaard. De neo-klassieke
theorie geeft dan ook geen maatstaf voor de inkomensverdeling; de bestaande
uit de marktprocessen voortvloeiende verdeling wordt aanvaard als de meest
optimale verdeling. De theorie heeft veel — vaak ook ideologische — kritiek gekregen. Veel van deze kritiek heeft echter betrekking op de strikte traditionele
theorie en miskent de aanvullingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht
die de waarde ervan sterk hebben vergroot (de human-capital theorie, de job
search theorie, de schaarste theorie van Tinbergen etc.). Vooral in de utilitaristische traditie van de welvaartstheoretische economische literatuur heeft de theorie haar bruikbaarheid bewezen voor analyse van het micro-economisch gedrag. Verwezen mag in Nederland met name worden naar de werken van Van
Praag (o.a. 1968), Goedhart (o.a. 1979), Hagenaars (o.a. 1985) en Kapteyn
(o.a. 1977).
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De basis voor de structureel-functionalistische verklaring als onderdeel
van de institutionele theorieen van sociale stratificatie is gelegd in een artikel
van Davis en Moore (1945). Volgens de functionalistische theorie is sociale
stratificatie onlosmakelijk verbonden met elke maatschappij, hoewel de vorm
waarin sociale stratificatie zich manifesteert kan verschillen. Ongelijkheid van
inkomen, prestige, status, macht en kennis is een universeel fenomeen. De fundamentele reden hiervoor is dat er in iedere maatschappij zekere posities zijn die
meer functioned zijn voor de overleving van de maatschappij dan andere. Om
te verzekeren dat de meest geschikten deze posities gaan bezetten en dat de functies zo goed mogelijk worden uitgeoefend worden verschillende beloningen toegekend aan verschillende posities zodat ongelijkheid institutioneel verankerd
wordt in een maatschappij. Ook deze theorie heeft veel kritiek gekregen, onder
andere doordat ze alleen ingaat op het functionele karakter van ongelijkheid en
het dysfunctionele karakter ervan onvoldoende onderkent. Tawney (1931) stelde onder andere dat extreme ongelijkheden en macht leiden tot ontkenning van
het gelijke kansenbeginsel, dat belangenstrijd en conflict worden uitgelokt en
dat een efficiente allocatie wordt belemmerd. Ook Gans (1971) wijst op de gevaren van grote ongelijkheden voor het welzijn en de sociale integratie van de
maatschappij.
In tegenstelling tot de functionalisten die de aandacht leggen op de wijze
waarop sociale stratificatie een functie vervult in de totstandkoming van consensus wijzen de conflict (neo)-marxistisch georienteerde theoretici op de onvermijdelijke conflicten c.q. klassetegenstellingen die aan de basis van het verdelingsvraagstuk staan. Functionalisten veronderstellen een algemene consensus in de maatschappij met betrekking tot normen, waarden en belangen, terwijl de conflict-theoretici het conflict tussen sociale klassen en actoren zien als
een dominant universeel kenmerk van kapitalistisch georienteerde stelsels. Centraal staat de gedachte dat macht in handen is van een kleine economische elite
die niet alleen het economische maar ook het waardensysteem domincert. Ongelijkheid en armoede worden gezien als het onvermijdelijke resultaat van de
ongelijke verdeling van macht (Zie Vic George, 1980).
Tot deze radicale institutionele theorieen kunnen ook de meer vraaggerichte theorieen van de 'human capital'benadering gerekend worden, zoals de
theorieen van de gescgmenteerde arbcidsmarkt, de 'job competition' theorie, de
theorie van de interne arbcidsmarkt en de socialistische versie van de 'non-competing groups' theorie. Gemeenschappelijk in deze theorieen is dat gesegmenteerde arbeidsmarkten de concurrentie tussen deelmarkten verzwakken en ongelijkheden in stand houden (zie Sahota, 1978). In de stochastische theorieen
wordt verondersteld dat de scheefheid in de inkomensverdeling voornamelijk
het gevolg is van toevalsprocesscn, kansen en geluk. De theorie veronderstelt
dat zelfs als in een generatie aanvankelijk de verdeling van inkomens en welvaart volstrekt gelijk is, er onder invloed van stochastische processen ongelijkheden ontstaan in dezelfde mate als de Paretoverdeling veronderstelt (Sahota,
1978, biz. 6). De theorie geeft slechts een partiele verklaring voor het proces van
inkomensvorming, onder andere doordat het de Pareto-verdeling wilde verklaren die echter alleen voor de hogere inkomens opgaat.
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Ook Odink (1985) constateert dat de theorie niet of nauwelijks een socioeconomische verklaringsgrond geeft voor de inkomensongelijkheid (biz. 6).
De distribntieve theorieen, die in het algemeen meer beschrijvend van aard
zijn, kunnen worden onderverdeeJd in drie stromingen, de individualistische, de
sub-culturele en de structurele.
De theorieen die individuele kenmerken aanvoeren als de meest belangrijke determinerende factoren van ongelijkheid wijzen veelal op de rol van intelligentie en onderwijs. Tot deze groep behoren ook de bekwaamhedentheorieen,
die in essentie veronderstellen dat verschillen in produktiviteit en bijgevolg in
inkomen zijn terug te voeren tot verschillen in bekwaamheden. Verondersteld
wordt dat deze bekwaamheden normaal verdeeld zouden zijn, hetgeen in tegenspraak was met de empirische bevindingen van Pareto de een lognormale verdeling constateerde. Tal van auteurs hebben getracht deze discrepantie te verklaren, door te wijzen op factoren als geerfde rijkdom, non-competing groups, Lydall's D-factor (D staat voor karaktereigenschappen als drive, dynanism, doggedness, determination), intelligentie etc.
In de literatuur is voortdurend gediscussieerd over de vraag in hoeverre
intelligentie samenhangt met erfelijkheid dan wel met omgevingskenmerken.
Over het relatief belang van erfelijkheidsfactoren en omgevingsfactoren zijn de
meningen dan ook verdeeld. De overheersende mening van sociale wetenschappers Iijkt te zijn dat opvoedingsfactoren (omgeving, onderwijs en dergelijke)
meer dan natuurlijke factoren bepalend zijn voor de verschillende aspecten van
bekwaamheid (Sahota, 1978, biz. 5).
Belangrijker dan intelligentie is wellicht de rol van onderwijs in verband
met sociale ongelijkheid. Studies in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten
wijzen erop dat tussen beide een significante samenhang bestaat. Vooral in de
'human capital' benadering wordt deze factor benadrukt.
In het armoedeonderzoek is in het kader van het onderzoek naar sociale
indicatoren van armoede tevens aandacht besteed aan de factor onderwijs. De
invloed van het onderwijs blijkt echter deels te verlopen via de variabele sociale
afkomst (zie Deleeck et.al., 1980).
De sub-culturele benadering benadrukt het belang van sociaal-culturele
waarden en normen in een maatschappij voor de verdeling van sociale ongelijkheid en armoede. In deze benadering wordt verondersteld dat binnen het gezin,
de sociale groep of de gemeenschap bepaalde cultuurpatronen bestaan die het
gedrag van leden van deze sociale verbanden zodanig reguleren dat situaties van
armoede c.q. van relatieve deprivatie binnen en tussen generaties in stand worden gehouden. Sommigen spreken in dit verband van een (intergenerational)
cycle of deprivation en van een 'culture of poverty'. Deze armoedecultuur-opvatting heeft in de literatuur veel aandacht gekregen (zie onder andere Lewis,
1966, Durlacher, 1965 etc.). De beschikbare empirische studies geven evenwel
geen aanleiding te veronderstellen dat deze 'culture of poverty' these een algemene geldigheid bezit. Brown en Madge (1982) stellen het aldus: 'It can often
happen that individuals, families or communities behave in simular ways, not
because they share a common learned culture but because they have responded
in the same way to external constraints'.
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Daarnaast worden meer structurele verklaringen naar voren gebracht.
Daarbij wordt het armoedeprobleem verklaard vanuit de structuur van een gemeenschap. Volgens de aanhangers van de radicale structurele stroming is sociale ongelijkheid structured ingebed in de instituties van de maatschappij. Zij
leggen sterk de nadruk op de ongelijke verdeling van macht. Volgens verschillende auteurs is macht ook gekoppeld aan beroepen. Beroepen zijn volgens
Mok bijvoorbeeld te combineren met statusgroepen, doordat de statusdifferentiatie in de maatschappij berust op een verschil in waardering van de verschillende beroepen. Giddens spreekt in dit verband over marktcapaciteit, alle relevante eigenschappen die individuen op de markt inbrengen. Naarmate de
marktcapaciteit groter is, is de machtspositie van deze beroepsgroep groter en is
de onderhandelingspositie met de werkgevers sterker. Beroepen die weinig of
geen kwalificaties vereisen hebben een geringe machtspositie en worden daardoor laag beloond (Grootings, 1981). In deze benadering staat het machtsaspect primair, hoewel erkend wordt dat ook andere factoren zoals sociale achtergrond, geslacht, etnische afkomst en dergelijke een rol spelen.
Tot zover de theorie. Wanneer ik in de volgende paragraaf de empirie bespreek zal ik dat doen aan de hand van het volgende heuristische model, dat op
basis van de theorie kan worden opgesteld. Het model berust op de wisselwerking tussen het sociale zekerheidssysteem, het sociaal-economisch systeem en
het politiek systeem (blok 1 t/m 6). Centraal staat de relatie tussen de verdelingseffecten (blok 7), de beleving- en waardering van het SZ-systeem (blok 8), de
gedragsreacties in antwoord hierop (blok 10) en de terugkoppelingseffecten via
het economisch systeem.
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Schema 1. Een aanzet tot een heuristisch model voor de relatie sociale zekerheid
en sociale ongelijkheid
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2

Verdelingseffecten en empirisch onderzoek

In eerste instantie wil ik ingaan op de empirische studies in Nederland en enkele
andere landen naar de verdelingseffecten van het stelsel van sociale zekerheid
(paragraaf 2.1). Vervolgens worden de studies besproken rondom beleving en
waardering (paragraaf 2.2) en gedrag (paragraaf 2.3).

2.1

Verdelingseffecten

Baanbrekend werk is op dit terrein verricht door het Sociaal- en Cultured Planbureau in de studies Profijt I en II in 1977 en 1981 en in de studie Berekend
Beleid in 1984. In de laatste studie werden met behulp van micromodel-simulatie de verdelingseffecten en budgettaire effecten doorgerekend van verschillende
overheidsmaatregelen waaronder de stelselherzieningsmaatregelen in de sociale
zekerheid. In de profijtstudies ging het met name om de verdeling van overheidsuitgaven per 10% inkomensgroep (deciel), de zogenaamde tertiaire inkomensverdeling. Uit de Berekend Beleid studie blijkt dat de stelselherzieningsvoorstellen tot substantiele en betrekkelijk willekeurige inkomenseffecten kunnen leiden. Vooral de midden- en hogere inkomens ondervinden de negatieve
inkomensgevolgen van deze maatregelen. De grootste effecten treden op door
de wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsregelingen.
Wordt het totale stelsel van sociale zekerheid onder de loep genomen, dan
tonen de SCP-gegevens aan dat vooral de laagste inkomensgroepen per saldo
(saldo van werknemerspremies en uitkeringen) profiteren van de sociale zekerheid. Dat blijkt ook uit een studie van Muffels et.al. (1986) die zich baseren op
geaggregeerde gegevens van de inkomensstatistiek van het CBS uit 1981. Zij
houden ook rekening met de werkgeverspremies. De auteurs concluderen vervolgens op basis van een vergelijking van de inkomensongelijkheid (Theil-coefficient) van de 'pre-transfer' en 'post-transfer' inkomensverdeling dat het stelsel
van sociale zekerheid zorgt voor een reductie in de inkomensongelijkheid van
huishoudens van ruim 30%, hetgeen ongeveer even groot is als de herverdelende invloed van de belastingen. Tezamen zorgen sociale zekerheid en belastingen
voor een reductie in de ongelijkheid van 50%. Zou er met andere woorden geen
belasting- en sociale zekerheidssysteem zijn geweest in 1981 dan zou de inkomensongelijkheid ongeveer twee keer zo groot zijn geweest. Vooral de wettelijke ouderdomsverzekering heeft een sterke herverdelende werking.
Een belangrijke nadeel van deze benaderingen is dat de situatie op een moment wordt bekeken terwijl theoretisch een benadering op levensduurbasis de
voorkeur verdient en voorts dat geen rekening is gehouden met 2e orde gedragseffecten. Immers, de verdelingseffecten worden berekend uitgaande van de imaginaire situatie dat er geen belasting- of sociale zekerheidsstelsel is. De afwezigheid van deze stelsels zou echter leiden tot gedragsreacties die het verdelingsbeeld sterk zouden doen wijzigen. Nelissen (1985) heeft voor Nederland voor
de AOW de verdelingseffecten op levensduurbasis berekend. Zijn conclusie is
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dat op levensduurbasis de herverdelende werking van de AOW veel kleiner is
dan in vergelijking met de situatie op een moment.
Micro-econometrische simulatiemodellen zoals die onder andere zijn gehruikt door Kapteyn en Van Praag met betrekking tot het vraagstuk van armoede c.q. bestaansonzekerheid bieden wel de mogelijkheid rekening te houden met
gedragsreacties. Zo heeft Kapteyn et.al (1985) gebruik gemaakt van een neoklassieke micro-economische arbeidsaanbodmodel om de 2e orde effecten van
bepaalde gesimuleerde beleidsmaatregelen door te rekenen. In een studie voor
de OSA (1985) is dit arbeidsaanbodmodel verder uitgewerkt. In beginsel bieden
deze modellen de mogelijkheid ook andere gedragsreacties te incorporeren. Als
zodanig is deze methode eleganter en meer geavanceerd dan de micro-simulatieniethode van het SCP. Dit geldt temeer wanneer bovendien rekening gehouden
zou worden met gedragsveranderingen in de tijd.
In de Verenigde Staten staan in de onderzoeksliteratuur drie thema's centraal: armoede, inkomensongelijkheid en micro-modelsimulatie.
In het overzichtsartikel van Danziger, Haveman en Plotnick (1981) worden de verschillende studies met betrekking tot armoede, inkomensongelijkheid
en micro-simulatie besproken. Zij stellen vast dat de resultaten van deze studies
sterk afhangen van de gebruikte data (panel of cross-section), de armoedemaatstaf (een absolute of relatieve maatstaf) en de inkomensdefinitie ('in kind transfers' wel of niet opgenomen, wijze van standaardisatie, life-time inkomens of
inkomen op een moment). Over het algemeen luidt de conclusie dat de welvaartsprogramma's een substantiate invloed hebben gehad op de vermindering
van de armoede maar dat de totale ongelijkheid in inkomens niet of nauwelijks
is aangetast (zie ook Page, 1983). De micro-model simulatie studies tonen aan
dat de negatieve effecten van overheidsprogramma's op het arbeidsaanbod over
het algemeen, hoewel aanwezig, niet erg groot zijn. In het artikel van Danzinger
wordt dit effect einde jaren zeventig voor alle inkomenstransferprogramma's
tezamen geschat op 4,8% en dat van de werkloosheidsverzekeringen op 0.3%.
Het nadeel van deze studies is dat ze onvoldoende rekening houden met
vraagfactoren, ze veronderstellen een volkomen elastische vraag en houden
geen rekening met de gevolgen van het transfersysteem zelf. Plotnick (1984)
heeft laten zien dat wanneer rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld arbeidsaanbod-effecten de invloed van overheidsprogramma's op de vermindering van armoede en ongelijkheid sterk wordt gereduceerd.
In Groot-Brittannie is de aandacht voor de verdelingseffecten van het stelsel vanuit het beleid groter dan in Nederland. Er zijn ook meer gegevens beschikbaar via de 'Family Expenditure Survey' die een zeer waardevolle informatiebron is voor veleonderzoekingen. Uit analyses van O'Higgins (1984) op deze
gegevens over een reeks van jaren blijkt dat vooral de lagere inkomensgroepen
profiteren van de sociale zekerheidstransfers, in het bijzonder van de sociale
bijstand en de overheidspensioenen.
In West-Duitsland heeft de Transfer Enquete Kommission' (1981) in opdracht van de Bondsregering zich over het verdelingsvraagstuk van de sociale
zekerheid gebogen. In Duitsland zijn weinig empirische gegevens voorhanden
over de verdelingsgevolgen van het stelsel. Het ontbreekt met name aan gege97
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vens op individueel huishoudensniveau. De schaarse gegevens laten zien dat
vooral de huishoudens die van een rente- of pensioenuitkering leven profijt hebben van het stelsel. Werknemers- en ambtenarenhuishoudens betalen per saldo
aan het systeem van inkomenstransfers.
Voor Belgie heeft Deleeck c.s. met behulp van twee enquetes in 1976 en
1982 de verdeling van sociale overheidsuitgaven in Belgie bekeken. Deleeck
et.al. (1983) komen tot hun bekende bevinding dat de hogere inkomensgroepen
in totaliteit van de overheidsuitgaven het meest profiteren, hetgeen ze het Matteiiseffect genoemd hebben. Het verdelingsbeeld van de sociale zekerheidstransfers komt sterk overeen met dat voor Nederland.
Er zijn weinig internationaal vergelijkende studies bekend. In 1985 is een
paper verschenen van O'Higgins et.al. die een micro-data analyse hebben uitgevoerd op gegevens van de zogenaamde 'Luxemburg Income Study'. Hieruit kan
voorzichtig geconcludeerd worden dat er een tendens is dat in systemen met een
sterk voorzieningskarakter (Groot-Brittannie, Zweden, Noorwegen) de herverdelende werking van het SZ-systeem groter is dan in systemen met een sterk
verzekeringskarakter (West-Duitsland, VS, Israel).
Hoewel in de literatuur in toenemende mate aandacht bestaat voor de verdelingseffecten van welvaartsprogramma's richt het merendeel van de studies
zich op de financieel-economische gevolgen. Vooral economen en econometrisch georienteerde auteurs hebben zich met het vraagstuk bezig gehouden. Het
empirische materiaal is over het algemeen nogal schaars. Er is een tendens om in
plaats van geaggregeerde macro-data meer gebruik te maken van micro-data op
individueel en huishoudensniveau die bovendien niet statisch maar dynamisch
worden gemeten (paneldata). In toenemende mate is er aandacht enerzijds voor
de endogene invloed van transfers op economisch gedrag (2e orde effecten) in de
sfeer van produktie, werkgelegenheid, arbeidsaanbod en besparingen en anderzijds voor de uiteindelijke invloed op het verdelingsresultaat.

2.2

Beleving en waardering van sociale zekerheid

Onderzoek naar de beleving van sociale zekerheid is tot nu toe in Nederland
weinig of niet verricht. Wei heeft onderzoek plaatsgevonden naar de beleving
van werkloosheid en arbeidsongcschiktheid (Van Wezel, 1972; Koopmans,
1977, Riedstra, 1981, Becker, 1983; Jehoel-Gijsbers, 1985 e.a.). Over het algemeen, zo blijkt uit deze onderzoekingen, wordt werkloosheid en arbeidsongeschiktheid negatief ervaren. De nadelen blijken veelal groter dan de voordelcn.
Uit een vergelijking van de gegevens uit de beginjaren zeventig en de gegevens
van ongeveer 10 jaar later blijkt dat er een duidelijke verschuiving is opgetreden. In de beginjaren zeventig zegt nog ruim 80% dat de nadelen van werkloosheid het grootst zijn tegenover 60% a 65% in de beginjaren tachtig. De indruk
bestaat dat de werkloze van nu aktiever met zijn vrije tijd weet om te gaan, mede
doordat de mogelijkheden daartoe groter zijn geworden.
Het enige onderzoek in Nederland naar beleving en waardering van het
stelsel betreft een vooronderzoek van Jacobi, Merens-Riedstra et.al (1984) in
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opdracht van de COSZ (Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid). Dit onderzoek was gebaseerd op een beperkt aantal proefenquetes. De waardering voor
de WAO bleek over het algemeen groter te zijn dan voor de werkloosheidsregelingen. Ongeveer de helft van de respondenten vond de uitkeringsbedragen van
de WAO en van de werkloosheidsuitkeringen redelijk, maar er waren duidelijk
meer respondenten die ontevreden waren met de werkloosheidsuitkeringen dan
respondenten die dat waren met de WAO-uitkeringen. De WAO-uitkeringspercentages zijn evenwel ook gunstiger. In de beoordeling van de gevolgen van intreding in de sociale zekerheid blijken de materiele aspecten zwaarder te wegen
clan de immateriele zoals verlies aan sociale contacten, verveling en verlies vakbekwaamheid.
In de literatuur over beleving van bestaansonzekerheid en armoede is er
veel belangstelling voor het neo-klassieke nutstheoretische kader. De inkomenswaarderingsmethode van Van Praag en Hagenaars en de 'subjective povertyline' methode van Kapteyn (gebaseerd op de minimum inkomensvraag)
zijn hierop gebaseerd. Bij deze beide subjectieve methoden wordt rekening gehouden met de zogenaamde 'preference drift' (gewenning aan een hoger inkomen) en de 'reference drift' (vergelijking met het inkomen van de referentiegroep). Voorts is rekening gehouden met de gezinssituatie (omvang en samenstelling van het huishouden).
Uit het onderzoek van Kapteyn et.al (1985) volgt dat het percentage bestaansonzekere huishoudens sterk varieert met de verschillende grenzen (van 4
tot 42%).
Tevens is onderzocht welke factoren een verklaring geven voor de verdeling van bestaansonzekerheid over huishoudens. De belangrijkste factoren lijken te zijn het aantal verdieners in een huishouden, de opleiding, het functieniveau en de leeftijd van het gezinshoofd. Naast dit belevingsdeel van het model is
een gedragsdeel onderscheiden waarin de invloed van zoekgedrag op de arbeidsmarkt op het netto-gezinsinkomen en de bestaansonzekerheid is gemodelleerd.
In het methodisch vooronderzoek van de RU-Leiden (1985) wordt gepleit
voor een brede benadering van het bestaansonzekerheidsvraagstuk. Om werkelijk zicht te krijgen op de achterliggende dimensies van armoede moet uitgegaan
worden van een brede definitie van bestaansonzekerheid, waarin naast inkomen ook tal van immateriele aspecten worden onderscheiden. Zij hanteren in
navolging van Kaufman (1970) en Townsend (1979) het begrip levensstijl: het
geheel van sociaal normaal geachte en gewenste gedragingen binnen een gegeven deel van de samenleving. Zij pleiten voor het gebruik van een zogenaamde
deprivatie-index. De items van deze index kunnen bestaan uit consumptiegoederen, maar sommige auteurs pleiten voor een index met immateriele dimensies, zoals gezondheid, sociale isolatie, maatschappelijke participatie en dergelijke (zie Townsend, 1979; Schaber, 1984 e.a.).
In het buitenland gaat de aandacht net als in Nederland vooral uit naar de
beleving van armoede of bestaansonzekerheid. In Groot-Brittannie is de literatuur sterk gericht op het begrip relatieve deprivatie. Townsend (1979) heeft dat
begrip in objectieve zin nader uitgewerkt terwijl Runcinan (1966) de subjectieve
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aspecten accentueerde. In Belgie wordt veelal aangesloten bij de methode van
het Centrum voor Sociaal Beleid, die in grote mate overeenkomt met de methode van Kapteyn. Als zodanig behoort deze tot de zogenaamde subjectieve methoden. Janssen en Vrancken (1980) hanteren het concept differentiele participatie, waarmee bedoeld wordt aan te geven dat mensen op tal van gebieden van
het maatschappelijk leven verschillend participeren. In feite verwijst dit begrip
naar het brede deprivatie-concept zoals eerder werd besproken.
In West Duitsland wordt meestal gebruik gemaakt van de empirisch objectieve methode waarbij een relatieve inkomensgrens zoals een bepaald percentage (40 of 60%) van het mediaan-inkomen als uitgangspunt wordt genomen.
Toch maakt Miinke al in 1956 gebruik van de subjectieve methode. Strang
(1971) spreekt van tertiaire armoede (sociaal-psychische situatie) en pleit evenals Christiansen (1973) voor een breder concept.
In de Verenigde Staten wordt veelal aangesloten bij de budget-methode.
Tevens heeft in het verleden evenals in Groot-Brittannie de 'culture of poverty'
these veel belangstelling gekregen.
Geconcludeerd kan worden dat er weinig empirische studies zijn naar de
beleving en waardering van het SZ-stelsel in relatie tot sociale ongelijkheid. Het
onderzoek is geconcentreerd rondom het thema armoede of bestaansonzekerheid. Veel van het onderzoek is gebaseerd op cross-sectie data. Wei is er een
tendens om meer gebruik te maken van micro-data en panel-gegevens. Nog weinig aandacht is geschonken aan de relatie tussen beleving en gedrag.

2.3

Gedragsreacties

Het merendeel van de studies die ingaan op de relatie tussen beleving van de
sociale zekerheid en gedrag zijn economisch van aard en hebben te maken met
de invloed van de hoogte van de uitkeringen op arbeidsaanbod en zoekgedrag
(de zogenaamde 'incentive' problematiek).
Het meest bekende sociologische onderzoek in Nederland naar de relatie
tussen uitkeringshoogte en zoekgedrag is het onderzoek van Van Wezel uit
1971. Hij heeft met behulp van panel-analyse een uitgebreid theoretisch model
geschat voor de herintreding van werklozen in het arbeidsproces. Uit zijn onderzoek blijkt dat geen van de variabelen die het systeem van werkloosheidsvoorzieningen indiceren (absoluut en relatief niveau van de uitkering, soort uitkering) een direct effect heeft op herintreding. Zijn conclusie luidt dat 'het systeem
van werkloosheidsvoorzieningen in Nederland herinschakeling in het arbeidsproces niet of nauwelijks belemmert' (p. 176). Vooral persoonlijke factoren lijken voor de herintredingskans van belang. Ook Koopmans (1977) concludeert
op basis van gegevens uit 1974 dat financiele factoren en het relatieve niveau
van de uitkering van geringe betekenis zijn voor herintreding. Belangrijker zijn
factoren als ervaren immateriele nadelen van werkloosheid en de mate van geschiktheid, bepaald door persoonlijke factoren zoals leeftijd, opleiding, geslacht. Uit een vergelijking van de gegevens uit 1974 en 1982 (Becker et.al.,
1983) blijkt dat de inschatting van de eigen kansen op herintreding kleiner zijn
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geworden, maar dat het zoekgedrag is toegenomen. Ook waren de eisen die men
in 1982 aan het werk stelde geringer geworden en was de offerbereidheid om
een nieuwe baan te accepteren waarvoor men moet verhuizen of met een lagere
beloning groter geworden. De projectgroep van het Ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (1983) kwam op basis van een literatuurorientatie
tot dezelfde conclusies. Volgens de projectgroep zal de mate van herintreding
vooral bei'nvloed worden door de ontwikkeling van de vraag naar arbeidskrachten. In het onderzoek van Kapteyn et.al. (1985) is uitgaande van de neoklassieke theorie van arbeidaanbod een simulatiemodel geconstrueerd, waarmee de effecten zijn doorgerekend van onder andere verlaging van de uitkeringen op bestaansonzekerheid. Hieruit blijkt dat het effect van veranderingen in
uitkeringshoogte op zoekgedrag gering is. De resultaten zijn echter bei'nvloed
door de gebrekkige data. Wei is duidelijk dat de resultaten sterk afhangen van
de veronderstellingen over de kansen op herintreding van bepaalde groepen van
werklozen, dus van de vraag naar arbeid.
In een onderzoek onder jongeren van Jehoel-Gijsbers en Ten Have (1985)
is de relatie tussen de werkloosheidsduur en gedrag (arbeidsmarktgedrag, vrijetijdsgedrag c.q. de activiteiten waaraan men de vrije tijd besteed en het gedrag
ten aanzien van informele arbeid c.q. klussen, zwart bijverdienen en dergelijke)
onderzocht. De duur van de werkloosheid oefent, zo blijkt uit het onderzoek,
nauwelijks invloed uit op de waardenorientaties van jongeren en heeft bijgevolg
dan ook weinig of geen invloed op de gedragsaspecten. Er bleek wel een zwak
verband te bestaan tussen werkloosheidsduur en zoekgedrag (sollicitatiefrequentie). Vastgesteld werd evenwel dat het zoekgedrag meer bepaald wordt
door de beleving van werkloosheid en de perceptie van arbeidsmarktkansen.
In de inaugurale rede van Haveman (1985) is, uitgaande van de neo-klassieke theorie van het arbeidsaanbod een vergelijking gemaakt van de arbeidsaanbodeffecten van de groei in inkomenstransfers in de jaren zeventig tussen
Nederland en de Verenigde Staten. Volgens zijn berekeningen bedroeg de vermindering van het arbeidsaanbod in Nederland als gevolg van de 'transfer generosity' 2.7 procentpunt, tegenover 0.7 procentpunt voor de Verenigde Staten.
Pen (1985) wijster in een reactie echter op dat deperiode 1974-1980 een periode met substantiele werkloosheid was. De daling in arbeidsaanbod wordt volgens hem wellicht meer verklaard door de slechtere mogelijkheden op de arbeidsmarkt dan door de groei in 'transfer generosity'. Haveman (1985) wijst in
een reactie op het artikel van Pen op het feit dat getracht is het gewenste aantal
werkuren te meten en niet het aantal uren dat men feitelijk werkt.
De resultaten van de verschillende onderzoekingen overziende kan geen
eenduidige conclusie over de relatie tussen uitkeringshoogte en zoekgedrag getrokken worden. Op zijn minst kan gesteld worden dat de veronderstelde negatieve relatie berust op een nogal zwakke empirische basis.
Op dit moment staat in de maatschappelijke discussie over de relatie tussen
het stelsel van sociale zekerheid en de arbeidsmarkt vooral de marginale druk
van premies, belastingen en zogenaamde inkomensprijzen (afbouw van subsidies bij toenemend inkomen) volop in de belangstelling. Het empirisch materiaal is evenwel schaars. Er is nauwelijks informatie over de samenloop van deze
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marginale drukeffecten en de invloed op arbeidsmarktgedrag.
In het buitenland is met name van economische zijde veel aandacht besteed
aan de relatie tussen uitkeringshoogte en zoekgedrag. Uit het overzichtsartikel
van Danziger et.al blijkt dat de Amerikaanse onderzoekingen vaak tot verschillende en moeilijk interpreteerbare uitkomsten leiden. Hieraan is eerder aandacht besteed. Bovendien worden de resultaten sterk beinvloed door het feit of
wel of niet rekening wordt gehouden met het effect van de belastingen die nodig
zijn om de transfers te financieren en met de gedragseffecten in de situatie dat er
geen sociaal zekerheidsstelsel zou bestaan (zie Plotnick, 1984).
Ook in de EG-landen gaat de aandacht vooral uit naar de invloed van de
'replacement ratio' op zoekgedrag en arbeidsaanbod. In Groot-Brittannie
schetst Mevr. H. Parker (1984) de 'moral hazard' werking van het sociale zekerheidssysteem. Het 'flat-rate' stelsel en de hoge marginale druktarieven (inkomensprijzen) leiden volgens haar ertoe dat van het stelsel belangrijke ontmoedigingseffecten uitgaan op de arbeidsmarkt. Het echtpaar Euzeby (1985) geeft in
hun paper voor het congres van het Europees Instituut voor Sociale Zekerheid
in Neurenberg een overzicht van studies in de verschillende landen waarin de
relatie tussen uitkeringshoogte en zoekgedrag is onderzocht. Zij wijzen op de
moeilijkheid om empirisch het effect van de sociale zekerheid op arbeidsaanbod
vast te stellen. De resultaten van de onderzoekingen zijn daarom vaak tegenstrijdig en zeker niet van kritiek ontbloot. De resultaten hangen volgens hen
vaak af van welke verklarende variabelen wel op niet in de analyse zijn opgenomen. Ook concluderen zij vervolgens dat hoewel er een relatie tussen uitkeringshoogte en werkloosheid is deze relatie nogal zwak is. Tevens wijzen ze erop dat
zelfs als de duur van de werkloosheid als gevolg van de uitkeringen enigszins
wordt verlengd dit ook positieve kanten heeft. De tijd die wordt geboden om te
zoeken naar een geschikte baan leidt tot een betere allocatie. Bovendien draagt
het vervangingsinkomen bij tot een grotere sociale cohesie.
Tot nu toe is steeds ingegaan op de relatie met het formele arbeidscircuit.
De laatste jaren is de belangstelling voor de relatie met het in formele bestel evenwel sterk toegenomen. Volgens gegevens van het SCP (1985) is tussen 1975 en
1985 de omvang van de officieuze sector exclusief zwarte circuit toegenomen
met 1576000 arbeidsjaren, een toename van 18%. Volgens het SCP houdt deze
toename in belangrijke mate verband met de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden. Voor wat de zwarte sector betreft blijkt evenwel op basis van het
empirische materiaal dat de deelname van niet-werkenden aan de zwarte arbeidsmarkt niet groter is dan die van werkenden, namelijk 4% tegenover 7.5%
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1985). Ook gegevens uit
het zogenaamde OSA-arbeidsmarktsurvey wijzen hierop (OSA, 1985). Er zijn
dan ook geen redenen aan te nemen, zoals De Gier (1986) naar voren brengt,
dat de informele economie in toenemende mate als een soort sociaal vangnet
zou gaan functioneren.
Tot slot moet gewezen worden op de relatie van de sociale zekerheid met
het bestedingsgedrag. In de onderzoeksliteratuur wordt vooral aandacht besteed aan de reacties van huishoudens op achteruitgang in inkomen als gevolg
van verlaging van uitkeringen. Volgens het literatuuronderzoek van Oppedijk
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van Veen en Schelbergen (1984) is ernagenoeggeen empirisch onderzoek waaruit ondubbelzinnig blijkt hoe 'huishoudens of consumenten reageren op een dalende koopkracht' (citaat op pag. 84). Wei wijzen de auteurs op de aandacht in
de onderzoeksliteratuur voor de groep van bijstandsclienten. Uit het onderzoek
van Woldringhen van Rossum (1983) blijkt datslechts 10% geldleentof schulden maakt om meer financiele armslag te krijgen. Andere onderzoekingen komen tot afwijkende resultaten. In het onderzoek van Woldringh en van Rossum
werd tevens gevraagd waaraan sinds de bijstandsafhankelijkheid minder werd
uitgegeven. Dan blijkt dat vooral bezuinigd wordt op de aanschaf van 'luxe'
goederen, zoals vakantie, kleding, huishoudelijke apparaten en hobby- en ontspanningsactiviteiten.
Concluderend blijkt dus dat het onderzoek naar gedragseffecten vooral
economisch en in mindere mate economisch-psychologisch van aard is en betrekking heeft op de invloed van uitkeringshoogte op zoekgedrag respectievelijk
bestedingsgedrag. Het weinige sociologische onderzoek op dit terrein heeft betrekking op de relatie tussen beleving van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid en zoekgedrag c.q. herintreding. De relatie tussen beleving en deelname
aan het informele circuit is niet of nauwelijks onderzocht. Het onderzoeksmateriaal is overigens niet alleen schaars, maar het wel beschikbare is bovendien gebrekkig. Het betreffen vaak zeer specifieke groepen die onderzocht zijn, vaak is
alleen gekeken naar een gedragsaspect en is slechts een klein deel van de sociale
zekerheid in beschouwing genomen. Bovendien gaat het meestal om metingen
op een moment (cross-sectie) in plaats van om longitudinale data (panel-gegevens). Tot slot is weinig onderzoek verricht naar de samenhangen tussen beleving en waardering van de sociale zekerheid en de gedragsaspecten. De onderzoekingen zijn te veel gericht op een geisoleerd aspect van beleving of gedrag.

3

Besluit

De verkenning van de theoretische en empirische literatuur op het terrein van
het verdelingsaspect van de sociale zekerheid leidt tot de constatering dat de
wetenschappelijke bestudering van dit onderwerp nog vele hiaten kent. Ten eerste geldt dat in de literatuur over sociale ongelijkheid zelden een directe relatie
wordt gelegd met de sociale zekerheid. Ten tweede kan geconstateerd worden
dat zowel in de theorie als in de empiric het accent ligt op bestudering van economische ongelijkheid. Het zijn dan ook vooral economisten die zich met het
onderzoek hebben beziggehouden. Hun belangstelling gaat vooral uit naar de
bestudering van de inkomensverdeling, naar armoede en bestaansonzekerheid
en naar arbeidsaanbod. Het weinig sociologische onderzoek is veelal ingekaderd in de literatuur over verzorgingsstaat en sociale politiek. De schaarse relevante sociologische literatuur heeft vooral betrekking op onderwerpen zoals bestaansonzekerheid en armoede, beleving van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de informele arbeidsmarkt. De economisch-psychologische literatuur richt zich vooral op het consumentengedrag en op bezuinigingsstrategieen
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van consumenten met een laag inkomen. Als zodanig toont dit aan dat er sprake
is van een multidisciplinair probleemveld. Het onderzoek is evenwel vooral m o nodisciplinair en sterk beschrijvend van karakter. Er is een duidelijke behoefte
aan verdieping van de kennis met behulp van een meer verklarende
multidisciplinaire wetenschapsbeoefening. De in de inleiding gememoreerde stelling van
Prof. Veldkamp dat de monodisciplinaire theorievorming nog tal van onvolkomenheden bevat en worstelt met het gebrek aan multidisciplinaire wetenschapsbeoefening gaat dus stellig op voor de bestudering van het verdelingsaspect.
Voor het toekomstig onderzoek is van belang dat een meer gei'ntegreerde
onderzoeksaanpak wordt ontwikkeld waarin op basis van de relaties tussen de
verdeling, de beleving en het gedrag de wisselwerking tussen het sociaal-economisch, politiek en cultureel systeem met het sociaal zekerheidssysteem w o r d t
bestudeerd. Het sociale zekerheidsonderzoek op dit terrein zou gekenmerkt
moeten worden door een multidisciplinaire benadering, een longitudinale onderzoeksaanpak en aandacht voor internationale vergelijking.
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Ober die Notwendigkeit einer
Anderung Sozialpolitischer
Denkansatze
dargestellt am Beispiel der
Osterreich is cb en Fensionsversicherung

THEODOR TOMANDL*

1

Einfuhrung

Der auch in Osterreich hochgeschatzte Jubilar hat sich Zeit seines sozialpolitischen Wirkens um das Funktionicren der Einrichtungen der sozialen Sicherheit
bemiiht. Die folgenden Gedanken, die sich auf das Beispiel Osterreich stiitzen,
in ihrem Kern aber auch fiir andere europaische Staaten relevant sein konnten,
sollten daher sein Interesse erwecken. Es geht schlicht um die Erage, ob unsere
traditionellen Denkansatze in der Lage sind, die auf uns in den nachsten Jahren
und Jahrzehnten auf dem Gebiete der Alterssicherung zukommenden Probleme
losen zu konnen.
Die Sicherung vor den Risken des Alters, der Minderung der Arbeitsfahigkeit (im folgendem Invaliditat genannt) und des Todes des Familienerhalters
wurde in Osterreich fiir den weitaus iiberwicgenden Teil der Bevolkerung der
Sozialversicherung iibcrtragen. Sie wird von der sogenannten Pensionsversicherung, einem der drei Versicherungszwcige des osterreichischen Sozialversicherungssystems (die anderen sind Kranken- und Unfallversicherung) wahrgenommen.1 In diese Pensionsversicherung sind alle Arbeitnehmer im privaten Sektor
Institut fiir Arbeits- und Sozialrecht, Universitat Wien, Osterreich.
l.Naheres siehe bei Tomandl, Grundrils des osterreichischen Sozialrechts, 3.Aufl. Wien 1985;
Tomandl (Hsg), System des osterreichischen Sozialversicherungsrechts
(Loseblattausgabe),
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sowie jene Arbeitnehmer des Staates (Bund, Lander, Gemeinden), die mit einem
privatrechtlichen Vertrag angestellt wurden (die sogenannten Vertragsbediensteten) weiters alle selbstandig erwerbstatigen Personen aus den Bereichen des
Gewerbes, der Industrie, des Handels, des Verkehrs, des Fremdenverkehrs, des
Geld-, Kredit- und Versicherungswesens, der Land- und Forstwirtschaft, sowie
einige Gruppen von freiberuflich tatigen Selbstandigen (Wirtschaftstreuhander,
Arzte, Dentisten, Apotheker, Tierarzte, Patentanwalte, Journalisten und Kiinstler) einbezogen. Fur Beamte des Staates wurde eine eigenstandige Altersversorgung aufgebaut, die Ahnlichkeit mit der Pensionsversicherung aufweist.
Da die Pensionsversicherung nahezu alle Erwerbstatigen des Landes erfafit
und sich durch ein hohes Leistungsniveau auszeichnet, beansprucht sie rund
zwei Drittel der gesamten Mittel des osterreichischen Sozialversicherungssystems. Sie ist daher auch in erster Linie von dem Riickgang des Wirtschaftswachstums und von der steigenden Arbeitslosigkeit seit der Mitte der Siebzigerjahre betroffen. Da sie nach dem Umlageverfahren finanziert wird (samtliche
Ausgaben einer Periode miissen durch Einnahmen aus derselben Periode finanziert werden; Riicklagen sind praktisch nicht vorhanden), wirken sich die
Abschwachung der Lohnsteigerungen sowie die grofsere Zahl der Arbeitslosen
einnahmemindernd aus, wogegen von den Moglichkeiten, die Pension verfriiht
in Anspruch zu nehmen, vermehrt Gebrauch gemacht wurde. Dazu traten als
weitere ausgabenerhohende Umstande die zunehmende Uberalterung Osterreichs und einige systeminterne Entwicklungen (die Versicherten wiesen immer
langere Versicherungszeiten auf; vor Jahren eingefiihrte Begiinstigungen wirkten sich immer starker auf die Gesamtausgaben aus u dgl). Die Finanzierung der
Pensionsversicherung wurde dadurch zum dringlichsten Problem der osterreichischen Sozialversicherung.
Traditionellerweise wurde die Pensionsversicherung stets iiberwiegend
durch Beitrage finanziert, doch gab es stets auch einen Staatszuschufi. Als man
mit dem Pensionsanpassungsgesetz 1965 die jahrliche Pensionsanpassung einfiihrte, ging man davon aus, dafs die Kosten der Pensionsversicherung etwa je zu
einem Drittel von den Arbeitnehmern, ihren Arbeitgebern und vom Staat getragen werden sollen. Die Wirtschaftskrise und die mit ihr verbundenen steigenden
Anspriiche an das Staatsbudget veranlafite die Regierung jedoch, wie in andere
Landern, den Anteil der Staatszuschiisse an der Finanzierung der Pensionsversicherung zu kiirzen, was nur iiber den Weg massiver Beitragserhohungen ging.
Betrugen die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern urspriinglich je zur Halfte
zu entrichtendcn Pensionsversicherungsbeitrage im Jahre 1956 (Einfiihrungder
modernen osterreichischen Sozialversicherungsgesetzgebung — ASVG) noch
11% des versicherten Einkommens, so stiegen sie bis zum Jahre 1985 auf nicht

1980; Tomandl- hiirbock, Social Partnership - T h e Austrian System of Industrial Relations and
Social Insurance, Ithaca (USA) 1986. Die im Text referierten statistischen Angaben stammen aus
den jahrlich erscheinenden Handbiichern der osterreichischen Sozialversicherung (hsgg. vom
Hauptverband der osterreichischen Sozialversicherungstrager, Wien) sowie aus den jahrlichen
Gutachten des Beirats fiir die Renten- und Pensionsanpassung (veroffentlicht in der Zeitschrift
'Soziale Sicherheit', Wien zuletzt Jahrgang 1985, 425).
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weniger als 22,7% (davon haben die Arbeitnehmer 10,25% und die Arbeitgeber 12,45% zu entrichten). Der Staatsanteil an der Finanzierung, der gesamten
Pensionsversicherung, der im Jahre 1975 noch 34% betrug, sank bis zum Jahre
1981 auf 22%. Trotz der Beitragserhohung mufste er aber in der Folge weiter
erhoht werden und hatte sich nach den im Jahre 1984 vorliegenden Vorausberechnungen bis zum Jahre 1990 auf 37% erhohen miissen. Der Staatsanteil an
der Finanzierung der Selbstandigenversicherungen ist noch wesentlich hoher,
da dort verhaltnismaKig wesentlich weniger Versicherte den Leistungbeziehern
gegeniiberstehen. Das hat zwei strukturelle Griinde. Zum einem wird man iiblicherweise erst nach vielen Jahren unselbstandiger Tatigkeit selbstandig, wodurch die jiingeren Jahrgange als Beitragszahler in der Selbstandigenversicherung ausfallen. Zum anderen hat die starke Abwanderung aus der Landwirtschaft und zum Teil auch aus dem Gewerbe dazu gefiihrt, da(? diese Sektoren
besonders iiberaltert sind. Die Beitrage konnten bei den Selbstandigen die Ausgaben daher nur zu einem sehr geringen Prozentsatz decken. Da das gesamte
Ausgabenvolumen der Selbstandigenversicherung aber nur rund ein Sechstel
der Ausgabe der Unselbstandigenversicherung erreicht, konnen die weiteren
Ausfiihrungen auf die Arbeitnehmerversicherung beschrankt werden.
Angesichts dieser Entwicklung blieb der Regierung keine andere Wahl, als
eine Reform der Pensionsversicherung ins Auge zu fassen, deren Hauptziel in
der Sicherung der kiinftigen Finanzierungserfordernisse bestand. 1984 wurde
eine Enquente abgehalten, in der aufbauend auf zwei Grundlagenreferaten2
iiber die Ausrichtung der Reform diskutiert wurde. Schliefilich wurde mit der
40. ASVG-Novelle3, die im wesentlichen 1985 in Kraft trat, eine Reform eingeleitet, die zwar hinter den Erwartungen vieler zuriickblieb und eingestandenermalsen die Finanzierung auch nur bis zum Jahre 1990 sicherstellen sollte, die
aber doch Akzente setzte, die in der Sozialversicherungsgesetzgebung nach
1945 bisher unbekannt waren.

2

Kurziibersicht iiber die jiingsten Anderungen des
Pensionsversicherungsrechts

Zum Verstandnis der folgenden Strukturiiberlegungen ist es zweckmafiig, diese
Anderungen kurz zu skizzieren. Die bis 1985 geltende Berechnungsformel fur
die Pension fiihrte zu - im internationalen Vergleich — sehr hohen Pensionen.
Grundlegend fur die Pensionshohe waren in Osterreich stets zwei Umstande:
die Hohe des versicherten Einkommens (Bemessungsgrundlage) und die Dauer
des Versicherungsverhaltnisses. Die Pensionsformel wollte vermeiden, da(? der
Arbeitnehmer durch den Ubertritt in den Ruhestand einen drastischen Einkommensabfall erleidet. Der Pensionsberechnung wurde daher nicht das versicherte
Durchschnittseinkommen des gesamten Berufslebens zugrundegelegt, sondern
l.lomandi und Wolff, in Soziale Sicherheit 1984, 52 ff.
3.Bundesgesetzblart 1984/484.
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lediglich das versicherte Einkommen der letzten fiinf Jahre vor der Pensionierung. Diese Entscheidung hatte zwei Nachteile. Sie diskriminierte die Arbeiter.
die iiblicherweise mit fortschreitendem Alter eher sinkende Arbeitseinkommen
aufweisen, wogegen bei den Angestellten aufgrund der Kollektivvertragspraxis
das Einkommen bis zur Pensionierung standig ansteigt (eine Sonderbemessungsgrundlage fiir die Arbeiter brachte dafiir nur einen teilweisen Ausgleichj
und sie ermoglichte Pensionsmanipulationen grofien Stils. Wer es sich richten
konnte, nur in den letzten Jahren vor seiner Pensionierung ein hohes Einkommen zu erzielen, der erhielt seine gesamte Pension auf dieser Basis.
Die Reform verlangerte nun fiir alle Arbeitnehmer, die in Zukunft in Pension gehen werden, in der erklarten Absicht, das Versicherungsprinzip starken
zu wollen, den Durchrechnungszeitraum von fiinf auf zehn Jahre. Fiir die meisten Versicherten bedeutet das eine Senkung ihrer Pensionserwartung, fiir etwa
ein Fiinftel (vor allem Arbeiter) hat die Neuregelung jedoch erhohte Pensionen
zur Folge. Die Pension wird als Prozentsatz dieser Bemessungsgrundlage errechnet. Der Prozentsatz richtet sich nach der Dauer der Versicherung. Die alte Pensionsformel hatte nicht fiir jedes Versicherungsjahr den gleichen Prozentsatz gewahrt, sondern versicherte Personen mit wenigen Versicherungsjahren (also
vor allem Invalide, berufstatige Frauen und Witwen) begiinstigt. Nunmehr betragt der Prozentsatz fiir jedes Versicherungsjahr bis zum 30. Versicherungsjahr
1.9% und abdem 31. Jahr 1.5%. Gieich geblieben istdamit, dafs der Versicherte mit 30 Versicherungsjahren eine Pension im Ausmal? von 5 7 % und mit dem
Hochstausmaf? von 45 Versicherungsjahren eine Pension in Hohe von 79,5%
der Bemessungsgrundlage erhalt. Konnte man friiher aber mit 15 Versicherungsjahren eine Pension im Ausmaf? von 4 1 % der Bemessungsgrundlage erreichen, so betragt sie nunmehr nur mehr 28,5%. Eine Ausnahme gilt lediglich fiir
Versicherte, die in jungen Jahren invalid werden: ihnen werden fiktive Versicherungszeiten bis zur Vollendung ihres 50. Lebensjahres angerechnet. Nicht verandert wurde der Grundsatz, daf> bestimmte Zeiten, in denen ein Pensionswerber nicht pflichtversichert war (zB Zeiten des Schulbesuches, des Studiums, der
Krankheit, des Kriegsdienstes, der Arbeitslosigkeit) beitragsfrei als Versicherungszeiten angerechnet werden.
Seit 1966 werden die bereits angefallenen Pensionen am Beginn eines jeden
Kalenderjahres aufgewertet. Osterreich hat sich dafiir entschieden, dafidie Aufwertung zwar durch eine politische Entscheidung (eine Verordnung des Sozialministers) erfolgt, doch ist ihr ein bestimmtes Verfahren (vorherige Einholung
eines Gutachtens des Beirates fiir die Pensions- und Rentenanpassung) sowie ein
bestimmter Richtwert vorgegeben. Diese dynamische Anpassung ist allerdings
zu einer de-facto-Automatik geworden, da man bisher nie von dem errechneten
Richtwert abgewichen ist. Wollte man Abweichungen, so hatte man statt dessen das Gesetz geandert, welches die Errechnung des Richtwertes festlegte. Das
geschah nunmehr zum dritten Mai 1984. Bisher entsprach der Richtwert im
wesentlichen der Veranderung des Lohnniveaus von einem Jahr auf das andere.
Die Berechnung hinkte der tatsachlichen Entwicklung allerdings rund ein Jahr
nach. Man kann daher sagen, da(? die Pensionen mit einer zeitlichen Verzogerung von etwa einem Jahr der Entwicklung der Lohne folgten. Dadurch teilten
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die Pensionisten das einkommensmafsige Schicksal der tatsachlich beschaftigten aktiven Arbeitnehmer. Der Richtwert nahm hingegen auf das Austria!? der
Arbeitslosigkeit nicht Bedacht. Die steigende Arbeitslosigkeit machte jedoch
bewuEt, daS das Lohnniveau allein keinen geeigneten Wohlstandsindikator
darstellt. Die Pensionsreform wollte daher erreichen, daf> die durch die steigende Arbeitslosigkeit eintretende gesamtgesellschaftliche Belastung auch von den
Pensionisten mitgetragen wird. Daher wird nunmehr der nach der Lohnentwicklung berechnete Richtwert pro 1% Arbeitslosigkeit um 0,1 % Punkte gesenkt.
Fur das Jahr 1986 hatte sich beispielsweise ein Richtwert errechnet, der zu einer
Pensionserhohung um 3,9% gefiihrt hatte. Da die zu berucksichtigende Arbeitslosenrate jedoch rund 4% betrug, waren von diesem Wert 0,4% Punkte
abzuziehen. Dadurch ergab sich letztlich eine Erhohung von nur 3,5%.
Die dritte Saule der Reform war eine Erhohung des Beitragsprozentsatzes
zur Pensionsversicherung um 1 % auf den schon erwahnten Wert von 22,7%.
Die Beitragserhohungen wirkten sich schon 1985 voll aus, die Senkung der
Pensionsanpassung erstmalig 1986. Die Veranderungen in der Berechnung der
neu anfallenden Pensionen werden hingegen erst im Laufe der nachsten Jahre
voll eintreten, da man fur einige Jahre begiinstigende Ubergangsbestimmungen
geschaffen hat.
Die Reform hat sich damit in wesentlichen generalisierender Mafinahmen
bedient. Man hat Regelungen getroffen, die grundsatzlich alle treffen. Alle Versicherten wurden mit Beitragserhohungen belastet. Die neue Pensionsformel
gilt fur alle kommenden Pensionisten. Die neue Anpassungsformel hat Auswirkungen auf samtliche Pensionisten. Die langere Zeit diskutierte weitere Zielsetzung der Reform, mehr innere Gerechtigkeit innerhalb des Systems zu schaffen,
iiberholte Leistungen oder sozial nicht erforderliche Mehrfachbeziige von Sozialleistungen zu beseitigen, wurde hingegen nicht in Angriff genommen. Der
Grand lag darin, daf? sich die davon betroffenen Personenkreise zum Teil aufserst vehement zur Wehr gesetzt haben, um ihre in der Vergangenheit erlangte
Vorzugsstellung zu verteidigen. Das betrifft vor allem die Gruppe der berufstatigen Frauen, die trotz hoherer Lebenserwartung als die Manner ein um 5 Jahre
herabgesetztes Pensionsalter haben und neben ihrem Erwerbseinkommen oder
neben ihrer Fjgenpension auch noch Witwenpension beziehen konnen. Es waren somit politische Griinde, die dazu fiihrten, daf> die Reform auf differenzierende Maf>nahmen verzichtet. Es erwies sich politisch als einfacher, Belastungen oder Kiirzungen erwarteter kiinftiger Leistungen fur alle Versicherten
durchzusetzen, als die Gegenwehr bestimmter Gruppen zu brechen.
Die Frage, vor der die osterreichische Sozialpolitik damit steht lautet:
Wurden mit dieser Reform Weichen gestellt, die eine sichere Entwicklung der
Pensionsversicherung zumindest fur die nachsten zehn bis zwanzig Jahre erwarten lassen? Meines Erachtens kann die Antwort weder ein einfaches ja noch ein
klares nein sein. Ich mochte versuchen, sie in Form von 9 Thesen zu geben.
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3

Kinderreichtum ist auch weiterhin die unverzichtbare
Grundlage der Alterssicherung

Noch heute gilt in der dritten Welt jener Satz, auf den einst unsere Ahnen aufbauten: Die beste Vorsorge fur das Alter sind Kinder. Wir geben uns der triigerischen Annahme hin, er hatte fur uns seine Geltung verloren. Die Standardargumentation ist etwa die folgende. Wozu brauche ich noch Kinder? Ich habe meine Versicherungsbeitrage bezahlt und nicht wenig an Steuern entrichtet. Damit
habe ich einen Anspruch auf Sicherung meines Lebensabends erworben. Wer
Kinder haben will, dem sei dies unbenommen. Aber mich geht das nichts an.
Diese Denkhaltung diirfte fur einen gar nicht so kleinen Teil unserer Bevolkerung charakteristisch sein. Sie machen sich keine Gedanken dariiber, wer eigentlich jene Giiter und Leistungen bereitstellen soil, die sie in ihrem Alter benotigen werden. Sie ignorieren die Existenz des Umlageverfahrens. Sie nehmen
also nicht zur Kenntnis, da(? kein einziger Beitragsschilling, den sie in ihrem Leben geleistet haben, zur Finanzierung ihrer eigenen Pension dient, daf? sie vielmehr darauf angewiesen sein werden, dal? die kommende Generation ihre Pensionen bezahlen wird. Sie verkennen, daf> sich eben nur eines geandert hat. Die
Kinder unterstiitzen nicht mehr ihre eigenen Eltern. An die Stelle der individuellen Sicherung ist die kollektive getreten. Die Summe aller Kinder unterstiitzt die
Summe aller alten Menschen. Daft diese Rechnung nicht aufgehen kann, wenn
die Summe der Kinder geringer wird, die Summe der alten Menschen aber steigt,
hat vor kurzem ein engagierter sozialpolitischer Autor mit dem einpragsamen
Buchtitel 'Adam Riese schlagt zuriick'4 verdeutlicht.
Die unausweichliche Folgerung liegt auf der Hand. Kinder zu haben oder
Kinder nicht zu haben, ist in einem System kollektiver Alterssicherung keine
Privatsache. Wer keine Kinder hat, der entzieht sich der Aufgabe der Vorsorge
fur die Zukunft und biirdet sie den anderen auf. Wenn in einer Gesellschaft der
Wille zum Kind, die Bereitschaft zur Ubernahme der Burden der Kindererziehung fehlt, dann bricht die individuelle wie die kollektive Alterssicherung zusammen.
Fur die Pensionsversicherung ergeben sich daraus zwei Konsequenzen: 1.
Die Bevolkerungspolitik mul? als integrierter Bestandteil der Altersvorsorgepolitik gesehen werden und 2. wenn die Pensionsversicherung Kinderreiche besser
behandelt als Kinderlose, dann ist dies nicht unsachlich sondern entspricht der
Logik des Systems. Die in Osterreich eingeleitete Reform hat dieses Grundproblem der Alterssicherung bisher ausgeblendet.

4

Die demographische Zeitbombe tickt

Die Sprengkraft dieser Zusammenhange ist uniibersehbar, soferne man nicht
4. Vgl. Kohmaier, Adam Riese schlagt zuriick, Wien, 1984.
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den Blick vor den auf Osterreich zukommenden Veranderungen im Bevolkerungsaufbau verschliefit. Es ist langst kein Geheimnis, dafi uns eine Uberalterung bisher ungekannten Ausmafies droht. Die Berechnungen der Bevolkerungsstatistiker liegen auf dem Tisch. Wir wissen, daS die Lebenserwartung der
Osterreicher in den letzten Jahrzehnten beachtlich gestiegen ist und alles spricht
dafiir, daft dieser Anstieg anhalt. Betragt die durchschnittliche Lebenserwartung derzeit fur Manner 69,5 und fur Frauen 76,8 Jahre, so soil sie sich bis zum
Jahre 2030 fur Manner auf 71,6 und fiir Frauen auf 79,7 Jahre erhohen. Zusammen mit dem Riickgang der Geburtenrate ergibt dies eine fiir unsere Fragestellung bedrohliche Zunahme des Bevolkerungsanteils der Alten. Der naheliegende Einwand der Unzuverlassigkeit von Langzeitprognosen verfangt zumindest bei der Berechnung der alten Population nicht. Blicken wir auf das besonders problematische Jahr 2030, so sind alle Menschen, die dann iiber 60 Jahre
alt sein werden, schon langst auf der Welt, sie sind heute bereits 15 Jahre und
alter. Daf? wir daher im Jahre 2030 mit etwa 2190 000 Menschen im Alter von
iiber 60 Jahren rechnen miissen, und das sind rund 680000 mehr als heute, ist —
wenn wir Kriege oder Katastrophen ahnlichen Ausmafes ausklammern — mit
grower Sicherheit zu erwarten. Ihnen werden aber, wenn sich im generativen
Verhaltens nichts Entscheidendes andert, urn 756000 weniger Personen im Alter zwischen 15 und 60 Jahren gegeniiberstehen. Die demographische Alterslast
wird sich dadurch von 323 auf 560 verschlechtern. Diese Entwicklung wird allerdings nicht geradlinig verlaufen, sondern mit voller Wucht erst nach dem
Jahre 2000 einsetzen.
Das besonders Bedrohliche ist der Umstand, daf? sich die demographische
Situation fiir die Pensionsversicherung seit den 70er-Jahren zwar wesentlich gebessert hat, dafi diese Besserung aber nicht ausgereicht hat, urn die Ausgabenseite zu entlasten, da die ausgabensteigernden Effekte innerhalb der Sozialversicherung erheblich starker waren. Es handelt sich dabei vor allem um das Absinken des Pensionierungsalters, die langeren Versicherungszeiten und das Ansteigen der Frauenbeschaftigung. Da diese Einfliisse anhalten, droht die Pensionsversicherung schon in den nachsten zehn bis fiinfzehn Jahren von beiden Seiten
her unter Druck zu kommen. In einer bereits 1979 unter meiner Leitung durchgefuhrten Untersuchung 5 erwarteten wir fiir das Jahr 1988, dafiauf 1.000 Versicherte 380 Pensionen entfallen wiirdcn; diese Belastungsquote sollte ab der
Jahrhundcrtwendc stark anstcigcn und im Jahr 2032 ihrcn hochsten Wert mit
614 erreichen. Die Wirklichkeit hat unsere Erwartungen langst iibertroffen.
Derzeit miissen wir erwarten, da(3 die Belastungsquote im Jahre 1988 mit 615
schon hoher liegen wird, als wir fiir das Jahr 2032 erwartet haben. Damit kann
sich jeder eine Vorstellung machcn, mit welcher Finanzierungslast wir ab dem
Ende unseres Sakulums rechnen miissen. Denn noch einmal sei betont: in den
Jahren 1990 bis 2030 wird sich die Alterslast, wenn die Entwicklung so weiterlauft wie bisher, dramatisch verschlechtern: 1000 Personen im erwerbsfahigen
Alter werden im Verlaufe dieser 40 Jahren um 234 mehr alte Menschen erhalten
miissen.
i.Tomandl u.a. Finanzierungsprobleme der osterreichischen Sozialversicherung, Wien 1979.
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5

Die Reaktionsmoglichkeiten sind eng begrenzt

Die damit drohende Unfinanzierbarkeit der bestehenden Pensionsversicherung
laEt sich nur durch drei mogliche Strategien bekampfen, wobei diese Strategien
auch kombiniert eingesetzt werden konnen: 1. Durch eine rasche Erhohung der
Geburtenrate, 2. durch einen anhaltenden enormen Wirtschaftsaufschwung
mit hohen jahrlichen Wachtsumsraten oder 3. durch eine Reform des Pensionsversicherungssystems, die das Gesamtniveau der Aufwendungen an die kiinftigen Finanzierungsmoglichkeiten anpafit, was im Klartext nichts anderes bedeutet als eine auf langere Zeit verteilte kontinuierliche Senkung des Pensionsniveaus. Selbst wenn wir unsere Politik abrupt andern und alle unsere Krafte dazu
verwenden, ein familienfreundliches Klima zu schaffen, in dem der Wunsch
zum Kind einen vorrangigen Stellenwert besitzt, greifen solche familienpolitischen MaEnahmen nur sehr langsam. Da es vor allem die Berufstatigkeit der
Frau sein diirfte, die fur die niedrige Geburtenrate in unserer Zeit verantwortlich ist, ware hierfiir eine nicht zu erwartende Haltungsanderung erforderlich.
Noch schlechter steht es um die zweite Strategic Wahrend sich durchaus erfolgversprechende Methoden zur Ankurbelung der Geburtenfreudigkeit entwickeln liefien, sind die Patentrezepte nicht bekannt, die uns ein permanentes Wirtschaftswachstum in der erforderlichen Hohe garantieren konnten. Was damit
bleibt, ist die weitere Pensionsreform.

6

Das Pensionsanpassungsgesetz 1965 war weiser als die
osterreichische Praxis

Die Pensionsreform ist in Osterreich so alt wie die Pensionsversicherung selbst.
Seit wir uns in die Arme der Soziaiversicherung geworfen haben, mufs'ten wir
immer wieder Anderungen vornehmen. Einiges haben wir dabei gclernt. So, dafs
es unklug war, diese Anpassungen immer nur ad-hoc durch unvorhersehbare
politische Entscheidungen vorzunehmen. Diese Einsicht fiihrte uns 1965 zur
Pensionsdynamik. Mit ihr setzten wir die Entwicklung der Pensionen in einen
dauernden Zusammenhang mit der Lohnentwicklung. In der Reformdiskussion haben wir erkannt, daf? wir die Arbeitslosigkeit aus unseren Uberlegungen
nicht ausklammern diirfen und ziehen die Entwicklung der Beschaftigungssituation nunmehr in den Dynamikansatz mit ein. Wir haben damit unsere Lektion aber erst zum Teil gelernt. Allmahlich sollte uns klar werden, dafi wir die
Entwicklung des Systems nicht isoliert an die Entwicklung einzelner Parameter
kniipfen diirfen, dafi wir bei dieser Dynamisierung vielmehr das gesamte relevante Umfeld der Pensionsversicherung beriicksichtigen miissen.
Das Paradoxon daran ist, dafS diese Einsicht keineswegs neu ist. Genau betrachtet hatte sie namlich der Gesetzgeber des Pensionsanpassungsgesetzes
1965 bereits besessen. Er lehnte bewufo die Automatik ab und entschied sich
statt dessen fur den Dynamikansatz. In der Praxis haben wir dann freilich die
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Automatik verwirklicht, indem wir einen entscheidenden Auftrag des Gesetzgebers bewufo mifiachteten. Er hatte zwingend verlangt, bei der Entscheidung
iiber das Ausmaf? der jeweiligen Pensionsanpassung die Entwicklung der Belastungsquote (Anzahl der Pensionisten auf 1000 Versicherte) zu beriicksichtigen. Wann aber haben wir das je getan? Die Belastungsquote hat sich von Jahr
zu Jahr verschlechtert (sie stieg in der gesamten Pensionsversicherung von 504
im Jahre 1975 auf 589 im Jahre 1986), wir haben das aber einfach nicht zur
Kenntnis genommen und der Erwerbsgeneration eine standig druckendere finanzielle Biirde auferlegt, wobei es in diesem Zusammenhang belanglos ist, ob
dies durch Beitragserhohungen oder durch ein weiteres Zudrehen der Steuerschraube erfolgte. Die Versuche der letzten Jahre, das Staatsbudget durch die
Erfindung und Erhohung der Zusatzbeitrage in der Pensionsversicherung zu
entlasten, hat nur die Verteilung der Lasten innerhalb der Erwerbsgeneration
etwas verschoben, ohne am Grundprinzip der im Umlageverfahren finanzierten
Alterssicherung das geringste andern zu konnen, dafs grundsatzlich stets die Erwerbsgeneration die Summe aus Beitragen und Steuern finanzieren rauG. Eine
solche Taktik, die Vorteile der Alterssicherung der eigenen Generation, die Lasten hingegen der nachsten Generation zuzuschieben, kann nur vorubergehend
Erfolg haben. Auf die Dauer fiihrt kein Weg an der Notwendigkeit vorbei, die
Pensionsleistungen mit der Leistungsfahigkeit der Aktivgeneration abzustimmen. Die 40. ASVG-Novelle war ein erster Schritt auf diesem Wege, indem sie
versuchte, kiinftig entstehende Pensionsleistungen zu senken und die Pensionsanpassung zu drosseln. Allerdings war sie noch eher eine Symptomkur, die keine echte Neuausrichtung brachte. Soweit ich die Diskussion uberblicke, war
Franz Kohmaier 6 der erste, der den Finger auf den entscheidenden Punkt gelegt
hat, indem er eine systemgemafte Verkniipfung zwischen dem Beitragsvolumen
und dem Pensionsvolumen in Erwagung zieht. Hinter diesem zunachst technisch anmutenden Vorschlag steckt aber ein Gedanke, der breitere Entfaltung
verdient, weil er uns einen nahezu nicht mehr erwarteten Ausweg aus unserer
schwierigen Lage eroffnen konnte.

Die Ausgabenorientierung ware durch eine
Einnahmenorientierung zu ersetzen
Wir waren bisher gewohnt, uns nach den Ausgaben zu richten. Das ASVG legte
die Pensionsformel ebenso wie den Richtwert fur die Pensionsanpassung fest.
Infolge der Praktizierten de-facto-Automatik war damit der Ausgabenrahmen
festgelegt. Die Finanzierung hatte ihm zu folgen, dh der Bund hatte entsprechende Mittel zur Deckung des auftretendes Defizits bereitzustellen. Konnte
oder wollte er dies nicht, wurden neue Einnahmen erschlossen. Diese Methode
begiinstigte die Bezieher von Pensionen und jene Versicherten, die mit einem
baldigen Pensionsbezug rechnen konnten und belastete gleichzeitig die junge
6. Adam Riese schlagt zuriick, 217.
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Bevolkerung mit immer grofteren Abgaben und setzte uns letztlich der Gefahr
der Unfinanzierbarkeit aus.
Es war und ist die Methode des Vor-sich-her-Schiebens des Lastenberges,
die Methode der Abwalzung der Kosten des gegenwartigen Wohlergehens auf
die kommende Generation. Trotz aller Warnungen sind wir dieser Verlockung
des Umlageverfahrens erlegen. Wir haben das Pensionsniveau hoch angesetzt,
wir haben Begiinstigungen sonder Zahl fur verschiedene Versichertengruppen
eingefiihrt, wir haben lange Zeit grofeiigig angepafit und wir haben versucht,
der Natur ein Schnippchen zu schlagen, indem wir die Geburtenrate gedrosselt
und die Lebenserwartung verlangert haben. Nun stehen wir vor den Friichten
unseres Tuns und miissen zur Kenntnis nehmen, dafs wir am Ende des Weges
angelangt sind und zumindest einen Teil der Last, die wir vor uns hergeschoben
haben, selbst schultern miissen. Dazu miissen wir unseren Denkansatz um 180
Grad andern.
Die Umkehr, die uns abverlangt wird, besteht darin, die Ausgaben an die vorhandenen Einnahmen zu binden. Was bedeutet das? Wir miissen von der Vorstellung Abschied nehmen, da(? sich die Hohe einer Pension unmittelbar aus
dem Gesetz ermitteln lafit. Endgiiltig wird im Gesetz nicht die konkrete Sozialleistung sondern die Abgabenbelastung festgelegt, dh der vorgesehene Beitragssatz und die Hohe des erganzenden Staatszuschusses. Die Berechnungsvorschriften fur die Pensionen und der Pensionsanpassungsfaktor hatten nur mehr
mittelbare Bedeutung. Unter ihrer Verwendung ware zunachst einmal das Ausgabenvolumen eines Jahres zu ermitteln. Dieses ware dann dem Einnahmevolumen gegenuberzustellen. Ist es grower als dieses, dann mufiten alle auf die bisherige Weise ermittelten Pensionen (also der Neuzugang wie die aufgewerteten
Altpensionen) anteilig soweit gekiirzt werden, bis das Ausgabenvolumen dem
Einnahmevolumen entspricht. Ware das Einnahmevolumen hingegen grower,
dann wiirden die Pensionen in diesem Jahr entsprechend zusatzlich erhoht.
Die technische Durchfiihrung mag einige Schwierigkeiten aufwerfen. So
wird man eine Liquiditiitsreserve benotigen und jedes Jahr eine Schatzung der
Einnahmen und der Ausgaben des jeweils nachsten Jahres vornehmen miissen.
Diese Schatzung wird aber, da sie eben nur ein Jahr erfafSt, wesentlich einfacher
und verlafilicher sein als die jedes Jahr vom Beirat fur die Pensionsanpassung
vorzunehmende Fiinfjahresprognose. Auftretende Schatzfehler konnten im
nachsten Jahr ausgeglichen werden. Man soil diese technischen Probleme nicht
unterschatzen, sie werden aber zu bewaltigen sein, wenn man die vorgeschlagene Neuausrichtung wirklich will.
Die entscheidende politische Weichenstellung ist die Festlegung des Einnahmevolumens. Zwei Werte sind hier festzulegen: 1. Die Hohe des Beitragssatzes und 2. der Prozentsatz, zu dem die Beitragseingange die Gesamtausgaben
decken sollen. Betrachten wir das an einem Beispiel, in dem die Verhaltnisse des
Jahres 1985 festgeschrieben werden. In diesem Falle ware als bindende Dauerbestimmung festzulegen, daf? die Versicherten und ihre Dienstgeber einen Beitragssatz von 22,7% zu leisten und die Beitragseingange 71,5% der Gesamtausgaben der Pensionsversicherung nach dem ASVG zu betragen hatten. Damit
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wird gleichzeitig der Staatszuchufi limitiert, und zwar in unserem Beispiel mit
28,5% des Gesamtaufwandes.
Mit diesen beiden politischen Entscheidungen ware das System vollig determiniert und die endgiiltige Hohe der Pensionen entschieden. Nehmen wir
weiter an, die Schatzung der Gesamtausgaben fur das nachste Jahr ergabe einen
Gesamtaufwand von S 200 Mrd., wobei dieser Schatzung die gesetzliche Pensionsformel und der vorgesehene Anpassungsfaktor zugrundeliegt. Die erwarteten Beitragseinnahmen betriigen S 140 Mrd. Da diese S 140 Mrd entsprechend den getroffenen Annahmen dazu verwendet werden, um 71,5 % der zugelassenen Gesamtausgaben zu decken, betriigen diese zugelassenen Gesamtausgaben S 196 Mrd, woraus sich der Staatszuschuf? von 28,5% mit S 56 Mrd
errechnet. Die geschatzten Ausgaben waren also um S 4 Mrd oder um 2% hoher als die zur Verteilung zur Verfugung stehenden Mittel und miifsten daher
um eben diese 2% gekiirzt werden. Das hatte zur Folge, dafs der im nachsten
Jahr neu in Pension gehende Pensionist nur 98% der nach der Pensionsformel
errechneten Pensionshohe erhielte, ebenso der Altpensionist nur 98% der mit
dem vorgesehenen Anpassungsfaktor aufgewerteten Pension. Betriige der Anpassungsfaktor 1,038, dh sollte die Pension um 3,8% aufgewertet werden, wiirdesich dadurch die Erhohungauf etwas weniger als 1,8% reduzieren. DieZahlenbeispiele, die ich Ihnen eben vorgefuhrt habe, sind nicht willkiirlich gewahlt.
Sie entsprechen vielmehr, abgerundet, den Prognosen fur das Jahr 1990.
Natiirlich konnte die politische Entscheidung auch lauten, da(? der Anteil
des Staates an der Finanzierung der Pensionsversicherung mit 28,5% auf Dauer
zu niedrig ware. Dann konnte bei der Systemumstellung dieser Satz beispielsweise in Etappen bis zum Jahr 1990 auf ein Drittel erhoht werden. Dann ware
man bei jenen Werten, die wir heute bis zum Jahr 1990 erwarten und die Auswirkungen der Systemumstellungen wiirden — immer unterstellt, unsere Prognosen erweisen sich als richtig — erstmals im Jahr 1991 eintreten.

8

Die Systemumstellung ist auch ein Gebot des
Vertrauensschutzes

Den Gedanken an eine derartige Systemumstellung werden viele zunachst als
schockierend empfindcn. Sie sollten sich aber leichter mit ihm befreunden konnen, wenn sie sich noch einmal vergegenwartigen, dafi wir diesen Weg - freilich
noch in einer unsystematischen Weise - mit der 40. ASVG-Novelle bereits beschritten haben. Der Nachteil der 40. ASVG-Novelle besteht aber darin, 6aii
niemand weifi, was nach funf Jahren geschehen wird. Niemand kann sich ein
Bild machen, was in zehn, funfzehn oder zwanzig Jahren auf ihn zukommen
wird. Er bleibt politischen ad hoc-Entscheidungen ausgesetzt, deren Inhalt er
nicht vorausschatzen kann.
Und damit stehen wir vor dem archimedischen Punkt jeder Pensionsreform. Das wirkliche Reformproblem ist nicht die Erfindung einer neuen Pensionsformel oder der Entwurf eines neuen Modells der Grundversorgung, iiber
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das gegenwartig viel diskutiert wird. 7 Solche Modelle lassen sich unschwer verwirklichen. Das wahre Dilemma ist die Bewaltigung des Uberganges zur neuen
Ordnung: es geht urn das Schicksal jener rund 2 Millionen Menschen, die bereits im Pensionsbezug stehen oder diesen fur die nachsten Jahre erwarten. Wie
ich in der Pensionsenquete und bei anderen Gelegenheiten immer wieder betont
habe, hat unsere Gesellschaft diesen Menschen gegeniiber eine unabwalzbare
moralische Verpflichtung ubernommen. Wir haben sie jahrzehntelang zu Beitragsleistungen herangezogen und in ihnen Erwartungen auf eine Alterssicherung auf der Basis des geltenden Pensionsversicherungsrechts erweckt. Sie haben darauf vertraut und ihr Leben darauf ausgerichtet. Nun stehen sie ohne Alternative da und sind unserer Gesellschaft auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.
Eine Gesellschaft, die diese Verpflichtung nicht einloste, wiirde sich selbst zu
Grunde richten. Die soziale Falle, in die wir uns hineinmanovriert haben, besteht freilich darin, daft die unerhorten Kosten, die zur Einlosung dieses Versprechens notwendig sind, von genau jenen jiingeren Leuten aufzubringen sind,
denen die Umstellung des Alterssicherungssystems jene Leistungen versagt, die
sie noch zu finanzieren haben. Diese soziologische und politische Quadratur des
Kreises erscheint nur losbar, wenn der Ubergang sehr langsam und nicht nur
ausschlieftlich zu Lasten dieser Jungen geht. Diesen langsamen Ubergang und
eine gewisse Lastenverteilung gewahrleistet die hier vorgeschlagene Systemumsteilung.
Sie garantiert dabei aber noch jenen Vertrauensschutz, von dem wir eben
gesprochen haben. Niemand konnte darauf vertrauen, daft die Positionen der
Pensionisten unangetastet bleiben, wenn die gesamte osterreichische Bevolkerung Opfer bringen muft. Ein vom gesamtosterreichischen Verlauf losgelostes
isoliertes Pensionistenschicksal kann es nicht geben. Worauf die Pensionisten
aber Anspruch haben, das ist zweierlei: 1. Sie miissen auch langerfristig iiberblicken konnen, was auf sie zukommt und 2. sie benotigen Garantien, daft ihnen
nicht im allgemeinen Verteilungskampf der Schwarze Peter zugeschoben wird.
Beides vermag die Systemumsteilung zu leisten. Auf diese Weise ware es sogar
besonders leicht, die von mir schon mehrfach angeregte verfassungsrechliche
Pensionsgarantie zu verwirklichen. Es wiirde geniigen, den Beitragssatz und den
Anteil des Staatszuschusses durch Verfassungsgesetz im Mindestausmaft festzulegen. Damit wiirde die auf die Pensionisten in Summe entfallende Verteilungsquote verfassungsrcchtlich garantiert.
Der entscheidende Punkt ist: die Zukunft wird zwar nicht voll einsichtig,
wohl aber abschatzbar. Die Gefahr des abrupten Systcmwechsels erscheint gebannt. Wird die Aktivbevolkerung nicht weiter zusatzlich belastet, laftt sich erwarten, daft sie die Finanzierung auch in der Zukunft garantieren wird. Die
Wahrscheinlichkeit der Revoke gegen ein einkommensorientiertes System ist
daher um ein Erhebliches geringer als gegen ein explodierendes ausgabenorientiertes.

7. Vgl. etwa Meinhard Miegel, Sicherheit im Alter, Bonn 1981; Wege zur Vollbeschaftigung,
Verlag fur Gesellschaftskritik, Wien 1985.
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9

Die Systemumstellung belaf?t sozialpolitischen Spielraum
zur Binnenausgestaltung der Alterssicherung

Die Einnahmenorientierung des Systems legt lediglich die der Alterssicherung
zur Verteilung stehenden Mittel fest, damit ist aber noch nicht entschieden,
nach welchen Gesichtspunkten diese auf die verschiedenen Pensionistengruppen aufgeteilt werden. Mit anderen Worten, der Soziaipolitiek bleibt voller
Handlungspielraum fiir Umschichtungen. Ein Umstand rauK ihr aber dabei
stets bewuftt bleiben. Jeder Schilling, den sie mehr fiir eine Gruppe ausgibt, verringert den Anteil der iibrigen. Leistungsausweitungen konnen eben nicht mehr
auf die Erwerbsbevolkerung abgeschoben werden, sie belasten vielmehr automatisch die von ihr nicht betroffenen Pensionisten. Daraus ergibt sich auch: zu
je hoheren Werten die Berechnungsformel fiir die Pensionsanpassung fiihrt,
desto niedriger werden die neu anfallenden Pensionen, und umgekehrt. Dieser
Zwang, bei jedem Schritt die Konsequenzen fiir die iibrigen Pensionisten bedenken zu miissen, konnte heilsame politische Konsequenzen haben. Jeder Sozialpolitiker, der einer Gruppe von Pensionsten etwas bringt, fiigt damit, ob er es
will oder nicht, einer anderen Nachteile zu. Aber auch die blofie Aufrechterhaltung des status quo bedeutet, daf? jeder Leistungsbezug, der eigentlich nicht
mehr gerechtfertigt erscheint, zu Lasten der iibrigen Pensionisten geht. Dieser
zwingende Zusammenhang laf?t daher erwarten, da(? die Systemumstellung die
innere Abstimmung fordern und daher zu mehr Pensionsgerechtigkeit fiihren
wird. Die heutigen Nutzniefier des Systems werden dadurch unter verstarkten
Rechtfertigungsdruck geraten. Von ihnen werden daher auch die starksten Widerstande gegen die Systemumstellung zu erwarten sein.
Die Systemumstellung schliefit nicht aus, da(3 bei der Pensionsberechnung
neue Wege gegangen werden. Sie eignet sich wohl besser fiir Umgestaltungen
zur weiteren Verstarkung des Versicherungsprinzips, steht aber auch Planen zu
einer Grundversorgung fiir jedermann nicht wirklich im Wege. Sie bietet die
Moglichkeit fiir die erwahnte Differenzierung zwischen Kinderlosen und Kinderreichcn. Sie gestattet eine Veranderung des Pensionsalters, die langerfristig
unvermeidlich erscheint. Wenn die Lebenserwartung weiter steigt und sich die
Bevolkerungsentwicklung ahnlich entwickelt, wie wir annehmen, dann wird
eine Erhohung des Pensionsalters nicht zu umgehen sein. Auch diese Mafsnahme solite aber schon langfristig vorher angekiindigt werden, damit sich die
Menschen darauf einstellen konnen. Die hier erforderliche Kehrtwendung in
der Arbeitsmarktpolitik, die bisher mit einer Senkung des Pensionierungsalters
gearbeitet hat, mulSte angesichts des Sinkens der Zahl der Jungen moglich sein.
In einem Punkte zwingt die Systemumstellung sogar zu differenziertem Vorgehen: bei jenen Leistungen, die das Existenzminimum decken sollen, mu(3 die
Anpassung den Lebenshaltungskosten folgen, auch wenn die endgiiltigen Anpassungssatze fiir die iibrigen Pensionen niedriger liegen.
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10

Die Systemumstellung harmonisiert den
sozialpolitischen und den parteipolitischen Zeithorizont

Ein bisher unlosbar scheinendes Problem der Sozialpolidk besteht darin, dafi
der sozialpolitische Zeithorizont mit dem parteipolitischen nicht zur Deckung
zu bringen ist. Alterssicherungspolitik bedarf einer jahrzehntelangen Vorausschau und Planung. Parteipolitik ist auf die nachste Wahl ausgerichtet. Der Parteipolitiker, der Probleme des kommenden Jahrzehnts lost, aber die nachste
Wahl verliert, hat nach den Spielregeln der Parteiendemokratie versagt. Das
langfristig Notwendige tritt daher in der Politik hinter das kurzfristig Machbare
zuruck. Entscheidungen, wie jene des amerikanischen Gesetzgebers im Jahre
1983, das Pensionsalter ab dem Jahr 2003 in vielen Etappen um zwei Jahre anzuheben, zahlen daher zu den ganz seltenen Ausnahmen.
Die Umstellung von der Ausgaben- zur Einnahmenorientierung nimmt in
diesen Zusammenhang einen ganz besonderen Platz ein. Sie tritt zwar sofort in
Kraft, entfaltet ihre eigentliche Wirksamkeit aber erst in langeren Zeitraumen.
Die Anderungen erfolgen langsam und schmiegen sich den jeweiligen wirtschaftlichen Moglichkeiten an. Sie bewirken ein eher sanftes Auf und Ab, je
nachdem wie sich die wirtschaftliche Lage und die Bevolkerungstruktur gestalten. Der Politiker muft keine konkrete Entscheidung fur ein bestimmtes Jahr
treffen, er entscheidet nur iiber einen flexiblen Rahmen. Wie wir gesehen haben,
handelt es sich eigentlich nur um die Fortsetzung jener Entscheidung, die er mit
der Einfiihrung der Pensionsdynamik getroffen hat.

11

Die Systemumstellung ist eigenvorsorgefreundlich

Mit ihr wird die kiinftige Belastung durch Pensionsversicherungsbeitrage abschatzbar. Es fallt daher leichter, eine individuelle Alterssicherungsplanung
vorzunehmen. Natiirlich setzt das, wie stets bei Mafinahmen der Eigenvorsorge, entsprechendes Einkommen voraus. Es macht aber einen wesentlichen Unterschied, ob ich befiirchten mufi, einen immer hoheren Teil meines Einkommens fur die Pflichtversicherung aufwenden zu miissen oder ob ich fur langere
Zeit mit einer gleichbleibenden Belastung rechnen kann. Andererseits werden
fur den Pflichtversicherten auch klare Fronten geschaffen. Es wird ihm nicht
mehr eine bestimmte Pensionshohe in Aussicht gestellt, er weif> vielmehr, da£
die definitive Hohe seiner Pension von wirtschaftlichen und bevolkerungsmafiigen Entwicklungen abhangen wird. Damit wird ihm sein Risiko in der Sozialversicherung bewuftt gemacht und seine Entscheidung fiir oder gegen eine erganzende Eigenvorsorge auf eine rationalere Basis gestellt.
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12

SchluEfolgerungen

Die Reformbedurftigkeit wird die osterreichische Pensionsversicherung auch
weiterhin begleiten. Diese Reformen sollten aber ihren inneren Ausbau und
nicht die Verteilungsfrage zwischen den Generationen betreffen. Diese Verteilungsfrage sollte vielmehr einer dauerhaften Losung zugefuhrt werden, die einerseits den Alten eine angemessene Alterssicherung garantiert, andererseits
den Jungen die Gewifiheit gibt, nicht mit unertraglichen finanziellen Burden belastet zu werden und dennoch um ihre eigene Alterssicherung bangen zu miissen. Die Losung dieses Problems, an die wir uns in Osterreich mit der 40. ASVGNovelle erst herangetastet haben, bestiinde in der Umkehr unseres Denkansatzes: wir sollten aufhoren, zuerst die Verteilung zu regeln, bevor wir noch das zu
Verteilende besitzen und uns statt dessen an den Einnahmen orientieren.
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Sociale zekerheid en kapitalisme

JAN VAN WEZEL*

1

Inleiding: sociale zekerheid

Veldkamp en ik hebben eens van gedachten gewisseld over de vraag: kan er
sociale zekerheid bestaan onder een kapitalistisch systeem? Deze vraag wil ik in
dit artikel opnieuw aan de orde stellen.
De centrale vraag van de sociologie is: hoe maatschappij, sociale zekerheid mogelijk is. Sociologen zoals Marx, Durkheim, Weber, Mead, Simmel, Parsons en
Habermas hebben deze vraag trachten te beantwoorden. Ze geven een geheel
met elkaar samenhangende voorwaarden voor sociale zekerheid aan. Sociale
zekerheid kan men dan, vanuit actor-gezichtspunt, opvatten als een situatie van
voorspelbaarheid van de innerlijke en uiterlijke wereld voor de mensen.1 Vanuit
systeem-oogpunt is sociale zekerheid op te vatten als het vermogen van een systeem om zelfstandig te functioneren bij het nakomen van waarden, normen en
gemeenschappelijke doelen dankzij haar interne organisatie en bronnen en de
toegang tot de inputs van de omgeving.2 In dit artikel wordt dus een ruimere
definitie van sociale zekerheid gebruikt dan o.a. door Veldkamp is voorgesteld.3
Tot de interne organisatie kan men ook de produktieverhoudingen rekenen, die onder een kapitalistisch systeem de vorm aannemen van prive-eigendom van produktiemiddelen. De vraag is nu of deze kapitalistische produktieverhoudingen logischerwijze de mogelijkheid van sociale zekerheid uitsluiten,
zoals bovcn is omschreven.

* Hooglcraar Sociologie, Subfaculteit Sociaal-Culturele Wetenschappen en Buitengewoon
Hoogleraar Sociale Zekerheidssociologie, Subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap, Katholieke Hogeschool Tilburg.
1. Richard Munch: Theorie des Handelns; Frankfurt am Main, 1982, biz. 224.
2. Talcott Parsons: Social systems and the evolution of action theory, New York, 1977, biz.
182.
3. G.M.J. Veldkamp: Schets van de leer van de sociale zekerheid; Deventer, 1984, biz. 16.
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Dit artikel is als volgt opgebouwd. In paragraaf twee geef ik een korte samenvatting van de theorie over de voorwaarden voor sociale zekerheid. Daarna
plaats ik de theorie van Marx in het kader van deze theorie over voorwaarden
voor sociale zekerheid. Dit geeft tevens de mogelijkheid om de theorie van Marx
te bekritiseren. De kritiek spitst zich toe op het feit, dat Marx een eenzijdig rationaliteitsbegrip gebruikt.
In de vierde en vijfde paragraaf zal de aandacht meer toegespitst worden
op de actuele beleidsproblematiek. Centraal staat achtereenvolgens de toegang
van de maatschappij tot de inputs van de omgeving, namelijk die van de natuur
en die van de cultuur. Via beide paragrafen wordt gestreefd naar een synthese
van flexibilisering en sturing van de maatschappelijke ontwikkeling.

2

De algemene theorie over de voorwaarden voor sociale
zekerheid

Elders4 heb ik een uitvoerige uiteenzetting gegeven over deze theorie over
de voorwaarden voor sociale zekerheid. Daarom wordt hier volstaan met een
zeer beknopte samenvatting.
Deze theorie is een gedachtenconstructie, een ideaaltype in de zin van Weber.
Voor toelichting op deze theorie kunnen twee ingangen worden gebruikt,
die aanvullend op elkaar zijn:
l.de ingang van de rationaliteit van de actor en van afstemming van wederzijdse verwachtingen op elkaar;
2. de ingang van structuur, van systeem-zekerheid.
Binnen de maatschappelijke handeling worden vier vormen van rationaliteit
onderscheiden5:
— de economische rationaliteit: het is de mate van effectiviteit en efficiency
van een middelen-doel combinatie voor een gegeven doel vergeleken met alternatieve combinaties;
— de strategische of politieke rationaliteit: het is de mate van vrijheid bij de
huidige keuze van een doel bepaalde doel-keuzes voor de toekomst open te
houden, niet af te snijden;
— de normatieve rationaliteit: het is de mate, waarin de behartiging van bepaalde belangen, die tijdelijk aan andere belangen niet tegemoet komt, niet
voor altijd deze andere belangen ontkent;
— de waarden-rationaliteit: het is de mate waarin in de handeling een vast
patroon te onderkennen is dat verbonden is met opvattingen over het wenselijke.
4. J. van Wezel: Flexibilisering in combinatie met sturing; Tilburg Universitaire Pers, Tilburg
1986.
5. R.C. Baum: Beyond the Iron Cage; in: Sociological Analysis, 38, 1977, biz. 309-330.
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In geval van sociale zekerheid zijn deze vier vormen van rationaliteit niet willekeurig verbonden met het subsysteem, waarbinnen de handelingen plaatsvinden. Economische rationaliteit is kenmerkend voor actoren uit het bedrijfsleven; politieke rationaliteit past bij actoren van het politiek systeem; normatieve
rationaliteit komt sterk naar voren bij vertegenwoordigers van het gemeenschapssysteem, bij leden van vrijwillige verenigingen; waarden-rationaliteit is
in het bijzonder kenmerkend voor actoren van het sociaal-cultureel systeem. Er
vindt dus een zekere specialisatie plaats van de aard van de rationaliteit, al naargelang de levenssfeer. Deze specialisatie wordt echter binnen grenzen gehouden
door het mechanisme van wederzijdse doordringing. Dit betekent, dat actoren
binnen bijvoorbeeld het bedrijfsleven weliswaar de economische rationaliteit
zwaar benadrukken maar tegelijkertijd in hun maatschappelijke handeling ook
elementen van politieke, normatieve en waarden-rationaliteit opnemen. De actoren combineren de vier vormen van rationaliteit in een maatschappelijke handeling. Daardoor komt afstemming van wederzijdse verwachtingen van actoren
uit verschillende levenssferen tot stand.
Zoals gesteld is de ingang van structuur, van systeemzekerheid een aanvulling
op de ingang van de rationaliteit van de actoren. Dankzij het proces van wederzijdse doordringing ontstaat systeem-zekerheid. Zie bijgaand schema.
Om deze voorwaarden voor systeem-zekerheid aan te kunnen geven zijn er
twee dimensies van belang:
— de ruimtelijke dimensie. Vanuit dit gezichtspunt wordt er een onderscheid
gemaakt naar middelen-scheppend, onderlinge afstemming en doelbereiking;
Schema. Een referentiemodel voor systeem-zekerheid
middelenscheppend

gericht
op

bijdrage van 3.
de economie
tot politieke
effectiviteit:
het scheppen
van financiele
mogelijkheden tot het
aanbieden
van collectieve goederen
zoals sociale
zekerheidsregelingen, onderwijs e.d.

onderlinge af-

doelbereiking

stemming
bijdrage van 5.
de politiek tot
legitieme
maatschappelijke ontwikkelingen,
dankzij een
politick van
de verantwoordelijk-

heid
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de economie
tot bestaanszekerheid en
tot inschakclen van indi- sysviduele perso -teemnen
zekerheid
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heden
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2. bijdrage van 4.
de politiek tot
produktiviteit: afwezigheid van aanbodbeperkingen voor de
economie

bijdrage tot 6. bijdrage van
politieke efhet sociaalcultureel sysfektiviteit
teem tot prodankzij het
toekennen
duktiviteit:
van legitimiafwezigheid
van vraagbeteit aan politieke macht
perkingen
voor de economie

7. bijdrage van 9.
het sociaalcultureel systeem tot solidariteit,
dankzij de
rechtvaardiging van aanspraken

bijdrage van 11 . bijdrage van systeemde politiek
de economie
tot solidaridoor verant- zekerheid
woordelijk
teit, tot het
politiek lei- in de
overwinnen
dersschap aantoevan strijdige
deelbelangen;
de solidariteit komst
bijdrage tot
inschakeling
van achtergestelde groepen

8. bijdrage van 10 . bijdrage van 12. bijdrage van
het gemeenhet gemeenhet gemeenschapssysschapssysteem
schapssysteem
teem, dankzij
tot produktiaan legitieme
viteit van de
maatschappepolitieke
steun, aan de
economie: aflijke ontwikeffectiviteit
wezigheid van
kelingen
van de poliorganisatiebedankzij bintiek
pcrkingen
ding aan een
algemeen
waardenpatroon

de tijdsdimensie. Vanuit dit gezichtspunt wordt een onderscheid gemaakt
naar de zes maatstaven, die passen bij systeem-zekerheid in het heden en de
zes maatstaven die systeem-zekerheid voor de toekomst moeten waarborgen,
daar het ontwerp voor maken.
Per rij moet een concrete maatschappij aan de zes maatstaven tegelijkertijd voldoen, wil systeem-zekerheid in heden en toekomst mogelijk zijn. De woord128
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keuze van 'moeten' wijst niet op een waarde-oordeel, maar op noodzakelijke
voorwaarden voor systeem-zekerheid.
Er dienen ook uitwisselingsrelaties met de omgeving van de maatschappij
te zijn, waarbij de natuur en cultuur in het bijzonder tot deze omgeving kunnen
worden gerekend evenals wat wel het 'persoonlijkheidssysteem' wordt genoemd. In dit artikel wordt vooral de uitwisselingsrelatie met de natuur via de
technologie benadrukt. De technologie wordt hierbij opgevat als een bemiddelingssysteem tussen maatschappij en natuur. Tevens staat de bemiddeling tussen maatschappij en cultuur op de voorgrond.

3

De bijzondere theorie van Marx

Voor elke concrete maatschappij zijn nu afwijkingen te formuleren van de geschetste voorwaarden voor systeemzekerheid. Het wordt dan mogelijk de theorie van Marx te herformuleren in termen van de theorie over de voorwaarden
voor sociale zekerheid.
Het meest opvallend is dat Marx het mime rationaliteitsbegrip verengt tot
slechts een vorm van rationaliteit: de economische rationaliteit. 'Zijn persoon,
of liever: zijn portemonnaie, is uitgangspunt van het geld, maar ook de plaats
waarnaar het geld terugkeert. De objectieve inhoud van deze circulatie - de
waardevermeerdering —is zijn subjectief doel... Deze drift naar absolute verrijking, deze hartstochtelijke jacht op waarde, heeft de kapitalist met de schatvergaarder gemeen; maar terwijl de schatvergaarder slechts de dwaze kapitalist is,
is de kapitalist de rationele schatvergaarder.' 6
'Bij elke beurszwendel weet iedereen dat het onweer eens moet losbarsten,
maar ieder hoopt dat het de kop van zijn naaste zal treffen nadat hi] zelf de regen
van goud heeft opgevangen en in veiligheid heeft gebracht. Apres moi le deluge!
(na mij de zondvloed!) is de leuze van iedere kapitalist en van iedere natie van
kapitalisten. Waar het kapitaal niet door de maatschappij gedwongen wordt
rekening te houden met de gezondheid en levensduur van de arbeider, springt
het dan ook roekeloos om met deze zaken. Op de klachten over fysiek en geestelijk verval, vroegtijdige dood, marteling door overmatige arbeid antwoordt het
kapitaal: Waarom moet deze kwelling ons kwellen, als zij ons genot (de winst)
vergroot? Over het algemeen is dit ook niet afhankelijk van de goede of kwade
wil van de individuele kapitalist. Ten gevolge van de vrije concurrentie vormen
de immanente wetten van de kapitalistische produktie voor de individuele kapitalist externe, dwingende wetten'. 7
De theorie van Marx is gebaseerd op de veronderstelling, dat kapitalistische produktieverhoudingen de vorm van individuele rationaliteit volledig
vastleggen in de richting van eenzijdig economische rationaliteit. Het bestaan
6. Karl Marx: Het kapitaal; Weesp, 1984, biz. 96-97.
7. Karl Marx; op.cit., 1984, biz. 191.
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van kapitalisme hoeft op zich echter nog niets te zeggen over de vraag of een
bepaalde ethiek wel of niet is uitgesloten, zoals ook Weber terecht van mening
is.8
Gegeven de assumptie van Marx is het een logische conclusie, dat in een
dergelijke maatschappij geen systeem-zekerheid kan bestaan. Het resultaat is
namelijk, geformuleerd in termen van de voorwaarden van schema een, dat niet
meer voldaan kan worden aan de voorwaarden drie tot en met twaalf. Om aan
deze voorwaarden te kunnen voldoen dient immers de economische rationaliteit binnen grenzen gehouden te worden door politieke, normatieve en waarden-rationaliteit. In de theorie van Marx wordt overigens ook de politieke rationaliteit teruggebracht tot de economische rationaliteit, zodat in feite ook niet
voldaan kan worden aan de eerste voorwaarde voor systeem-zekerheid. Wat
dan resteert, in de redenering van Marx, is een concrete maatschappij, waarin er
geen aanbodbeperkingen zijn. Aan alle andere voorwaarden voor systeem-zekerheid wordt niet voldaan. Een dergelijke maatschappij kan niet blijven voortbestaan.
Toch bestaat het kapitalistisch systeem nog steeds. De vraag is of kapitalistische verhoudingen bij voorbaat het proces van wederzijdse doordringing uitsluiten. Munch 9 maakt aannemelijk, dat dit proces juist kenmerkend is voor de
feitelijke ontwikkeling en dat dus in een kapitalistische maatschappij de economische rationaliteit binnen grenzen gehouden wordt door politieke, normatieve
en waarden-rationaliteit.
Voor een zorgvuldige analyse is een vereiste dat een analytisch onderscheid
niet bij voorbaat voor de concrete werkelijkheid gehouden wordt. Alexander
heeft dit doen samenvloeien van theorie-niveaus 'conflatie' genoemd. 10 Van deze conflatie is sprake, waar Marx het analytisch onderscheid tussen de directe
vorm van warencirculatie (W-G-W), met als einddoel de consumptie, en de
kringloop G-W-G, met als einddoel de ruilwaarde, bij voorbaat tot reele verschillen gaat maken. 11 De conclusie van Marx, dat men de gebruikswaarde
nooit moet beschouwen als het directe doel van de kapitalisten 12 , is een gevolg
van misplaatste concreetheid van een analytisch onderscheid. De uitkomst van
de redenering van Marx moet dan wel zijn, dat onder een kapitalistisch systeem
de uitwisselingsrelatie tussen produktie en consumptie wordt doorbroken, zodat we hier een afwijking kunnen constateren van de zesde voorwaarde in schema 1.
Marx toont echter niet aan, dat kapitalistische produktieverhoudingen
noodzakelijkerwijze tot eenzijdig economische rationaliteit moeten leiden. De
voorlopige conclusie is daarom, dat de theorie van Marx geen aanleiding geeft
tot de opvatting dat systeem-zekerheid onder een kapitalistisch systeem perse
niet mogelijk is.
8. Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft; Tubingen, 1976, biz. 292.
9. Richard Munch: Die Struktur der Moderne; Frankfurt am Main, 1984.
10. Jeffrey Alexander: The modern reconstruction of classical thought; vol. IV, Berkeley, 1984.
11. Karl Marx: op.cit., 1984, biz. 92.
12. Karl Marx: op.cit., 1984, biz. 93-94.
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4

Technologie als bemiddeling tussen maatschappij en
natuur: loskoppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd en
bedrijfstijdverlenging

Onze maatschappij kan aangemerkt worden als een arbeidsbestel. Door deze
sterke nadruk op het arbeidsethos zijn we geleidelijk vergeten datgene wat
Marx ook onderkent, namelijk, dat 'de arbeid in de eerste plaats een proces is,
dat tussen mens en natuur plaatsvindt, een proces waarbij de mens zijn stofwisseling met de natuur door middel van zijn eigen activiteit tot stand brengt, regelt
en controleert'. 13
In de inleiding van dit artikel is een omschrijving van sociale zekerheid gegeven waarbij de toegang tot de inputs van de omgeving een belangrijke rol
speelt. Een maatschappij kan niet los van deze inputs vanuit natuur, cultuur en
persoonlijkheidssysteem bestaan.
De technologie speelt een bemiddelende rol tussen maatschappij en natuur. Wil nu een onderneming produktief zijn, dan is de mogelijkheid van intensieve benutting van kapitaalgoederen een van de voorwaarden om het schaarste-probleem te kunnen oplossen. Dit model voor produktief ondernemen is elders gegeven.14
Op dit moment kan bij handhaving van de koppeling tussen arbeidstijd en
bedrijfstijd de algemene arbeidstijdverkorting tot een steeds grotere afwijking
van deze maatstaf van intensieve benutting van kapitaalgoederen leiden. Ontkoppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd en bedrijfstijdverlenging zijn daarom
aan te bevelen. Dit is met name ook van belang voor Nederland, omdat de arbeidstijdverkorting na 1950 niet of nauwelijks gepaard is gegaan met een toename van het percentage werknemers in wisseldienst.15
Samen met Van Zundert 16 zijn via simulaties de mogelijke empirische macro-gevolgen van loskoppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd en van bedrijfstijdverlenging voor Nederland onderzocht. De resultaten zijn in overeenstemming met de theoretische verwachtingen van de theorie in paragraaf twee.
De effecten van algemene arbeidstijdverkorting bij gelijkblij vende bedrijfstijd zijn vergelekcn met die van bedrijfstijdverlenging met gelijkblijvende arbeidstijd over de periode 1969-198 1. In geval van bedrijfstijdverlenging zijn de
effecten op koopkracht, werkloosheid, produktievolume en arbeidsproduktiviteit veel gunstiger.
Bedrijfstijdverlenging blijkt in het voordeel te zijn van zowel consumenten
als producenten.
Bij bedrijfstijdverlenging blijkt ook de algemene wet van de kapitalistische
13. Karl Marx: op.cit., 1984, biz.. 116.
14.Jan van Wezel: Ken bedrijfsmodel: diagnose-instrument en beleidsadviseringsinstrument
voor de produktieve onderneming; in: CPI-Berichten, 1986, nr. 4, biz. 4-8.
15.Zie publikatie, vermeld in voetnoot vier.
16. J. van Wezel en C. van Zundert: De produktieve onderneming: bedrijfstijdverlenging in
combinatie met selectieve arbeidstijdverkorting als uitgangspunt voor beleid; in: |. van Dijcken
J. van Wezel. Red.: Produktief ondernemen, 1986, te verschijnen.
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accumulatie van Marx niet meer op te gaan. Het lijkt mij echter niet onmogelijk
dat bij handhaving van de koppeling tussen arbeidstijd en bedrijfstijd, gepaard
gaande met voortdurende arbeidstijdverkorting, de ondernemingen inderdaad
de gevangenen worden van deze wet. Deze wet wordt kernachtig als volgt door
Marx geformuleerd. 'De accumulatie van kapitaal, die oorspronkelijk niets anders scheen te zijn dan een kwantitatieve vergroting van het kapitaal, komt —
zoals we hebben gezien - tot stand door een onafgebroken kwalitatieve wijziging in de samenstelling van het kapitaal, door een voortdurende toeneming van
het constante bestanddeel ten koste van het variabele bestanddeel'. 17
Op grond van de theorie uit paragraaf twee en van de simulaties bestrijd ik
echter de opvatting dat dit een algetnene wet is van het kapitalistisch systeem.
Het is geen 'natuurwet': ze kan, ook onder het kapitalisme, door menselijk ingrijpen worden doorbroken. De simulaties van het in voetnoot 16 geciteerde
artikel wijzen op de mogelijkheid onder het kapitalisme van de combinatie van:
een afnemende kapitaalgoederenvoorraad (ten opzichte van de werkelijkheid
en de basissimulatie) met een sterkere economische groei, meer koopkrachtverbetering, een sterkere groei van de werkgelegenheid en een sterkere daling van
de werkloosheid.
De conclusie is, dat er onder het kapitalistisch systeem sociale zekerheid
kan bestaan, ondanks Marx. Het perspectief in deze paragraaf was echter nog
eenzijdig. Het opheffen van collectieve schaarste was slechts ter sprake en de
aandacht ging nog niet uit naar de verdelingsproblematiek en het probleem van
maatschappelijke participatie. In zekere zin werd slechts de formeel-rationele
inzet van technologie en arbeid gemaximaliseerd, die Weber zo kenmerkend
acht voor het kapitalisme.

5

Bemiddeling tussen maatschappij en cultuur:
arbeidstijdverkorting, basisinkomen en verruiming van de
'gemeenschapsgedachte'

Max Weber merkt ten aanzien van de werkwijze van de sociologie op. 'Wir
miissen gewiss erst wissen: welches Handeln funktional, vom Standpunkt der
'Erhaltung' (aber weiter und vor allem eben doch auch: die Kultureigenart!)
und: einer bestimmt gerichteten Fortbildung eines sozialen Handelnstyps wichtig ist, um dann die Frage stellen zu konnen: wie kommt dies Handeln zustande?
welche Motive bcstimmen es? Man muss erst wissen: was ein 'Konig', 'Beambter', 'Unternehmer', 'Zuhaltcr', 'Magier' leistet — welches typische 'Handeln'
(das allein ja ihn zu einer dieser Kategorien stempelt) also fur die Analyse wichtig ist und in Betracht kommt, ehe man an diese Analyse gehen kann ('Wertbezogenheit im Sinn H. Rickerts)'. 18
Omdat in de huidige sociologie deze fase wordt overgeslagen ben ik er in
17. Karl Marx, op.cit., 1984, biz. 487.
18. Max Weber: op.cit., 1972, biz. 8.
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paragraaf twee mee begonnen. Was presteert een ondernemer of prive-eigenaar
van produktiemiddelen, in het geval van behoud van cultuur wel te verstaan?
Hij zou dan beslist tot bedrijfstijdverlenging overgaan. De 'Kultureigenart'
(Weber!) van onze maatschappij kan echter niet teruggebracht worden tot het
streven het schaarsteprobleem zo efficient mogelijk op te lossen. Even typisch is
het streven naar individuele bestaanszekerheid, gelijkheid en vrijheid.
In de vorige paragraaf zijn de gunstige effecten van bedrijfstijdverlenging
gebleken voor de collectieve gemeenschap. Toch is hiermee nog niets gezegd
over de verdelingsproblematiek en het in acht nemen van andere typische kenmerken van onze cultuur. Om de theorie, geschetst in paragraaf twee, niet bij
voorbaat tot empirische werkelijkheid te verklaren, moet in dit geval toch met
de opvattingen van Marx rekening gehouden worden. Het betreft zijn opvattingen over de arbeidsdag en het aflossingssysteem.19 Tevens zijn hier allereerst de
opvattingen van Max Weber van belang over het perspectief van de beroepsarbeid in een sterk formeel-rationeel kapitalisme.
'Der Puritaner wollte Berufsmensch sein — wir miissen es sein. ...Dann allerdings konnte fur die »letzten Menschen« dieser Kulturentwicklung das Wort
zur Wahrheit werden: »Fachhmenschen ohne Geist, Genussmenschen ohne
Herz: dies Nichts bildet sich ein, eine nie vorher erreichte Stufe des Menschentums erstiegen zu haben'« ...Die Aufgabe ware vielmehr: die in der vorstehenden Skizze ja nur angeschittene Bedeutung des asketischen Rationalismus nun
auch fiir den Inhalt der sozial-politischen Ethik, also fur die Art der Organisation und der Funktionen der sozialen Gemeinschaften vom Konventikel bis zum
Staat aufzuzeigen'.20 Los van tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid geldt
echter volgens Weber ook het volgende 'Aber wenn Reichtum zunimmt, so nehmen Stolz, I.eidenschaft und Weltliebe in alien ihre Formen zu'. 21 Omdat bij
meer rationele benutting van kapitaalgoederen in Nederland de economische
groei volgens de simulaties percentages kan bereiken van aanzienlijk meer dan
2% kan deze hypothese van Weber actueel worden. De kans van enkel economisch-rationecl handelen wordt dan groot, met als gevolg dat Marx' visie op
bedrijfstijdverlenging en wisseldiensten actueel wordt (afhankelijk van de
machtsverhouding).
Bij bedrijfstijdverlenging zal in toenemende mate van wisseldiensten gebruik gemaakt gaan worden. Maar, 'hoe kan men een systeem controleren,
waarin de term aflossing wordt misbruikt en waarbij arbeidskrachten in een
eindeloze veelvuldigheid als kaarten door elkaar worden geschud en de arbeidsuren en rusturcn van de verschillende personen dagelijks zodanig worden verschoven, dat een en dezelfde ploeg arbeiders nimmer op dezelfde plaats en in
dezelfde tijd samenwerkt'. 22
Controle op overwerk is zeer moeilijk, terwijl bij afroepcontracten niet
duidelijk is wanneer de tijd, door de arbeider verkocht, eindigt en wanneer de
19. Karl Marx, op.cit., 1984, biz. 158-226.
20. Max Weber: Die Protestantische Ethik, 1; Tubingen, 1972, biz. 188-189.
21. Max Weber: Die Protestantische Ethik I, Tubingen, 1972, biz. 183.
22. Karl Marx, op.cit., 1984, biz. 208.
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tijd, die de arbeider zelf toebehoort, begint.23 De werknemer heeft dus in dat
geval geen zeggenschap over de eigen tijd en dus geen 'vrije tijd'. Past dit bij de
cultuur van onze maatschappij ? 'Verdere stappen tot hervorming van de maatschappij kunnen nimmer met enige hoop op succes worden genomen, indien
niet van te voren de arbeidsdag wordt beperkt en de voorgeschreven limiet niet
strikt wordt nagekomen'. 24 Volgens de revolutionaire-dogmatische en daarom
nogal specifieke taal van Marx zouden de arbeiders, de koppen bij elkaar stekend, zelfs een staatswet moeten afdwingen.25 Dit is wel een bijzonder concrete
aanbeveling voor een abstracte en internationale maatschappij. De opgave die
voor het rationalistisch kapitalisme volgens Weber is weggelegd (zie voetnoot
20) is dan niet meer bereikbaar. Binnen het perspectief van een 'natie-staat' —
bijvoorbeeld Nederland - zijn de aanbevelingen van Marx al suboptimaal. Bij
handhaving van de koppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd betekenen de voortdurende staatswetten ter beperking van de arbeidsdag dat kansen voor koopkrachtverbetering, werkloosheidsdaling, produktiviteitsverbetering en economische groei worden gemist.
De afroepcontracten zouden bij loskoppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd bij wet verboden kunnen worden. Met deze beleidsstrategie van bedrijfstijdverlenging komt er financiele ruimte voor toenemende selectieve arbeidstijdverkorting in de toekomst. Vanwege de sterke toename van de produktiviteit is bij
selectieve arbeidstijdverkorting handhaving of zelfs verhoging van koopkracht
mogelijk.
Bedrijfstijdverlenging met selectieve arbeidstijdverkorting legt ook een financiele basis voor invoering van een basisinkomen.
Het inkomen van niet-actieven kan dan losgekoppeld worden van dat van
werkenden. De 'derde weg', zoals deze voorgesteld is door Offe, is dan haalbaar. 26 Via de beleidsstrategie van flexibilisering van de technologie en bedrijfstijdverlenging wordt het mogelijk garanties voor individuele bestaanszekerheid
en betaalde arbeid te ontkoppelen door invoering van een basisinkomen. Het
bezwaar van een basisinkomen zonder loskoppeling van arbeidstijd en bedrijfstijd en zonder bedrijfstijdverlenging is dat het financieel niet haalbaar is. In dit
artikel wordt juist gewezen op de mogelijkheid het basisinkomen als institutie te
ontwikkelen in geval van doorbreking van een gevestigde institutie van de koppeling tussen arbeidstijd en bedrijfstijd. Pleidooien van Offe, Habermas 27 en de
WRR 28 worden in dat geval niet louter utopisch, maar op termijn werkelijk realiseerbaar.
Toch is het voorstel van een basisinkomen nog sterk nationalistisch. De
nieuwe sociale politiek blijft dan strikt nationalistisch. De reikwijdte van het
23. Karl Marx, op.cit., 1984, biz. 219.
24. Karl Marx, op.cit., 1984, biz. 218.
25. Karl Marx, op.cit., 1984, biz. 218.
26. Claus Offe: Arbeitsgesellschaft: Strukturproblcme und Zukunftsperspektiven; Frankfurt,
1984, biz. 355-356.
27.Jiirgen Habermas: Die Neue Unubersichtlichkeit; Frankfurt am Main, 1985, biz. 156.
28. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: Waarborgen voor zekerheid; 's-Gravenhage, 1985, biz. 48-68.
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ruilmiddel geld is thans internationaal, die van politieke macht hoofdzakelijk
nationaal, terwijl de solidariteit nog een vorm heeft, die slechts met de dagelijkse leefwereld heeft te maken.
Habermas stelt de overgang van het arbeidsbestel naar de communicatiemaatschappij voor, door mobilisering van solidariteit in de dagelijkse leefsfeer.
Alleen mobilisering van deze vorm van solidariteit in de dagelijkse leefsfeer,
zoals Habermas 29 voorstelt, zal een te beperkte basis zijn voor sociale zekerheid
in de toekomst.
Uiteindelijk is sociale zekerheid 66k steeds meer een kwestie van organisatie in internationaal verband. 'Alle soorten organismen zijn gelijk, inzoverre
ieder organisme samenwerking tussen haar delen vertoont voor welzijn van het
geheel; en dit kenmerk is ook een kenmerk van maatschappijen. Voorts, bij individuele organismen, meet de graad van samenwerking tussen haar componenten de graad van evolutie; en deze algemene waarheid gaat ook op voor sociale organismen. Voorts, om toenemende samenwerking te bewerkstelligen,
vertonen alle organismen toenemend-complexe mechanismen voor wederzijdse
bei'nvloeding. De enige analogie, die aangenomen wordt is de volgende: gemeenschappelijkheid in de fundamentele principes van organisatie is de enige
gemeenschappelijkheid die aangenomen wordt'. 30
De combinatie van bedrijfstijdverlenging met selectieve arbeidstijdverkorting en de invoering van een basisinkomen kan sociale zekerheid in de toekomst
mogelijk maken onder het kapitalisme, als hieraan een internationaal organisatieprincipe wordt toegevoegd. De herziening van het stelsel van sociale zekerheid bevindt zich in alle landen echter nog in de 'nationalistische' fase.

29.Jiirgen Habermas, op.cit., 1985, biz. 157-162.
30. Herbert Spencer: The evolution of society. Selections from Herbert Spencer's Principles of
Sociology. Ed.: Robert Carneiro, I.onden, 1967, biz. 580.
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Was ist Soziale Sicherung?
Vorschlag einer Definition

DETLEV ZOLLNER*

1

Das Problem

Dieses Buch ist einem Manne gewidmet, dessen Arbeitsleben in Praxis und Wissenschaft der Sozialpolitik gegolten hat. Seit zwei Jahrzehnten arbeiten und diskutieren wir unter seiner Leitung im Rahmen eines europaischen Instituts, das
in englisch 'of social security', in franzosisch 'de securite sociale' heif?t. In deutscher Sprache hat man die Wahl, ob man vom Institut fiir soziale Sicherheit oder
fiir soziale Sicherung spricht.
Sicherheit ist ein Zustand, der vom Individuum empfunden und angestrebt
wird. Dies ergibt sich aus der Natur des Menschen als denkendem Wesen, das in
seine Entscheidungen und Wiinsche die Dimension der Zukunft einbezieht. Aus
der prinzipiellen Unsicherheit der Zukunft erwachst das Streben nach dem Zustand Sicherheit. Dieses Streben unterliegt aller wirtschaftlichcn und politischen
Aktivitat des Menschen.
In der sozialpolitischen Diskussion sprechen wir iiber Mafsnahmen, die der
Herbeifiihrung des Zustandes Sicherheit dienen; diese Mafsnnahmen haben
Objekt-Charakter; sie sind ein durch Recht vermittelbar okonomischer Vorgang in der Zeit und sollten deshalb als soziale Sicherung bczeichnet werden.
Hierfiir spricht auch, daf? der englische Begriff social security, als er zum ersten
Mai im Social Security Act von 1935 der USA gepragt wurde, eine Sammelbezeichnung fiir verschiedene Mafsnahmen der sozialen Sicherung war.
Dieser Beitrag ist angeregt durch den subjektiven Eindruck, dal? in Diskussionen iiber soziale Sicherung nicht immer Klarheit dariiber besteht, wie dieser
* Bonn, BRD.
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Seins-Bereich definiert ist. Es gibt keine allgemein anerkannte Definition der
sozialen Sicherung. Wenn wir eine solche Definition hatten, so wiirde dies die
internationale Verstandigung erleichtern und hilfreich fiir internationale Vergleiche sein. Das gilt ebenso fiir den nationalen Bereich wenigstens in der Bundesrepublik Deutschland; es gibt keinen allgemein anerkannten Konsens dariiber, wie Mafinahmen der sozialen Sicherung (Sozialleistungen) abzugrenzen
sind von MaEnahmen (Leistungen) anderer Art. Fiir eine solche Abgrenzung
mu8 ein sehr allgemeiner Ansatz gewahlt werden.
Dem Menschen stehen zur Deckung seines Bedarfs grundsatzlich drei Einkommensquellen zur Verfiigung: Erwerbseinkommen, Unterhalt durch Angehorige
und Sozialleistungen. Daraus ergibt sich als allgemeine Definition der Sozialleistung: Ein Einkommen oder eine geldeswerte Sach- oder Dienstleistung, die
nicht Erwerbseinkommen und nicht Unterhaltsleistung sind. Diese allgemeine
Definition deckt eine Vielzahl von Vorgangen, wie zum Beispiel: Schenkung,
Erbschaft, Zahlung aus Versicherungsvertrag, staatliche Subvention, freiwillige
Leistung des Arbeitgebers. Sie deckt auch die gesamten Leistungen der offentlichen Daseinsvorsorge soweit diese nicht oder nicht voll zu entgelten sind. Es
ware weder zutreffend noch zweckmaEig, alle diese Vorgange als soziale Sicherung und alle Leistungen als Sozialleistung zu bezeichnen. Es miissen also Kriterien entwickelt werden, die eine Einengung dieser allgemeinen Definition ermoglichen.

2

Abgrenzungskriterien

Eine Definition der sozialen Sicherung hat erstmalig das Internationale Arbeitsamt vorgenommen. Den vergleichenden Untersuchungen dieses Amtes iiber die
Kosten der sozialen Sicherung liegt jetzt folgende Definition zugrunde:
Das Ziel des Systems mufi darin bestehen, heilende oder verhiitende medizinische Leistungen zu gewahren oder Einkommen aufrecht zu erhalten im Falle
unfreiwilligen Verlustes des ganzen oder eines bedeutenden Teiles des Einkommens oder Einkommen zu erganzen fiir Personen mit familiaren Unterhaltspflichten.
Das System mufi durch Gesetzgebung geschaffen sein, die bestimmte individuelle Rechtsanspriiche gewahrt oder offentlichen, halboffentlichen oder
autonomen Stellen bestimmte Verpflichtungen auferlegt.
Das System rauE durch eine offentliche, halboffentliche oder autonome
Stelle verwaltet werden.
Diese Definition scheidet Leistungen aus, die nicht einem bestimmten
Zweck dienen und auf die kein Rechtsanspruch besteht. Sie enthalt somit ein
Sozialkriterium (Zweck?) undeinSicherungskriterium (Rechtsanspruch?). Diese beiden Kriterien sind auch im Titel dieses Buches angesprochen: Soziaal en
Zeker. Was aber ist sozial und sicher?
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Das Sicherungskriterium ist formaler Natur. Man kann es als erfiillt ansehen, wenn auf eine bestimmte Leistung ein personlicher Anspruch gegen einen
Leistungspflichtigen gesetzlich normiert ist. Damit sind die auf arbeitsrechtlichen Tarifvertragen beruhenden Leistungen nicht in der Definition enthalten.
Ahnliches gilt fiir bestimmte Dienstleistungen der Arbeitsverwaltung und der
Sozialhilfe, soweit diese nicht individuell einklagbar sind.
Das Sozialkriterium wird als erfiillt angesehen, wenn die Leistung wegen bestimmter Tatbestande und mit bestimmtem Zweck erbracht wird. Abgrenzungskriterien einer Sozialleistung von anderen Leistungen sind somit: Leistungsberechtigung, Leistungsverpflichtung, Zweckbestimmung der Leistung,
leistungsauslosender Tatbestand.
Die Zweckbestimmung einer Sozialleistung leitet sich her aus den Folgen
eines leistungsauslosenden Tatbestandes. Diese Folgen konnen sein: Einkommensverlust (z.B. durch Arbeitslosigkeit), Gesundheitsschaden (z.B. durch Arbeitsunfall) und Bedarf (z.B. wegen Krankheit oder Kindererziehung). Folglich
besteht der Zweck einer Sozialleistung in Einkommensersatz, Entschadigung
oder Bedarfsdeckung. Der Einkommensersatz kann ganz oder teilweise in Form
einer Einkommenserganzung erfolgen. Die Entschadigung erfolgt nur bei bestimmten Schadensursachen. Die Bedarfsdeckung kann sich auf einen nicht gedeckten Mindestbedarf (z.B. Regelsatz der Sozialhilfe), auf einen zusatzlichen
Bedarf (z.B. Gesundheitsleistungen) richten.
Die Tatbestande, deretwegen Sozialleistungen erbracht werden, sind in
Rechtsnormen vielfaltig bezeichnet. Gebrauchliche Sammelbezeichnungen
(z.B. Risiko, Versicherungsfall) sind unterschiedlich definiert und unzureichend
zur Bezeichnung aller vorkommenden Falle. Andererseits gehen verschiedene
Einzelbezeichnungen (z.B. Berufsunfahigkeit, Verletzung, Minderung der Erwerbsfahigkeit) auf den gleichen Tatbestand zuriick. Deshalb ist eine zweckmafsige Zusammenfassung und Unterscheiding der leistungsauslosenden Tatbestande erforderlich.
Man kann den Normen des deutschen Sozialrechts mindestens 15 Leistungsauslosende Tatbestande entnehmen: Berufsunfahigkeit, Erwerbsunfahigkeit, Alter, Tod eines Angehorigen, verminderte bergmannische Berufsfahigkeit, Krankheit, Verletzung, Arbeitslosigkeit, Kindererziehung, Dienstunfahigkeit, Beschadigung, nicht gedeckter Lebensunterhalt, Ausbildung, unzumutbare Mietbelastung, Unterhaltsausfall. Im Hinblick auf die Situation des Betroffenen lassen sich einige dieser Tatbestande zusammenfassen und bezeichnen als:
- Invaliditat, alle Bezeichnungen fiir dauerhafte gesundheitliche Beeintrachtigung;
- unzureichendes Einkommen den nicht gedeckten Lebensunterhalt und die
unzumutbare Mietbelastung;
- Erziehung auch den Unterhaltsausfall.
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Somit ergeben sich acht situational unterschiedliche leistungsauslosende
Tatbestande:
1. Alter
2. Tod eines Angehorigen
3. Invaliditat
4. Arbeitslosigkeit
5. Erziehung
6. Unzureichendes Einkommen
7. Krankheit
8. Ausbildung
AIs spezielle Definition einer Sozialleistung ergibt sich: Eine zweckbestimmte
Leistung, auf die bei Vorliegen eines leistungsauslosenden Tatbestandes individuelle Leistungsberechtigung gegeniiber einem offentlich-rechtlich Leistungsverpflichteten besteht. Die Kriterien Zweckbestimmung und Tatbestand dienen
der Abgrenzung zu anderen Leistungsarten; die Kriterien Leistungsberechtigung und Leistungsverpflichtung dienen der Abgrenzung zu Leistungen mit unzureichender Sicherungswirkung. Nur wenn alle vier Kriterien erfiillt sind, wird
im Folgenden von sozialer Sicherung gesprochen; der Begriff 'Sozialleistung" ist
in diesem engeren Sinne als offentliche Sozialleistung zu verstehen.
Jedes der vier Kriterien ist mit den jeweils anderen Kriterien wie folgt verbunden:
Berechtigung besteht auf die Erbringung
- einer zweckbestimmten Leistung
- bei Vorliegen eines leistungsauslosenden Tatbestandes
- gegeniiber einem Leistungspflichtigen.
Verpflichtung besteht zur Erbringung
- einer zweckbestimmten Leistung
- bei Vorliegen eines leistungsauslosenden Tatbestandes
- an einen Leistungsberechtigten.
Ein Tatbestand lost aus die Erbringung
- einer zweckbestimmten Leistung
- an Leistungsberechtigte
- dutch einen Leistungspflichtigen.
Eine zweckbestimmte Leistung wird erbracht
- bei Vorliegen eines leistungsauslosenden Tatbestandes
- an einen Leistungsberechtigten
- durch einen Leistungspflichtigen.
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3

Das deutsche Sozialbudget

Das periodisch von der Bundesregierung vorgelegte Sozialbudget (Ubersicht,
Anhang) berichtet iiber Leistungen, die 'von offendichen und nicht-offentlichen
Stellen fiir Ehe und Familie, Gesundheit, Beschaftigung, Alter und Hinterbliebene, Folgen politischer Ereignisse, Wohnen, Sparen und als Allgemeine Lebenshilfen aufgewandt werden'. Das Sozialbudget spricht zwar von Sozialleistungen, verzichtet aber auf eine Definition. Es bleibt offen, was im einzelnen als
'Sozial'-Leistung anzusehen ist, welche nicht-offentlichen Stellen einzubeziehen
sind, wie die Zweckbestimmung der Leistung abzugrenzen ist. Dies ist zweckmafs'ig fiir eine Dokumentation, die in erster Linie informieren will und moglichst viele Daten sammelt, um moglichst vielen Fragestellungen gerecht werden zu konnen. Bei vielen der ausgewiesenen Leistungen ist jedoch fraglich, ob
sie zur sozialen Sicherung gezahlt werden konnen.
Das Sozialbudget faRt die Vielzahl der Sozialleistungstrager zu 28 'Institutionen' zusammen (Ubersicht X). Die Kriterien fiir diese Zusammenfassung sind
nicht angegeben. Er laKt sich aber erkennen, dafi die Vielzahl der Sozialleistungstrager zusammengefafs't wurde in erster Linie nach Mafigabe der fiir sie
geltenden Rechtsquellen (Gesetz, daneben auch Vertragoder Zusage). Die Anwendung dieses Kriteriums erscheint zweckmafiig. Demnach ist eine Sicherungsinstitution: Ein oder mehrere Sozialleistungstrager, die
— bei Vorliegen eines leistungsauslosenden Tatbestandes
— eine zweckbestimmte Leistung
— an Leistungsberechtigte
— aufgrund des gleichen Gesetzes zu erbringen haben.
Sollten in Zukunft die verschiedenen Sozialleistungsgesetze im Sozialgesetzbuch zusammengefafit werden, so wiirde an Stelle des gleichen Gesetzes vom
gleichen Buch des Sozialgesetzbuches zu sprechen sein.
Von den im Sozialbudget aufgefiihrten 28 Sicherungsinstitutionen werden
durch die hier zugrunde gelegte Definition 14 nicht gedeckt. Das gilt zunachst
fiir die Entgeltfortzahlung sowie die Familienzuschlage nach dem Beamtenrecht, die beide Erwerbseinkommen sind. Im iibrigcn sind Institutionen nicht
gedeckt, weil mindestenseinesder4genannten Kriterien auf sie nicht zutrifft:
a. Keine offentlich-rechtliche Leistungsverpflichtung;
— Zusatzversicherung im offendichen Dienst,
— Betriebliche Altersversorgung,
— Sonstige Arbeitgeberleistungen,
— Beihilfen nach Beamtenrecht (beruhen auf Verwaltungsvorschriften).
b. Keine individuelle Leistungsberechtigung:
— Jugendhilfe,
— Offentlicher Gesundheitsdienst.
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c. Abweichende Zweckbestimmung:
— Steuerermaffigungen,
— Vergiinstigungen im Wohnungswesen (auEer Wohngeld).
d. Kein leistungsauslosender Tatbestand (ausschlaggebend sind Vermogensgrof?en):
— Lastenausgleich,
— Wiedergutmachung,
— Sonstige Entschadigungen,
— Vermogensbildung.
Die im Sozialbudget ausgewiesenen Gesamtaufwendungen in Hohe von 553
Mrd. DM verringern sich um 133 Mrd. DM oder rd. ein Drittel, wenn man die
hier vorgeschlagene Abgrenzung zugrunde legt.
Die nach der Abgrenzung verbleibenden Institutionen decken sich im wesentlichen mit den im Allgemeinen Teil des Sozialgesetzbuches aufgefuhrten
Leistungen und Leistungstrager. Diese werden auch dort (ohne den Ausdruck
zu verwenden) zu Sicherungsinstitutionen zusammengefafs't. Von den in der
Ubersicht genannten Institutionen sind im Sozialgesetzbuch nicht enthalten:
— Die Versorgungswerke, weil sie auf Landrecht beruhen,
— die Beamtenversorgung, weil sie traditionell nicht als Sozialleistung angesehen wird.
Von den im Sozialgesetzbuch aufgefuhrten Institutionen sind in der Ubersicht
nicht enthalten:
— Vorruhestandsleistungen, weil die individuelle Leistungsberechtigung auf
Tarifvertrag beruht.
— zusatzliche Leistungen fur Schwerbehinderte, weil ein anderer Leistungszweck vorliegt,
— Jugendhilfe, weil keine individuelle Leistungsberechtigung vorliegt,
Leistungen zur Eingliederung Behinderter, weil es sich um eine (iiberflussige)
Enumeration verschiedener Leistungen durch verschiedene Leistungstrager
handelt.
Die vergleichende Statistik des Internationalen Arbeitsamtes iiber die Kosten
der sozialen Sicherung bezieht aufgrund ihrer Definition fur die Bundesrepublik Deutschland nicht alle im Sozialbudget genannten Institutionen ein. Auch
im Vergleich zur hier vorgenommenen Abgrenzung ergeben sich einige Abweichungen. In der Zusammensteilung des IAA fehlen die Ausbildungsforderung,
die Versorgungswerke und das Wohngeld. Andererseits sind aufgenommen die
Familienzuschlage an Beamte und der Lastenausgleich. Es erscheint zweifelhaft,
ob diese Abweichungen durch die eigene Definition des Amtes geboten sind.
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4

Zum Systembegriff

In vielfaltigen Zusammenhangen wird vom System der sozialen Sicherung gesprochen. Der Systembegriff wird allerdings mehrdeutig verwendet. Mit dem
Systembegriff wird einerseits die horizontale organisatorische Gliederung des
Systems in Sozialleistungstrager angesprochen; man stellt dann Begriffe wie
'Einheitsversicherung' und 'gegliedertes System' gegeniiber. Eine solche Unterscheidung besagt wenig und fur die Funktionserfiillung des Systems gar nichts.
Ferner wird die vertikale Gliederung angesprochen mit den Begriffen einschichtiges oder mehrschichtiges System. Man spricht von einem einschichtigen System, wenn eine Institution darauf angelegt ist, den jeweiligen Tatbestand voll
abzudecken (z.B. Beamtenversorgung). In mehrschichtigen Systemen bestehen
mehrere Institutionen, von denen eine die Grundversorgung, die andere eine
Zusatzversorgung gewahrleistet. Beispiele fur mehrschichtige Alterssicherungssysteme sind Schweden, wo es neben einer aus Steuermitteln finanzierten
Grundrente eine beitragsfinanzierte Zusatzrente gibt, und die Schweiz; dort erbringt eine Versicherungsinstitution (AHV) eine Mindestsicherung, zusatzlich
haben die Arbeitgeber obligatorisch Betriebsrenten zu erbringen. Weiter wird
mit dem Systembegriff auf die Funktion der Sicherungsinstitutionen abgehoben; man spricht in diesem Falle vom System der Alterssicherung oder der Gesundheitssicherung.
Schliefilich wird der Systembegriff teils in weiterer und teils in engerer Abgrenzung gebraucht. Eine engere Abgrenzung hebt auf offentliche Sozialleistungen nach den hier gewahlten Kriterien ab. In weiterer Abgrenzung umfafs't der
Systembegriff auch private Versicherung, freiwillige Leistungen der Arbeitgeber und tarifvertragliche Vereinbarungen. Diese Systeme sind in der Regel horizontal (z.B. nach Tatbestand, Wirtschaftszweig oder Region) oft auch vertikal
gegliedert.
Soil der Systembegriff zweckdienlich sein, so ist ein Konsens iiber das Gemeinte
notig. Ein solcher Konsens kann — wie aus dem Vorstehenden deutlich geworden sein m a g - nicht mit Hilfe konzeptionaler Begriffe herbeigegefiihrt werden;
er erfordert funktionale Kriterien. Zunachst liegt es nahe, die Gesamtheit der
Sicherungsinstitutionen eines Landes als System der sozialen Sicherung zu bezeichnen. Eine Beschreibung von Systemen nach Institutionen erfordert jedoch
Wiederholungen und erschwert den Zugang zu politik-relevanten Problemen.
Schutz vor Redundanz und erleicherten Zugang zur Problemerkenntnis bietet
das Ausgehen von Tatbestanden und Funktionen und die Beschreibung der sie
betreffenden Rechtsnormen. Es ergibt sich dann ein Verstandnis des Systems
der sozialen Sicherung als System von funktionalen Rechtsnormen. Zweckmaf>ig gliedert man nach Tatbestandsnormen, Berechtigungsnormen, Bemessungsnormen, Erbringungsnormen (fur Dienst- und Sachleistungen), Finanzierungsnormen und Organisationsnormen.
Fur einen Systemvergleich ist eine Beschreibung von Rechtsnormen nicht
ausreichend, auch wenn diese funktional gegliedert ist. Um auch das quantitati143
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ve Gewicht zu verdeutlichen, mul? die Beschreibung funktionaler Rechtsnormen erganzt werden durch Bedeutungskriterien. Ein erstes solches Kriterium ist
die Sozialleistungsquote. Es bedarf der Erganzung durch Antworten auf Fragen
wie: Welche Tatbestande sind leistungsauslosend? Wieviele Personen sind leistungsberechtigt? Welchem Zweck dienen die Sozialleistungen? Wie werden sie
bemessen? Wie und in welcher Qualitat werden Dienst- und Sachleistungen erbracht?
Es diirfte zweckmafs'ig sein, bei den Bedeutungskriterien zu unterscheiden
zwischen Zielkriterien und Erfiillungskriterien. Die Zielkriterien konnten Antwdrt geben auf die Frage: Was will das System erreichen? Welche Tatbestande
losen Sozialleistungen aus und welchem Zweck dienen diese Sozialleistungen?
Die Erfiillungskriterien konnten die Frage beantworten: Was erreicht das System tatsachlich? Wieviele Personen sind leistungsberechtigt bei bestimmten
Tatbestanden und richtet sich der Anspruch auf Entschadigung, Bedarfsdeckung oder Einkommensersatz? Die Erarbeitung eines Konsens uber den Systembegriff und die Bedeutungskriterien erscheint dringlich im Interesse einer Forderung der Erkenntnis, einer Vereinheitlichung der Diktion und einer Erleichterung der Diskussion im nationalen und internationalen Rahmen.
Sozialbudget 1984
Institution
1. Rentenversicherung der Arbeiter
2. Angestelltenversicherung
3. Knappschaftliche Rentenversicherung
4. Krankenversicherung
5. Unfallversichcrung
6. Arbeitsforderung
7. Kindergeld
8. Altershilfe fur Landwirte
9. Versorgungswerke
10. Pensionen (Beamte)
11. Familienzuschlage (Beamte)
12. Beihilfcn (Beamte)
13. Zusatzversorgung
14. Entgeltfortzahlung
15. Betriebliche Altersversorgung
16. Sonstige Arbeitgeberleistungen
17. Soziale Entschadigung
18. Lastenausgleich
19. Wiedergutmachung
20. Sonstige Entschadigungen
21. Sozialhilfe
22. Jugendhilfe
23. Ausbildungsforderung
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Leistungen (Mio DM)
94861
71213
14672
108 944
11395
38 289
14 967
3190
1211
36104
7966
6841
8 155
25000
10860
3 650
13 822
1404
2016
358
20396
7188
698
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Institution
24.Wohngeld
25. Offentlicher Gesundheitsdienst
26. Vermogensbildung
27. Steuerermafigungen
28. Vergiinstigungen im Wohnungswesen

Leistungen (Mio DM)
2594
1 880
10476
41917
5400
553064

Quelle: BBI. 1986, Heft 1, S. 107.
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DEEL 2

Geschiedenis [History]

Het Sociale Beleid van de Europese
Gemeenschap

LEO CRIJNS*

Opmerkingen vooraf
Deze bijdrage behandelt het sociale beleid van de Europese Gemeenschap,
waarvan het sociale zekerheidsbeleid een onderdeel is, om drie redenen:
l . d e activiteiten van de sociale zekerheid kunnen enkel worden begrepen
tegen de achtergrond en in het kader van het sociale beleid van de EG;
2. mijn oud-collega Richard Draperie zal meer specifiek de sociale zekerheid
in EG-verband behandelen;
3. last but not least Gerard Veldkamp heeft, zoals zal blijken, in het sociale
beleid van de EG in de zestiger jaren als Nederlandse Minister voor Sociale
Zaken en Volksgezondheid een belangrijke rol gespeeld, terwijl hij daarna
gedurende meer dan 10 jaren (1975-1985) zeeractief is geweest als lid vande
groep van onafhankelijke experten op het terrein van de sociale zekerheid in
EG-verband.
Met het sociale beleid van de Europese Gemeenschap is hier bedoeld: het sociale
beleid van de EEG; de EGKS en Euratom blijven dus buiten beschouwing.
Achtereenvolgens zal worden beschreven het sociale beleid van de Gemeenschap in de pcriode 1958 t/m 1972 en in de periode 1973 t/m 1985.

I

Het sociale beleid van de Europese Gemeenschap in de
periode 1958 t/m 1972

A

De specifiek sociale bepalingen van bet Verdrag van Rome

Basis voor het sociale beleid van de Gemeenschap was en is voor ons altijd geweest het Verdrag van Rome. Bij het lezen van dit Verdrag wordt echter onmid* Hon. Directeiir-Generaal Commissie Europese Gemeenschappen en 'Visiting Professor' aan
het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht.
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dellijk duidelijk, dat de ontwerpers van dit Verdrag het sociale stiefmoederlijk
hebben behandeld; zij richtten zich allereerst op de economische taken waarvoor de Gemeenschap stond. Op sociaal terrein vindt men enkele algemene bepalingen (zie met name de Preambule, art. 2, art. 117), waarmede men concreet
weinig kan beginnen, daarnaast enkele specifieke bepalingen, welke soms ook
nog vaag zijn geformuleerd. Het zijn die specifiek sociale bepalingen welke uitgangspunt waren voor onze activiteiten in de beginfase van de Gemeenschap: de
geleidelijke verwezenlijking van het vrij verkeer van werknemers (art. 48 en 49),
de waarborging van hun rechten uit hoofde van de stelsels voor sociale zekerheid (art. 51), het bevorderen van het uitwisselen van jeugdige werknemers in
het kader van een gemeenschappelijk programma (art. 50), het toepassen van
het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk bij mannen en vrouwen (art.
119), het instellen van een Europees Sociaal Fonds, dat tot taak heeft binnen de
Gemeenschap de werkgelegenheid te vergemakkelijken en de geografische en
beroepsmobiliteit van de werknemers te bevorderen (art. 123 t/m 127),hetvaststellen van algemene beginselen voor het toepassen van een gemeenschappelijk
beleid op het terrein van de beroepsopleiding (art. 128).
1. Het vrije verkeer van werknemers werd in 3 phasen uitgebouwd en uiteindelijk gerealiseerd op 15 oktober 1968. Dat was ruim een jaar voor het einde
van de overgangsperiode (einde 1969). Alle werknemers uit de Gemeenschap,
ongeacht hun nationaliteit, kunnen aangenomen betrekkingen aannemen, mogen daartoe in een andere Lidstaat verblijven, mogen zich aldaar voor hun werk
vestigen en hun gezin laten overkomen. Inzake lonen en andere arbeidsvoorwaarden genieten zij dezelfde rechten als de onderdanen van het gastland. De
enige beperkingen die nog gelden voor het vrije verkeer, hebben te maken met
de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid of met betrekkingen in overheidsdienst.
2. De coordinatie van de sociale zekerheid voor migrerende werknemers
(niet te verwarren met de harmonisatie van de sociale zekerheidsstelsels) werd
reeds gerealiseerd op 1 januari 1959 in de verordeningen 3 en 4. Daarbij gaat
het om de volgende beginselen:
- de gelijkstelling van werknemers uit de Lidstaten met nationale werknemers (gelijke behandeling);
- de mogelijkheid van overdracht van sociale prestaties van de ene Lidstaat
naar de andere (export van uitkeringen over de grenzen heen);
- het bij elkaar tellen van tijdvakken van werkzaamheid en verzekering die
in meer dan een Lidstaat zijn doorgebracht voor het berekenen van de voorzieningen (samentelling en berekening pro rata temporis).
Een algemene herziening van genoemde verordeningen in de zin van een vereenvoudiging, verbetering en uitbreiding kwam tot stand in 1971 en 1972; in hun
plaats kwamen de verordeningen 1408/71 en 574/72, die in werking traden op
1 oktober 1972.
3. Volgens artikel 119 had het beginsel van de gelijke beloning voor mannen en vrouwen reeds voor het einde van de eerste etappe van de overgangsperiode (eind 1961) moeten zijn gerealiseerd. Overde interpretatie van'gelijk werk'
bestond evenwel geen overeenstemming. De regeringsvertegenwoordigers en de
150
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vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties (met uitzondering van
Frankrijk) waren voor een zeer enge interpretatie: gelijke beloning enkel voor
identieke of gemengde functies. De werknemersvertegenwoordigers waren,
zoals te verwachten, voor een ruime interpretatie, zonder goed te weten wat dat
precies betekende. Binnen de diensten van de Commissie bestond evenmin eenstemmigheid. De Commissie zelf hakte de knoop door in een aanbeveling van
20 juli 1960: gekozen werd voor een ruime interpretatie in die zin, dat het beginsel niet alleen zou gelden voor identieke of gemengde functies, maar ook voor
werk van gelijk gewicht of gelijkwaardig werk. Wat dat betekende, werd concreet in de aanbeveling uitgewerkt. De vraag was, of alle Lidstaten die interpretatie zouden accepteren. Bovendien was toen reeds duidelijk, dat zelfs als alle
Lidstaten die interpretatie zouden volgen, het beginsel van de gelijke beloning
onmogelijk voor einde 1961 in alle Lidstaten zou zijn gerealiseerd; er waren
verschillen in beloning die opliepen tot 2 0 % , 30% en zelfs meer.
Wat zou er eind 1961 gebeuren? De Commissie hield voet bij stuk, althans
wat de ruime interpretatie betreft, maar stelde zich soepel op wat betreft het
tijdstip van realisatie in de praktijk. Zij ging zelfs zo ver, dat zij verklaarde, dat
als er geen bevredigend akkoord zou tot stand komen in deze materie (naast
overeenstemming op 2 andere terreinen, t.w. het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het concurrentiebeleid), zij niet zou voorstellen naar de 2e etappe van
de overgangsperiode over te gaan. Na vele zittingen werd uiteindelijk op de valreep een compromis bereikt, neergelegd in de 'Resolutie van de Lidstaten verenigdin deRaad'van 30 december 1961. De ruime interpretatie was eenfeit. De
termijn van eind 1961 werd vervangen door een voortschrijdende kalender: de
verschillen in beloning zouden moeten zijn teruggebracht tot 15% voor 30 juni
1962, tot 10% voor 30 juni 1963 en tot 0 voor 31 december 1964. Aldus werd
aan een artikel, dat in het Verdrag van Rome uit geheel andere overwegingen
was opgenomen, een uiterst belangrijke sociale inhoud gegeven.
4. Het Europees Sociaal Fonds, het belangrijkste instrument dat het Verdrag de Gemeenschap ter beschikking heeft gesteld op het terrein van het werkgelegenheidsbeleid, is in werking getreden op 20 September 1960. Om de werkgelegenheid te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit te bevorderen kent het Fonds bijstand toe om werklozen, gedeeltelijk werklozen en
gehandicapten weer in 't produktieproces op te nemen. Steun wordt gegeven
voor de her-, om- en bijscholing, alsmede de herinstallatie van werknemers,
welke steun 50% dekt van de daaraan verbonden kosten, terwijl de Lidstaat zelf
de overige 50% voor zijn rekening neemt. De middelen die 't Fonds werden
toegewezen waren in den beginne zeer bescheiden. Voorts kon het Fonds alleen
maar 'ex post' optreden, d.w.z. als de werknemer na herscholing ten minste 6
maanden werkzaam was in een produktieve baan. Verder hing de steunverlening voor een groot gedeelte af van de infrastructuur en de financiele middelen
die voor het herscholen in de verschillende Lidstaten beschikbaar waren. Aldus
was het niet verwonderlijk dat de voornaamste begunstigde van het eerste Europees Sociaal Fonds, dat tot 1971/72 opereerde, de Bondsrepubliek was. In totaal beliep de steunverlening bijna 400 miljoen rekeneenheden; het grootste gedeelte ging naar herscholing, de rest naar herinstallatie. Van de herscholing pro151
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fiteerden ruim 1,1 miljoen werklozen, onder wie ongeveer 800000 Italianen,
terwijl daarnaast de herinstallatie van ongeveer 800000 personen mogelijk
werd gemaakt, van wie de helft eveneens uit Italianen bestond.
5. Voor de uitwisseling van jeugdige werknemers tussen de Lidstaten
kwam een eerste programma tot stand op 8 mei 1964. De totstandkoming van
dit programma, alsmede de toepassing daarvan in de praktijk heeft vele moeilijkheden gekend, met name omdat bepaalde Lidstaten veel meer gewicht legden op bilaterale accoorden in dit verband.
6. Wat betreft de algemene beginselen voor bet toepassen van een gemeenschappelijk beroepsopleidingsbeleid, een tiental beginselen werden door de
Raad op 2 april 1963 vastgelegd. Hierover ontstond nadien grote onenigheid.
De beginselen werden in de Raad goedgekeurd dank zij een gewone meerderheidsbeslissing van de Beneluxlanden en Italie tegen de Bondsrepubliek en
Frankrijk in. De laatste 2 Lidstaten hebben de geldigheid van die beslissing
steeds aangevochten.

B

De discussie over artikel 118

Zoals gezegd begonnen wij in 1958 met de voorbereiding van de beslissingen
die genomen moesten worden om uitvoering te geven aan de specifiek sociale
bepalingen van het Verdrag van Rome. Maar eenmaal deze beslissingen genomen, wat dan? Het zou toch niet volstaan enkele artikelen van toepassing te
verklaren. Zeker, de ondertekenaars van het Verdrag erkenden in artikel 117 de
noodzaak de verbetering van de levensstandaard en van de arbeidsvoorwaarden van de werknemers te bevorderen en de onderlinge aanpassing daarvan op
de weg van de vooruitgang mogelijk te maken, maar zij geloofden dat zo'n ontwikkeling vanzelf zou voortvloeien uit de functionering van de Gemeenschappelijke Markt. In artikel 118 werd de Commissie opgedragen een nauwe samenwerking te bevorderen tussen de Lidstaten enerzijds en tussen de Lidstaten en de
Commissie anderzijds op sociaal terrein, waarbij indicatief, niet exhaustief, een
aantal gebieden worden opgesomd. Wat betekende dat?
Bij het geleidelijk uitbouwen van de Gemeenschappelijke Markt dient men
toch te weten wat op het sociale vlak moet worden ondcrnomen en gerealiseerd
indien men wil dat de uiteindelijke doeleinden van het integratie-proces daadwerkelijk worden bereikt en indien men wil dat de nieuwe economische en politieke werkelijkheid welke geleidelijk zou worden gerealiseerd tot uiting zou komen in voorzieningen, verwezenlijkingen en strukturen die aan de eisen van de
nieuwe samenleving zouden zijn aangepast en voor de volken van het nieuwe
Europa aanvaardbaar zouden zijn. Welnu, daarvoor wilde de toenmalige Commissaris voor Sociale Zaken, Professor Levi Sandri, de vertegenwoordigers van
de nationale organisaties van werkgevers en werknemers uit de 6 Lidstaten horen (let wel, er bestonden toen nog geen Europese organisaties van werkgevers
en werknemers, enkel Europese secretariaten!). Het overleg tussen de Commissie en die vertegenwoordigers verliep langzaam — hoe kon het anders, men
moest eerst aan elkaar wennen - maar in een uitstekende sfeer. Na drie vergade152
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ringen kwam men tot een akkoord: tegelijkertijd zouden worden aangepakt de
problemen voorgesteld door de werkgevers n.l. de arbeidsbetrekkingen, de arbeid van jeugdigen en van vrouwen in het bedrijfsleven, de financiering van de
sociale zekerheid, en de problemen voorgesteld door de werknemers, t.w. de
lonen en de arbeidsduur. Besloten werd de informatie over deze onderwerpen te
doen verzamelen door de diensten van de Commissie en de analyse hiervan door
te voeren in paritair samengestelde werkgroepen waarna vervolgens in de plenaire vergaderingen zou worden besproken welke acties er op deze terreinen
eventueel zouden kunnen of moeten worden ondernomen. Voor de sociale zekerheid zou een grote conferentie worden georganiseerd waarop regeringen en
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zouden worden uitgenodigd.
Wij waren goed op gang, toen plotseling de regeringen, met name de Franse, gesteund door de Duitse, zich aanmeldden. 'Wat? Overleg en samenwerking
met de sociale partners? En wij dan?'
Dat is het begin geweest van de moeilijkste periode die wij op sociaal terrein in de Gemeenschap hebben meegemaakt. Een periode van vele controversen, eindeloze discussies, juridische haarkloverijen, zelfs aantijgingen en beschuldigingen. Een strijd die jaren heeft geduurd, waarin niet alleen de Commissie en de regeringen, maar ook het Europees Parlement, de vertegenwoordigers
van de werkgevers- en werknemersorganisaties en anderen partij waren. Gedurende Vli jaar vond er niet een Raadszitting van de Ministers van Sociale Zaken
te Brussel plaats.
De fundamentele vragen, die aan de orde waren, kunnen als volgt worden
geformuleerd:
- Blijft de autonomic van het sociale beleid in handen van de regeringen?
Of moet de Gemeenschap een eigen sociaal beleid ontwikkelen ? Zo ja, welke
zijn de doeleinden van zulk een beleid? Hoe ziet dat beleid er uit? Welke is de
relatie tussen dat beleid en het beleid van de Lidstaten? Waar liggen de grenzen van dat beleid?
- Moet de Gemeenschap zich enkel bezighouden met sociale vraagstukken
voor zover deze de concurrentie vervalsen? Of moet de Gemeenschap een 'allround' sociaal beleid ontwikkelen, dat enerzijds de economische integratie
bevordert en anderzijds bewerkt dat de vruchten van die economische integratie op een rechtvaardige wijze in solidariteit ten goedc komen aan alle Lidstaten, regionen en bevolkingsgroepen en aldus die economische integratie
voor al zijn burgers acceptabel wordt?
- Gaat het op Europees niveau om een sociaal beleid, dat een intergouvernementeel karakter draagt, waar altijd unanimiteit vereist is, waar iedere Lidstaat een veto heeft, waar de onderwerpen waarover studies moeten worden
gemaakt vooraf door alle regeringen dienen te worden goedgekeurd, waar de
experten weliswaar door de Commissie kunnen worden aangezocht, maar
met unanieme goedkeuring vooraf van de regeringen, waar de regeringen zelf
beslissen wat met de resultaten van de studies moet gebeuren en zelf bepalen
of voorstellen nodig zijn en zo ja, welke voorstellen hun goedkeuring wegdragen? Of gaat het om een sociaal beleid van de Gemeenschap als zodanig, met
als consequentie, dat de Raad bevoegd is, dat de Commissie het initiatiefrecht
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heeft, dat het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comite om
advies worden gevraagd, dat de Commissie de onderwerpen vaststelt waarover zij voorstellen zal uitwerken, dat de Commissie bevoegd is de experten
aan te duiden die het materiaal bij elkaar brengen, dat noodzakelijk is voor
het uitwerken van de voorstellen, dat de Commissie zelf vaststelt in welke
juridische instrumenten zij de voorstellen wil gieten?
- Moet de Commissie zich richten tot de afzonderlijke regeringen wil zij
weten hoe de nationale organisaties van werkgevers en werknemers over een
bepaald onderwerp of aspekt denken, zodat zij daarmede rekening kan houden? Of heeft de Commissie het recht, zelfs de plicht om rechtstreeks contact
op te nemen met de sociale partners om hen niet alleen te informeren en te
consulteren, maar zelfs om hen aktief te laten meewerken in het voorbereiden
en uitwerken van voorstellen c.q. om hen zelfs aan te zetten tot 'gentleman's
agreements' of collectieve overeenkomsten op Europees niveau te komen?
De artikelen uit het Verdrag die door de verschillende partijen voor of tegen een
bepaalde stelling werden gebruikt, zullen wij de lezer besparen. De teksten werden uitgerafeld tot en met. Op iedere term werd 'zout' gelegd. De situatie werd
op de duur onhoudbaar.
Het was tenslotte de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gerard Veldkamp, die eind 1966 de ministers voor Sociale Zaken van de
Zes weer in een Raadszitting rond de tafel bracht. Hij had een memorandum
uitgewerkt, dat hij op een rondreis in de verschillende hoofdsteden met zijn collega's had besproken en dat de basis was voor de Raadszitting te Brussel van 19
december 1966. Een bescheiden ad-hoc-samenwerking kwam tot stand, een
pragmatische samenwerking, waarin het met name om studies ging. Die samenwerking op ad-hoc-basis met regeringsvertegenwoordigers en sociale partners
in bi- en tripartite groepen werd geleidelijk uitgebreid. Een werkprogramma ter
doorvoering van artikel 118 van het Verdrag van Rome werd in twee delen door
de Raad goedgekeurd successievelijk op 7 juni 1967 en 29 februari 1968. Het
bevatte grosso modo een 60-tal studies.

C

Op weg naar een communautair sociaal beleid

1. Allereerst willen wij erop wijzen, dat al het materiaal dat vanaf 1958 tot 1970
werd verzameld niet alleen veel heeft bijgedragen tot wat men noemt de 'spontane' harmonisatie op de weg van de vooruitgang - de sociale situatie in de verschillende Lidstaten werd 'transparent' gemaakt via studies, enquetes, publicaties etc. — maar het bracht ook de bouwstenen aan voor het sociale beleid van de
Gemeenschap, dat zich vanaf 1971 en nog meer vanaf 1974 in versnelde mate
zou gaan ontwikkelen.
2. In de tweede plaats werd, zoals later zou blijken, een uitermate belangrijk proces op gang gebracht: de correlatie tussen het sociale beleid en de andere
beleidsvormen. Wij stelden het sociale aspect systematisch aan de orde in prak154
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tisch alle gremia, die zich met andere beleidsvormen bezig hielden, overtuigd als
wij waren van de wenselijkheid en noodzakelijkheid het economische en het
sociale aspect altijd gei'ntegreerd te behandelen. Het gaat immers om 2 aspecten,
die men weliswaar rationeel kan onderscheiden, maar in de realiteit nooit van
elkaar kan scheiden. Twee zijden van een en dezeifde medaille. Overai brachten
wij't sociale aspect ter sprake, schoven wij de sociale component naar het voorplan. Om enkele voorbeelden aan te halen:
a. De eerste drie programma's Economisch Beleid op Middellange Termijn,
respectievelijk doordeRaadgoedgekeurdop 11 april 1967,12mei 1969 en 9
februari 1971 (alle gebaseerd op de artikelen 6, 105 en vooral 145) waren
geheel en al doorspekt met het sociale element.
b. In het Plan Mansholt op 't einde van de zestiger jaren werd een nieuwe
orientatie gegeven aan het gemeenschappelijk landbouwbeleid (gebaseerd op
art. 39 e.v.). De structuurverbeteringen die daarin aan de orde waren zouden
vergaande sociale gevolgen hebben. Vandaar de noodzaak tijdig sociale
voorzieningen te treffen. Dat is o.m. gebeurd in de drie richtlijnen van 17
april 1972.
c. In het kader van het te ontwerpen gemeenschappelijk verkeersbeleid (gebaseerd op art. 74 e.v.) werd door de Raad op 13 mei 1965 beslist dat een
aantal sociale bepalingen die van invloed zijn op de concurrentie in en tussen
de 3 verkeerssectoren (wegverkeer, binnenscheepvaart, spoorwegen) geharmoniseerd dienden te worden. In toepassing daarvan werd door ons een verordening voorbereid over de samenstelling van de bemanning, de rij- en rusttijden e.d. in het goederenverkeer over de weg. De verordening werd op 25
maart 1969 door de Raad goedgekeurd. Zij is in grote lijnen van toepassing
gebleven tot in 1985.
d. Op 10 oktober 1970 werd door de Commissie een voorstel ingediend
over de vertegenwoordiging van de werknemers in een op te richten Europese
Naamloze Vennootschap. Tijdens de voorbereiding van het statuut voor de
Europese NV in de Commissie-Sanders had men zich uitgesproken voor een
nationale oplossing. Wij lieten daarop een eigen studie maken over dit bepaalde aspect door een groep onder leiding van Professor Lyon Caen. Het
resultaat hiervan werd voorgelegd aan werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze laatste spraken zich na heel veel overleg en discussie uit (voor de
eerste keer met een meerderheid van twee derde) voor de sindsdien overai
opgedoken formule: '/> werknemers, Vi aandeelhouders, de overige V? bij
cooptatie. Helaas heeft de Europese NV, te baseren op art. 235, nooit het
licht gezien.
e. Op het terrein van dc harmonisatie van het vennootschapsrecht (art. 54,
par. 3 g) heeft de Commissie op 9 oktober 1972 een ontwerprichtlijn aan de
Raad voorgelegd (de z.g. Vijfde Richtlijn). Daarin werd eveneens de vertegenwoordiging van de werknemers aangesproken: ofwel 'A werknemers, 2A
aandeelhouders ofwel de formule hierboven weergegeven t.w. lh werknemers, Vi aandeelhouders, de overige [h bij cooptatie. Ook de Vijfde Richtlijn
heeft het helaas nooit gehaald.
Kortom, het sociale aspect werd door ons overai naar voren geschoven. Toen de
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ministers van Sociale Zaken nog over art. 118 waren aan 't kibbelen, werden
sociale vraagstukken van de eerste orde in andere gremia op Gemeenschapsniveau aangepakt zonder hen en buiten hen om. Een situatie die onduldbaar was,
zoals zij later hebben ingezien. Opgemerkt moet worden, dat de toenmalige Nederlandse Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, Gerard Veldkamp,
reeds in april 1964 in de Raad heel in 't bijzonder de aandacht van zijn collega's
had gevraagd voor de onlosmakelijke samenhang die er bestaat tussen het economische en het sociale beleid. In Nederland spreekt men trouwens doorgaans
van het 'sociaal-economisch' beleid, praktisch nooit van 2 afzonderlijke beleidsvormen. Gerard Veldkamp ging zelfs zo ver - en hij deelde dit in de Raadszitting mede - dat hij als enige Minister van Sociale Zaken een week tevoren
deelnam aan de beraadslagingen van de Raad van Ministers van Economische
Zaken en Financien over het eerste programma Economisch Beleid op Middellange Termijn. Zijn stem klonk toen nog als een roepende in de woestijn.
3. In de derde plaats dient te worden gewezen op een ontwikkeling, die zeer
grote consequenties voor't sociaal beleid in de Lidstaten en op Gemeenschapsniveau zou hebben: de grote sociale onrust van 1968. Deze onrust betrof niet
alleen het terrein van de arbeidsbetrekkingen. Het was de Europese jeugd, de
studerende jeugd — denk maar aan de studentenopstand van Nanterre in mei
1968 - die de voorhoede vormde van de bewegingen die protest aantekenden
tegen het toenmalige bestel en nieuwe en andere samenlevingsvormen eisten.
4. In de vierde plaats moet worden gewezen op de totstandkoming van bepaalde
nieuwe strukturen van de organisaties van werkgevers en werknemers op Europees niveau. Men denke bijvoorbeeld aan de reorganisatie tot een Europese federatie van het vakbondssecretariaat van het IVVV en aan de versteviging van
de Europese organisatie van het WVA, alsmede aan de oprichting van het Europese verbindingsorgaan tussen de 2 sterkste vakcentrales in Frankrijk en Italie
(de CGT en de CGIL), welke tot dan toe niet aan het leven van de Gemeenschap
hadden deelgenomen. Deze nieuwe situatie zou eveneens er toe bijdragen dat
aan de sociale aspecten van de Europese integratie, een groter gewicht zou worden toegekend.
5. In de vijfde plaats moet worden gewezen op de Topconferentie van de staatshoofden en regeringsleiders in 1969 te Den Haag. Enerzijds werd het belang van
de hervorming van het Europees Sociaal Fonds onderstreept, anderzijds werd
aangedrongen op de coordinatie van het sociale beleid.
a. Wat betreft de hervorming van het Europees Sociaal Fonds, deze werd verwezenlijkt door een besluit vandeRaad van 1 februari 1971; zij trad in werkingop
1 mei 1972.
Twee werkterreinen konden worden onderscheiden:
- art. 4 opende de mogelijkheid bijstand te verlenen als de situatie op de
arbeidsmarkt werd verstoord of dreigde te worden verstoord door het Gemeenschapsbeleid, of als een gemeenschappelijke actie nodig bleek om vraag
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en aanbod van arbeidskrachten binnen de Gemeenschap beter op elkaar af te
stemmen; uit hoofde van dit artikel heeft de Raad besluiten genomen in verband met de herscholing, de verplaatsing of andere soortgelijke maatregelen
ten gunste van:
- personen die de landbouw verlieten;
- werknemers uit de textiel- en kledingindustrie;
- migrerende werknemers;
- gehandicapten;
- werklozen of jongeren beneden de 25 jaar;
- vrouwen.
— art. 5 opende de mogelijkheid bijstand te verlenen in bepaalde moeilijke
situaties die met de werkgelegenheid verband hidden; op dit gebied werden
de activiteiten hoofdzakelijk gericht op:
- regio's met een achterstand in ontwikkeling of een achteruitgaande
economische bedrijvigheid;
- moeilijkheden waaraan bepaalde groepen van ondernemingen het
hoofd moesten bieden;
- aanpassing aan de technische vooruitgang;
- gehandicapten;
- oudere werknemers;
- vrouwen boven 35 jaar.
Naast deze twee grote categorieen van interventies werd ook de mogelijkheid
gecreeerd 'pilot-experiments' te financieren.
Vanuit financieel standpunt was belangrijk:
— dat het Fonds voortaan niet meer uit financiele bijdragen van de Lidstaten werd gefinancierd, maar reeds vanaf 1 januari 1971 uit de eigen middelen
van de Gemeenschap;
— dat de uitgaven voor de interventies onder art. 5 vermeld niet minder dan
50% van de totale uitgaven mochten bedragen;
— dat voor operaties die zich over meer jaren zouden uitspreiden de Commissie de mogelijkheid kreeg zich te binden voor een periode tot 3 jaar;
— dat de financiele middelen van het Europees Sociaal Fonds ontoereikend
bleven, ondanks het feit dat die middelen in de jaren vanaf 1973 ruimer zouden worden-zij verdubbelden praktisch tussen 1973 en 1976, waardoor de
Gemeenschap in staat was meer dan 2 miljoen personen rechtstreeks te helpen;
— dat door het hervormde Europees Sociaal Fonds voortaan ook bijstand
zou kunnen worden verleend aan particuliere instellingen, waaronder zelfs
het bedrijfsleven.
b. Wat betrcft de coordinate van het sociale beleid, zoals gewenst door de Topconferentie van Den Haag van december 1969, moet worden verwezen naar de
'Blauwdruk voor een Communautair Sociaal Programma' van 17 maart 1971,
waaraan wij derhalve ruim een jaar hebben gewerkt. Het is een document van
ongeveer 80 pagina's, waarin allereerst een analyse wordt gemaakt van de situatie in haar ontwikkeling vanaf 1958 (werkgelegenheid en beroepsopleiding,
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inkomens en vermogens, arbeidsvoorwaarden en levensomstandigheden), vervolgens de sociale doelstellingen worden geformuleerd, waaromtrent in de Lidstaten een ruime mate van overeenstemming bestond (volledige en optimale
werkgelegenheid, meer sociale rechtvaardigheid, een beter leefklimaat) en ten
slotte een aantal prioriteiten wordt aangegeven die in een communautair sociaal
programma zouden moeten worden opgenomen. Het document wilde vooral
uitgangspunt zijn voor een zeer ruim beraad, dat zou moeten uitmonden in de
vaststelling van een samenhangend werkprogramma dat ten doel had in fasen
het nauw op elkaar afgestemde sociale beleid van de Lidstaten te realiseren.
6. In de zesde en laatste plaats moet worden vermeld de op til zijnde uitbreiding
van de Gemeenschap. In het begin van de zeventiger jaren vonden de onderhandelingen plaats met Groot-Brittannie, Denemarken, Noorwegen en Ierland.
Drie zullen uiteindelijk toetreden; Noorwegen valt zoals bekend af. Wij hadden
het voorrecht voor de tweede maal (de eerste maal was in de periode 19611963) aan de onderhandelingen te mogen deelnemen voor wat betreft de sociale
vraagstukken. Deze verliepen zonder moeilijkheden. Maar daarnaast hadden
wij als opdracht enerzijds de 4 genoemde landen te doorkruisen om overal lezingen te houden, anderzijds personen en groepen uit die landen te ontvangen in
Brussel teneinde hen voor te lichten over situatie, ontwikkeling, doelstellingen
e.d. van de Gemeenschap. Welnu, wij durven te beweren, dat de sociale dimensie van de Gemeenschap in al de campagnes voor of tegen de toetreding tot de
Gemeenschap een zeer grote rol heeft gespeeld, misschien wel het centrale punt
was. De Gemeenschap van Negen zou en moest een meer 'menselijk gezicht'
krijgen. Op de eerste Topconferentie van de staatshoofden en regeringsleiders
van de Negen in oktober 1972 te Parijs, is dat overduidelijk bevestigd.

D

Conclusie

Wanneer wij de periode 1958-1972 in haargeheel overzien, kunnen wij constateren,
— dat de specifieke sociale bepalingen van het Verdrag van Rome zijn gerealiseerd, de ene met meer succes dan de andere;
— dat de strijd om de interpretatie van artikel 118 ons lange tijd heeft verhinderd vooruitgang te maken;
— dat wij evenwel de wind in de zeilen kregen aan 't eind van de zestiger en
't begin van de zeventiger jaren en dat toen de weg vrij kwam voor de opbouw
van een gemeenschappelijk sociaal beleid.
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II

A

Het sociale beleid van de Europese Gemeenschap in de
periode 1973 t/m 1985
Het sociaal actieprogramma van 1974

In het slotcommunique van de Topconferentie van oktober 1972 te Parijs werd
in punt 6 het sociale beleid behandeld. Met nadruk werd er op gewezen, dat een
krachtige actie op sociaal terrein noodzakelijk was, dat die even belangrijk was
als de verwezenlijking van de Economische en Monetaire Unie, dat het absoluut
noodzakelijk was dat de sociale partners in toenemende mate zouden participeren in de economische en sociale besluitvorming van de Gemeenschap en ten
slotte dat voor 1 januari 1974 een sociaal actieprogramma zou moeten zijn vastgesteld.
In januari 1973 begonnen wij aan de geleidelijke uitwerking van een dergelijk programma. Eerst kwam de Commissie met de 'Beleidslijnen voor een sociaal actieprogramma' op 11 april 1973. Na lange en uitvoerige discussies
kwam zij vervolgens op 25 oktober 1973 met haar definitieve voorstellen voor
een dergelijk programma samen met een ontwerp-resolutie. De resolutie betreffende een sociaal actieprogramma werd op 21 januari 1974 door de Raad goedgekeurd. De regeringen van de Lidstaten verbonden er zich toe om in een eerste
periode van 3 jaar ongeveer een dertig a veertig maatregelen te nemen, welke
zouden moeten bijdragen tot de verwezenlijking van de volgende drie hoofddoeleinden:
— volledige en optimale werkgelegenheid in de Gemeenschap;
— verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden zodat de onderlinge
aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang mogelijk wordt;
— toenemende inschakeling van de sociale partners bij de economische en
sociale besluitvorming van de Gemeenschap en van de werknemers bij de
gang van zaken in de ondememingen.
Voorts dient er op te worden gewezen, dat de Raad van alle bepalingen in het
Verdrag van Rome die daartoe in aanmerking komen, gebruik wenste te maken,
met inbegrip van artikel 235.
Wij zullen thans de voorgestelde maatregelen in het kort laten volgen:
Werkgelegenheid
— het instellen van een passend overleg inzake het arbeidsmarktbeleid van
de Lidstaten;
— het bevorderen van een betere samenwerking tussen de nationale diensten
voor arbeidsvoorziening;
— het ten uitvoerleggen van een gemeenschappelijk beroepsopleidingsbeleid;
alsmede de oprichting van een Europees Centrum voor Beroepsopleiding;
— het ondernemen van acties ten einde de gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken voor wat betreft de toegang tot arbeid en beroepsopleiding en de gelegenheid in hun beroep vooruit te komen, alsmede de arbeidsvoorwaarden;
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— bevorderen dat de taak van alle betrokkenen in het gezin kunnen worden
verenigd met hun verlangens om eventueel in het beroepsleven actief te zijn;
— het opstellen van een actieprogramma ten behoeve van migrerende werknemers;
— het in uitvoering nemen van een programma gericht op de sociale herintegratie van gehandicapten;
— het zoeken naar oplossingen voor de problemen van meer kwetsbare personen (jongeren en oudere werknemers);
— het treffen van maatregelen op het terrein van de uitzendarbeid;
— het voortgaan met de geleidelijke integratie van de arbeidsmarkten en
met het verbeteren van statistieken en prognoses op het gebied van de werkgelegenheid.
Arbeids- en levensvoorwaarden
— het instellen van een passend overleg over het door de Lidstaten gevoerde
sociale zekerheidsbeleid;
— het opstellen van een actieprogramma voor de humanisering van de levens- en arbeidsomstandigheden;
— het opzetten van een Europees sociaal budget;
— het geleidelijk uitbreiden van de sociale zekerheid tot de bevolkingsgroepen die niet of niet voldoende zijn beschermd;
— het bevorderen van de coordinatie van de stelsels der sociale zekerheid
voor niet in loondienst werkenden;
— het opstellen van een verslag over de vraagstukken verband houdende
met de coordinatie van de aanvullende regelingen voor werknemers in loondienst;
— het geleidelijk invoeren van de indexering van de uitkeringen van sociale
zekerheid aan de welvaartsgroei in de Lidstaten;
— het beschermen van de belangen van de werknemers bij fusie, concentratie of rationalisatie van bedrijven;
— het tenuitvoerleggen van een aantal specifieke maatregelen ter bestrijding
van de armoede.
Participatie
— het op ruime schaal inschakelen van het Permanent Comite voor Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid;
— het verlenen van hulp bij het oprichten van een Europees Vakbondsinstituut;
— het geleidelijk bevorderen van de deelneming der werknemers of hun vertegenwoordigers aan de gang van zaken in de ondernemingen;
— het vergemakkelijken van het afsluiten van Europese c.a.o.'s;
— het bevorderen van de inschakeling der sociale partners bij de economische en sociale besluitvorming van de Gemeenschap;
In de resolutie werd door de Raad aan een 9-tal maatregelen prioriteit toegekend. De Raad besloot daarnaast op korte termijn een beslissing te nemen over
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een zevental voorstellen, die de Commissie reeds bij de Raad had ingediend,
betrekking hebbende op:
— interventie van het Europees Sociaal Fonds ten behoeve van migrerende
werknemers en gehandicapte werknemers;
— een actieprogramma t.b.v. gehandicapte werknemers in het vrije bedrijfsleven;
— het oprichten van een Algemeen Europees Comite voor Arbeidsveiligheid
en uitbreiding van de bevoegdheden van het Permanent Orgaan voor de veiligheid en de gezondheid in de steenkolenmijnen;
— een richtlijn betreffende de gelijke beloning van mannen en vrouwen;
— het aanwijzen als onmiddellijke doelstelling: de algemene invoering van
de normale 40-urige werkweek voor 1975 en van 4 weken vakantie met behoud van loon voor 1976;
— de oprichting van een Europese Stichting ter verbetering van het leefmilieu en van de levens- en arbeidsvoorwaarden;
— een richtlijn inzake collectief ontslag.
Grosso modo kan worden gesteld, dat van de 30 a 40 maatregelen hier genoemd
het grootste deel in de 3 jaren na 1974 werd verwezenlijkt. In de jaren daarna
zijn de acties voortgezet.

B

De penode

1977-1980

De recessie van 1974, een gevolg van de eerste oliecrisis, liet haar sporen na. De
werkloosheid verdubbelde van 3 miljoen in 1974 naar 6 miljoen in 1978. Niettemin was de Gemeenschap langzaam op weg om zich van die recessie te herstellen, toen zij in 1979 door een tweede oliecrisis werd getroffen en met een echte
economische crisis werd geconfronteerd. De Commissie, die in 1977 aantrad,
had 5 doelstellingen voor het sociale beleid op haar lijst geplaatst: 1. terug naar
volledige werkgelegenheid, 2. humanisering van de arbeid in al zijn aspecten, 3.
bestrijding van discriminaties en allerlei ongelijkheden, 4. meer sociale zekerheid en een betere volksgezondheid, 5. versterking van de inspraak en medezeggenschap van de sociale partners op alle niveaus. Door de snelle toeneming van
de werkloosheid werd vlug duidelijk, dat er van een expansief sociaal beleid
geen sprake meer kon zijn. Wij werden door de verslechtering van de werkgelegenheid in het defensief gedrongen. De strijd tcgen de werkloosheid werd de
hoogste prioriteit en deze strijd zou praktisch alle tijd en mankracht in beslag
nemen. Geen wonder dat er op de andere vier terreinen weinig spectaculaire
dingen zijn gebeurd, met uitzondering van de richtlijn betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de sociale zekerheid
(richtlijn van 19 december 1978, die in werking zou treden na 1984!), de ontwerprichtlijn inzake informatie en consultatie van werknemers in transnationale ondernemingen of ondernemingen met een complexe structuur, de z.g. Vredeling-richtlijn van 1980, die nog steeds in discussie is, en de kaderrichtlijn van
27 november 1980 inzake de bescherming van de werknemers tegen voor hen
schadelijke blootstelling aan chemische, fysieke en biologische stoffen.
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Op het terrein van de bestrijding van de werkloosheid werd een groot aantal
activiteiten ontwikkeld:
1. De samenwerking van de nationale arbeidsbureaus werd geintensifieerd, de
doorzichtigheid van de arbeidsmarkt werd verbeterd (onderzoek, statistieken,
arbeidskrachtensondages, prognoses, etc.), het SEDOC-systeem werd volledig
operationeel en van een 'uniforme taal' voorzien, mededelingen over diverse
aspecten van de werkgelegenheid werden opgesteld en aan de diverse organen
van de Gemeenschap toegezonden.
2. Het Permanent Comite voor Arbeidsmarktvraagstukken, dat in 1975
nieuw leven werd ingeblazen (na de toetreding van de 3 nieuwe Lidstaten, die
eveneens hun plaats moesten krijgen in dit Comite), werd systematisch geraadpleegd over alle problemen betrekking hebbende op de arbeidsmarkt en de
werkgelegenheid; het tempo werd opgevoerd van twee vergaderingen in het jaar
tot drie, soms vier.
3. De Commissie stelde aanbevelingen op, zoals die over maatregelen te
nemen door de Lidstaten met het oog op de voorbereiding op het beroepsleven
van werkloze of door werkloosheid bedreigde jongeren beneden 25 jaar (6 juli
1977), en stuurde voorstellen aan de Raad, die vervolgens door deze laatste
werden goedgekeurd, zoals het Tweede programma ter uitwisseling van jeugdige arbeidskrachten tussen de Lidstaten (16 juli 1979), de Resolutie betreffende
de alternerende opleiding (18 december 1979), de Resolutie betreffende 'Richtlijnen voor een aangepast arbeidsmarktbeleid' (juni 1980).
4a. Een tweede hervorming van het Europees Sociaal Fonds werd doorgevoerd op 28 oktober 1977. De middelen voor het Fonds zouden vanaf 1978 bij
voorrang worden aangewend voor de oplossing van de werkgelegenheidsproblemen in de achtergebleven gebieden. Tegelijk werd het percentage van de
steun van deze gebieden verhoogd van 50 naar 5 5 % . Sindsdien ging het grootste
gedeelte van de middelen van het ESF (in 1980 bedroegen die ongeveer 1 miljard
ERE) naar lerland, Zuid-Italie, bepaalde gebieden in het Verenigd Koninkrijk
en in Frankrijk.
4b. Op verzoek van deEuropese Raad van 6/7 juli 1978 te Bremen heeftde
Raad op 18 december 1978 een door de Commissie ingediende verordening
goedgekeurd, waarbij een nieuwe steunvorm van het ESF ten gunste van jongeren werd ingesteld. Per persoon en per week zou het Fonds voortaan 30 ERE
gedurende maximaal een jaar kunnen verlenen ter bevordering van de plaatsing
van jongeren op extra arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven of ter bevordering
van de tewerkstelling van jongeren in projecten van algemeen welzijn.
4c. Op voorstel van de Commissie werd door de Raad besloten gelden uit
het Europees Sociaal Fonds ter beschikking te stellen voor de opleiding en scholing van jongeren dieopzoek waren naar een eerste baan (22 juli 1975) en voor
de beroepsopleiding en herscholing van vrouwen boven de 25 jaar (28 oktober
1977), terwijl de gelden voor de omscholing en integratie in het arbeidsproces
van gehandicapten en voor de migrerende werknemers aanzienlijk werden verhoogd.
4d. De bijstand uit het ESF ten gunste van bedrijfstakken met grote structured moeilijkheden werd tweemaal verlengd (landbouw, textiel, kleding).
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5. De Commissie kwam begin 1979 met een mededeling betreffende te nemen sociale maatregelen ter begeleiding van de herstructurering van de staalindustrie. Gepleit werd o.m. voor financiele steun voor 4 nieuwe maatregelen:
vervroegde pensionering, werktijdverkorting, afbouw van overuren en de invoering van een vijfde ploeg. Over deze problematiek is 2 jaar gediscuteerd totdat midden 1981 de Raad accoord ging met het uittrekken van 112 miljoen ERE
voor de twee eerste maatregelen.
6. Misschien wel de belangrijkste activiteit van de Commissie op het terrein van de bestrijding van de werkloosheid was de discussie die zij heeft geentameerd en aangezwengeld in alle gremia over de berverdeling van de arbeid. Wij
hebben het hier niet over de inspanningen die de Commissie heeft gedaan in het
kader van het algemeen economisch beleid om te komen tot een redelijke economische groei in stabiliteit, maar over de specifieke inspanningen die de Commissie daarnaast vanuit sociaal standpunt heeft ontwikkeld ter bevordering van een
betere verdeling van de arbeid over meer mensen via arbeidstijdverkorting. Dit
punt stond op de agenda van de Driepartijenconferenties, die in de periode
1977-1979 werden georganiseerd (bijeenkomsten van de Ministers van Economische Zaken en Financien plus de Ministers van Sociale Zaken, de vertegenwoordigers van de Commissie, de sociale partners), van de zittingen van de
Raad van Ministers van Sociale Zaken, alsmede van de vergaderingen van het
Permanent Comite voor Arbeidsmarktvraagstukken.
Overeenkomstig het aan de Commissie door de Europese Raad van 12/13
maart 1979 te Parijs gegeven mandaat, kwam deze op 9 mei 1979 met een omvangrijke 'Mededeling over de herverdeling van de beschikbare arbeid'. Op 22
november 1979 keurde de Raad van Ministers van Sociale Zaken een 'Resolutie
betreffende de aanpassing van de werktijd' goed; daarin betuigden zij hun instemming met de op dit gebied te volgen richtsnoeren. Overeenkomstig die resolutie heeft de Commissie twee ontwerp-richtlijnen opgesteld: een over de vrijwillige deeltijdarbeid, een tweede betreffende uitzendkrachten of tijdelijke
krachten, terwijl zij daarnaast een ontwerp-aanbeveling uitwerkte over de beginselen van een communautair beleid inzake de pensioenleeftijd (geleidelijke
invoering van een flexibele en progressieve pensioenleeftijd).
Voorts werd door de Commissie contact opgenomen met de sociale partners over een communautaire aanpak van de vermindering van de jaarlijkse arbeidsduur en over de beperking van het systematisch overwerk. Op deze materie komen wij later terug.

C

De periode 1981-1985

De economische groei werd steeds geringer. Bedroeg deze in 1979 nog + 3 % , in
1980 zakte deze naar + 1,7%, terwijl de Gemeenschap in 1981 zelfs een negatieve groei kende, -0,5%. In de jaren 1982 t/m 1985 begon de Gemeenschap zich
hiervan te herstellen, alhoewel dat zeer langzaam ging: 1982 : +0,6%, 1983 :
+ 1%, 1984: +2,2%, 1985 : +2,3%. De werkloosheid bleefechterstijgen, niet
alleen als gevolg van een te zwakke economische groei, maar ook van de demo163
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grafische ontwikkeling (de toevloed van jongeren geboren voor 1967/68) en
van de toenemende tendens van vrouwenarbeid. De werkloosheidscijfers waren: 1980 : 6,5 miljoen, 1981 : 8,6 miljoen, 1982 : 10,5 miljoen, 1983: 11,8
miljoen, 1984 : 12,4 miljoen, 1985 : 12,8 miljoen (jaargemiddelden). Van het
totaal aantal werklozen in 1985 waren ongeveer4,8 miljoen jongerdan 25 jaar.
Hun aantal steeg gedurende de periode 1980 t/m 1984 met 30%.
De Commissie stelde in 1981 vier hoofdprioriteiten op sociaal terrein vast:
a. de ontwikkeling van een economische en sociale strategic ter bestrijding
van de werkloosheid;
b. de hervorming van het Europees Sociaal Fonds;
c. de heroverweging van de problematiek van de sociale zekerheid;
d. de voortzetting van het programma inzake gezondheid en veiligheid op
de arbeidsplaats.
ad a
1. Een eerste stap op de weg naar een mogelijke gemeenschappelijke en constructieve strategic ter bestrijding van de werkloosheid werd gezet in de Jumbovergadering van 11 juni 1981. Deze zitting werd voorbereid door de Raad van
Ministers van Sociale Zaken op 10 juni. In het door de Commissie voorgelegde
document, dat tevoren was besproken in het Permanent Comite voor Arbeidsmarktvraagstukken, werd erop gewezen, dat het van essentieel belang was op
Gemeenschapsniveau te streven naar versterking van in onderling overleg gerichte maatregelen op de volgende terreinen:
— een diversificatie en sturing van het anti-inflatiebeleid met het oog op
economisch herstel;
— meer accent op de terreinen die mogelijkheid bieden tot uitbreiding van
de werkgelegenheid, enerzijds energie en nieuwe technologieen, anderzijds
het klein- en middenbedrijf, cooperaties e.d.;
— heroverweging van de huidige wijze van financiering van de sociale zekerheid teneinde meer algemene financieringswijzen te vinden die toch de
werknemers beschermen zonder een te zware financiele last op het bedrijfsleven te leggen;
— stimulcring van de flexibiliteit van de arbeidsduur;
— integratie van onderwijs, vakscholing en arbeid voor alle jongeren gedurende een ovcrgangstijd na het leerplichtig onderwijs, alsmede het vergroten
van het inzicht bij alien in nieuwe informatietechnieken.
2. Een tweede stap werd gezet op 12 juli 1982 toen de Raad zijn goedkeuring
hechtte aan een resolutie betreffende 'Een communautairc actie ter bestrijding
van de werkloosheid'. In het Permanent Comite voor Arbeidsmarktvraagstukken was hierover grote overeenstemming gebleken. De hoofdpunten waren:
— de produktieve particuliere en overheidsinvesteringen dienen te worden
bevorderd zodat het concurrentievermogen van het bedrijfsleven wordt vergroot en de economische groei en de groei van de werkgelegenheid wordt
gestimuleerd;
— de communautaire instrumenten moeten op doeltreffende en samenhangende wijze worden gebruikt, vooral ten behoeve van de gebieden die het
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meest door de werkloosleid worden getroffen;
— in programma's voor industriele herstructurering moet naast vraagstukken in verband met investeringen terwille van rationalisering gelijktijdig bijzondere aandacht worden geschonken aan werkgelegenheidsproblemen;
— het uitbreidingspotentieel van het midden- en kleinbedrijf, dat een bron is
van innovatie en dus werkgelegenheid schept, moet worden bevorderd.
Bovendien vroeg de Raad in deze resolutie:
— dat de Commissie hem de conclusies zou voorleggen van haar studies over het
proces van het scheppen van arbeidsplaatsen dat tot uiting komt in plaatselijke initiatieven en cooperaties;
— dat de prioriteit zou worden benadrukt die verleend moet worden aan de beroepsopleiding van de jongeren en aan de maatregelen tot hun integratie op
de arbeidsmarkt;
— dat, nadat hij het oordeel had uitgesproken dat het van belang was dat de
dialoog tussen en met de sociale partners over de duur van de arbeidstijd zou
worden voortgezet, de Commissie hem voor eind 1982 hierover een memorandum zou voorleggen;
— dat de Commissie een verbeterde organisatie en doorzichtigheid van de arbeidsmarkt zou bevorderen.
3. Ter voorbereiding van de Jumbo-Raad van 16 november 1982, had de Commissie op de vergadering van het Permanent Comite voor Arbeidsmarktvraagstukken op 26 oktober een aantal richtsnoeren m.b.t. volgende onderwerpen
voorgelegd:
— een betere verdeling van de beschikbare arbeid door soepeler arbeidscontracten en gelijktijdige arbeidstijdverkorting;
— de integratie van de jongeren in het arbeidsproces door vakopleiding en
het aanbod van geschikte werkgelegenheid.
Op deze bijeenkomst kwam het evenwel tot een 'clash': de werknemers waren
het niet eens met de beperking van de discussie tot deze beide onderwerpen en
wilden daarin ook de problematiek van het economisch beleid en het werkgelegenheidsbeleid in 't algemeen betrekken. Na een protest ver lieten zij de zitting,
waarna de overige gesprekspartners hun algemene instemming betuigden met
de voorstellen van de Commissie.
In de Jumbo-Raad, die vervolgens op 16 november 1982 bijeenkwam,
werden met name drie centrale actiepunten besproken:
— verbetering van het economisch en industrieel beleid (bevorderen van investeringen, de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf e.d.);
— verkorting en reorganisatie van de arbeidsduur: de Raad was van mening, dat het aanpassen van de arbeidstijd onder bepaalde omstandigheden
kan bijdragen tot het verbeteren van de werkgelegenheid;
— grotere werkgelegenheidskansen voor de jongeren.
4. In antwoord op het verzoek van de Raad van de Ministers van Sociale Zaken
van 12 juli 1982, van de Jumbo-Raad van 16 november 1982 en kort daarop
van de Europese Raad van 3 en 4 december 1982 kwam de Commissie op 10
december 1982 met een 'Memorandum betreffende de verkorting en reorganisatie van de arbeidstijd'.
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Op basis van dit memorandum werd in de eerste helft van 1983 herhaaldelijk overleg gepleegd met de Lidstaten en de sociale partners. Op 16 September
1983 keurde de Commissie vervolgens hierover een ontwerp-aanbeveling van
de Raad goed. In dit ontwerp werd de Lidstaten aanbevolen met de volgende
beleidspunten in te stemmen:
— over te gaan tot een verkorting van de individuele arbeidsduur, en tevens
de reorganisatie daarvan, in voldoende omvang om de positieve ontwikkeling van de werkgelegenheid te stimuleren en op een zodanige wijze dat zowel
het concurrentievermogen als de sociale rechten gewaarborgd blijven;
- systematisch betaalde overuren stringenter te beperken en toch noodzakelijke overuren meer te compenseren door vrije tijd dan door betaling.
De opvatting van de Commissie was dat in het beleid op Europees en nationaal
niveau rekening moet worden gehouden met de specifieke situatie in de Lidstaten en ruimte moet worden gelaten voor de noodzakelijke differentiatie in de
verschillende sectoren en soorten bedrijven. Op nationaal niveau zouden streefcijfers moeten worden opgesteld voor de verkorting van de arbeidsduur, waarop cao's op de verschillende niveaus zouden kunnen worden gebaseerd. Tevens
werd erop gewezen dat de verkorting en de reorganisatie van de arbeidstijd zou
moeten resulteren in een efficienter en soepeler gebruik van kapitaalgoederen,
met name — waar dat toepasselijk is — door verlenging van de bedrijfstijd of
produktietijd. De rol van de regeringen zou moeten zijn initiatieven op dit gebied die gericht zouden zijn op aanstelling van nieuwe werknemers, waar nodig
financieel te steunen en als grootste werkgever het eigen beleid te richten op
verkorting en reorganisatie van de arbeidstijd.
De indiening van deze ontwerp-aanbeveling bij de Raad was voor de Europese organisaties van werkgevers en werknemers aanleiding om te reageren.
Het Werkgeverscontactcomite wees allereerst erop, dat het in beginsel gekant is tegen de aanneming van eender welk communautair instrument; het
gaat hier immers om een terrein dat tot de bevoegdheid behoort van de sociale
partners in het kader van het collectief overleg. Vervolgens betwist het, dat met
de maatregelen ter verkorting en reorganisatie van de arbeidstijd de werkloosheid zou kunnen worden bestreden en stelt zelfs te vrezen dat de werkgelegenheid er negatief door zou worden beinvloed ingevolge de extra financiele lasten
die op de bedrijven zouden drukken. Naar het oordeel van de werkgevers zou
het doel dat met de verkorting van de arbeidsduur werd vooropgesteld, n.l. de
verbetering van de levens- en arbeidsvoorwaarden, moeten worden gehandhaafd en zou er niet specifiek een werkgelegenheidsverruimend doel mee moeten worden nagestreefd. Het Contactcomite was anderzijds van mening dat om
te voorkomen dat de kosten per eenheid zouden toenemen, waardoor de concurrentiepositie van de bedrijven en het herstel van de werkgelegenheid worden
aangetast, de arbeidstijdverkorting gepaard zou moeten gaan met een overeenkomstige inlevering op het loon. Tenslotte werd erop gewezen, dat Europese
werkgeversorganisaties juridisch geen bevoegdheid hebben om te onderhandelen op Europees niveau en om zich bij een communautair accoord ter zake aan
te sluiten.
Het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) van zijn kant was de
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mening toegedaan dat de arbeidstijdverkorting een belangrijk middel is en blijft
om de veiligstelling van de bestaande arbeidsplaatsen en de schepping van extra
arbeidsplaatsen mogelijk te maken. Alleen door een grootscheeps opgezette arbeidstijdverkorting zou de situatie op de arbeidsmarkt ingrijpend worden veranderd. Vandaar dat het EVV blijft bij zijn eis van een arbeidstijdverkorting van
10% binnen afzienbare tijd. Dit doel kan alleen worden verwezenlijkt door op
Europees vlak coordinerend te werk te gaan. Het EVV was van mening, dat de
Commissie met het voorstel voor een ontwerpaanbeveling een eerste stap in deze richting had gedaan en nodigde de Raad uit om dit ontwerp op zeer korte
termijn goed te keuren. Het zou verder van belang zijn dat in elk van de Lidstaten en op alle niveaus spoedig onderhandelingen zouden beginnen om in alle
Lidstaten te bereiken dat op Europees niveau vastgestelde doelstellingen zouden
worden toegepast.
Wat betreft deze aangelegenheid willen wij er uitdrukkelijk op wijzen dat
de Commissie, alles gedaan heeft om, de sociale partners op Europees niveau bij
elkaar te brengen en aan te zetten om tot een 'gentleman's agreement' in deze
materie te komen. Dat is niet gelukt. De dialoog knapte zelfs op een gegeven
ogenblik geheel af! Toen heeft de Commissie druk willen uitoefenen op beide
partners door de Raad en de regeringen te winnen voor de ontwerp-aanbeveling
betreffende de verkorting en reorganisatie van de arbeidstijd. Maar dat is ook
niet gelukt: immers op 7 juni 1984 werd deze, bij gebrek aan eenparigheid van
stemmen — het Verenigd Koninkrijk was tegen! — niet goedgekeurd. Hetzelfde
lot is trouwens de ontwerprichtlijnen over deeltijdarbeid en tijdelijke arbeid beschoren; zij konden tot nu toe niet worden goedgekeurd omdat met name het
Verenigd Koninkrijk dwars lag.
5. Vanaf medio 1982 was de algemene werkgelegenheidssituatie plotseling
snel verslechterd; de werkloosheid nam toe tot cijfers welke men voor onmogelijk had gehouden. Vooral de jeugdwerkloosheid begon dramatische vormen
aan te nemen. Meer dan 4,5 miljoen jongeren waren werkloos, d.w.z. 40% van
het totaal aantal werklozen; het werkloosheidspercentage bij jongeren lag tweemaal zo hoog als het gemiddelde. Voor hen moesten zeer dringend maatregelen
worden genomen. De Commissie had hierop reeds geattendeerd in het voorwoord van haar vijfde programma voor het economisch beleid op middellange
termijn. De Commissie heeft vervolgens in haar mededeling aan de JumboRaad van 16 november 1982 een aantal speciale maatregelen aangegeven. De
Jumbo-Raad erkende dat de jeugdwerkloosheid een van de grootste prioritaire
problemen vormde en deed de belofte dat alle jongeren die zich in de komende
vijf jaar op de arbeidsmarkt zouden aanbieden, de mogelijkheid zouden krijgen
een beroepsopleiding te volgen of werkervaring op te doen. Deze beleidsvoornemens waren voor de Commissie aanleiding om aan de Raad in april 1983 een
mededeling voor te leggen, getiteld 'Bevordering van de jeugdwerkgelegenheid'.
Daarin werd een strategic voorgesteld bestaande uit 3 hoofdpunten:
— versterking van de algemene strategic ter bestrijding van de werkloosheid;
— oplossing van het specifieke en akute probleem van de jeugdwerkloosheid;
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— de ontwikkeling van een programma van specifieke maatregelen op nationaal en communautair niveau om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.
Vijf soorten maatregelen werden genoemd:
— uitbreiding van de werkgelegenheid door verkorting en reorganisatie van
de arbeidstijd, o.m. door het scheppen van deeltijdbanen, waarbij gezorgd
moet worden dat de hierdoor ontstane werkgelegenheid aan jongeren ten
goede komt;
— werkgevers in de particuliere sector stimuleren om nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen en meer jongeren in dienst te nemen, met name door het toekennen van premies bij aanstelling;
— jongeren te helpen bij het starten van nieuwe bedrijven;
— uitbreiding geven aan werkgelegenheid buiten de marktsector, waarbij
vooral jongeren worden aangesteld, alsmede zorgen voor arbeidsplaatsen
voor langdurig werklozen door speciale tijdelijke overheidsprogramma's of
quota's;
— indien verbetering in de werkgelegenheid voor jongeren op korte termijn
zou uitblijven, hen steunen in het tot ontwikkeling brengen van andere dan
professionele belangstelling door hiervoor verbeterde faciliteiten te bieden.
De Commissie geloofde dat door deze strategic het werkloosheidscijfer van jongeren binnen vijf jaar zou kunnen worden teruggedrongen tot het algemeen gemiddelde. Hiervoor zouden 2,5 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen nodig zijn.
Op 23 januari 1984 werd door de Raad een resolutie inzake de bevordering van de werkgelegenheid voor jongeren goedgekeurd.
Zoals hieronder zal worden uiteengezet, werd in 1983 het Europees Sociaal Fonds herzien; op grond van de nieuwe voorschriften zal voortaan 75%
van de financiele middelen van het Fonds aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid worden besteed.
6. Met het voortduren en verslechteren van de werkgelegenheidssituatie
kwam nog een ander aspect scherp naar voren: de langdurige werkloosheid.
Conform het verzoek van de Jumbo-Raad van 16 november 1982 kwam
de Commissie op 22 april 1983 met een mededeling over de langdurige werkloosheid waarin zij onderstreepte dat:
— meer dan 2 miljoen jeugdigen langer werkloos waren dan 6 maanden en
bijna anderhalf miljoen langer dan een jaar;
— ruim een derde van het totaal aantal werklozen langdurig werkloos was
en ruim twee miljoen meer dan twee jaar zonder werk.
De Commissie wees erop, dat voor deze groep werknemers de algemene maatregelen ter stimulering van de werkgelegenheid of de traditionele opleidingscursussen weinig effect hebben. De Commissie wilde deze werklozen vooral via het
Europees Sociaal Fonds helpen, met name door de toekenning van financiele
steun, door het ontwikkelen van specifieke vormen van bijscholing en door financiele steun voor de schepping van arbeidsplaatsen in de sfcer van de collectieve dienstverlening. De Raad keurde op 13 december 1984 een resolutie goed
betreffende de bestrijding van de langdurige werkloosheid.
7. Conform het verzoek van de Raad in zijn resolutie van 12 juli 1982
stuurde de Commissie op 21 november 1983 een mededeling aan de Raad over
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plaatselijke werkgelegenbeidsscheppende initiatieven. Meer en meer werd nl.
de nadruk gelegd op de rol die kleinschalige, plaatselijke activiteiten in de strijd
tegen de werkloosheid kon spelen. Deze mededeling vormde de afsluiting van
twee jaar werk en gaf een overzicht van de resultaten en conclusies van een twintigtal raadplegingen op plaatselijk niveau in de Gemeenschap. Op 7 juni keurde
de Raad een resolutie goed waarin werd opgemerkt, dat 'de ontwikkeling van
deze initiatieven moet worden gesteund en gestimuleerd door beleidsmaatregelen van de Lidstaten die op hun beurt vergezeld moeten gaan van specifieke
maatregelen op communautair niveau.
8. De werkgelegenheidsproblemen en de spanningen op de arbeidsmarkt
hebben vanzelfsprekend de aandacht van de publieke opinie ook op de buitenlandse werknemers gericht. Men moet bedenken, dat momenteel ongeveer 12
miljoen migranten, van wie 9 miljoen afkomstig zijn uit derde landen, in de Gemeenschap verblijven. In diverse Lidstaten wordt de vraag gesteld of, gezien de
werkgelegenheidsproblematiek en de economische moeilijkheden, beperkingen
inzake de toegang en het verblijf gerechtvaardigd zijn en inhoeverre men degenen, die in de Gemeenschap gevestigd zijn, niet zou moeten aanmoedigen terug
te keren naar hun land van herkomst. Andere vragen betreffen de inspanning
welke men zich zou moeten getroosten om tot maatschappelijke en culturele
integratie te komen van de migrantenminderheden, vooral van degenen die tot
de tweede of derde generatie in het gastland behoren. De Commissie heeft op 7
maart 1985 een memorandum over het migratiebeleid bij de Raad ingediend,
waarover de Raad op 16 juli 1985 een resolutie heeft aangenomen.
9. Op het terrein van de beroepsopleiding heeft de Commissie de Raad
twee mededelingen doen toekomen:
— een mededeling, samen met een ontwerp-resolutie, over de 'Beroepsopleiding en nieuweinformatie-technologieen'op3 juni 1982; deze resolutie werd
door de Raad goedgekeurd op 2 juni 1983;
- een mededeling, eveneens vergezeld van een ontwerp-resolutie, over de
'Beroepsopleiding in de Europese Gemeenschappen in de jaren tachtig' van
28 oktober 1982; deze resolutie werd door de Raad goedgekeurd op 11 juli
1983.
Voorts is de Commissie bezig met het uitwerkcn van nieuwe beroepsprofielen
waarin rekening wordt gehouden met de vooruitgang in de organisatie van de
produktie van goederen en diensten.
Daarnaast dient te worden gewezen op de mededeling van de Commissie
over de 'Technologischc ontwikkeling en de sociale veranderingen' van 26 januari 1984.
Tenslottezij nog vcrmeld, dat de Commissie op 18 april 1985 hetzgn. COMETT-programma inzake onderwijs en opleiding op het gebied van de technologic heeft gelanceerd, waarin de samenwerking universiteit-industrie centraal
staat en waarmee men voor de 'human resources' wil doen wat andere Gemeenschapsprogramma's zoals ESPRIT doen op andere terreinen, nl. het bundelen
van de inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. De Raad
heeft op 5 december 1985 dit werkprogramma goedgekeurd. Het loopt over 4
jaren (1986-89) en heeft o.m. ten doel de op nationaal niveau genomen initiatie169
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ven op het terrein van onderwijs en opleiding in de nieuwe informatie-technologieen te ondersteunen.
10. In juni 1983 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel voor een richtlijn aanvaard inzake de voorlichting en de raadpleging van de werknemers in
ondernemingen met ingewikkelde en in 't bijzonder transnationale struktuur
(de zgn. Vredeling-richtlijn). Deze gewijzigde versie was het resultaat van overleg met bedrijfsleven en vakbeweging, terwijl tevens rekening is gehouden met
het advies van het Europees Parlement over het aanvankelijk voorstel.
In een stellingname van 28 September 1983 herhaald de UNICE haar principieel verzet tegen deze ontwerp-richtlijn. Het E.V.V. zegt in zijn stellingname
van 13 en 14 oktober 1983, dat het hier gaat om een redelijk compromis van de
belangen van de werkgevers en werknemers en dat de ontwerp-richtlijn een kleine maar betekenisvolle stap is in de richting van de economische democratic in
Europa. De gewijzigde ontwerp-richtlijn is nog steeds in discussie in de Raad
van Ministers.
adb
Een derde herziening van het Europees Sociaal Fonds kwam tot stand eind
1983. Aangezien zowel het instrumentarium van het Fonds als de financiele
middelen die aan het Fonds werden toegewezen niet meer pasten in de sociaaleconomische situatie, zoals die zich sedert 1979 had ontwikkeld, werd het verlopen van de geldigheidsduur van het Fonds — overeenkomstig het besluit van de
Raad van 1 februari 1971 moest voor eind 1982 het ESF aan een nader onderzoek worden onderworpen — door de Commissie en de Raad dankbaar aangegrepen om tot een geheel vernieuwd Basisbesluit met betrekking tot de taken
van het Fonds te komen. Uitgangspunt voor de besprekingen was het advies van
de Commissie van 15 oktober 1982. De herziening werd goedgekeurd bij
Raadsbesluit op 17 oktober 1983. Wij menen dat toen duidelijker dan voorheen
werd vastgesteld aan welke activiteiten het Fonds kan deelnemen, wie de groepen van begunstigden kunnen zijn en hoe de beschikbare middelen dienen te
worden verdeeld. De Commissie neemt sedertdien haar besluiten autonoom.
Het is de Commissie die zelfstandig de gebieden — met uitzondering van de superregio's (d.w.z. de Mezzogiorno in Italic, de lerse Republiek, Noord lerland,
de Franse Overzeese Departementen, en sedert 1981 het gehele grondgebied
van Griekenland) — en tot op zekere hoogte de werkterreinen kiest waarop de
middelenstroom zich gaat richten.
Algemene regel is, dat de bijdrage van het ESF niet hoger kan zijn dan die
van de overheid met een maximum van 50% van de declarabele kosten (55%
voor de superregio's). Een bijdrage van de overheid is dus een conditio sine qua
non voor een bijdrage van het Fonds.
Wat de verdeelsleutel betreft van de middelen:
— Maximaal 5% wordt aangewend voor 'pilot-experiments', d.w.z. voor
het voorbereiden van nieuw beleid en evaluatie;
— Van de overblijvende middelen (95%) gaat 40% naar de superregio's;
— Het daarna nog resterende deel van 60%, is bestemd voor het niet tot de
superregio's behorende deel van de Lidstaten.
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— Die 60% vallen, evenals de 40% van de superregio's, nog in twee delen
uiteen: iU dee! is bestemd voor jongeren niet ouder dan 25 jaar en wel in 't
bijzonder voor diegenen wier mogelijkheden om werk te vinden zeer beperkt
zijn; het resterende XU deel kan ten goede komen aan de volgende groepen:
langdurig werklozen, vrouwen die opnieuw een beroepsactiviteit willen uitoefenen, gehandicapten die in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen,
migrerende werknemers en hun gezinnen, personen die om technologische
redenen bijscholing behoeven en werkzaam zijn in midden- en kleinbedrijf,
personen die werkzaam zullen zijn als opleider, deskundige op gebied van
beroepskeuzevoorlichting of ontwikkelingsconsulent.
Om gerichte aanvragen te kunnen uitwerken stelt de Commissie elk jaar de zgn.
Richtsnoeren van het beheer van 't Fonds vast. Zij vormen de sluitsteen van 't
Fonds. In die richtsnoeren worden voor elk genoemd werkterrein en potentiele
groep van begunstigden de voorwaarden genoemd waaraan activiteiten dienen
te voldoen om prioriteit te verkrijgen. Het gaat daarbij niet alleen om geografische prioriteiten, maar eveneens om prioritaire groepen en de prioritaire activiteiten bestemd voor die groepen. De richtsnoeren voor het beheer van het Fonds
voor de jaren 1986-1988 zijn inmiddels door de Commissie op 30 april 1985
vastgesteld.
Het jaar 1984 was het eerste jaar waarin het in 1983 herziene Sociaal
Fonds volledig operationeel zou worden. Naar de jongeren beneden 25 jaar
ging meer dan 1,4 miljard ERE. Naar de groep van personen boven 25 jaar ging
ruim 400 miljoen. Wat de geografische spreiding betreft, ging 32% naar het
Verenigd Koninkrijk, 22% naar Italie, lerland 12%, Frankrijk 1 1 % en Griekenland 5%.
Tenslotte nog dit: de verdeelsleutel voor het herziene Europees Sociaal
Fonds is intussen gewijzigd wegens de toetreding van Spanje en Portugal. Na
aftrek van de 5% voor de 'pilot-experiments', wordt het resterende gedeelte niet
meer verdeeld in 40% en 60%, maar in 44,5% en 55,5%. Die 44,5% gaan dus
naar de superregio's. Tot die superregio's behoren voortaan ook Portugal in zijn
geheel en 8 nader bepaalde gebieden van Spanje.
ad c
Wat betreft de sociale zekerheid, dient eerst en vooral te worden vermeld, dat de
Raad op voorstel van de Commissie op 12 mei 1981 een verordening heeft
goedgekeurd, waardoor verordening 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de
toepassingsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen werd uitgebreid tot zelfstandigen en hun gezinsleden.
De nieuwe regeling trad in werking op 1 juli 1982.
Vervolgens dient erop te worden gewezen, dat de richtlijn betreffende de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein van de sociale zekerheid eind 1984 van kracht werd.
Intussen werd door de Commissie een voorstel bij de Raad ingediend (april
1983) betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het terrein
van de aanvullende regelingen van de sociale zekerheid. Deze ontwerp-richtlijn
is nog steeds in discussie.
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Voorts moet worden gememoreerd, dat de ontwerp-aanbeveling over de
invoering van een flexibele en progressieve pensioenleeftijd reeds op 10 december 1982 door de Raad werd goedgekeurd. Daarin wordt een grotere flexibiliteit in de pensioenregelingen aanbevolen, d.w.z. een grotere vrijheid voor de
betrokkene bij de keuze van de pensioenleeftijd (bijv. tussen 60 en 65 jaar) en
betere voorwaarden voor de voorbereiding op de pensionering (bijv. door een
combinatie van gedeeltelijk pensioen en 'part-time'-werk tussen 60 en 65 jaar).
Tenslotte heeft de Commissie sedert 1982 een herbezinning op rol en
plaats van de sociale zekerheid in het gehele sociaal-economisch beleid op gang
gebracht. Reeds in 1975 had de Commissie (in aansluiting op de Resolutie van
de Raad van 21 januari 1974 over een Sociaal Actieprogramma) besloten twee
overleggroepen op te richten:
— een groep bestaande uit de Directeuren-Generaal voor de sociale zekerheid in de Lidstaten;
— een groep van onafhankelijke experten, waarvan de Heer Veldkamp ruim
10 jaar lid is geweest en waarin hij een zeer actieve rol heeft gespeeld.
Beide groepen volgden van dichtbij de ontwikkeling in de Lidstaten, wisselden
van gedachten hierover en adviseerden de Commissie over het op dit terrein te
voeren beleid.
Al enkele jaren zijn de stelsels van de sociale zekerheid met grote problemen geconfronteerd. Aan de ene kant lopen de inkomsten terug (minder mensen
werken als gevolg van de recessie en de vertraging van de economische groei);
anderzijds nemen de uitgaven sterk toe (de stijging van de werkloosheidsuitkeringen, de toenemende kosten van de gezondheidszorg, de vergrijzing van de
bevolking e.d.). Daarnaast wordt er voortdurend op gewezen, dat daar waar de
sociale zekerheid met name uit bijdragen van de werkgevers en werknemers
wordt gefinancierd een nadeel zou bestaan voor de arbeidsintensieve bedrijven
en bedrijfstakken, hetgeen de bestrijding van de werkloosheid geenszins ten
goede zou komen. De financieringswijze zou derhalve moeten worden herzien.
Tenslotte is er nog de demografische ontwikkeling: het geboortecijfer in WestEuropa is sedert 1967/68 schrikbarend gezakt. Waar zal de financiering van de
pensioenen e.d. vandaan moeten komen als die ontwikkeling zal voortduren en
de verhouding actieven/niet-actieven nog meer zal verslechteren?
De Commissie heeft gewezen op de noodzaak deze problematick op communautair niveau te behandelen. Daartoe heeft zij reeds op 17 november 1982
een mededeling' Vraagstukken van Sociale Zekerheid - Elementen voor een Beraad' opgesteld, waarin een aantal hervormingen werden voorgesteld.
De bedoeling was dat deze mededeling uitgebreid binnen dc instellingen
van de Gemeenschap en in de Lidstaten aan de orde zou komen. Dat is gebeurd:
enerzijds werden ronde-tafel-gesprekken georganiseerd van experten op het terrein van de sociale zekerheid in de diverse Lidstaten, anderzijds werden overlegvergaderingen gehouden van regeringsvertegenwoordigers op communautair
niveau. Aldus wil men komen tot een lijst van prioritaire themata die op Gemeenschapsniveau moeten worden uitgediept en die eventueel tot meer specifieke acties op Gemeenschapsniveau of in de Lidstaten moeten leiden.
lntussen is die mededeling ook aan de orde geweest in een informele zitting
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van de Ministers van Sociale Zaken op 7 november 1983 in Athene. Op een
tvveede informele zitting van de Ministers van Sociale Zaken te Parijs (midden
1984) is voorts op Frans initiatief uitvoerig aan de orde geweest de demografische ontwikkeling en de gevolgen die hieruit voor de sociale zekerheid voortvloeien.
Tenslotte zij vermeld, dat de Commissie in 1985 heeft besloten om met een
tweede mededeling te komen betreffende de problematiek van de sociale zekerheid, daarbij met name rekening houdend met alle debatten die naar aanleiding
van de eerste mededeling van 17 november 1982 zijn gehouden.
Dit gedeelte mag niet worden afgesloten zonder te vermelden, dat de Commissie reeds in het Sociaal Actieprogramma van 1974 had voorgesteld een campagne te voeren op Gemeenschapsniveau ter bestrijding van de armoede. Voor
een eerste programma ter bestrijding van de armoede werd in totaal bijna 20
miljoen ERE uitgetrokken. Een groot aantal modelprojecten en modelstudies
werd in alle Lidstaten doorgevoerd in de periode 1975-1980. Op 22 december
1981 legde de Commissie haar evaluatierapport aan de Raad en aan de andere
instellingen voor. Toen bleek, dat ondanks de algemene economische groei van
de voorafgaande 30 jaar het aantal armen nog altijd schrikbarend hoog was:
meer dan 30 miljoen mensen in het Europa van de Negen in 't midden van de
zeventiger jaren. Het verslag besloot met de conclusie, dat de Gemeenschap en
de Lidstaten krachtige maatregelen ter bestrijding van de armoede moesten treffen. De Raad van 10 december 1982 nam nota van het verslag en trokeen aantal
conclusies. Op grond daarvan oordeelde de Raad, dat de Gemeenschap een
meer specifieke actie moest voeren op dit terrein naast de algemene maatregelen
die meer op de armen moesten worden afgesteld. Hij gaf ter orientering van een
dergelijke actie enkele richtsnoeren aan. Na overleg met talrijke instanties die
ten behoeve van de armen werkzaam zijn, heeft de Commissie daarop in juli
1984 een ontwerp-besluit aan de Raad voorgelegd betreffende de tenuitvoerlegging van concrete acties (actie-onderzoekprojecten, verspreiding van informatie
en de overdracht van nieuwe methoden) in het kader van een Tweede Programma op Gemeenschapsniveau ter bestrijding van de armoede. Op 19 december
1984 is dit ontwerp-besluit door de Raad goedgekeurd; 25 miljoen ERE zijn
uitgetrokken voor dit programma voor een periode van vier jaar. Intussen heeft
de Commissie in juli 1985 reeds 61 modelprojecten gelanceerd. De rest volgt
nog op korte termijn.
add
Wat de voortzetting van het programma inzake gezondheid en veiligheid op de
arbeidsplaats betreft kunnen wij kort zijn.
In aansluiting op de kadcrrichtlijn van 27 november 1980 inzake de bescherming van de werknemers tegen voor hen schadelijke blootstelling aan chetnische, physieke en biologische stoffen bij het werk, heeft de Commissie vijf
ontwerpen ingediend voor specifieke richtlijnen:
— tegen de risico's van metallisch lood;
— tegen de risico's van blootstelling aan asbest;
— tegen de geluidsoverlast op de arbeidsplaats;
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— tegen de risico's van bepaalde gevaarlijke stoffen en activiteiten;
— tegen de risico's van blootstelling aan benzeen.
De eerste drie voorstellen werden reeds door de Raad aangenomen.
Op 24 juni 1982 heeft de Raad een basisrichtlijn betreffende de voorkoming van zware ongevallen bij industriele activiteiten goedgekeurd, de zgn. Seveso-richtlijn.
Op 4 november 1982 heeft de Commissie bij de Raad een ontwerp-resolutie ingediend over een tweede actieprogramma inzake de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats. Dit programma werd op 27 februari 1984 door de
Raad goedgekeurd. Het heeft een looptijd tot 1988 en wil debeschermingopde
arbeidsplaats verbeteren door een twintigtal prioritaire acties. Het zal concreet
betrekking hebben op ongeveer 100 miljoen werknemers in de Gemeenschap.

D

Conclusie

Samenvattend kan worden gezegd, dat de periode 1973-1977 een groot succes
was voor het sociale beleid van de Gemeenschap, vooral door de goedkeuring
en doorvoering van een groot deel van de in het Sociaal Actieprogramma van
1974 opgenomen maatregelen. De periode 1977-1980 was moeilijk, het getij
was in economisch opzicht gekeerd. Toch zijn er twee opmerkelijke feiten te
vermelden: de opening van het Europees Sociaal Fonds voor het creeren van
arbeidsplaatsen voor jeugdigen en de grote discussie, die van de Gemeenschap is
uitgegaan en van daaruit werd aangezwengeld over het thema 'herverdeling van
het beschikbare werk'. Zeker, de doorbraak op communautair niveau was mislukt. Zelfs in de periode 1981-1985, kwam er geen communautaire doorbraak
op dit terrein. Maar het spreekwoord zegt: 'Alle goede dingen in drie'. Wellicht
dat de derde poging van de Heer Delors meer succes heeft. Deze laatste heeft nl.
begin 1985 de draad weer opgenomen. Hij heeft op 31 januari en 12 november
1985 in Hertoginnedal teBrussel deleidersen andere topfiguren vande werkgevers- en werknemersorganisaties van Europa op een informele vergadering uitgenodigd. Het schijnt dat er toch een positieve gedachtenwisseling tussen met
name het EVV en UNICE op een aantal terreinen (enerzijds de arbeidsmarkt, de
organisatie en de herverdeling van de arbeid, anderzijds de invoering van nieuwe technologieen) mogelijk is. Daarmede zou dan de sociale dialoog, die sedert
midden 1983 op een zeer laag pitje staat, weer opnieuw op gang komen.
Bovendien moge hier worden verwezen naar het Comite Monnet II, dat op
6 juni 1985 in Bonn van start ging en waarin, in afwijking van het vorige Comite, naast vertegenwoordigers van de grote politieke stromingen, niet alleen vertegenwoordigers van de werknemers zitten, maar ook werkgeversvertegenwoordigers.
Het is te hopen, dat beide pogingen slagen en aldus de sociale dialoog
nieuw leven kan worden ingeblazen, een dialoog die in 't verleden zeer heilzaam
voor de Gemeenschap is geweest. De Gemeenschap heeft het op dit ogenblik
toch al moeilijk genoeg. Laten wij de steun die de Gemeenschap dank zij de
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sociale partners nog bij grote delen van de bevolking heeft, alsjeblief niet verspelen!
Het eerste jaar van de Commissie Delors is intussen verlopen. De eerste
tekenen zijn gunstig, vooral als men let op enkele bijzonder goede aanzetpunten: het nieuw leven blazen in de sociale dialoog (vooral met het oog op de totstandkoming van die ene grote markt in 1992, waaraan ook een sociale dimensie moet worden gegeven), de nieuwe strategic op economisch en sociaal terrein
(opvoering van de economische groei van 2,5% naar 3 a 3]/i% met een vermindering van het werkloosheidspercentage van 1 1 % naar 7%), het lanceren van
het project COMETT (het bundelen van alle onderzoek op het terrein van de
'human resources' analoog aan ESPRIT). Laten wij hopen, dat deze goede aanzetten door vele andere in de Gemeenschap van Twaalf worden gevolgd.
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HENK GRITTER*

Het sociaal zekerheidsrecht heeft ook zijn samenhang met de Grondwet. Op een
aantal bepalingen uit de op 17 februari 1983 in werking getreden nieuwe
Grondwet, waarin deze samenhang naar voren komt, zal ik in het navolgende
ingaan.

1

Sociaal grondrecht

Vooraan in de nieuwe Grondwet, in hoofdstuk 1, zijn de grondrechten vermeld.
Na een aantal klassieke grondrechten, de vrijheidsrechten, verschijnen daar de
bij de laatste grondwetsherziening voor het eerst opgenomen sociale grondrechten. Een daarvan heeft rechtstreeks betrekking op het sociale zekerheidsrecht.
Het is artikel 20, luidende:
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
In de Proeve van een nieuwe Grondwet, die in 1966 verscheen, waren geen sociale grondrechten opgenomen. Het initiatief daartoe is uitgegaan van de Sociaal-Economische Raad. Deze stelde in zijn in 1969 naar aanleiding van de
Proeve uitgebracht advies onder meer het volgende:
'Het neerleggen in de Grondwet van de plicht van de overheid om bij wet
bepaalde sociale rechten te regelen, waarvan thans regeling bij wet reeds heeft
plaatsgevonden, ziet de Raad - anders dan de opstellers van de Proeve - niet als
overbodig: de betrokken reeds bestaande wetgeving wordt daardoor op een bijzondere wijze tegen eventuele intrekking beschermd. Bovendien krijgt deze wet* Hoofd stafafdeling constitutionele zaken en wetgevingsaangelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag.
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geving door haar verankering in de Grondwet een erkenning als maatschappelijke verworvenheid en wellicht tevens een stimulans voor verdere ontwikkeling
en uitbouw.'
De Staatscommissie Cals/Donner adviseerde op het voetspoor van de SER
eveneens tot opname van sociale grondrechten in de nieuwe Grondwet. Regering en parlement beslisten dienovereenkomstig. Het resultaat was o.m. het bovenvermelde artikel 20.
De geest, sprekende uit de hiervoor aangehaalde passage uit het advies van
de SER, meen ik terug te vinden in de brief, welke in oktober 1985 door een
groot aantal personen — waaronder Prof. Veldkamp - aan de Eerste en Tweede
Kamer werd gericht en waarin deze personen — wel genoemd de Initiatiefgroep
Bescherming en Vernieuwing van de Sociale Zekerheid — zich uitspraken tegen
de van regeringszijde voorgestelde zogeheten stelselwijziging sociale zekerheid.

2

Klassieke grondrechten

Ook enkele van de in de Grondwet opgenomen vrijheidsrechten hebben een
duidelijke samenhang met het sociaal zekerheidsrecht. Deze rechten zal ik vervolgens bespreken.
a

Verbod van discriminatie

Als eerste artikel is in de nieuwe Grondwet opgenomen het verbod van discriminatie. Artikel 1 luidt:
'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politiekegezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'
Met name het grondwettelijk verbod van discriminatie wegens geslacht heeft
zijn doorwerking in het sociaal zekerheidsrecht.
Ten aanzien van lagere wettelijke regelingen - algemene maatregelen van
bestuur en ministeriele verordeningen — werkt deze grondwetsbepaling rechtstreeks, in die zin dat de rechter deze wettelijke regelingen dient te toetsen aan de
grondswetsbepaling. Bij strijd hiermee zal de rechter de betreffende wettelijke
regeling buiten toepassing laten. Voor wat de formele wet betreft, ligt dit anders. De rechter mag niet de formele wet toetsen aan de Grondwet. Doorwerking van artikel 1 Grondwet ten aanzien van de formele wet kan derhalve alleen
plaatsvinden door aanpassing van de formele wetten aan dat grondwetsartikel.
Deze aanpassing dan wel beraad hierover is op verschillende terreinen gaande.
Daarbij is tevens van belang, dat de formele wet wel reeds moet wijken voor met
artikel 1 van de Grondwet overeenkomend internationaal recht. Ik zal hierop
naderhand, onder 3, nader ingaan.
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b

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Artikel 10 van de Grondwet luidt:
'1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan
wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens'.1
Ik meen er aandacht voor te mogen vragen, dat deze grondwetsbepaling aan de
orde zal komen bij de voornemens om te geraken tot een z.g. 'sofi'-nummer, een
voor ieder persoon gecombineerd nummer, waaronder hij bij de sociale zekerheids- en de belastingadministratie zal zijn ingeschreven.
Aan de grondwettelijke eis van wettelijke regeling ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer zal moeten worden voldaan. Bij een goede wettelijke
regeling terzake zou ik mij echter voor de totstandkoming van een dergelijk 'sofi'-nummer willen uitspreken. Voor de fraudebestrijding lijkt mij nl. een zodanig gecombineerd nummer van belang. En als men een goed niveau van sociale
uitkeringen voorstaat, zal daarbij een effectieve fraudebestrijding van belang
zijn.
Fraudebestrijding zowel aan de zijde van de uitkeringen als aan de zijde
van de premies en belastingen, waaruit de uitkeringen worden gefinancierd. Het
bezigen daarbij van een wettelijk geregeld gecombineerd persoonsnummer kan
een effectief middel zijn. Beter aanvaardbaar dan een zekere omkering van de
bewijslast ten laste van de uitkeringstrekker. Ten aanzien van beide middelen
ligt wettelijke regeling thans in het voornemen. 2

c

Onaantastbaarheid van het lichaam

Bij de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving zal recht moeten worden
gedaan aan artikel 11 van de Grondwet, luidende:
'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht
op onaantastbaarheid van zijn lichaam.'
l.Bij een additioneel grondwetsartikel (Artikel VI) is bepaald, dat het onderhavige artikel eerst
na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking treedt. Voorts,
dat deze termijn bij de wet voor ten hoogste vijf jaren kan worden verlengd.
2. Zie de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede
Kamer d.d. 29 januari 1986, kamerstukken II, 1985/86, 17050, nr. 59. Voor een algemene beschouwing over privacy en sociale zekerheid moge ik wijzen op het artikel van drs. L.F.M. Verhey
in het N.J.CM.-bulletin van okt/nov. 1985, jaargang 10-7.
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Binnentreden in een woning

Evenzeer zullen bij de toepassing van de sociale zekerheidswetgeving de waarborgen, vervat in het grondwetsartikel inzake het binnentreden in een woning
(artikel 12) in acht moeten worden genomen.
Dit artikel luidt:
'1. Het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen
die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.
2. Voor het binnentreden overeenkomstig het voorgaande lid is voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden
vereist. Aan de bewoner wordt een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt.
Ten aanzien van artikel 12 is een voorstel tot wijziging lopende. 3 Het voorstel
strekt er toe aan het slot van de eerste volzin van artikel 12, tweede lid, toe te
voegen:
'Behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen.' Inmiddels is medio 1985
een voorstel voor een 'Algemene wet op het binnentreden' bij de Tweede Kamer
ingediend.4 In dit wetsvoorstel worden algemene regelen gesteld ten aanzien
van het binnentreden van woningen, ter uitwerking van de Grondwetsbepaling.
Deze algemene regelen zullen volgens artikel 1 van het wetsvoorstel gelden
voor 'degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare
feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift
of met het toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent en uit dien hoofde in een woning binnentreedt' 5 . Onder die omschrijving valt ook degene, die, in het kader van de sociale zekerheidswetgeving belast met enig onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan, in een woning binnentreedt.
Het artikel schrijft vervolgens voor dat de aldus in een woning binnentredende verplicht is zich vooraf te legitimeren en mededeling te doen van het doel
van het binnentreden. Hierbij gaat het wetsvoorstel verder dan waartoe artikel
12 van de Grondwet verplicht. Dat artikel geeft beschermende bepalingen bij
het binnentreden in een woning tegen de wil van de bewoner. Het wetsvoorstel
schrijft evenwel voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het
binnentreden voor, zonder de beperking tot de gevallen van het binnentreden
tegen de wil van de bewoner. Ook dus ingeval van binnentreden met toestemming van de bewoner zullen deze verplichtingen gelden. De memorie van toelichting bij het wetsvoorstel vermeldt in dit verband, dat het 'onjuist zou zijn
diegenen, die medewerking geven aan ambtshandelingen in hun woning, op dit
punt ten achter te stellen bij degenen, die geen toestemming tot binnentreden
3. Kamerstukken II, 1984/85, nr. 19013.
4. Kamerstukken II, 1984/85, nr. 19073.
5. Het in noot 1 gesteldt geldt ook t.a.v. dit artikel, nl. ingevolge additioneel artikel VII.

180

SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT EN GRONDWET

geven. Slechts indien verzekerd is dat de bewoner weet aan wie en voor welk
doel hij toestemming tot binnentreden geeft, kan gezegd worden dat ten voile
voldaan is aan het vereiste van een vrijelijk genomen beslissing'.
Artikel 1 van het wetsvoorstel geeft vervolgens nog een uitzondering aan:
indien de bewoner degene die wenst binnen te treden, kent in de hoedanigheid
waarin deze dit wenst te doen en daarvoor toestemming geeft, geldt de verplichting tot legitimatie niet'. Alsdan kan dus worden volstaan met mededeling van
het doel van het binnentreden.
In de volgende artikelen van het wetsontwerp worden nadere regels gesteld
omtrent het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.
In dat geval is een schriftelijke machtiging vereist. Tot het afgeven van een dergelijke machtiging is, voor zover de wet niet anders bepaalt, bevoegd de burgemeester van de gemeente, waarin de woning gelegen is. Is dit geval van binnentreden zonder toestemming van de bewoner dient een schriftelijk verslag van het
binnentreden te worden opgemaakt en overeenkomstig artikel 12, tweede lid,
van de Grondwet, aan de bewoner te worden verstrekt.

3

Verhouding tussen internationaal en nationaal recht

Het geheel van grondwettelijke bepalingen overziende, zijn ten aanzien van de
samenhang van sociaal zekerheidsrecht en Grondwet wellicht de grondwettelijke voorschriften, die de verhouding tussen internationaal recht en nationaal
recht regelen, het meest ingrijpend voor het sociaal zekerheidsrecht.
Deze bepalingen stellen nl. uitdrukkelijk het primaat van het internationale recht boven het nationale recht. Het betreft de artikelen 93 en 94 van de
Grondwet, luidende:
Artikel 93
Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een icder kunnen verbinden, hebben verbindende
kracht nadat zij zijn bekendgemaakt.
Artikel 94
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
Bij een beschouwing over deze artikelen kan niet worden voorbij gegaan aan de
positie van de rechter in ons constitutionele bestel, voor wat betreft de toetsing
aan de Grondwet. Bepalend hiervoor is in de eerste plaats artikel 120 van de
Grondwet, luidende:
'De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.'
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In artikel 120 ligt de hoofdregel terzake in ons constitutionele recht: geen toetsing van wet of verdrag aan de Gfondwet door de rechter. Het oordeel over de
grondwettigheid van de formele wet of van een verdrag is aan de wetgever voorbehouden. Bij de algemene grondwetsherziening is deze constitutionele regel
nog eens weer bevestigd.
Ten aanzien van de vraag van de grondwettigheid van verdragen is zij recentelijk opnieuw beaamd bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp tot goedkeuring van het verdrag met de Verenigde Staten over de stationering van kruisvluchtwapens. 6
De artikelen 93 en 94 houden evenwel een ook voor het sociale zekerheidsrecht belangrijke uitzondering in. Wei toetsing door de rechter van ook de formele wet aan een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties.
Mede gezien de hoofdregel, vervat in artikel 120, zal de rechter bij de toetsing op basis van de artikelen 93 en 94 voorzichtig te werk moeten gaan. Zo
brengt de tekst van laatstgenoemde artikelen al mee, dat de toetsingsbevoegdheid zich niet uitstrekt tot het ongeschreven internationale recht. Ook dit is bij
de algehele herziening van de Grondwet uitdrukkelijk aan de orde geweest.7
Niettemin leidt de toetsing aan het geschreven volkenrecht tot een zwaarwegende bevoegdheid van de rechter. De indringende gevolgen voor het sociale
recht van het primaat van het internationale recht boven nationale wettelijke
regelingen hadden ook de aandacht van de in november 1985 gehouden vergadering van de Vereniging voor Arbeidsrecht, waar werd gediscussieerd op basis
van het door drs. A.T.J.M. Jacobs uitgebrachte preadvies 'De rechtstreekse werking van internationale normen in het sociaal recht'. 8

6. Kamerstukken II, 1985/86, nr. 19290.
7. Memorie van anrwoord aan de Eerste Kamer wetsvoorstel nr. 15049 (R1100), nr. 19, biz.
2, eerste alinea (Naar een nieuwe Grondwet, deel 26, Algehele grondwetsherziening, deel V b,
biz. 176). Zie hierover ook Mr. J. Van Soest 'Rechterlijke toetsing aan ongeschreven internationaal recht' in 'Non ex regula', Liber amicorum Mr. J. van der Hoeven, biz. 173-175.
8. Geschriften van de Vereniging voor Arbeidsrecht, nr. 10.
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Over Treub
een man naar wie te weinig goede straten
genoemd zijn

FRITS NOORDAM*

1. De geschiedenis van de Nederlandse sociale zekerheid is nog niet geschreven.
Wat er over dit onderwerp is verschenen, heeft in hoofdzaak een sterk staatkundig-parlementaire inslag: de Binnenhofse ontstaanshistorie van de verschillende
regelingen staat centraal, met als gebruikelijk beginpunt het laatste decennium
van de vorige eeuw.1 In deze benadering blijft veel on- en onderbelicht, onder
andere de vraag hoe de politieke hoofdstromingen het verschijnsel sociale zekerheid in het algemeen, derhalve los van concrete wetsvoorstellen, hebben benaderd. Welke plaats nam dat verschijnsel in hun maatschappijopvatting in?
Systematische, op onderzoek gebaseerde kennis ontbreekt op dat punt nagenoeg geheel.
Wel hebben de politieke richtingen een bepaald imago waar het de sociale
zekerheid betreft. Zo is het beeld van de socialisten doorgaans positief, de liberalen daarentegen komen er meestal niet zo gunstig af. Hun enthousiasme voor
de sociale zekerheid wordt niet erg groot geacht. Kijkend naar het volledige historische traject is het echter de vraag of dat beeld van de liberalen wel met de
werkelijkheid correspondeert. Voor de beginjaren van de sociale verzekering,
de jaren van orientatie, discussie en totstandkoming van de eerste wettelijke re-

* Bijzonder hoogleraar Sociaal Zekerhcidsrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen.
l.Zie o.a. E.B.F. Baron Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering 1890-1940, Haarlem 1940; R. Gosker e.a., De groei van de sociale verzekering in Nederland, Amsterdam 1970; G.M.J. Veldkamp, Inleiding tot de sociale zekerheid, Deel 1, Karakter
en geschiedenis, Deventer 1978, hlz. 61-182.
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gelingen2, lijkt het mij in ieder geval niet correct. Onbetwist is toch dat de eerste
sociale verzekeringswet, de Ongevallenwet 1901, het produkt is van een liberaal kabinet. En verder kan voor die aanvangsfase gewezen worden op de vrijzinnig-democraat M.W.F. Treub (1858-1931). 3 Treub was een zeer veelzijdig
man: kenner van het marxisme, jurist, econoom, fiscalist, politicus. Hij heeft
veel geschreven, ook over het onderwerp sociale verzekering. In 1906 publiceerde hij de belangrijke brochure 'Over Sociale Verzekering', het aanknopingspunt
voor deze bijdrage.4
2. Treub was in 1904, na een politieke en wetenschappelijke carriere in Amsterdam, als afgevaardigde van het kiesdistrict Assen tot lid van de Tweede Kamer
gekozen. Hij maakte deel uit van de Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB). De
VDB, in 1901 ontstaan, vertegenwoordigde de linkervleugel van de liberale
stroming. In het centrum opereerde de Liberale Unie en aan de rechterkant de
Oud- (latere Vrije)Liberalen. De Unie was de grootste van de drie, op ruime
afstand gevolgd door de VDB en de nog weer kleinere Oud-Liberalen.
Treub werd parlementslid in de nadagen van het confessionele ministerieKuyper, dat, verafschuwd door de linkerzijde (liberalen en socialisten), in 1905
werd afgelost door het liberale kabinet-De Meester. Dit zwakke kabinet viel in
1908, waarna in 1913 de confessionelen de macht weer overnamen. Toen trad
nog eenmaal een liberaal getint kabinet op. Vanaf 1918 beheersten de confessionelen voor lange tijd het politieke toneel. De liberalen hadden afgedaan, de
sociaal-democraten hadden in 1913 hun kansen op regeringsdeelname verknoeid en kwamen pas in 1939 aan bod.
Treubs VDB stond positief tegenover het ingrijpen van de staat in het maatschappelijke leven. De Beginselverklaring uit 1901 en het Werkprogramma van
een jaar later zijn daar bijzonder duidelijk over.5 De partij verwerpt uitdrukkclijk de opvatting in (een deel van de) confessionele en conservatief-liberale kring
dat er voor overheidsinterventie in het economische leven slechts in bijzondere
gevallen plaats is. Voor het sociale terrein eist de VDB een krachtige wetgeving:
regeling van de arbeidsovereenkomst, uitbreiding van de ongevallenverzekering
en de introductie van verplichte verzekeringen tegen ziekte, invaliditeit en
ouderdom. De (vrijwillige) werkloosheidsverzekering diende te worden bevorderd. De overheid moet bijdragen in de financiering van de invaliditeits- en
oudcrdomsverzekering.6
Treub, die tot de oprichters van de VDB behoorde, had in die partij een
2. Bij de beginjaren denk ik aan de periode 1890-1913. Dat is wellicht willekeurig, maar een
algemeen geaccepteerde periodisering van de geschiedenis van de sociale verzekering en sociale
zekerheid ontbreekt nu eenmaal.
3. Uitgebreid over Treub gaat N.E.H. van Ksveld, Treub: Over de drempel der nieuwe samenleving, Assen 1958.
4. M.W.F. Treub, Over Sociale Verzekering, Amsterdam 1906.
5. Beginselverklaring en Werkprogramma zijn opgenomen in het jaarboekje Parlement en Kiezer 1911/12, 's-Gravenhage 1911.
6. Nader over de VDB en de sociale verzekering W.H.M. Werker in zijn gelijknamige bijdrage
aan: Gedenkboek Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1926, 's-Gravenhage (z.j.), biz. 125132.
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belangrijke stem. In een tweetal publikaties heeftTreub de maatschappijopvatting van de VDB verduidelijkt.7 De legitimering van de overheidsbemoeienis
krijgt daarin een zwaar accent. De maatschappij wordt gezien als een organisme
waarvan de individuen de cellen vormen. 8 De staat behoort tot de organen van
de maatschappij, hij waakt voor de belangen van de gehele maatschappij. De
staat heeft tot taak in te grijpen, met het gezag en de macht waarover hij beschikt, in alle situaties die indruisen tegen het recht en de rechtvaardigheid. Dat
betekent onder andere op sociaal-politiek terrein dat de staat via wetgeving de
onderdrukking van de maatschappelijk zwakkeren moet tegengaan en materiele steun dient te verlenen aan hen die door ongunsdge omstandigheden niet of
niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Bij dat optreden van de overheid is
echter essentieel dat het gevoel van eigen verantwoordelijkheid van het individu
niet wordt verzwakt. Treub keert zich scherp tegen de strikt individualistische
maatschappijopvatting van de liberalen van conservatieve huize ('Liberaalanarchisten' in Treubs terminologie). Maar ook met de socialisten is hij het niet
eens. Weliswaar zijn ook zij voorstanders van een actief overheidsoptreden,
maar dat leidt bij hen, zo meent Treub, slechts tot onderschikking van het individu aan de staat. In Treubs visie is overheidsinterventie uiteindelijk gericht op
het verhogen van de individualiteit van de burgers, niet op vergroting van de
macht van de staat.
3. Treubs brochure verscheen in een tijd waarin de ontwikkeling van de sociale
verzekering na een, vergeleken met het buitenland, ook al trage start, geheel tot
stilstand was gekomen. De Ongevallenwet, vrij algemeen beschouwd als het
eerste onderdeel van een veel meer omvattend sociaal verzekeringsprogramma,
zou voor anderhalf decennium de enige in werking zijnde sociale verzekeringswet blijven - tot grote ergernis van velen. Treub noemt de situatie in Nederland
op het gebied van de sociale wetgeving in 1906 'achterlijk'.9 Schaper, Tweede
Kamerlid voor de SDAP, kwalificeert de uitbouw van de sociale verzekeringswetgeving enkele jaren later als 'een vreselijke sukkelpartij'. Reeds jarenlang
wordt er over gesproken, maar er is nog maar bitter weinig tot stand gebracht,
aldus Schaper.10
De verschillende kabinetten hadden wel goedc voornemens. De kabinetten
van Kuyper en De Meester maakten beide een aantal ontwerpen van wet bij de
Tweede Kamer aanhangig. Zij bleven echter alle in een voorfase van de parlementaire behandeling steken. Het is een intrigcrende vraag waarom tijdens deze
twee ministeries geen enkele vooruitgang is geboekt met de sociale verzekeringswetgeving. In het bijzonder betreft de vraag het kabinet-Kuyper. Van Kuy-

7. M.W.F. Treub, Het economisch standpunt der Vrijzinnig-Democraten, Amsterdam 1901 en
dezelfde, Liberaal-anarchisten en Vrijzinnig-democraten, in: Sociale Vragen, Verzamelde opstellen van Prof. Mr. M.W.F. Treub, Haarlem 1904, biz. 186-206.
8,Organische maatschappijopvattingen waren in Treubs tijd populair. Men treft ze bij voorbeeld ook aan bij de confessionelen.
9. Over Sociale Verzekering, biz. 109.
10. Handelingen II, 1909/10, biz. 1483.
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per, die zich een sterk sociaal bewogen politicus had getoond 11 , werd veel verwacht. Als verontschuldiging voor zijn geringe prestaties op sociaal gebied
wordt wel aangevoerd dat hij het te druk zou hebben gehad met andere kwesties, onder andere de stakingen van 1903. Ook wordt beweerd dat hij weinig
geverseerd was in het ministerschap. Oud twijfelt aan de juistheid van deze excuses, maar blijft een eigen verklaring schuldig.12
Het ministerie-De Meester had een te wankele basis om iiberhaupt veel te
bereiken, zij het dat de Wet op de arbeidsovereenkomst een gunstige uitzondering was. De stilstand werd uiteindelijk doorbroken door Talma, minister in het
kabinet-Heemskerk, overigens ook pas enkele jaren na zijn ambtsaanvaarding.
Maar ook Talma ging het niet gemakkelijk af: links en rechts opponeerden fel.
Toch bereikten zijn wetsontwerpen, zij het soms gedenatureerd, het Staatsblad.
De inwerkingtreding zou vervolgens nog vele jaren duren. 13
De Ongevallenwet was derhalve lange tijd de enige verplichte, wettelijk geregelde, sociale verzekering, met een, in onze ogen, uiterst bescheiden uitgavenniveau van 2 a 3 miljoen gulden.14 Dit impliceerde dat de inkomensgevolgen van
de andere sociale risico's voor eigen rekening kwamen, wat, gelet op het loonpeil, een frequent beroep op de particuliere en gemeentelijke liefdadigheid tot
gevolg had. Aan armenzorg werd een veelvoud uitgegeven van het bedrag aan
ongevallenuitkering. 15 Voor sommige arbeiders werd de gang naar het armbestuur wat uitgesteld. Dat was het geval indien zij zo gelukkig waren in dienst te
zijn van een werkgever die voorzieningen had getroffen bij ziekte, invaliditeit of
ouderdom. Voorts was een bescheiden begin gemaakt met de onderlinge werkloosheidsverzekering via de vakverenigingen, incidenteel gesteund door de gemeentelijke overheid.16 Ten slotte bestond er een al wat verder ontwikkeld stelsel van vrijwillige ziekengeld- en ziektekostenverzekering.17
Dat de wetgevingsmachine haperde, betekende echter niet dat de sociale verzekering als issue niet leefde. Het tegendeel was het geval. Er werd uitvoerig over
gediscussieerd, de Bond voor Staatspensionering was actief, er verschenen tal

11. Zie bij voorbeeld Kuypers bekende rede op het Sociaal Congres in 1891, opgenomen in
(o.a.) W.F. de Gaay Fortman, Architectonische critiek. Fragmenten uit de sociaal-politieke geschriften van Dr. A. Kuyper, Amsterdam 1956, biz. 74 e.v.
12. P.J. Oud, Honderd jaren: Een eeuw van staatkundige vormgeving in Nederland 18401940, 8e druk (bewerkt en voor de periode na 1940 aangevuld door J. Bosmans), Assen 1982,
biz. 178.
13. Zie over Talma en de sociale verzekering J.M. Vellinga, Talma's sociale arbeid, Hoorn
1941.
14. Ongeveer 0,1% van het NNI (zie CBS, 1899-1979: Tachtig jaren statistiek in tijdreeksen,
's-Gravenhage 1979, biz. 186).
15. In 1905 werd door de gemeenten aan armenzorg ongeveer f 8,5 miljoen uitgegeven en door
de kerkelijke en particuliere instellingen van weldadigheid nog eens f 10 miljoen (zie CBS, Statistiek van het Armwezen over het jaar 1905, 's-Gravenhage 1907, biz. XIV).
16. Zie G.J. Goedhart, De ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering in Nederland, Amsterdam 1926.
17. Zie J.A. Berger, De geschiedenis van het ziekenfondswezen in Nederland, Vlissingen 1931.
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van brochures en artikelen over het onderwerp, de Vereniging voor de Staathuiskunde en de Statistiek wijdde er enkele jaarvergaderingen aan, etc. Van die
discussies maakte Treubs geschrift uit 1906 deel uit.
4. In zijn brochure presenteert Treub een algemeen plan voor de sociale verzekering. Sterk beklemtoont hij de waarde van een eigen, Nederlandse, aanpak. Er
moet niet worden geleund op het Duitse voorbeeld, dat in zijn tijd voor velen
maatgevend was, zij het dat de aantrekkelijkheid ervan wel wat terugliep. 18 In
een bestek van iets meer dan 100 pagina's behandelt Treub vervolgens een groot
aantal vragen. Aan de orde komen onder andere de rechtsgrond, het karakter
van de sociale verzekering, het niveau van de prestaties, de personenkring, de
financiering en de verdeling van de lasten en de inrichting van de uitvoeringsorganisatie. Het zijn allemaal kwesties met een tijdloos karakter, ze spelen ook nu
nog. Het gaat om de basisvragen van de sociale zekerheid.
Voorop staat de vraag naar de rechtvaardiging van de bemoeienis van de overheid met de bestaanszekerheid van de burgers bij ziekte, ouderdom, invaliditeit
en overlijden. Is er een titel voor het overheidsoptreden op dit specifieke terrein ?
Als vrijzinnig-democraat heeft Treub met deze vraag natuurlijk niet erg veel
moeite. Alleen om polemische redenen besteedt hij er nogal wat aandacht aan.
Treub ziet de legitimering in de zorg van de overheid voor het algemeen belang.
Het inkomen van de arbeiders zelf is onvoldoende. Andere voorzieningen schieten tekort of zijn moreel gezien afkeurenswaardig. Voor wat betreft het ongevalsrisico dient de aansprakelijkheid van de werkgever niet een louter theoretische te zijn, maar inhoud te hebben, ook zonder dat dit leidt tot vertroebeling
van de arbeidsverhouding op individueel niveau. Dit effect kan slechts door ingrijpen van de wetgever worden bereikt. Bij het rechtvaardigen van de bemoeienis van de staat met de overige takken van verzekering maakt Treub onderscheid tussen voorzieningen ingeval van tijdelijk verlies van inkomen en bij blijvend verlies. In het eerste geval (bij ziekte en tijdelijke invaliditeit19) is de rechtsgrond voor het ingrijpen van de overheid gelegen in het belang de negatieve
gevolgen van het ontbreken van onvoldoende inkomen voor het individu (en
zijn gezin), de volksgezondheid en, uiteindelijk, het volkskarakter te voorkomen. In het tweede geval (ouderdom, blijvende invaliditeit en overlijden) zoekt
Treub de rechtvaardiging in het voorkomen van een beroep op de armenzorg.
Armenzorg ziet hij als een vernedering, als 'een pest' voor de ontvanger omdat
er geen rechtsaanspraak op bestaat.
Uitgebrcid komt vervolgens het karakter van de verplichte sociale verzekering aan de orde en Treub maakt daarbij een aantal opmerkingen die we later
onder andere ook van Veldkamp zullen horen. De verplichte sociale verzekering
behoort, zo zegt Treub, tot het terrein van het publiekrecht. Het gaat om een tak
18. Over Sociale Verzekering, biz. 109.
19. Werkloosheid kan hier ook nog worden genoemd. Treub besteedt aan de werkloosheidsverzekering slechts in bescheiden mate aandacht. Hij acht de tijd nog niet rijp voor een wetteli jk
verplichte werkloosheidsverzekering.
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van publieke dienst: 'Elke van staatswege georganiseerde en voor de daarbij
betrokkenen verplichtend gestelde verzekering is door het enkele feit dier organisatie vanwege het openbaar gezag eene publiekrechtelijke verzekering'.20
Ook hier weer neemt de ongevallenverzekering een afwijkende positie in. Zij is
alleen qua vorm (de organisatie van staatswege) publiekrechtelijk, qua aard is
zij privaatrechtelijk. Immers, de oorsprong van de verplichte ongevallenverzekering ligt in de privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever. De andere sociale verzekeringen missen deze privaatrechtelijke achtergrond. Treub
beklemtoont dat bij de verplichte sociale verzekering van verzekering in technische zin geen sprake is. Het publiekrechtelijke karakter impliceert dat er ook
geen verzekeringstechnisch verband (aequivalentie) bestaat tussen premiebijdrage en uitkering. Treub ziet heel scherp dat om politieke redenen een dergelijk
verband overigens wel kan worden aangebracht.
Het publiekrechtelijke karakter van de sociale verzekering komt ook tot
uiting in de aard van de bijdragen aan de financiering. Het gaat daarbij, volgens
Treub, om belastingen, Hij kwalificeert de bijdragen overigens als retributies,
wat fiscaalrechtelijk gezien niet helemaal juist is. Om begripsmatige verwarring
te voorkomen beveelt Treub aan de term premie in het kader van de verplichte
sociale verzekering te vermijden.21
Het eerder gemaakte onderscheid tussen regelingen voor tijdelijk en voor blijvend inkomensverlies zien we weer terug bij het uitkeringsniveau van de voorzieningen. De sociale verzekering is bij ziekte22 en tijdelijke invaliditeit gericht
op het handhaven van het normale bestedingsniveau, wat tot consequentie heeft
dat de kortdurende prestaties qua hoogte zo dicht mogelijk moeten aansluiten
bij het primaire inkomen. Wel zal de uitkering na enige tijd moeten dalen om de
overgang naar het lagere niveau van de regelingen bij blijvend inkomensverlies
soepel te laten verlopen. Een consequentie van zijn opvatting dat we bij de sociale verzekering niet te maken hebben met verzekering in technische zin, is Treubs
pleidooi voor het ontkoppelen van de hoogte van de uitkeringen bij blijvend
inkomensverlies van de duur van de periode van bijdrage. Het doel van de verzekering is het vergoeden van inkomensverlies. Het aantal gestorte bijdragen staat
in geen enkele relatie tot de omvang van dat verlies en is daarom irrelevant voor
het bepalen van de hoogte van de vergoeding. De uitkering is echter ook niet
gerelateerd aan het vroegere loon. Treub introduceert hier de eenheidsrente in
de sociale verzekering. Deze flat rate-uitkering garandeert niet meer dan een
bestaansminimum. Het toekennen van een hogere uitkering past niet in Treubs
opzet, omdat naar zijn mening slechts moet worden voorkomen dat men een
beroep moet doen op de armenzorg. Wel is men vrij om zich vrijwillig, langs
privaatrechtelijke weg, bij te verzekeren.
Treub zit een beetje in zijn maag met de inpassing van de sinds 1903 functionerende ongevallenverzekering. Deze kent namelijk een hoger uitkeringsni20. Over Sociale Verzekering, biz. 12.
21. Over Sociale Verzekering, biz. 51, 52.
22. Aan de ziekengeldverzekering knoopt Treub een ziektekostenverzekering, die een gezinsverzekering is, vast.
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veau dan hij voor de voorzieningen bij blijvend inkomensverlies geprogrammeerd heeft. Optrekking van de eenheidsrente tot het peil van de Ongevallenwet spreekt hem het meeste aan, maar is te kostbaar. Er zit dan niets anders op
dan de ongevallenuitkering te verlagen, een ook voor ons bekend politiek probleem.
Na de aanpassing van de ongevallenuitkering resteert dus een gelijk uitkeringsniveau voor alle regelingen bij blijvend inkomensverlies. De verschillende
causae (ouderdom, invaliditeit, etc.) van het inkomensverlies leiden niet tot uiteenlopende uitkeringen. Het wel maken van een dergelijk onderscheid zou onbillijk en irrationeel zijn. Ook hier stuiten we op een idee dat in het vervolg van
de geschiedenis weer zal opduiken.
De sociale verzekering behoort zich niet te beperken tot de onzelfstandige beroepsbevolking. Dat zou principieel onjuist zijn. Ook de kleine zelfstandigen
dienen er onder te vallen. Niet de vraag of men in loondienst heeft gewerkt is
relevant maar iemands inkomenspositie. Vanwege het kostenaspect gaat Treub
er overigens wel mee akkoord om de verplichte sociale verzekering voorlopig
slechts op de loonarbeiders te richten. In de ziekte- en ongevallenverzekering is
een maximuminkomensgrens ingebouwd. De hogere inkomens hebben enige
ruimte om te sparen en bovendien loopt hun bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid in de regel geruime tijd door. Bij de overige regelingen is een dergelijk maximum niet gewenst omdat nu eenmaal niet te voorspellen valt hoe de feitelijke
inkomenspositie zal zijn op het moment dat het risico zich manifesteert.
De belanghebbenden bij het instituut sociale verzekering moeten de kosten
daarvan ook opbrengen. Belanghebbend zijn in de eerste plaats de verzekerden.
Daarnaast de werkgevers, want ook zij trekken voordeel, zij het niet in de vorm
van een uitkering. In de gevallen waarin de verplichte verzekeringen voorzien,
worden zij namelijk ontheven van een morele plicht tot hulpverlening. Deze is in
beginsel aanwezig omdat er een verband bestaat tussen arbeid en arbeidsomstandigheden aan de ene kant en ziekte, invaliditeit en ouderdom aan de andere.
Ook van de staat wordt een bijdrage in de financiering vcrlangd. Dezelfde argumenten die pleiten voor overhcidsbemoeienis met de sociale verzekering, rechtvaardigen een bijdrage ilit de algemcne middelen. De staatsbijdrage is overigens
wel een subsidiaire. Treub wijst een volledige bekostiging door de overheid af.
Dit punt was in zijn tijd met name actueel in verband met de ouderdomsvoorziening. Treub was een fel tegenstander van het staatspensioen. Het gehecl ontheffen van de belanghebbenden van de bijdrageplicht werkt verslappend: 'Degeen,
die zelf bijdraagt, leert waarde hcchten aan eigen krachtsinspanning, ook al is
het resultaat daarvan, in geld omgezet, nog zoo gering. Wie om niet uit de openbare kas ontvangt, leert even goed zich verlaten op anderen als wie ondersteund
wordt door de kerkelijke of particulierc liefdadigheid'.23
De laatste twee hoofdstukken van 'Over Sociale Verzekering' gaan over de
voor- en nadelen van de verschillende financieringsstelsels en de inrichting van
23. M.W.F. Treub, Staatspensionneering, (s.l.e.a.), overgedrukt uit 'Land en Volk' 1909, biz. 8.
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de uitvoeringsorganisatie. Treub bepleit een uitvoeringsorganisatie die vrij is
van de bureaucratie en ingewikkeldheid, eigen aan de Duitse sociale verzekering
en de Nederlandse Ongevallenwet. Aan de top van de uitvoering plaatst hij een
(rijks)beheersorgaan. De uitvoering geschiedt territoriaal gedecentraliseerd.
Het lokale orgaan, waarbij werkgevers en werknemers betrokken zijn, voert
alle regelingen uit. De situatie dat iedere regeling een apart uitvoeringsorgaan
heeft, wordt door Treub dus afgewezen. De uitvoering van de regelingen en het
beheer van de wel voor iedere regeling aparte fondsen dienen gescheiden te zijn.
In de uitvoeringsorganisatie is geen plaats voor in de maatschappij reeds functionerende fondsen, noch ook voor particuliere verzekeringsinstellingen. De
publiekrechtelijke opzet van de sociale verzekering verzet zich daartegen.
Ter afsluiting van zijn 'fraai aaneengesloten geheel'24 geeft Treub een becijfering van zijn plan. In de meest uitgebreide versie (derhalve inclusief de kleine
zelfstandigen) komt hij tot een totaalbedrag van f 82 miljoen. Dat niet al te veei
waarde aan deze begroting mag worden gehecht, blijkt uit het feit dat een herziene becijfering korte tijd later al een bedrag van f 127 miljoen oplevert. 25 Bij
het uitspreken van een oordeel over deze snelle bijstelling met ongeveer 50%
past ons enige bescheidenheid.
5. Treub heeft zijn brochure geschreven met de bedoeling het denken in zijn tijd
over de verdere ontwikkeling van de sociale verzekering te beinvloeden. Is dat
gelukt? Het antwoord op deze vraag is negatief: de sociale verzekeringen hebben een andere opzet gekregen dan Treub voor ogen stond. Een gedeeltelijke
verklaring voor het gebrek aan succes is, mijns inziens, de eigenzinnigheid van
zijn opvattingen. Treub zelf heeft zich dat ook wel gerealiseerd, want in het
voorwoord bij 'Over Sociale Verzekering' zegt hij dat hij verwacht dat een aantal van zijn denkbeelden zowel van links als van rechts bestrijding zullen ondervinden.26 Een andere verklaring is mogelijk dat Treub een vertegenwoordiger
was van een politieke stroming waarvan de invloed tanende was. De confessionelen, de opkomende macht, hoefden met zijn opvattingen dan ook niet echt
serieus rekening te houden.
Hoe dachten zijn tijdgenoten, links en rechts, eigenlijk over sociale verzekering?
Ik kan slechts op een paar punten ingaan. Belangrijk, en voor ons opmerkelijk,
was dat nog niet iedereen de verplichte sociale verzekering als instituut had aanvaard. Tegenstanders trof men onder andere aan op de conservatieve vleugel
van de liberalen. Een voorbeeld is de Oud-liberaal Ter Spill.27 Met de verplichte
verzekering dwingt de staat de burger om een deel van zijn inkomen op een
bepaalde wijze ten eigen bate te besteden. Daarvoor ontbreekt de rechtsgrond.
Verplichte verzekering is een aanslag op de vrijheid van het individu. Ter Spill
erkent dat iedereen de zedelijke verplichting heeft om, ook voor de toekomst, te
zorgen voor de economische zelfstandigheid van zichzelf en van zijn gezin.
24. M.G.L. van Schouwenburg, Unificatie der Sociale Verzekering (s.l.e.a.), biz. 1 1.
25. De cijfers zijn afkomstig uit Staatspensionneering, biz. 9, 10.
26. Over Sociale Verzekering, biz. 8.
27.J.H.W.Q. ter Spill, Preadvies 1906, Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Amsterdam 1906.
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Maar men heeft ook het recht om dat niet te doen en zijn inkomen voor andere
doeleinden te bestemmen. Als uiterste consequentie, stelt hij, heeft men het
recht om behoeftig te zijn. Ook onder de protestants-christelijken komt men dit
type bezwaren tegen. Zo kwalificeert Fabius 28 de verplichte sociale verzekering
als 'dwangverzekering'. Zij is een uiting van verlicht despotisme, van staatsvoogdij: men wil de mens langs de weg van dwang gelukkig maken en ook in de
privesfeer de weg voorschrijven. Waar is het einde van de overheidsbemoeienis?
Het is verder niet uitgesloten dat ook onder de katholieke politici zich tegenstanders van de verplichte sociale verzekering bevonden. Immers, niet iedere
katholiek baseerde zich in het eerste decennium van deze eeuw op Rerum Novarum.
De uitspraak dat de tegenstanders met een achterhoedegevecht bezig waren, lijkt mij echter gerechtvaardigd. De meerderheid van de politiek stond achter het idee van de verplichte sociale verzekering. Kuypers en, wat later, Talma's
wetsontwerpen getuigen daarvan voor wat betreft het protestants-christelijke
kamp. 29 Aalberses acceptatie van het instituut is voldoende bekend. 30 Ook de
centrum-liberalen waren voorstander en dat geldt ook, zoals al is opgemerkt,
voor Treubs eigen partij, de VDB.
Veel voorstanders van de verplichte verzekering hechtten er groot belang
aan dat deze zo dicht mogelijk bij het verzekeringsbeginsel bleef. In het bijzonder in confessionele kring trof men deze gedachte aan. 31 Treubs opvatting dat
de sociale verzekering geen verzekering is, wordt door hen dus niet gedeeld. Dit
is een belangrijk verschilpunt, dat tot een totaal andere opzet van sociale verzekering kan leiden (en ook heeft geleid). Minstens zo belangrijk is dat men zich in
brede kring ook niet kon vinden in Treubs afwijzen van de inschakeling van het
particuliere element in de uitvoering van de sociale verzekering. Men is het wel
eens met Treubs verwerping van het staatspensioen: verkapte publieke armenzorg, waardoor de ware liefdadigheid wordt vernietigd.32 Ook financiele bezwaren worden geopperd. Onder de liberalen is het verzet tegen het staatspensioen echter aan het afbrokkelen. In 1912 spreken de drie liberate partijen zich
uit voor een door de overheid gefinancierd ouderdomspensioen. Treub zelf is op
dat moment nog niet zo ver, maar dat zal niet lang meer duren.
De sociaal-democraten zijn nog niet genoemd. De SDAP, tot 1913 een vrij kleine partij, neemt met betrekking tot de sociale verzekering een eigen, en daardoor nogal gei'soleerde, positie in. 33 De sociale verzekering met een verplichte
28. D.P.D. Fabius, Verzekeringsdwang, Utrecht 1909.
29. De voor- en tegenstanders van de verplichte sociale verzekering in het protestants-christelijke kamp komen uirvoerig aan het woord in J.H. Scheurer, Verplichte verzekering in de AntiRevolutionnaire Partij, Amersfoort 1931.
30. Zie o.a. P.J.M. Aalberse, Arbeiders-verzekering en Arbeids-contract, Leiden 1913.
31.Zie hierover bij voorbeeld P.A. Diepenhorst, Sociale Verzekering, Utrecht 1909, biz. 19 e.v.
32. P.A. Diepenhorst, a.w., biz. 25 en P.J.M. Aalberse, Invaliditeits-verzekering en Staats-pensioneering, Leiden (z.j.), biz. 18 e.v.
33. De opvattingen van de SDAP met betrekking tot de sociale verzekering vindt men o.a. in
F.M. Wibaut, Preadvies 1906, Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Am-
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bijdrage door de arbeiders wordt ten principale verworpen. Ook voor de socialisten is de verplichte verzekering dwangverzekering, door de bezittende klasse
slechts geintroduceerd en getolereerd voor zover de klassenstrijd daardoor
wordt getemperd. De sociale verzekering behoort tot de gemeenschapszorg. De
staat, de organisatie van de klasse van het kapitaal, is aansprakelijk voor het
levensonderhoud van de arbeider wanneer deze niet (meer) over inkomen uit
arbeid beschikt. De aansprakelijkstelling van de staat houdt verband met de
meerwaardeleer. De arbeiders ontvangen aan loon niet de waarde van hetgeen
zij hebben geproduceerd. De meerwaarde eigenen de kapitaalbezitters zich toe.
Het arbeidersinkomen is minimaal en in elk geval onvoldoende om in het toekomstig levensonderhoud te voorzien. Met de sociale verzekering worden de
arbeiders gecompenseerd voor hetgeen hun tijdens het deelnemen aan het productieproces ten onrechte wordt onthouden. De sociaal-democraten richten
hun aandacht in de eerste plaats op het realiseren van een kosteloos ouderdomspensioen. Als politieke partij staan zij in dit verlangen aanvankelijk alleen, maar
zij krijgen de liberalen, zoals opgemerkt, later naast zich.
Het afwijzen van een werknemersbijdrage in de financiering van de sociale
verzekering wordt niet over de hele linie volgehouden. Om verschillende redenen werd een bijdrage voor de ziekte- en de werkloosheidsregeling aanvaardbaar geacht. Medebekostiging door de arbeiders sloot aan bij de realiteit en garandeerde de gewenste invloed op de verdere ontwikkeling van deze twee voorzieningen.
In de uitvoering van de sociale verzekering diende het arbeidersbelang de
doorslag te geven. Het was hun verzekering, ook al moesten anderen voor de
bekostiging zorgen. Zelfbestuur was derhalve het doel.
6. Treub heeft, het zij herhaald, de discussie over de verdere ontwikkeling van
de sociale verzekeringswetgeving na het tot stand komen van de Ongevallenwet
met zijn brochure niet weten te beinvloeden. En beinvloeding was voor hem in
die tijd het maximaal haalbare. Politieke macht, noodzakelijk om zijn ideeen
door te kunnen zetten, bezat hij niet, althans niet tot 1913. In dat jaar werd hij
namelijk minister in het kabinet-Cort van der Linden, met in zijn portefeuille
onder andere de zorg voor de sociale verzekering. Maar ook tijdens zijn ministerschap was hij, althans op dat terrein, weinig succesvol. Hoe kwam dat? De
doorslaggevende factor was, naar mijn mening, het feit dat Treubs ministerschap te laat kwam: het patroon van de sociale verzekering, waarover zo uitvoerig was gediscussieerd, was tijdens het confessionele kabinet-Heemskerk (19081913) vastgelegd. Treubs eigen wetsvoorstellen kregen daardoor onvermijdclijk het karakter van een reactie op de regelingen van zijn voorganger Talma,
waardoor de ruimte om eigen ideeen te realiseren sterk werd beperkt.
Onvermijdelijk was ook dat de rechterzijde in Treubs voorstellen een poging tot afbraak van de Talma-wetgeving zag. Op steun van die kant hoefde hij
dus niet te rekenen. Maar ook de liberalen en de sociaal-democraten heeft hij
sterdam 1906; J.W. Albarda, Preadvies 1909, Vereniging voor de Staathuishoudkunde en de
Sratistiek, 's-Gravenhage 1909; SDAP, De Sociale Verzekering, Amsterdam 1911.
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niet achter zich weten te krijgen. Zo had hij ook nu weer links en rechts tegen
zich. Ook een factor van immateriele aard heeft een rol gespeeld. Treubs geloofwaardigheid was namelijk ernstig aangetast. Hij was, een verklaard tegenstander van het staatspensioen, minister geworden in een kabinet dat de invoering
van het kosteloze ouderdomspensioen tot een centrale doelstelling van beleid
had gemaakt. En bovendien was Treub de bewindsman die de voorstellen ter
zake zou moeten gaan verdedigen. Een wat merkwaardige gang van zaken,
waarvoor Treub nimmer een acceptabele verklaring heeft kunnen verstrekken.
Hoe het ook zij, het voorstel voor een kosteloze ouderdomsvoorziening was op
zich een verbetering, vergeleken met Talma's (overgangs)regeling uit de Invaliditeitswet (art. 369 IW). Zo was de regeling niet beperkt tot arbeiders en droeg
zij een definitief karakter. De financiering zou ten dele geschieden uit een in te
voeren pensioenbelasting, een bestemmingsbelasting. Treub struikelde in de
Tweede Kamer over een procedurele kwestie, onvrede met zijn plannen zelf was
echter ongetwijfeld het echte strijdpunt.34 Zijn opvolger, Lely, zette zich verder
alleen nog maar in voor de ouderdomsvoorziening, Treubs andere voorstellen
liet hij rusten. Maar ook de ouderdomsvoorziening heeft de parlementaire eindstreep niet gehaald. En in 1918 kwam weer een confessioneel kabinet aan het
bewind. Dat zette zijn kaarten op de invoering van de Talma-wetten.
7. Een wat tragisch aspect aan Treubs houding tegen over de sociale verzekering is, dat hij, lange tijd een overtuigd voorstander, over de wenselijkheid van
de verplichte sociale verzekering later volstrekt anders is gaan denken. Na tijdens de Eerste Wereldoorlog al met de VDB te hebben gebroken is hij vervolgens in conservatief vaarwater terecht gekomen, wat hem door zijn vroegere
radicale vrienden ernstig kwalijk is genomen. 35 In de twintiger jaren verkondigde Treub de opvatting tot de sociale verzekeringen niet meer nodig waren omdat de lonen waren gestegen. De vakbeweging was sterk in macht toegenomen,
zodat de hulp van de staat voor de arbeiders niet langer vereist was. De staat
moet zich terugtrekken van het gebied van de arbeidswetgeving en de sociale
verzekering, met uitzondering van de ongevallenverzekering. De sociale verzekeringen dragen er niet toe bij om de arbeiders verantwoordelijkheid voor het
eigen bestaan te leren. Integendeel: het automatisme van de verplichte verzekering smoort de eigen krachtsinspanning. Aan de verplichte verzekering is de
rechtsgrond ontvallen. Treub was ervan overtuigd dat zij bestemd was om te
verdwijnen.36 Is hier een andere Treub aan het woord of, zoals hij zelf beweert,
dezelfde en zijn de omstandigheden veranderd?
Vast staat overigens dat de ontwikkeling van de sociale verzekering is
34. Om een volledig beeld van Treubs bemoeienissen met de sociale zekerheid tijdens de Eerste
Wereldoorlog te geven, moet nog worden gewezen op zijn SUCCesvolle activiteiten op het gebied
van de werkloosheidsverzekering en de steunverlening aan werkloze arbeiders. Zie M.W.F.
Treub, Oorlogstijd: Herinneringen en indrukken, 2e druk, Haarlem-Amsterdam 1917, biz.
115-145 en 171-187.
35. Treub is op bijna Oosteuropese wijze 'weggeschreven' uit het in noot 6 genoemde gedenkboek van de VDB.
36. M.W.F. Treub, Herinneringen en Overpeinzingen, Haarlem 1931, biz. 210-212 en 287.
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doorgegaan, en na de Tweede Wereldoorlog in een steeds hoger tempo. Vast
staat ook dat de huidige liberalen Treubs latere opvattingen niet delen. Zij wijzen de verplichte sociale verzekering niet af. Wei zijn zij van mening dat een
verlaging van het verplichte niveau van de sociale zekerheid noodzakelijk is: er
wordt te veel solidariteit van de burgers gevraagd.37 Voor de korte termijn vertaalt zich deze opvatting in een bevriezing van de uitkeringen, voor de wat langere termijn in een beperking van de verplichte sociale verzekering tot een garantie van het sociale minimum, wat spoort met een idee van Treub uit 1906.
8. Treub is in de vergetelheid geraakt. Naar hem zijn niet veel goede straten
genoemd, aldus Van Esveld.38 Een geringe opleving in de belangstelling voor
Treubs opvattingen over de sociale verzekering ziet men kort na het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Zo besteedt bij voorbeeld Van Schouwenburg aandacht aan Treub in zijn dissertatie uit 1946. 39 En ook Veldkamp moet hier worden genoemd.40 Op nogal wat plaatsen verwijst hij in zijn proefschrift naar
Treub en, begrijpelijk, vaak met instemming. Het thema van zijn dissertatie —
sociale verzekering heeft een eigen karakter, te onderscheiden van dat van de
privaatrechtelijke verzekering — komt men, zoals we hebben gezien, ook bij
Treub tegen. Er is sprake van een duidelijke verwantschap. Deze tijdelijke toename van interesse is verklaarbaar. Men was toen druk bezig met een opnieuw
doordenken van de uitgangspunten en de daarbij passende vormgeving van het
stelsel van sociale zekerheid. En daarbij sluit een fundamenteel boekje als 'Over
Sociale Verzekering' natuurlijk uitstekend aan.
Op het ogenblik heeft er een zekere reshuffling binnen de sociale zekerheid
plaats. Net als 40 jaar geleden is het daarom ook nu weer zinvol om van Treubs
opvattingen kennis te nemen. De kwaliteit van de gedachtenvorming over wat
sommigen een herzieningen anderen de afbraak van het sociale zekerheidsstelsel noemen, zou er zeker door worden verhoogd. Dat Treubs ideeen overigens
ook verwezenlijkt zullen worden, lijkt mij hoogst twijfelachtig. De voor de hand
liggende eenvoud en de logische samenhang van zijn opzet maken zijn ideeen
zeer aantrekkelijk; de realiseerbaarheid ervan vermindert echter naarmate het
in feite functionerende stelsel van sociale zekerheid langer bestaat en ingewikkelder is geworden. De veranderingsgezindheid van de belanghebbenden neemt
daarmee gelijkelijk af, eenvoudige alternatieven worden wantrouwend bekeken
en als werkelijkheidsvreemd van de hand gewezen.
Veldkamp heeft 'Over Sociale Verzekering' lezenswaardig genoemd. 41 Ik vind
dat een veel te magere kwalificatie. Treubs brochure is het eerste en ook een van
de weinige werken uit de Nederlandse sociale verzekeringsliteratuur waarin de
37. H.F. Heymans e.a., Grenzen aan de sociale zekerheid, Geschrift 52, Prof. Mr. B.M. Teldersstichting, 's-Gravenhage 1984, biz. 55.
38. N.E.H. van Esveld, a.w., biz. 379.
39.M.G.L. van Schouwenburg, a.w., biz. 9-12 en 14-19.
40. G.M.J. Veldkamp, lndividualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering, Alphen aan den Rijn (z.j.).
41. lndividualistische karaktertrekken, biz. 163.
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sociale verzekeringen als een stelsel van samenhangende voorzieningen worden
gezien. Op een uitermate heldere wijze behandelt Treub voorts de basisvragen
van de sociale zekerheid, waarbij hij een groot aantal zinnige punten naar voren
brengt. Persoonlijk denk ik dan met name aan het accentueren van het publiekrechtelijke karakter van de sociale verzekering, aan het benadrukken van de
dogmatische onjuistheid het verschijnsel sociale verzekering als verzekering in
technische zin te beschouwen, aan het elimineren van de causa als determinant
van de hoogte van de uitkering en aan het onderstrepen van het belastingkarakter van de bijdragen. Het zal de lezer weinig moeite kosten om zelf nog een aantal andere punten te noemen.
Treubs brochure uit 1906 behoort tot de (weinige) klassieken op het terrein van de sociale zekerheid. Een heruitgave zou, behalve nuttig, zeer verdiend
zijn.
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La Lutte Contre la Pauvrete au
Niveau Europeen*

PASQUALE SANDULLI**

1. Quelque approche scientifique que Ton puisse avoir vis a vis du sujet de la
pauvrete — economique, sociologique, juridique, pour ne se limiter aux plus importants — la question plus delicate concerne la caracterisation de l'idee, ou au
moins les entires qui permettent d'aboutir a l'identification de l'idee.
Le juriste est particulierement expose a cette 'souffrance' scientifique, malgre qu'il soit desormais habitue a la relativite, toujours plus repandue, des notions juridiques et des methodes d'etude.
On en tire une condition d'incertitude concernant la methode d'enquete
qu'il faut adopter, avec de serieux reflets au sujet de la delimitation du domaine
de la recherche et de la possibility de reconduire au sujet de la pauvrete une serie
d'instituts traditionnellement elabores et analyses dans une perspective differente. Bref, on ressent un manque de specificite de la matiere.
Ces considerations preliminaires sont developpees sans aucune intention
de reduire I'importance du probleme, dont la valeur economique et sociale est
hors discussion, et dont le relief juridique pourra constituer — si I'objectif de
cette relation sera atteint — une base commune d'orientation pour l'adoption
d'instruments appropries dans le domaine des politiques d'intervention sociale
concernant des sujets heterogenes entre eux: de la politique du travail a celle de
l'instruction, de la politique des habitations a celle sanitaire, de la politique de la
famille a celle de prevoyance: des sujets tous classiques d'intervention de I'Etat
social.
Toutes ces difficultes transparaissent la decision du Conseil des Communautes Europeennes du 19 decembre 1984 (JO CBE du 3 Janvier 1985), dediee
justement a la lutte contre la pauvrete.
*

L'auteur a eu l'opportunite de discuter ce theme a l'occasion du Colloque juridique sur la
Contribution de la C.E.E. a la formation des regimes de la Securite Sociale, organise par l'Universite d'Athenes-Section juridique - Division du Droit Privc de I'Office de la Commission des
Communautes Europeennes d'Athenes.
** Universita di Perugia, Italia.
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Je tacherai de proposer une lecture de cette decision qui permette aussi de
definir les lignes possibles d'enquete sur Taction communautaire consacree a la
lutte contre la pauvrete, action qui a deja eu son introduction avec les decisions
du 22 juillet 1975 et du 13 decembre 1977.
2. La decision s'efforce de fournir une definition de Pidee meme de pauvrete, en
rapportant cette condition a ceux (individus particuliers, families et groupes de
personnes) 'dont les ressources - materielles, culterelles et sociales — sont si insuffisantes qu'il faut les exclure du niveau de vie minimal acceptable dans PEtat
membre ou ils vivent'. Sur le plan objectif cette definition implique un double
caractere de relativite: tout d'abord une relativite en termes de 'niveau de vie
minimale acceptable': a l'interieur d'une meme communaute nationale le minimum acceptable peut varier dans le temps en fonction du dynamisme dans la
distribution des ressources globales de la communaute; mais, puisque la definition est proposee dans le but de l'adoption d'initiatives communautaires, un
autre aspect de relativite se represents a travers la comparaison des systemes
socio-economiques differents. Dans revaluation des conditions de pauvrete on
propose une comparaison entre des ressources effectiviment disponibles et des
ressources minimales. Mais, en matiere de ressources, la decision de 1984 a bien
voulu leur donner une importance qualitative, en soulignant que non seulement
les ressources materielles doivent etre prises en consideration, mais epalement
les ressources culturelles et sociales. Sans trop s'arreter sur le sens de cet eclaircissement, nous rappelons que les ressources etaient identifies, selon la decision de 1975, comme: 'biens, revenu comptant, plus services provenants de
sources publiques et privees'. La formulation differente derive de la conviction
que le parametre des conditions purement materielles ne permet pas d'aborder
le sujet de la pauvrete en termes de comparaison effective. De cette fac,on, nous
enregistrons une operation conceptuelle d'une importance extreme, aussi bien
sur le plan methodologique que sur le plan culturel; en particulier, c'est justement sur ce dernier plan que nous aborderons notre sujet dans le cadre des questions, relatives a la qualite de la vie aujourd'hui largement discutees.
3. Sur le plan methodologique, l'introduction de divers parametres qualitatifs
rend plus complique le probleme du choix de la pretendue ligne de pauvrete:
c'est justement pour faire ressortir la diversite des resultats qu'on peut obtenir
avec des criteres uniquement quantitatifs ou meme avec des criteres qualitatifs,
qu'il est necessaire de recapituler les theses que l'on discute, en ayant le soin
d'aviser que c'est dans cette phase que certaines idees inherentes a la recherche
meme des raisons de la pauvrete pourront affleurer.
Les criteres, dont la nature est en prevalence ou exclusivement quantitative, sont: a. les criteres qui se rapportent a la quantite des ressources necessaires a
une famille de deux personnes afin d'obtenir des biens et des services predetermines selon la logique du 'panier adequat', c'est-a-dire y comprenant la totalite
des biens et des services usuellement acquis, ou du 'panier essentiel' rempli uniquement de biens et de services essentiels, avec l'adoption d'une correction en
parametre; b. les criteres qui se rapportent au train de vie moyen du Pays consi198
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dere ou au train de vie fixe avec reference a un pourcentage de citoyens preetablis.
Les eventuels resultats, formellement objectifs, sont bouleverses des que
l'on introduit des criteres qualitatifs, tels que, par exemple, a. ceux inherents a la
disposition geographique et topographique (on parle, evidemment, de geographic et de topographie economique, en indiquant bien clairement que, dans les
zones de maturation economique differente, nous aurons un jugement different
— coeteris paribus - au sujet de la suffisance des ressources disponibles, parmi
lesquelles, en premier lieu, 1'acces au travail retribue; b. ceux concernant les
conditions sanitaires des interesses; c. ceux inherents a la condition culturelle;
d. ceux inherents a la condition des logements et a la plus grande ou moins grande accessibilite et efficacite des services sociaux.
L'heterogeneite des criteres quantitatifs et qualitatifs pourrait s'attenuer si
Ton attribuait un poids conventionnel aux criteres qualitatifs, mais il est sur
qu'une operation pareille aurait un caractere encore plus arbitraire et subjectif
que celle concernant le choix purement quantitatif de la ligne de pauvrete. Une
faqon differente de raccorder les criteres qualitatifs aux criteres quantitatifs,
pourrait etre celle des caracteristiques des sujets qui peuvent etre groupes en
fonction de la communaute d'une des caracteristiques considerees importantes
dans notre but: a l'interieur de ces groupes, on pourrait supposer des lignes de
pauvrete differenciees en termes quantitatifs.
4. Cette combinaison de criteres parait etrangere a la decision de la C.E.E. de
1984, mais peut-etre que Ton peut reconnaitre une trace de cette combinaison
dans la delimitation subjective des destinataires de l'intervention, la ou au point
2 de Particle Ton considere, outre les individus particuliers et les families, epalement 'les groupes de personnes'.
On ne retrouve pas cette expression dans les precedentes decisions de la
C.E.E. au sujet de la pauvrete et, dans son manque de precision, elle peut aussi
etre comprise comme prevision de regroupement de personnes socialement homogenes par rapport a un parametre qualitatif.
Les positions individuelles et celles des families sont au contraire plus directement evaluables en termes quantitatifs, meme si les deux termes subjectifs
de reference impliquent l'adoption de mecanismes d'equivalence dans le but de
rendre homogenes les resultats des appreciations respectives.
La prevision distincte d'individus, families et groupes en qualite de destinataires de l'intervention sociale, avec l'accession implicite aux seuils regressifs de
la pauvrete par tete selon la condition familiale, a comme condition necessaire
l'idee fondamentale que la politique d'intervention sociale de l'Etat ou, par hypothese, d'organismes supranationaux, ne peut pas faire abstraction des valeurs
de solidarite interne du groupe, lorsque le groupe est qualifie en tant que communaute intermediaire.
5. Les doutes et les incertitudes, exposes jusqu'a present, en se referant a la notion meme de pauvrete et aux destinataires des interventions sociales qui la vi-
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sent, trouvent une ulterieure reponse dans les dispositions en ce qui concerne les
points b et a de Part. 1.1 de la decision C.E.E.
L'approfondissement de la connaissance du phenomene 'pauvrete' constitue la condition necessaire pour la prise d'initiatives de coordination des actions
de lutte en commun entre les divers Etats membres et la Communaute meme: on
souligne ainsi les exigences d'experimention et de mise a point des methodes
d'intervention, qu'elles soient de recuperation ou de prevention: a cet egard, il
faut mettre en evidence que l'art. 1, lettres a et b constitue, au moins partiellement, la continuation naturelle des initiatives deja prises pour la realisation des
decisions precedentes. Tout en nous limitant a des observations extremement
synthetiques, nous rappelons que plusieurs projets de recherche ont ete selectionnes, approuves et finances, soit pour soutenir toute une population d'une
zone geographique definie ou les appartenants a des groupes marginaux, soit
pour ameliorer le fonctionnement des services sociaux en vue des exigences precises des pauvres; c'est toujours par impulsion communautaire que des etudes
specifiques ont ete entreprises sur les rapports entre pauvrete et politique sociale
dans certains pays de la communaute - soit d'ordre general soit en se referant
particulierement aux interrelations avec le phenomcne du chomage —, sur le
concept de pauvrete accueilli par les Etats membres et sur la condition de vie de
certains groupes marginaux; enfin, des rapports non officiels d'experts de divers Pays ont ete rediges au sujet de la nature, de la cause et de Petendue des
conditions de pauvrete dans chaque Etat membre.
Un programme cognitif, done, tres important, qui a deja permis d'obtenir
des resultats significatifs au niveau de la sensibilisation de l'opinion publique,
quoique encore la decision de 1984 souligne le manque 'de pouvoirs d'action
specifiques'.
6. Les activites indiquees dans le paragraphe precedent sont instrumentaires par
rapport soit a la poursuite des objectifs que vise la lutte contre la pauvrete soit a
l'approfondissement meme des causes qui s'interposent aux objectifs susdits:
objectifs et causes opposantes sont enonces dans l'avant-propos de la decision,
dans les cinq premiers 'considerants'.
Quant aux objectifs, le premier considerant ramene les initiatives de lutte
contre la pauvrete aux principes exprimes dans Particle 2 du Traite constitiitif
qui attribue a la Communaute'le devoir d'encourager... undeveloppementharmonieux des activites economiques dans Pensemble de la Communaute, une
expansion continuelle et equilibree, une amelioration toujours plus rapide du
niveau de vie'; le deuxieme 'considerant' developpe cette affirmation en faisant
remarquer que la persistance des conditions de pauvrete est incompatible avec
les objectifs susdits: d'autant plus, nous devons ajouter, que si l'on considere
qu'il ne s'agit pas de persistance, mais de dilatation du phenomene.
L'allusion aux principes generaux de la politique economique, plutot qu'a
ceux de la politique sociale — qui concernent aussi Pamelioration des conditions
de vie et de travail de la main-d'oeuvre, Pharmonisation des systemes sociaux et
la cooperation entre les Etats membres (articles 116 et 117 du Traite) — merite
une attention bien precise.
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Les raisons presumees de cette option de principe peuvent etre retrouvees
dans leur essentielle inspiration de l'article 2 cite a des exigences d'equite distributive des ressources et des occasions de production du revenu.
Si il est vrai que la pauvrete, et en particulier la pretendue 'nouvelle pauvrete', est essentiellement emblematique d'une situation d'inegalite sociale, celle-ci
est considered a son tour le fruit de situations, logiquement et clironologiquement precedentes, d'inegalite economique. Avec la circonstance aggravante
que, comme dans un mouvement circulaire, l'existence de poches de pauvrete
constitue une ulterieure raison d'augmentation economique non equilibree de
la societe civile.
Selon cette position, le systeme economique est considere non pas dans ses
composants quantitatifs (plus grande quantite globale de ressources et de revenu produit) que, essentiellement, dans ses composants qualitatifs, en tant que
lui-meme facteur generateur de la pauvrete et en meme temps en tant que domaine d'application prioritaire de Taction corrective des politiques nationales
et communautaire vouees a la lutte contre la pauvrete.
7. Cette approche de genre economique du phenomene du pauperisme est toutefois largement detrempee - et sous ce rapport la decision de 1984 doit etre surement partagee - dans les 'considerant' 3 tme et 4inu': c'est ici que la decision se
rapporte a 1'actuelle instabilite du secteur professionnel comme une des raisons
stmcturelles de la pauvrete, tout en considerant aussi les politiques economiques et sociales au niveau national en tant qu'instruments de lutte contre la pauvrete.
Le vague de cette derniere reference, soulignee de plus en plus par la consideration precise de la crise en matiere d'emploi invite a considerer, sous ce point
de vue, l'inadequation des contenus de la decision. L'idee que les principaux
facteurs de determination des conditions de pauvrete sont, a part la crise en
matiere d'emploi, aussi l'insuffisance de logements (crise des logements), l'instruction insuffisante, l'inadequation des prestations de base du service sanitaire national, est une acception commune et repandue. Le silence de la decision au
sujet de ces rapports essentiels de la lutte contre la pauvrete ne peut certainement pas s'entendre comme ignorance du probleme, mais comme un indice
d'une attitude de circonspection du Conseil en depassant les domaines d'action
particulicrement prevus par l'article 118 du Traite et de toute fac,on non consolides dans le cadre de la politique sociale communautaire. Au contraire, le Conseil n'a eu aucune preoccupation la ou une complete coincidence existe entre
action contre la pauvrete et action sociale typique, comme dans le cas de la politique de 1'emploi.
Les considerations concernant la pertinence plus ou moins importante de
certains sujets inherants a la pauvrete avec les domaines d'action de Particle 118
doivent etre completees par la remarque selon laquelle le pouvoir de decision du
Conseil, en tant que auto-integration des fonctions institutionnelles, permet au
Conseil meme de s'occuper aussi de ces domaines d'action sociale qui ne lui sont
pas specifiquement attribues par le Traite.
Done, non seulement une politique sociale contre la pauvrete constitue un
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des domaines possibles d'action communautaire, mais le sujet de la lutte contre
la pauvrete traverse horizontalement les politiques sociales traditionnelles. Le
5<-mc 'considerant' de la decision fait suite a cet ordre de problemes institutionnels ou Ton apercoit un principe d'action et de reaction entre la lutte contre la
pauvrete et les politiques communautaires dans les divers domaines economiques et sociaux. Et c'est justement sous ce point de vue qu'il ne faut pas exclure
une perspective d'harmonisation et de rapprochement des politiques nationales
sur le sujet.
8. L'experience d'application de la decision de decembre 1984 est encore tres
insuffisante, de facon qu'il vaut la peine de considerer directement certaines indications qui ressortent des etudes et des recherches conduites en realisation des
decisions precedentes sur la lutte contre la pauvrete.
On a deja dit que le facteur primaire de pauvrete est constitue par Pemploi:
a ce facteur se relient — meme si distingues de faqon nominale — soit les problemes specifiques du chomage, soit ceux de l'exiguite des salaires (salaires bas).
La zone des travailleurs avec de bas salaires est limitrophe a la zone des
sans-travail, les raisons de l'appartenance coi'ncidant en large mesure aux deux
zones: insuffisante qualification professionnelle pour rapport au processus
d'une technologie avancee, irregularite et precarite des occasions de travail,
evolution progressive vers de nouvelles formes de travail autonome ou quasi
autonome, a l'egard desquelles la disponibilite psycologique est encore insuffisante. A ces raisons d'ordre endogene au marche du travail, s'i ajoutent des raisons exterieures, parmi lesquelles specifiquement l'inadequation du revenu du
travail comme consequence de I'elevation des niveaux de consommation ainsi
que l'effet circulaire de la perte progressive de la fonction de solidarite familiale,
ce phenomine, paradoxalement, s'avive la ou la diminution de la dimension du
noyau familial tend a se developper a travers la multiplication du nombre des
personnes seules, a l'egard desquelles, en moyenne, le phenomene de la pauvrete
devient plus intense et plus voyant.
En passant en revue cette indication sommaire des causes de pauvrete qui
derivent du cours anomal du marche du travail (ou les entreprises plus productives, vue leur technologie avancee renvoient des travailleurs, avec l'aggravation
evidente de Pinegalite distributive et la dilatation des zones de pauvrete), on
peut determiner trois grands courants d'intervention de la politique sociale
communautaire et de chaque politique nationale.
— Politiques de la fixations des salaires minimaux.
— Politiques de la formation professionnelle des jeunes et de integration
dans les activites productives.
— Politiques du controle des licenciements.
9. Les instruments et l'efficacite de Paction communautaire varient meme par
rapport a la nature des instruments employes dans les institutions nationales
pour chaque politique.
Cela est plus qu'eclatant en se referant au probleme des salaires minimaux,
qui des les premieres indications de POrganisation Internationale du Travail
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(Conventions n° 26 de 1928 pour le secteur industriel et n° 48 de 1951 pour le
secteur agricole) se presentent comme instrument specifique de protection des
travailleurs plus faibles, aussi et expressement comme moyen de prevention du
risque de pauvrete.
Les instruments employes au niveau national sont chaque fois des instruments contractuels collectifs (Allemagne Occidentale, Suede, Danemark et Italie), ou legislatifs sectoriels (Grande Bretagne) ou general (France, Espagne, Belgique).
Vue la variete des systemes nationaux et l'inexistence des principes qui
obligent sur le point specifique, l'incidence de Taction communautaire se concretise essentiellement en une activite de documentation, information et de
comparaison des donnees, dans le cadre des fonctions et des devoirs indiques
part I'article 213 du Traite.
Toutefois, si l'on admet — en se fondant sur les resultats des recherches
sociologiques et statistiques — que les personnes les plus proches de la zone de
pauvrete sont les personnes de sexe feminin par rapport a celles de sexe masculin, il faut considerer ici, dans une perspective differente de celle qui est courante, la regie sur Pegalite de la retribution.
La regie de l'egaliti contribue a enlever au travail feminin ce caractere de
marginalisme qui constitue la base de la formation des poches de pauvrete. Cette regie n'est cependant pas expressement prevue par I'article 119,3"'m alinea du
Traite, formulation selon laquelle on a soutenu T applicability directe dans chaque Etat membre, mais elle a ete ulterieurement developpee dans certains actes
normatifs communautaires: on se refere a la directive n° 75/117 pour le rapprochement des legislations en matiere d'egalite de la retribution et a la directive n°
76/207 pour la realisation du principe d'egalite en general entre homme et femme.
Traditionnellement relie au theme des salaires minimaux est le sujet des
prestations pour les charges de famille, reglees en de termes extremement differencies dans chaque legislation nationale.
L'absence d'interventions communautaires significatives pour I'eventuelle
harmonisation ou l'eventuel rapprochement peut etre comprise en prenant en
consideration la difficulte manifeste de donner des solutions relativement uniformes aux problemes d'ordre demographique.
10. La formation et l'instruction professionnelle sont conques, dans le systeme communautaire, comme un instrument pour la realisation du maximum
de mobilite et de circulation de la main-d'oeuvre, et par consequent d'un maximum d'occupation des travailleurs: cette indication est explicite selon l'art. 123
du Traite, par l'entremise duquel le Fond Social Europeen a ete institue.
Nous ne voulons pas suivre ici revolution normative du regime actuel du
Fond Social Europeen (en succession, les decisions 1971/66, 1977/801 et
1983/...), ni proceder a son examen attentif meme sommaire. Au contraire, il
faut saisir l'incidence des interventions communautaires a travers le Fond Social
Europeen, qui agit directement dans le systeme socio-economique productif de
chaque Etat membre au moyen de la distribution des contributions en faveur
203

SANDULLI

d'actions realisees dans le cadre des politiques nationales du travail et afin de
permettre la realisation de projets formateurs dans le cadre du programme communautaire.
Alors, une action plus ou moins directe, elaboree en vue de faire face au
probleme de la pauvrete peut etre reconnue dans toutes les initiatives dirigees
vers la formation et I'orientation professionnelle, afin de creer un plus grand
nombre d'occasions de travail et, par cela meme, de retributions plus elevees;
d'autant plus que ce genre d'interventions est significatif, si l'on considere que
les initiatives du Fond Social Europeen sont adressees aux regions ou les desequilibres d'emploi sont plus graves.
Si l'on ajoute que les initiatives de participation aux frais du travailleur en
mobilite pour sa nouvelle situation et integration socio-professionnelle derivent
du Fond Social Europeen, tout en constituant un tel genre d'initiatives, quand
bien meme isole, d'intervention meme sur la politique des logements.
11. La tutelle de Pemploi et, par consequent, du revenu du travail doit etre poursuivie non seulement par rapport a la distribution des occasions de travail et a la
constitution des rapports y relatifs, mais aussi en faisant suite aux evenements
qui conduisent ci l'extinctien du rapport. Parmi ceux-ci, Phypothese la plus considerable du point de vue du marche du travail est constitute par le licenciement
pour compression de personnel, qui a fait I'objet d'une directive speciale, la nc
75/129. Cette directive a concentre son attention surtout sur les aspects de la
procedure, en attribuant a la consultation obligatoire entre employeur et representants des travailleurs une fonction de genre prealable, avec des effets de sensibilisation de l'opinion publique et d'encouragement des interventions de soutien de la part des pouvoirs publics: ce n'est pas fortuitement que l'on a place, a
la base de la directive, a part Particle 100, aussi Particle 117duTraite, en faisant
ainsi ressortir presentes au meme moment soit les raisons proprement economiques du marche commun, soit les exigences sociales d'egalisation dans la progres.
Malgre Petroitesse du contenu de la directive (elle laisse la reglementation
de certains aspects essentiels, tels que le reperage des candidats au licenciement,
le traitement economique et la readaptation, aux systemes nationaux), elle a
trouble les eaux de chaque systeme national et elle a meme fait naitre une question judiciaire devant la Cour de Justice de la CEE, ou l'ltalie en est ressortie
perdante a cause de la realisation inadequale de la directive (jugement du 8 juin
1982).
12. Un role decisif, dans la lutte contre la pauvrete, revient aux instruments de
securite sociale.
II faut ici faire abstraction de Paction communautaire (soit normative, soit
jurisprudencielle, soit administrative, dans le veritable sens du droit communautaire europeen) ayant pour objet les travailleurs communautaires qui emigrent a I'interieur de la CEE selon la regie de la circulation libre. Toutefois, a cet
egard on ne peut etouffer que c'est justement la tutelle generate des travailleurs
emigrants et la realisation totale du principe du cumul et de la totalisation qui
204

LUTTF. CONTRE PAUVRETE AU NIVEAU EUROPEEN

ont soustrait les travailleurs communautaires du risque du manque de couverture de prevoyance, communement considere comme 1'un des facteurs genetiques
de pauvrete.
Quant aux effets de la politique communautaire sur le systeme de securite
sociale de chaque Etat membre, il faut remarquer qu'elle est encore moins incidente de celle relative aux conditions de deroulement du rapport de travail, precedemment illustrees.
Cela ne diminue pas l'importance de l'activite d'etude et, par consequent,
de stimulant a un proces evolutif spontane des legislations nationales. Avec cette introduction, et vues les limites de cet essai, il parait utile de nous rapporter
aux indications qui ressortent de la communication de la Commission de la CEE
de 1982, dediee a la 'reflexion sur les problemes de la Securite Sociale'.
II s'agit de reflexions causees par la combinaison constat.ee, d'un cote, des
effets de la dilatation des depenses sociales, de I'autre d'une crise economique
avec un taux eleve de chomage; reflexions developpees avec l'objectif declare de
'favoriser la convergence des politiques nationales'.
II n'est pas possible de s'attarder, ici, a l'enquete conduite par la Commission au sujet des structures economiques et, d'autre part, il faut prendre comme
fondement la constatation de remarquables divergences parmi les differents regimes, soit en ce qui concerne I'ampleur de la couverture sociale des besoins, soit
- et encore plus - en ce qui concerne le rangement organisationnel et le regime
financier.
Par contre, l'attention doit ici se concentrer sur l'importance que, dans
I'analyse des systemes sociaux nationaux et dans la determination des questions
principales dignes d'etre resolues selon les lignes communes, le probleme de la
pauvrete ressort maintes fois.
C'est dans cet esprit, et faisant suite a la situation actuelle — caracterisee par
des depenses sociales croissantes dues a l'effet combine de ['amelioration et de la
dilatation de la tutelle, a la modification de l'organisation dcmographique de
tous les Pays, a I'accroissement tumultueux des depenses sanitaires — que la
Commission releve 'une augmentation des depenses au moment meme ou est
enregistre un ralentissenient - voire une diminution relative - des recettes: le
desequilibre est inevitable. Face a cette situation les Gouvernements reagissent
normalement par des mesures restrictives, reduisant le niveau des prestations ou
en limitant l'acces. Ces politiques - inspirees de considerations budgetaires ou
financieres - peuvent avoir des consequences sociales notamment pour les categories de la population les plus vulnerables'.
Les restrictions adoptees, a cause de la crise economique, dans le cadre des
differents systemes nationaux de securite sociale, risquent de determiner de
nouvelles aires de marge economique et sociale, et par consequent, de pauvrete.
Ce relief d'ordre general se specifie faisant suite aux prestations pour lesquelles 'comme les pensions, la methode de calcul fait qu'une personne se trouvant au bas de 1'echelle des revenus (c'est souvent le cas des femmes) ne beneficie
generalement que d'une protection tres inferieure a celle qu'obtiennent les autres assures sociaux. Done, le probleme de la pauvrete subsiste. En particulier, a
mesure que le chomage se prolonge, il suscite 'une nouvelle pauvrete' qui vient
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grossir les rangs des pauvres traditionnels. Les mesures restrictives prises par les
gouvernements au cours des dernieres annees ont touche davantage les categories dont les revenus etaient les plus bas ou dont la seule source de revenus consistait dans les prestations sociales. Cet effet est evidemment plus sensibles dans
les Etats membres ou la protection sociale est relativement faible.'
II est evident que, sur ce point, la pensee de la Commission est influenced
par la conviction que certains mecanismes de securite sociale permettent, plus
que d'autres, un detournement plus facile du principe de solidarite generate.
On en deduit, au concret et sur le plan des propositions operationnelles, la
necessite de 'maitriser la croissance des depenses sociales' selon les principes
inspirateurs suivants: 'le ralentissement — et meme Parret — de la croissance economique met en peril toutes les fonctions collectives. Des lors, tout accroissement exagere d'une de ces fonctions se fait au detriment des autres avec des
effets contradictoires en termes d'objectifs generaux de politique sociale. Or, la
securite economique individuelle depend autant, sinon plus, de l'instruction, du
logement, de l'environnement, que de la Securite sociale. Pour que toutes ces
fonctions collectives puissent s'exercer simultanement, il convient done de maitriser la croissance de leurs depenses. Ceci ne veut pas dire qu'il faut bloquer les
depenses a un niveau donne, mais que leur progression doit etre coordonnee,
e'est-a-dire qu'il y a lieu d'eviter des progressions incontrolees'.
Avec cette logique, la Commission avance des hypotheses de limitation —
avec un controle prealable intensifie et une rationalisation — des depenses sanitaires, en se proposant a ce sujet soit une ligne de prise de responsabilite des
sujets distributeurs de prestations, soit une ligne de prevention sanitaire attentive. On y ajoute des propositions de revision homogeneisatrice des mecanismes
de devaluation des prestations, soit de simplification des normes sur les prestations pour en faciliter Pacces aux usagers.
Les reflexions de la Commission, qui souhaitent en conclusion une plus
grande agilite bureaucratique et de procedure, la revision des disparites de traitement existantes, l'extension, subjective et objective, de la protection, la transparence de gestion, la prevention des abus, constituent done un point de repere,
meme dans le sens politique, oblige non seulement dans la perspective de la reforme des systemes de Securite Sociale, mais aussi pour un possible rapprochement de solutions legislatives du probleme de la pauvrete.
13. II resulte du cadre des initiatives communautaires de lutte contre la pauvrete, caracterisees par une totale attention predominante au facteur de Pemploi,
une incidence de Paction communautaire en matiere limitee dans Pensemble.
Les activites directes, les initiatives de rapprochement legislatif, les fonctions de stimulant et de propulsion de I'amelioration des conditions de vie ont
pour fondement et condition d'efficacite la connaissance de Porganisation concrete du systeme de chaque Etat membre.
C'est pour cela qu'il pourrait etre necessaire de determiner, quand bien
meme en extreme synthese de comparaison, les lignes les plus significatives de
developpement des systemes nationaux.
Tout en se conformant aux indications de la politique communautaire, qui
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privilegient les interventions au niveau de la pauvrete, institution nalisee on devrait donner ici une importance preeminente aux problemes de l'emploi.
II s'agit d'un sujet particulierement delicat, qui depasse, a cause de son ampleur, les limites d'espace admises par ce receuii, et c'est pour cette raison que je
me permets de renvoyer a mon rapport sur 'Le chomage face a la crise economique' 1
14. Il ne reste qu'a parler, maintenant, des politiques nationales relatives aux
facteurs de la pauvrete, bien differentes de ceux de l'emploi. Dans ce but, je vous
soumets, en extreme synthese, directement les resultats des enquetes nationales
realisees dans le cadre du premier programme d'action communautaire contre
la pauvrete.
La ou elle ne coincide pas avec le probleme d'emploi, la question des salaires minimaux, aptes a garantir les exigence de vie du noyau familial, prend une
importance remarquable. L'approche diverse du probleme (il varie selon que
l'on considere 1'hypothese du travail noir ou du travailleur faiblement qualifie
ou de toute facon prepose a des fonctions particulierement humbles, ou enfin
celle du travailleur sur le revenu duquel pese une famille nombreuse) mene a la
creation d'interventions differenciees et a l'utilisation de certains instruments
juridiques non homogenes.
De cette faqon, on retient dans certains cas l'inadequation des mecanismes
contractuels d'indexation des niveaux de la retribution minimale ou la realisation insuffisante du principe de I'egalite de la retribution (Grande Bretagne), et
dans d'autres cas l'inadequation des prestations pour charges de famille, auxquelles on demande qu'elles soient elevees graduellement jusqu'a obtenir un
traitement egal au salaire minimal (France).
Dans le cadre des systemes contractuels avec efficacite limitee (Italie) on
appuie avec vigueur l'intensification d'une politique d'encouragements (degrevements, decharges contributives) comme contrepartie a l'attribution aux travailleurs de traitements egaux, dans l'ensemble, aux traitements contractuels
collectifs de categorie; la ou, dans d'autre systemes (Irlande) la manoeuvre fiscale et contributive est directement dirigee en faveur des travailleurs, afin de permettre un allegement de la pression sur les revenus minimaux.
Quant aux integrations de revenue du travail dues aux charges de famille,
la conception de l'attribution, a titre prioritaire ou exclusif, de ces prestations
aux families relativement pauvres, avec un certain nombre d'enfants a leur charge depassant la moyenne (Allemagne, Italie), est en train de se repandre.
Quant aux aspects relatifs au rapport entre systemes de securite et systemes
d'assistance sociale, nous remarquons la necessite d'une rationalisation des formes de securite pour les aires professionnelles afin d'eliminer les inegalites en
termes, au fur et a mesure, d'exces et de cumul de couvertures ou de manque de
protection adequate (Espagne, Italie); avec une telle formulation on atteindrait
Pobjectif d'une transparance du systeme, et, par consequent, on assignerait a la
1. Rapport Colloque 1ESS de I.a Haye du 30 sept. - 2 oct. 1982 sur 'La securite sociale face a
la crise economique', Annuaire IKSS 1983.
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fonction d'assistance une plus grande efficacite et une appreciation de resultats
a egalite d'obligation financiere a la charge de la solidarite generale (Allemagne
Occidentale).
Les politiques en matiere de logernents et d'instruction ont quelques composantes en commun, meme si les solutions techniques et les niveaux d'intervention varient: en plus des politiques generales qui se dedient a donner, dans I'interet de la collectivite generale, une satisfaction adequate et differenciee aux interets y relatifs, on avance une intervention de soutien pour l'obtention du droit
au logement (Grande Bretagne, Italie, Irlande, Allemagne Occidentale) et la satisfaction de I'interet a Pinstruction au moyen de l'attribution d'indemnites,
remboursements et degrevements en faveur de ceux qui, vu le niveau de leur
revenu et/ou la condition sociale et familiale, risquent de rester exclus de la
jouissance de ces services sociaux.
15. Une conclusion systematique, d'autant plus en termes juridiques, ne parait
pas aisee, vues les difficultes conceptuelles qui enveloppent le sujet de la pauvrete et la connaissance, encore relativement limitee, du phenomene.
II est done preferable de recapituler les points essentiels d'un discours juridique possible, concernant la pauvrete, a un niveau communautaire europeen.
La condition fondamentale pour que Ton puisse faire face serieusement, a
un niveau communautaire et toujours dans les limites des pouvoirs et des competences attributes par le Traite, au probleme est la definition, le plus possible
objective, du seuil de la pauvrete, qui ne peut etre definie uniquement en termes
quantitatifs et varie d'un Pays a l'autre.
A cette definition du seuil, on doit joindre la caracterisation, pareillcment
objective, des criteres et des parametres d'evaluation, afin d'eviter que la lutte
contre la pauvrete puisse creer de nouvelles inegalites.
Cela pose le probleme de la preuve des moyens, alias du controle des conditions de besoin, qui doit etre resolu en moderant les exigences financieres des
organismes de distribution des prestations, avec celles de qui, tout en aspirant a
jouir des prestations, ne croit pas de devoir sacrifier — au moins, en mesure significative — son propre droit de liberte et sa propre discretion.
D'autre part, dans la definition des aires de besoin, il faut attribuer une
adequate reconnaissance et valeur aux principes de solidarite de groupe (famille, groupe professionnel), tout en mettant en garde qu'il faut eviter des formes
de controles qui puissent pousser a la dissolution formclle du groupe.
Quant au systeme de la distribution, il faut faire distinction entre le moment public et le moment prive. Si il est vrai que parmi les devoirs fondamentaux de PEtat moderne il subsiste certainement aussi celui de combattre la pauvrete, il doit etre clair qu'une telle fonction publique et sociale doit etre realisee
uniquement avec I'aide de la collectivite generale. Sur ce point, en particulier,
nous n'avons pas encore aucune synthonie avec la realite.
Mais il doit etre aussi clair que, meme en parallalele avec les initiatives
publiques (a un niveau national ou communautaire), il faut laisser de 1'espace
aux initiatives d'assistance des prives, selon la formule, par exemple, du volontariat.
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Afin de permettre une jouissance correcte des prestations, le systeme necessite une clarete, et une transparence dans les rapports entre l'usager et l'Administration qui distribue les prestations.
Faisant encore suite au systeme de distribution des prestations, considere
du point de vue fonctionnelle, il faut proceder, d'un cote, a la mise en service, ou
a leur renforcement si elles existent deja, de nouvelles structures et procedes
specifiques a la solution des problemes de la pauvrete, mais cette phase est logiquement successive a celle de la rationalisation de l'actuel systeme d'interventions sur le marche du travail, un theme de securite et des politiques des logements, de Pinstruetion sanitaire, qui doivent etre en fonction de la prevention de
la pauvrete.
Tout cela en tenant compte du fait que la relativite de l'idee de pauvrete
expose soit les communautes nationales soit celles internationales et communautaires au risque de la proposition continue et repetee du probleme, en termes
toujours differents et renouveles.
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Le titulaire de ces melanges n'a pas moins de quatre titres a une pretention bien
fondee conccrnant la securite sociale: il en a ete un fonctionnaire executant sa
pratique, le ministre responsable de sa promotion et legislation, l'auteur d'analyses pleines d'idees, le professeur projetant un programme d'etudes et enseignant une theorie sur ce sujet. II est assez temeraire d'apporter encore quelques
chouettes d'une province eloignee a cette capitale d'Athenes.
Ce que je me propose de presenter ici est une reflexion plutot philosophique sur la securite sociale comme un phenomene du droit actuel, du droit national tant bien qu'internationai. Commenqons par chercher ses racines dans une
insecurite de toute condition humaine, done existentielle et placons ensuite la
securite sociale dans ce monde du droit ou elle s'est etablie. Pour limiter une telle
entreprise nous ne nous referons ici qu'a deux philosophes d'origine allemande,
a savoir Peter Wust pour ce qui concerne l'insecurite fondamentale et puis Adolf
Reinach quant a la philosophic du droit en general. Sur cette base de l'existence
humaine et dans ce cadre juridique il faudra considerer enfin le phenomene luimeme tel que l'a produit la societe moderne.

I
L'attitude fondamentale du philosophe Peter Wust1, apres quelques annees
remplies d'une philosophic subjectiviste neo-kantienne, d'une philosophic de la
* Kmeritus hoogleraar, Bilthoven.
1. Je n'ai pas pu constater que Peter Wust soit assez connu dans la philosophie de langue franchise. II est ne a Rissenbach, pres de Treves en 1884, s'est forme surtout sous 1'influence de Max
Scheler (1874-1928) et fut professeur de philosophie depuis 1930 a 1'universite de Minister ou il
est mort apres une longue maladie douloureuse et epuisante le 3 avril 1940. Philosophe catholique et 'existentialiste'.
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conscience individualiste et renfermee sur elle-meme, sans aucun souci metaphysique, est devenue celle d'un penseur objectiviste, intentionnellement tourne
vers l'etre, done vers un monde ontologique. Les phenomenes dont s'occupent
la philosophic, les sciences, les actes, les idees, bref la vie de tout le monde, ne
seraient pas au premier lieu, ou meme exclusivement, ceux d'une conscience
tout individuelle. lis se montrent a notre observation et a notre conscience comme venant d'un monde objectivement present et preexistant. Nous ne sommes
ni aveugles a leur egard ni capables de les modifier ou meme deformer subjectivement — disons plutot individuellement — et arbitrairement. Au contraire, il
appartient a notre responsabilite formelle, a notre devoir social et moral, tout
simplement humaine deja et non moins philosophique, de les scrutiner prudemment et precisement dans leur phenomenalite indiquant leur substance, leur caractere ontologique. II faut avant tout connaitre pour comprendre ensuite et
pour decouvrir le sens existentiel des phenomenes. II ne faut done pas s'arreter a
la seule conscience, car on a besoin d'une connaissance bien fondee de l'objet
comme tel pour etre a meme d'en faire un usage adapte d'une part a l'essence
connue et reconnue, d'autre part a la plenitude de leur sens existentiel. Dans
cette paraphrase, je ne veux pas le nier, j'ai pris en vue deja le sujet propre de ce
petit essai, a savoir la thematisation philosophique de la securite sociale.
Le livre de Peter Wust qui me semble le plus important pour nos considerations est celui sur I'incertitude et le risque2, sur l'incertitude done au fond de
notre existence et sur le risque qu'il faut prendre et auquel on se sent et on se sait
incite non pour eliminer, mais pour transcender cette incertitude. Le debut surprenant de ce livre est choisi dans la parabole de l'enfant prodique (Luc. 15,11
et ss.) elaboree ici comme un plaidoyer de sympathie pour cet enfant. Lui, le fils
cadet, ayant quitte la certitude apparemment bien assuree de la maison paternelle, va risquer ses biens et sa vie pour trouver enfin le rapport dialectique entre
certitude et incertitude. Et puis, e'est le pere qui n'a pas cesse de s'attendre a son
retour, et qui, dans sa sagesse et son experience du monde, au lieu de lui reprocher sa conduite immorale et gaspillante, lui fait preparer un banquet de bienvenue, de conciliation meme. Et tout c_a malgre la jalousie du fils aine, ce garcpn
honnete et solide.
Plutot que l'incertitude comme telle3 une tension dialectique constitue
l'axe existentiel de la condition humaine. Autrement dit: e'est l'incertitude qui
provoque et stimule la recherche assidue de la certitude meme en risquant de
perdre quelques elements de ce qu'on pourrait considerer comme un garanti de
certitude. A travers ce garanti se fait sentir le doute qui pousse au risque pour
atteindre une autre experience et un autre niveau de vie.
Cette 'insecuritas humana' est bien le point de depart pour tout effort
d'echapper a la menace de faineantise ce qui ne se realise que par la liberte de
l'homme, cet 'animal insecurum', libre cependant par toute son attitude et en
particulier par le don du langage. II est capable de se frayer un chemin a une
2. Ungewissheit und Wagnis, 1937, et en plusieurs editions posterieures. Comp. ses Gesammelte Werke, ed. par W. Vernekohl, 10 vol., 1963 etc.
3. Une etude d'O. Hofling sur I'anthropologie de Peter Wust offre l'incertitude comme une
suggestion unilateral: Insecuritas als Existential, 1967.
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situation d'une certitude relative et il y aspire. II y a done un sens positif dans
I'incertitude meme, parce qu'elle ouvre incessamment la porte en dehors. Elle
est le defi permanent contre l'indifference, la commodite, la satisfaction bourgeoise. Le voyage, cependant, est un mouvement sans terminus, I'incertitude
etant une base metaphysique qui se fait remarquer chaque fois qu'on se rend
compte jusqu'a la profondeur de toute situation. Elle se manifeste ainsi comme
une inquietude infinie, mais elle montre par cela en meme temps I'infini comme
le propre cadre, le cadre existentiel de Phomme. On est enclin de citer ici le mot
celebre de Pascal: 'l'homme depasse infiniment l'homme'. 4
L'incertitude est d'ordre spirituel. On la rencontre sans doute aussi dans
l'ordre materiel et physique, mais elle est enracinee dans l'esprit en tant qu'incorpore dans la situation et l'experience de la vie terrestre. Un dialogue continu
avec l'idee de certitude lui donne ce caractere dialectique, paradoxal meme, ou
le dialogue d'esprit et de matiere comme un clair-obscur embrasse toute la situation ambigue de l'homme. Une clarte absolue n'est pas moins specifique pour la
situation humaine qu'une obscurite totale. Les deux extremes ne feraient
qu'aveugler l'homme dans une position consciente de cette incertitude inevitable et d'une certitude desirable. Toute sa vie intellectuelle, en depit de son besoin
de surete incontestable, en est marquee. Dans cette constellation compliquee
l'homme a decouvert la liberte et Pampleur de sa nature sans limites, il vient de
decouvrir le defi du risque.
Nous n'allons pas suivre Peter Wust dans son analyse, si importante qu'elle
soit, observee par lui a trois niveaux bien distincts, notamment au niveau vital,
au niveau spirituel et au niveau surnaturel ou transcendant. Tandis qu'il s'occupe assez largement d'une subdivision au troisieme niveau 5 , il ne semble pas impossible de faire des distinctions semblables au premier et au deuxieme de ces
niveaux, car nous en aurons besoin pour mieux aborder notre propre sujet, la
securite sociale.
Au niveau dit 'vital' il y a le physique et son incertitude quant a la sante et
l'aptitude au travail, puis les forces economiques et I'incertitude adherente du
capital, du plein emploi, de la politique concernant l'economie nationale et internationale. Au deuxieme niveau nomme 'spirituel' il y a d'abord la vie intellectuelle en general et I'incertitude de son developpement tant en profondeur qu'en
etendue, puis toute la vie sociale et l'incertitude des rapports familiaux, de l'influence syndicale, bref du climat social, et ensuite la vie culturelle et l'incertitude
des valeurs traditionnelles avec le danger d'un conservativisme inerte et d'autre
part I'incertitude d'une creativitc experimentale et etourdie avec ses victimes et
ses deceptions.
4. Wust s'en rapporte plutot a une autre pensee de Pascal, celle de la polarite entre la grandeur
et la misere de l'homme. II se refere, en outre, pas mal de fois aux philosophies classiques de la
litterature franchise, tels qu'a Montaigne, a Pascal, a Maine de Biran au sens positif, a Descartes,
a Montesquieu ou a Comte au sens assez negatif.
5. Le troisieme niveau est suhdivise par Wust comme suit: il s'y agit de trois incertitudes, celle
del'existencedeDieu; celle deSa revelation; celle du salut personnel. II n'y a que la foi,ce mouvement incertainen soi (sauf pour les exceptions bien rares d'une pure mystique), qui offre la reponse provisoire a de telles questions.
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Que cette esquisse beaucoup trop superficielle suffise pour se demander
lequel serait le role du droit pour parvenir a cette 'securite sociale' dont le titulaire de ce livre s'est fait son but de vie, pour ne pas dire sa mission publique. Nous
nous sommes proposes de reflechir encore quelques instants sur le probleme du
droit plus en general sur la trace (esquissee egalement) d'un autre philosophe
allemand, Adolf Reinach.

II
Passons de la metaphysique sur l'existence humaine au tout bref resumee
s'apres Wust a une doctrine purement formelle, a une 'mathematique' du droit
introduit par Adolf Reinach.6 Mort beaucoup plus jeune encore que Wust il n'a
laisse qu'une oeuvre tres limitee7 comme nous a averti J.-L. Gardies dans une
description pertinente et pleine d'admiration. II n'hesite pas de compter Reinach parmi les 'classiques' de la philosophic du droit. 8 Juriste et philosophe, ce
dernier comme disciple d'Edmund Husserl, Reinach montre, selon Gardies,
l'equilibre rare de deux formations completes. Il en a fait usage pour reduire le
droit a sa phenomenalite a priori — 'retour aux choses elles-memes' - , done
avant toute positivite. Il exemplifie sa methode qu'il considere d'ailleurs adaptee et necessaire pour d'autres disciplines juridiques telles que le droit penal, le
droit public, le droit administratis, en l'appliquant au droit civil. Pour cela il a
choisi trois concepts denues de toute normativite positive, c.-a-d. a priori de
toute coutume ou legislation. Ces concepts sont celui de la propriete, celui de la
representation et surtout celui de la promesse.
Ce dernier concept appartenant aux actes sociaux ne se fait penser, ainsi
Reinach, autrement qu'en constituant une certaine obligation d'une part, a savoir du prometteur, et une pretention d'autre part (notamment de Padresse). II
envisage en outre un autre acte social, la prestation promise pour le futur et
l'acceptation egalement future de cette prestation. C'est ainsi qu'on s'aperqoit
d'une notion a priori de nature synthetique, purement dans l'ordre de l'etre et de
la connaissance conceptuelle, avant toute realisation eventuelle dans l'ordre de
'devant-etre', l'ordre normatif constitue par tel ou tel droit positif, reconnaissable a posteriori et fonde sur l'experience de donnees concretes.

6. Adolf Reinach n'avait que 34 ans quand il est tombe en service militaire (1917).
7. Le livre auquel on se refere pour sa phenomenologie du droit: Zur Phanomenologie des
Rechts, Miinchen 1953, une rendition de sa grande contribution aujahrbuch fiir philosophic tmd
phdnomenologische Forschung, Halle 1913, oil son etude fut publiee sous un titre plus precis:
Die apriorischen Crundlagen des biirgerlichen Rechts.
8. J.-L. Gardies est bien le premier d'attirer I'attention du monde franqais sur ce phenomenologue de langue allemande: en 1962 deja dans N. Jacob e.a., Pratique du droit et conscience chretienne (coll. Rencontres, p. 139) et dans I'ARSP, p. 171, et puis dans I'ARSP 1965, p. 17: l.a
philosophic du droit d'Adolf Reinach, un tres complet et exhaustif article, selon A. Brimo, Les
grands courants de la philosophic du droit et de I'etat, nouv. ed. 1978, p. 412.
9. Ainsi Reinach, p. 17, note.
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Cette notion conceptuelle se trouvant au dehors de toute normativite pourrait etre prise pour jouer ensuite quelque role dans un ordre juridique constitue
par coutume, par legislation, par jurisprudence. En principe, cependant, il y a
une independance mutuelle entre Tun et l'autre. C'est dire done que le concept a
priori garde toute sa verite ontologique sans etre reconnu par aucun regie de
droit, tandis que toute regulation juridique garde sa pleine validite normative si
elle ignore ou meconnait de tels concepts. Une distinction d'une influence importante en philosophic, de Hume a Kant 10 et quant a la theorie du droit d'une
signification immense depuis Kelsen et la descendance d'une ecole kelsenienne,
cette distinction entre 'Sein' — etre — et 'Sollen' — devoir — semble se raviver ici,
dans un certain sens au moins, et elle s'expose ainsi a une critique pareille a celle
qui a touche deja cette doctrine de plusieurs cotes. Nous n'allons pas reprendre
une discussion mal placee dans ces quelques lignes sur la securite sociale qu'on
se propose d'esquisser enfin. Mais il est a propos, je crois, de jeter un coup d'oeil
sur la critique formulee a l'adresse de Reinach sur trois points: la relation de sa
Phdnomenologie des Rechts avec le droit naturel, celle avec la nature des choses,
celle avec le droit positif.11
En tant qu'on accepte les theses d'une doctrine de droit naturel ce qui est
assez loin d'etre evident, il faut souligner que la il s'agit d'un droit de contenu
normatif. Par cela, les concepts a priori de Reinach ne se trouvent ni dans ce
contenu meme ni dans aucun rapport avec celui-ci. L'a priori du droit naturel et
de tout autre ordre, notamment de l'ordre de valeurs et de normes en derivees.
Ces valeurs et ces normes ne sont touches aucunement, selon Reinach, des concepts a priori qu'il a decouverts dans l'ordre d'etre pur. La distinction entre devoir et etre, quelque pertinente qu'elle soit comme une distinction conceptuelle,
est devenue chez Reinach — comme d'ailleurs chez Kant et Kelsen — une separation infranchissable. Ces concepts a priori ne touchent pas le niveau metaphysique ou le droit naturel — ou du moins une de ses doctrines, la plus classique
d'entre elles - prend son origine et son contenu.
La nature des choses, en revanche, est reconnue comme une conception
jouant un grand role dans toute theorie juridique, mais d'un autre ordre. 12 Sur
une base d'experience on se soucie des choses concretes scrutinies en effet dans
leur essence (leur 'nature'), ne se laissant pas detourner par la contingence d'un
seul moment ou d'une constellation incidentelle. Or, l'experience est precisement ce qui a ete excluse des reflexions phenomenologiques de Reinach. Encore
une fois, ce ne sont pas les choses teiles qu'elles soient reconnaissables devant
l'experience, mais teiles qu'elles soient reconnues par la pensee methodique de
la reduction phenomenologique. Ici aussi il n'y a done pas de tangente de la part
'mathematique' de Reinach.
10. W. Hudson, The Is/Ought Question.
11. Exposes et critiques chez: H. batiffol, Prohlemes de base de philosophic du droit, 1979, p.
194ss.: A. Brimo, I.e., p. 411 ss. Comp. L. RecasensSiches, Panorama del Pensiamento Juridico
en el Siglo XX, Mexico 1963,1, p. 253 ss. et 262 ss. Je n'ai pas ese sous mes yeux la memoire de
doctorat, University de Paris II, 1975 (dactylographies): D. Diedler, La theorie de l'a priori en
droit d'apres Reinach.
12. Comp. Arthur Kaufmann, Analogic und 'Natur der Sache', Heidelberg 1982, avec nombreuses refertes a une riche litterature en langue allemande.
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En droit positif enfin la preoccupation politique et l'influence souvent urgente de certaines forces economiques et sociales sont bien a meme de l'emporter sur les tendances plus ou moins ideologiques qu'on s'efforcerait d'emprunter
au droit naturel ou sur les consequences d'une analyse approfondie de la nature
des choses. II est indeniable cependant qu'en principe le droit positif veut chercher son soutien dans les idees d'une justice prepositive et dans les donnees envisagees de fond telles que les besoins et les rapports de la societe dans ses circonstances concretes. Cette tendance du droit positif est loin de faire usage des concepts presentes par Reinach comme des a prions.
Voila done les points susceptibles d'une critique assez severe en depit de
toute admiration due pour I'originalite et la sagacite de la theorie reinachienne.
S'il n'y a pas de rapport necessaire entre celle-ci et tous ces domaines du droit
dont s'occupe le juriste, en pratique tant bien qu'en theorie, il n'est pas clair
pourquoi et comment la nouvelle vision de Reinach serait utile a contribuer a
une meilleure connaissance du phenomene juridique.

Ill
Serait-il possible ou du moins convenable de continuer encore ces quelques reflexions generales jusqu'a la securite sociale? Ou faut-il des maintenant avouer
que ni Wust avec sa philosophic' existentielle de I'insecurite ni Reinach avec son
ontologie mathematique sur le phenomeme du droit n'apportent des elements a
ce domaine? Avant de prendre position la-dessus il est preferable, je crois, de
prolonger encore l'une et I'autre de ces philosophies jusqu'au centre de notre
sujet, le droit de la securite sociale.
En commen^ant par Reinach on droit constater que, bien qu'il ait choisi
d'appliquer sa methode au droit civil seulement — en alleguant les exemples de la
promesse, de la propriete et de la representation - , lui-meme a bien admis que
cette methode se prete egalement a d'autres domaines du droit, tels que penal,
public, administratif. II n'y a aucune raison de n'y ajouter le droit dit 'social' 13
dont la regulation juridique de ce qui est appele la securite sociale offre un des
eleements les plus substantiels.
Avec Reinach il n'y a pas lieu de partir de tel ou tel droit positif de la securite sociale. Hors de tout ordre juridique on peut etudier le concept de securite
appartenant a l'ordre d'etre. Ce concept se prononce sur une situation ontologique, l'etat de surete. On peut y distinguer deux etats differents de securite, materiel et spirituel. Le premier est celui d'etre sur quant aux biens materiels suffisants ce qui n'exigerait qu'un calcul ponctuel de l'equilibre entre les besoins materiels et les moyens disponibles. Le concept de besoin se fait penser ici, comme
13. Sur le caractere specifique du droit social mon essai Crundgedanken zum Sozialrecht, dans:
J.J.M. van der Ven, lushumanum: Das Menschliche und das Recbtliche, Frankfurt M., 198 1, p.
269, ou bien. // diritto sociale come fenomeno giuridico, dans la revue lustitia, Roma 1981, p.
41.
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d'ailleurs celui du moyen, en toute objectivite, mais non moins de la part exclusive de chaque sujet et de ses sentiments individuels.
L'autre etat de securite est plutot spirituel et se rapporte aux facultes spirituelles de l'homme, a sa volonte, sa sensibilite, son intellect. La securite y depend de l'energie et du desir, de l'activite ou de l'inquietude, de la jalousie ou de
la sobriete, de la connaissance et d'une comprehension raisonnable, ou d'une
imagination phantaisiste. Ici aussi se trouve l'etat de securite bien fonde sur des
facteurs objectivement verifiables a cote d'autres qui ne prennent leur origine
que dans une constitution individuelle et subjective.
L'adjectif 'sociale' qui va specifier la securite, traitee ici, va amplifier le
champ de son application et le restreindre en meme temps. Une securite qui se
dit 'sociale' doit necessairement se rapporter a toute une societe. Elle ne meriterait pas cette qualification si elle ne fournirait la securite qu'a certaines personnes
ou classes privilegiees et supporterait la permanence d'un etat d'insecurite pour
tant d'autres. En principe elle embrasse toute une population pour ne pas usurper cet 'epitheton ornans'.
Du moment qu'il s'agit de la securite vraiment sociale, il s'agit d'une structure sociale garantissant la securite d'une maniere ou d'une autre de tous les
membres de la societe. Indispensable est un ensemble de mesures pour la plupart
juridiques, bien organisees et sanctionnees qui doivent couvrir les menaces
eventuelles d'insecurite et les moyens envisages pour tenir tete aux risques. Ici
un droit particulier de securite sociale apparait de nature structurelle, un ensemble de regies, d'institutions, de finances et d'administration.
En revanche, le concept de securite sociale a plus de homes que le concept
de securite en general, precisement parce qu'il cherche une structuration juridique pour se realiser. Un droit relatif a la securite sociale ne peut se dispenser de
preciser les risques d'insecurite, les circonstances et conditions de ceux-la, la
provenance et I'etendue des moyens, href toute l'organisation. La securite sociale est bien conque comme necessitant l'institutionnalisation d'une structure juridique avec ses pretentions et ses obligations. Qu'on note bien toutefois que les
concepts de securite et de securite sociale ne se prononccnt nullement sur aucun
contenu normatif. lis rcstent done encore dans la totalite conccptuelle et ontologique que nous avons observee chez Reinach. Le concept de la securite sociale
demande bien une structure, mais il ne nous pourvoit pas d'une matiere praticable. La structure formelle tend a une realisation evcntucllc de nature objective,
abstraction faite done de I'experience et de la sensibilite individuelle qui ne serait que subjective.
A l'oppose de Reinach toutefois il faut placer le concept de la securite sociale dans un rapport direct au droit positif, sans en stipuler encore le contenu
normatif. Peut-etre Reinach se declarerant-il d'accord avec une relation puremeni formelle d'un tel concept avec une structure juridique egalement purement
formelle. Mais decidement je vais m'eloigner de sa theorie, car un droit considers seulement comme une forme structurelle porte en soi la tendance de se remplir d'une matiere normative cherchant de dominer les actes et relations des
membres de la societe. C'est dans cette matiere qu'il faut trouver la plenitude du
concept de la securite sociale. Son concept a priori exige bien Ya-posteriori d'un
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droit positif qui, de son tour, prendra son origine dans la nature des choses et,
plus profondement encore, dans l'idee de justice - de justice sociale en effet - et
dans les normes d'un droit naturel. La reduction phenomenologique ayant trait
a un concept d'ordre juridique et-donc normatif ne tolere pas une reduction a
I'ordre exclusivement ontologique ou d'ailleurs le concept d'un droit comme
phenomene d'une structure formelle sans aucune matiere manque de sens. II y a
toute une chaine d'elements essentiels concernant la securite sociale qui sont
rejetes dans la reduction phenomenologique appliquee a mon avis a la facon de
Reinach, mais qui doivent etre reconnus comme indispensables pour eviter cette
sterilite conceptuelle qu'on reproche a raison a la 'reine Rechtslehre', la doctrine
pure du droit d'un Hans Kelsen.
Cette analyse n'est guere a meme de faciliter la theorie ou la pratique de la
securite sociale. Les aspects entres en jeu successivement ont plutot complique
que clarifie le concept dont nous sommes partis. Alleguant une observation qu'il
aurait trouve deja chez Aristote, Henri Batiffol fait remarquer eu egard a Reinach 'que les choses sociales sont trop complexes et trop imparfaitement connues de nous pour que nous puissions degager leur essence meme'. 14 En tout cas
pour l'essence de la securite sociale cette observation n'est que trop vraie. Nous
allons continuer nos remarques d'une incertitude paradoxale sur la securite sociale en revenant a la philosophic existentielle de l'incertitude humaine developpee par Peter Wust.
L'incertitude existentielle de la vie humaine etant de caractere metaphysique ne se laisse pas eliminer pas des moyens physiques prevus par le droit de la
securite sociale. Etant de caractere personnel elle ne se rend pas devant les mesures les plus avancees du droit social. Ce n'est pas dire qu'on n'aurait pas besoin
de telles mesures. La personne humaine est une entite ou les soucis de I'ordre
physique se trouven dans un engagement mutuel avec ceux d'ordre spirituel et
surnaturel ou metaphysique. Mais le droit social est incapable de moderer ou
meme de prevenir les risques de vie de telle faqon que l'incertitude fondamentale
en soit diminuee. Elle fonctionne plutot — invisiblement et souvent inconsciemment — comme un stimulant a revoir et a ameliorer ce droit de la securite sociale,
soit comme un systeme juridique couvrant le domaine total des risques physiques soit sur un ou plusieurs de ses points. Et la — pour conclure cet essai en vue
de l'actualite neerlandaise —, ou il semble imperatif ou seulement desirable de
modifier ce droit dans un sens moins favorable, la dissatisfaction ne s'arrete pas
au seul niveau materiel, mais s'etend egalement au niveau spirituel, surtout sous
l'aspect ethique de la justice. L'inquietude metaphysique pourrait bien etre touchee de ce qui se passe aux deux autres niveaux.
La tendance de mes modestes reflexions sur la securite sociale est celle-ci: je
voulais degager sa problematique de l'exclusivite des possibilites economiques
et financieres, de la pression parfois trop forte des forces sociales et politiques,
de la technique juridique selon une reglementation de logique parfaite. II y a
plus au fond de cette problematique: il y a ce besoin inderacinable d'une securite
en toutes dimensions sociales et de toute la profondeur personnelle. On doit s'en
14. Batiffol, o.c, p. 197.
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etre conscient pour toute la societe moderne, nationale aussi bien qu'internationale. Dans cette derniere perspective on observe surtout les pays en developpement avec leurs systemes assez incomplets et au-dessous des minima standards
de la securite sociale.1S lis meritent toute l'attention internationale pour l'extension et l'amelioration de leurs efforts d'assurer plus de securite a leurs populations. Quant aux pays d'une prosperite evidente grace a leur niveau eleve d'industrie et de commerce qui leur permet une haute securite sociale, il faut conserver en depit de toute la securite obtenue ce sens plus fondamental, plus profond
et, en derniere instance, plus importante de Vinsecuritas bumana.

15. Convention (no. 102): concernant la securite sociale (norme minimum), 1952 - convention
de ('Organisation internationale du Travail. Cette convention est prise egalement pour standardiser Part. 9 du Pacterelatif aux droits economiques, sociaux et culturels (ONU 1966), qui dans
son art. 9 ne stipule que 'le droit de toute personne a la securite sociale, y compris les assurances
sociales', sans en concretiser niveau ou contenu.
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Die Entwicklung der Sozialen
Sicherheit in Europa

HANS F. ZACHER*

I

Vorbemerkungen

1

Was ist soziale Sicherheit?

Die besondere Bezeichnung 'soziale Sicherheit' ('social security')1 kam in den
30er Jahren in den Vereinigten Staaten auf. Sie wurde durch den US Social Security Act von 1935 'offiziell'. Und sie breitete sich von da an rasch international
aus. Was damit gemeint ist, wurde freilich nie genau definiert — weder bei der
'Erfindung' noch spater. Ihr Sinn muE geschichtlich verstanden werden: als die
uberschreitung zweier Vorlaufer-Stufen der Sozialleistungspolitik: der Armenfiirsorge und der Sozialversicherung.
Mit der Sozialversicherung war die Idee einer Vorsorge gegen gewisse soziale Risiken selbstverstandlich geworden, welche die minimale und diskriminierende Armenfiirsorge hinter sich liefi. Die Verbindung zwischen diesem Ziel
und der besonderen Technik der Sozialversicherung, insbesondere der Finanzierung durch Beitrage, erschien aber mehr und mehr auch als hinderlich. Und
eben diese Verschiebung des Akzents fiihrte dazu, daft der Sache ein neuer Name gegeben wurde. 'Soziale Sicherheif meint einen verlafilichen Schutz gegen
bestimmte Lebensrisiken. 'Soziale Sicherheit' aber ist indifferent gegeniiber der
Methode, wie dieser Schutz finanziert wird. 'Soziale Sicherheit' kann durch Sozialversicherung bewirkt und also durch Beitrage finanziert werden. Aber das
muK nicht sein. Entfallt aber die Finanzierung durch den Beitrag und die Orientierung der Leistungen an den gezahlten Beitragen, so entfallt auch einer der
Griinde dafiir, da(? die Leistungen dem Lebensstandard entsprechen; denn der
Beitrag, der dem Einkommen entspricht, reflektiert auch den Lebensstandard.
So wird mit den Begriff der 'sozialen Sicherheit' auch der Weg frei fur Leistungen, die allgemeinen, typischen Standards entsprechen (demogrants).
* Max Planck Institut fiir auslandisches und internationales Sozialrecht, Miinchen, BRD.
1. Felix Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit, Schriftenreihe fiir Internationales und Vergleichendes Sozialrecht, Bd. 5, 1981.
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Dieser allgemeine Sinn von 'sozialer Sicherheit' unterliegt freilich von
Land zu Land, oft auch von Autor zu Autor Varianten, die mitunter von grower
Tragweite sein konnen. So versteht der Sprachgebrauch etwa in Groftbritannien
unter 'sozialer Sicherheit' nur Geldleistungen (nicht auch Dienst- und Sachleistungen). Auf der anderen Seite hat sich gezeigt, daft 'soziale Sicherheit' meist
nur durch eine Vielfalt von Programmen gewahrleistet werden kann, und daft es
dabei sinnvoll sein kann, allgemein und a priori definierte Leistungen durch bediirfnisabhangige (means-tested) Leistungen zu erganzen, — so wie etwa in der
Bundesrepublik Deutschland die Sozialhilfe neben der Sozialversicherung und
den anderen Teilsystemen als ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtsystems
'sozialer Sicherung' verstanden wird.

2

Was ist ' Europa'f

Welches 'Europa' ist gemeint, wenn nun von der Entwicklung der 'sozialen Sicherheit' in Europa gesprochen werden soil? Es konnte das 'Europa' der Europaischen Gemeinschaften sein. Der Vertrag iiber die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft will eine 'enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in
sozialen Fragen... insbesondere auf dem Gebiet... der sozialen Sicherheit' (Art.
118). Und noch bedeutsamer ist die Gewahrleistung der Freiziigigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft (Art. 51 des
Vertrages; Verordnung 1408/71/EWG). Es konnte aber auch das weitere Europa des Europarates sein, dessen Europaische Sozialcharta die Mitgliedstaaten
verpflichtet, ein System der sozialen Sicherheit einzufiihren und beizubehalten,
und dessen Europaische Ordnung der sozialen Sicherheit die Mindeststandards
hierfiir umschreibt. Es konnte aber auch das geographische Europa sein.
Es sei hier nicht so genau genommen. An erschopfenden Forschungen, die
uns die Geschichte der sozialen Sicherheit in alien Landern Europas darstellen
wiirden, fehlt es ohnedies. Und Europarat und Europaische Gemeinschaften haben die Entwicklung der sozialen Sicherheit in Europa erst in den letzten Jahrzehnten mitbestimmt. Daher sei versucht, einige Stichworte fur das ganze Europa zu geben - wohl wissend, daft damit nichts gesagt werden kann, was fur jedes
einzelne Land Europas gilt.
Dabei sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Die erste Ebene ist die der nationalen Sozialpolitik. Die andere Ebene ist die der internationalen Ordnung, welche die europaischen Staaten ihren Beziehungen auch in sozialen Fragen gegeben haben.
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II

Die Entwicklung der nationalen Systeme

\

Grundlegungen

Um die grof>en Ziige der Entwicklung zu verstehen, ist es wichtig, sich ein elementares Muster zu vergegenwartigen.2 Wir konnen fiir den Kulturraum und
die Zeit, die hier zu betrachten sind, von einer Regel ausgehen, die lautet, da(?
jeder Erwachsene die Moglichkeit hat und auch darauf verwiesen ist, den Lebensunterhalt fiir sich und seine Familie (den Ehegatten und die Kinder) durch
(abhangige oder selbstandige) Arbeit zu verdienen. Diese Regel verbindet drei
zentrale Problemfelder:
1. Arbeit und Einkommen: die gesellschaftliche Organisation der Arbeit und
der Vermittlung von Einkommen durch Arbeit.
2. Bedarfsdeckung: die gesellschaftliche Organisation der (privatwirtschaftlichen oder administrativen) Bereitstellung der Giiter, die der Deckung der Bediirfnisse dienen.
3. Der Unterhaltsverband: in dem nicht nur Einkommen als Unterhalt weitergereicht wird, in dem Bediirfnisse vielmehr auch durch tatigen Unterhalt —
wie etwa Erziehung, Pflege usw. — befriedigt werden.
Dafi Arbeitskraft Einkommen erbringt und daf? das Einkommen ausreicht, um
die Bediirfnisse des Verdieners und seiner Familie zu decken, ist freilich nur das
schone Bild einer Normalitat, welche die Ausnahmen wahrnehmbar macht und
selbst erst durch die Ausnahmen wahrnehmbar wird. Im Vollzug dieser Regel
kommt es namlich zu sozialen Gefahrdungen derer, die da arbeiten, auf Unterhalt angewiesen sind, Bediirfnisse haben und decken. Und es kommt zu sozialen
Defiziten — etwa, wenn die Arbeitskraft wegen Invaliditat oder Alters ausfallt;
wenn gewisse Bediirfnisse, wie etwa eine medizinische Behandlung, nicht gedeckt werden konnen; oder wenn im Unterhaltsverband der Verdiener ausfallt
oder sich seinen Pflichten entzieht.
Diese Gefahrdungen und Defizite sind die Herausforderungen der Sozialpolitik. Sie hat grundsatzlich zwei Moglichkeiten, zu antworten. Die internalisierenden Antworten versuchen, den Gefahrdungen und Defiziten in den urspriinglichen Problemfeldern zu begegnen. Solche internalisierenden Losungen
finden wir etwa: wenn das Recht der Arbeitsverhaltnisse sozial verandert wird;
wenn das Angebot und die Preise von Giitern, die zur Deckung der Bedarfe benotigt werden, im Sinne sozialer Bindung staatlich geregelt werden; und natiirlich im Recht des familiaren Unterhalts. Aber das reicht nicht immer aus, um
sozial befriedigende Verhaltnisse zu schaffen. Deshalb rauK eine neue Ebene der
Problemlosung geschaffen werden. Probleme und Problemlosungen miissen
dann aus dem In-sich-Zusammenhang der drei urspriinglichen Problemfelder
herausgenommen und auf die neue Ebene hin externalisiert werden. Diese externalisierenden Losungen sind die Sozialleistungssysteme. Allgemeinere Soli-

2. Hans F. Zacher, Zur Anatomie des Sozialrechts, Schweizerische Zeitschrift fiir Sozialversicherung und berufliche Vorsorge, Jg. 27 (1983), S. 228-255.
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darverbande treten hier in die soziale Verantwortung ein. Das konnen Solidarverbande sein, die es an sich und unabhangig von sozialen Aufgaben gibt: die
Gemeinden und der Staat. Aber es konnen auch Solidarverbande sein, die spezifisch zum Zweck der sozialen Sicherung geschaffen werden, wie sie vor allem
Sozialversicherungstrager darstellen.

2

Historische Einordnung

Betrachtet man die Geschichte der sozialen Sicherung3 im Lichte dieses Musters, so lassen sich die folgenden Entwicklungen beobachten:

a

Archaische Phase

Zunachst sind die Probletnfelder der Arbeit und des Einkommens, der Bedarfsdeckung und des Unterhaltsverbandes noch nicbt voneinander gescbieden.4 In
den archaischen Verbanden der Familie und des Stammes, der bauerlichen Hofgemeinschaft oder auch noch der stadtischen Hausgemeinschaft wird gemeinsam gearbeitet und werden die Bedurfnisse gemeinsam gedeckt. Die Rollen,
welche die einzelnen Mitglieder dabei leistend und nehmend innehaben, sind
sehr differenziert. Gewil? hat der Verband als solcher nicht immer die Moglichkeit oder auch nur den Willen, die Bedurfnisse aller optimal zu decken. Aber im
Prinzip hat jeder, der einem solchen Verband angehort, eine soziale Rolle, aus
der ihm Arbeit ebenso zukommt wie die Deckung seiner Bedurfnisse.
Daraus ergibt sich die zentrale Bedeutung, welche die Alternative zwischen
dem Einschluf^ in solche Lebensgemeinschaften und dem AusschluK aus ihnen
fur Gesellschaften in diesem Zustand hat. Wer in einen solchen Verband eingeschlossen ist, hat eine Chance, seine Arbeitskraft niitzlich einzusetzen und seine
Bedurfnisse zu decken. Wer nicht eingeschlossen ist, hat diese Chance nicht.
Das ist ein hartes Gesetz gegenuber den Ausgeschlossenen. Und es kann ein hartes Gesetz sein auch gegenuber den Eingeschlossenen. Denn die Autonomic dieser Verbande ist in der Regel sehr grof?. Die Herrschaft derer, die in diesen Ver-

3. Hans F. Zacher (Hrsg.), Bedingungen fur die Entstehung und Entwicklung von Sozialversicherung, Schriftenreihe fiir Internationales und VergleichendesSozialrecht, Bd. 3, 1978; Peter A.
Kohler und Hans F. Zacher (Hrsg.), Ein Jahrhundert Sozialversicherung, Schriftenreihe fiir Internationales und Vergleichendes Sozialrecht, Bd. 6, 1980; englische Fassung: Peter A. Kohler,
Hans F. Zacher und Martin Partington (ed.), The Evolution of Social Insurance 1881-1981,
1982; franzosische Fassung: Peter A. Kohler, Hans F. Zacher, Philippe-Jean Hesse (ed.), Un siecle
de securite sociale 1881-1981, 1982; Jens Alber, Vom Armenhaus zum Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklung der Sozialversicherung in Westeuropa, 1982, Peter A. Kohler und Hans F.
Zacher (Hrsg.), Beitrage zu Geschichte und aktuellcr Situation der Sozialversicherung, Schriftenreihe fiir Internationales und VergleichendesSozialrecht, Bd. 8, 1983; weitere, insbes. altere Hinweise s. in den genannten Werken.
4. Manfred Partsch, Prinzipien und Formen sozialer Sicherung in nicht-industriellen Gesellschaften, 1983.
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banden Macht ausuben, kann tyrannisch, und die Abhiingigkeit derer, die in
diesen Verbanden schwach sind, kann sehr schmerzlich sein.

b

Der Prozefi der Individualisierung

Uber die Neuzeit hin vollzieht sich nun in Europa der Prozefider Emanzipation
der Menschen von diesen Verbanden, der Arbeitsteilung, der Trennung von Kapital und Arbeit und der Herausbildung jener 'Kleinfamilie', in der im 'Idealfall'
der verdienende Vater, die versorgende Mutter und die aufzuziehenden Kinder
zusammen leben. Die Felder von Arbeit und Einkommen, Bedarfsdeckung und
Unterhaltsverband treten auseinander. An die Stelle der sozialen Probleme der
graven Verbande und ihrer Glieder treten die sozialen Probleme des einzelnen
und seiner 'Kleinfamilie'. Parallel dazu wird jene Regel, welche die drei Felder
der Arbeit und des Einkommens, der Bediirfnisse und ihrer Deckung und des
familiaren Unterhalts miteinander verbindet, allgemein: da(;> der Verdiener verantwortlich ist, zu arbeiten und Einkommen zu erwerben und dadurch seine
Bediirfnisse und die seiner Familie zu decken.

c

Die politische Reaktion auf diesen Prozel?

Wie nun reagieren Recht und Politik auf diese Entwicklung?5 Es sind vor allem
die folgenden Richtungen zu unterscheiden.
Zunachst wird weithin das Gesetz der Alternativitat von Einschlufi und
AusschluK verscharft. Die Armut6 der Ausgeschlossenen wird repressiv bekampft. Die Armen werden ferngehalten und vertrieben. Das Betteln wird bestraft. Und die, welche keine Lebensgrundlage haben, werden, weil sie, um leben zu konnen, Straftaten begehen, kriminalisiert. Das ist die repressive Armengesetzgebung, die im 16. und 17. Jahrhundert in weiten Teilen Europas einsetzt
und erst im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts wirklich iiberwunden wird.
Doch wird unubersehbar, dali! die urspriinglichen Lebensbeziehungen der
Arbeit und des Einkommens, der Bedarfsdeckung und des familiaren Unterhaltsverbandes und deren rechtliche Ordnung den neuen Verhaltnissen nicht
mehr gerecht werden. Und man vcrsucht, sie sozial zu verbessern. Das wichtigste Beispiel dafiir bildet die Entwicklung des modcrnen Arbeitsrechts. Es versucht, die Gefahrdungen und Defizite, welche dem einzelnen und damit auch
seiner Familie im Arbeitsleben und im Hinblick auf sein Arbeitseinkommen
drohen, zu vermindern. Dieser Prozef? der Anpassung des Rechts der Arbeitsund Erwerbsverhaltnisse, der gesellschaftlichen Organisation der Bedarfsdeckung und der Unterhaltsverbande an die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen,
politischen und ideellen Bedingungen, insbesondere an die immer nachdriickli5. Peter Flora und Arnold J. Hcidenheimer, The Development of Welfare States in Europe and
America, 1981.
6. Wolfram Fischer, Armut in der Geschichte, 1982.
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cher artikulierten Erfordernisse sozialer Gerechtigkeit, wurde nun zu einer permanenten Aufgabe. Wann und wie er sich in den einzelnen Landern vollzog, ist
jedoch eine sehr vielfaltige Geschichte.
Jedenfalls: Schon von ihren Anfangen an begleitete diese Bemiihungen die
Erkenntnis, daf> internalisierende soziale Veranderungen im Recht der Arbeit
und des Erwerbs, der Bedarfsdeckung und des familiaren Unterhalts - nicht
ausreichten, um die Probleme zu meistern. Es mufSten externalisierende Losungen gefunden werden — d.h. Losungen, welche die Probleme auf gro(?ere Solidarverbande verlagerten, welche imstande waren, Defizite durch Sozialleistungen zu kompensieren. Und hier sind wir auf den Spuren dessen, was wir heute
soziale Sicherheit nennen.

3

Entwicklung der Sozialleistungssysteme

a

Bis zur 'Erfindung' der Sozialversicherung

Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an verfolgen wir iiber Europa hin zwei Entwicklungen, die als die Anfange der sozialen Sicherheit bezeichnet werden konnen: die Verbesserung der Armenfursorge und die Bereitstellung von Formen
sozialer Vorsorge.
Die Geschichte der Armenfursorge ist vermutlich so alt wie die Geschichte menschlicher Gemeinschaften iiberhaupt. Seit dem Mittelalter ist sie vor allem eine
Geschichte von Einschluf? und Ausschlufi, von Nachstenliebe und Bettelwesen.
Zu Beginn der Neuzeit gerat sie zunachst in den Sog der Repression. Nun aber
vollzieht sich die entscheidende Wende zur offentlichen Hilfeleistung. Von der
Mitte des 18. Jahrhunderts an verpflichten eine Reihe skandinavischer und
deutscher Staaten die Gemeinden, fiir das Existenzminimum der Armen zu sorgen. Grofibritannien reformiert 1834 seine Armengesetzgebung im Sinne einer
Zentralisierung der Hilfe. In vielen Staaten freilich finden wir rechtliche Reformen der Armenfursorge iiberhaupt nicht oder nur zugunsten einzelner Gruppen
(Blinder, Alter usw.) wie in der franzosischen Fiirsorgegesetzgebung von 1893.
Auch da, wo rechtliche Reformen fehlen, haben freilich oft tatsachliche Verbesserungen karitativer oder administrativer Art stattgefunden.
Aber auch dort, wo Armenfursorge gewahrleistet war, war sie so minimal,
so diskriminierend und auch so beliebig, dai? sic allenfalls das nackte Leben erhalten konnte, nicht aber soziale Normalitat. Soziale Normalitat auch in den
Wechselfallen des Lebens zu erhalten, ist Sache der sozialen Vorsorge. Handwerker, Bergleute usw. hatten hier Traditionen, die in das Mittelalter zuriickgingen. Aber nun schienen Mafsnahmen der Vorsorge fiir immer breitere
Schichten dringlich. Auch hier finden wir tastende Versuche vom 18. Jahrhundert an. Sie beginnen mit der Hilfe zur Eigenvorsorge, zum Sparen. So bilden
sich von den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts an in Deutschland, den Niederlanden und Gro(?britannien Sparkassen. Aber kollektive Vorsorge war unverzichtbar. Diese findet zunachst nur selektive Gestalt: paternalistische Einrichtungen fiir die Arbeiter einzelner Unternehmen, Einrichtungen fiir gewisse Be226
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rufe (wiez.B. in Griechenland 1836 fiir die Seeleute und 1861 fiir die Bergleute),
vor allem aber freiwillige Einrichtungen, die, auch wenn sie allgemein angelegt
waren, doch nur die besonders Vorsorgefahigen und Vorsorgewilligen erfassen
konnten (wie die britischen friendly societies und die franzosischen mutualites,
die urn die Jahrhundertmitte entstehen). Ein wirksames Grundmuster ergaben
die Pensionen des offentlichen Dienstes: einerseits Leitbild sozialer Sicherung
von Arbeitnehmern; andererseits oft auch (vor allem in Deutschland) als erste
Erscheinungsform steuerfinanzierter Sicherung. Zunachst aber sind gerade diese Pensionen ein extrem selektives Privileg.

b

Die Sozialversicherung

Diese Schranken friiher kollektiver Vorsorge la(?t die 'Erfindung' der Sozialversicherung, wie sie in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts vor allem in
Deutschland und osterreich entsteht, hinter sich. Sie ist konzipiert als eine
Zwangsversicherung in der Verantwortung des Staates; und sie erstreckt sich
grundsatzlich auf alle Arbeitnehmer oder doch auf grofse Gruppen von Arbeitnehmern (wie die Arbeiter oder die Angestellten). Der Durchbruch wird an verschiedenen Stellen erzielt. Der wichtigste Motor fiir die Entwicklung ist die gestiegene Gefahr der Arheitsunfdlle. Ihr muE Rechnung getragen werden. Dazu
gibt es eine internalisierende Losung: die Verscharfung der Arbeitgeberhaftung.
Die Alternative ist die Externalisierung: die Unfallversicherung. Viele Lander
entscheiden sich dafiir. Der zweitwichtigste Motor ist die Entwicklung der medizinischen Versorgung. Sie fiihrt zur Krankenversicherung, die umso eher realisiert werden kann, als die Kompensation des Einkommensausfalls durch ein
Krankengeld zeitlich begrenzt werden kann und so leichter finanzierbar erscheint. Schwieriger ist die Konzeption der Sozialversicherung fiir den Fall der
Invaliditat und des Alters. Und erst im 20. Jahrhundert findet man effektive
Losungen fiir das Risiko der Arbeitslosigkeit.
Eine zeitgenossische Untersuchung aus den ersten Jahren nach der Jahrhundertwende, die sich auf 15 europaische Staaten erstreckt,7 kann bereits feststellen, daft eine umfassende obligatorische Unfallversicherung in Deutschland,
osterreich, Ungarn, Italien, Norwegen, Finnland, den Niederlanden und
Luxemburg besteht, daii es in zwei Landern — namlich Frankreich und Danemark — eine obligatorische Unfallversicherung fiir bestimmte Teilbereiche gibt
und nur mehr vier Lander — Belgien, England, Schweden und Spanien — an dem
Prinzip der freiwilligen Versicherung festhalten. Die gleiche Untersuchung berichtet fiir die Krankenversicherung, daii sie in Deutschland, osterreich, Ungarn
und Luxemburg obligatorisch sei, in Frankreich wenigstens fiir einen Teil der
Arbeitnehmer. Am wenigsten fortgeschritten ist um die Jahrhundertwende
noch die Gesetzgebung beziiglich der Rentenversicherung. Nur Deutschland
kann eine obligatorische Versicherung aller Lohnarbeiter vorweisen. In vier
7. Georg Zacher, Die Arbeiterversicherung im Auslande, Bd. I 1898/99, Bd. II 1901-1905, Bd.
Ill 1905/06, Bd. IV 1907/08, Bd. V 1908.
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Landern - Osterreich, Ungarn, Frankreich, Belgien — gibt es eine Pflichtversicherung fiir die Bergleute. Und sieben Lander haben gesetzliche Regelungen
freiwilliger Versicherung entwickelt: Ungarn, Italien, Frankreich, Belgien, England, Finnland und Spanien. Uber den weiteren Fortgang der Entwicklung berichtet eine spatere Untersuchung, die sich auf 13 westeuropaische Lander bezieht, der durchschnittliche Prozentsatz der in der Unfall-, Kranken-, Rentenund Arbeitslosenversicherung erfafiten Erwerbsbevolkerung habe sich in der
folgenden Weise gesteigert:8
1885: 1,1%
1900: 8,0%
1920: 28,6%
1940: 51 %
Dabei verbessern sich auch immer wieder Reichweite und Niveau der Systeme.
Der Schutz der Familien wird immer mehr ausgeweitet. Die Angehorigen werden in den Schutz der Krankenversicherung einbezogen. Das Risiko der Mutterschaft wird aufgenommen. Und der Sicherung fiir den Fall der Invaliditat und
des Alters wird immer haufiger die Sicherung der Hinterbliebenen fiir den Fall
des Todes des Ernahrers hinzugefiigt. Von 1930 an entwickeln sich ausgehend
von Frankreich und Belgien auch spezifische Familienleistungen, welche die Belastungen durch Kinder ausgleichen sollen. Obwohl diese Familienleistungen in
Frankreich vom Arbeitsrecht — d.h. vom Gedanken eines 'Familienlohnes' —
ausgehen, werden sie, nicht zuletzt als Instrumente auch der Bevolkerungspolitik, in staatliche Verantwortung iibernommen.

4

Soziale Sicherung im Wohlfahrtsstaat

a

Allgemeines

Auch iiber die Familienleistungen hinaus mehren sich in der Zeit zwischen den
Weltkriegen die Anzeichen dafiir, daf? die Sozialversicherung durch andere Methoden erganzt werden muE. Die Kriegsopfer des Ersten Weltkrieges konnen
nicht auf sie verwiesen werden. Der Staat muR unmittclbar fiir sie eintreten. Die
Massenarbeitslosigkeit fordert neue Wege. Neben den Arbeitnehmern werden
andere unterprivilegierte Gruppen sichtbar, wie etwa Kleinlandwirte, Pachter
usw. Die Armenfursorge wird verbessert. Die Sozialarbeit entwickelt sich.
Eine umfassende Neuorientierung aber bringt erst der Zweite Weltkrieg
und die Zeit danach. Der Beveridge-Rcport wird zum Wahrzeichen dieser Zeit.
Die Ursachen des neuen Aufbruches sind vielfaltig. Zu den wichtigsten Impulsen zahlt wohl die tiefe Erschutterung, in welche die Erfahrung des Nationalsozialismus, des Faschismus und des Stalinismus, des Krieges und aller Veranderungen, die er nach sich zog, die europaischen Volker gestiirzt hat. Nicht weniger
zahlt hierzu das Bewufs'twerden der nationalen Solidaritat wahrend der Kriegsjahre. Emigration, Gefangenschaft, Vertreibung und vieles andere mehr hatten
8. Jens Alber aaO, S. 152.
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andererseits einen internationalen Austausch der Informationen und Werte gebracht, wie ihn Wissenschaft und Presse allein vordem niemals bewirken konnten. Amerika war zur Fiihrungsmacht der westlichen Welt geworden. Und damit kommt auch das amerikanische Schlagwort von der 'sozialen Sicherheit' zu
besonderer Geltung. Die Volker, von Idee und Wirklichkeit des Machtstaates
tief enttauscht, wenden sich der Idee Wohlfahrtsstaates, des Sozialstaates, zu.
Soziale Sicherheit wird nunmehr zu einem zentralen Element des umfassenderen Konzepts des Wohlfahrtsstaates. Das gibt ihr neue Dynamik. Zugleich
aber wird sie mehr als vorher auch zum Instrument umfassender Wohlfahrtsstaatlichkeit. Vielleicht lassen sich die Veranderungen, die zich auf die Entwicklung der sozialen Sicherheit auswirken sollten, in den folgenden beiden Prinzipien zusammenfassen.
— Erstens: es war unertraglich geworden, den Schutz der sozialen Normalitat, den die soziale Vorsorge bewirken sollte, auf einzelne Gruppen der Bevolkerung zu beschranken, der iibrigen Bevolkerung aber die Wohltat der sozialen Vorsorge vorzuenthalten oder auch die Last der sozialen Vorsorge zu ersparen. Soziale Vorsorge erscheint mehr und mehr als ein Anliegen allgemeiner Solidaritat und nicht der Solidaritat einzelner Gruppen.
— Zweitens: Armenfiirsorge und Sozialversicherung waren Vorkehrungen
gegen Armut und gegen spezifische soziale Gefahren wie Krankheit, Unfall,
Invaliditat usw. Sie waren Hilfen in der Subnormalitat (Armenfiirsorge) oder
gegen den Abfall in die Subnormalitat (Sozialversicherung). Nunmehr soil
Sozialpolitik auf die Teilhabe aller an den Lebensmoglichkeiten der Gesellschaft zielen, also auch auf den Zugang zur Normalitat.
Das verandert die herkommlichen Systeme. So gewinnt etwa in der Sozialversicherung neben der Kompensation sozialer Nachteile die Eingliederung oder
Wiedereingliederung eines Menschen in die gesellschaftliche Normalitat (Rehabilitation) grofieres Gewicht. Es fiihrt aber auch zu weiteren Sozialprogrammen.
Familienleistungen wurden nun allgemein, soziale Wohnungsprogramme
weit verbreitet. Hinzu kommen Programme, welche die Chancen der Erziehung, der schulischen Bildung, der beruflichen Ausbildung usw. weit offncn.
Aber der Wohlfahrtsstaat kann sich nicht allein mit Mitteln der Sozialleistungssysteme verwirklichen. Seine sozialen Ziele setzen neue Entwicklungen auch in
den Regelungsfeldern der Arbeit und des Einkommens, der Bedarfsdeckung
und — mitunter auch — des Unterhaltsverbandes voraus. Internalisierende und
externalisierende I.osungen geraten umfassend in Bewegung.

b

Exkurs: Die sozialpolitische Spaltung Europas

Zugleich freilich spaltet sich Europa politisch und damitauch sozialpolitisch in
'Ost' und 'West'. Osteuropa gerat unter die Hegemonie der Sowjetunion. Im
'sozialistischen' System zielen Organisation und Steuerung der Wirtschaft direkt auf eine gleiche und gerechte Verteilung der Giiter. Zu diesem Prozef^ der
Produktion und der Verteilung haben die Burger grundsatzlich als Arbeitneh229
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mer beizutragen. Ihre sozialen Bediirfnisse sind deshalb weitgehend von den Betrieben zu decken und nur die besonderen Falle der Invaliditat, des Alters usw.,
die ein Ausscheiden aus den Betrieben erzwingen, sind auf die Sozialversicherung hin zu externalisieren. Einem Mif?verhaltnis zwischen dem Einkommen
und den Preisen der Bedarfsguter wird durch deren Bindung entgegengewirkt.
Die Harmonisierung der Lohn- und Sozialkosten der Betriebe mit den Ertragen,
die sie erwirtschaften konnen, obliegt dem Plan und einem Ausgleich iiber zentrale Fonds. Giiter wie Erziehung, Bildung, medizinische Behandlung, Pflege,
aber auch Wohnungen sind grundsatzlich vom Staat bereitzustellen. Die soziale
Problematik der Befriedigung der Bediirfnisse wird so in die wirtschaftlichen
und administrativen Strukturen der Produktion und der Verteilung hinein internalisiert. Mehr und mehr wird freilich die Notwendigkeit einer spezifischen Sozialpolitik gesehen. Aber sie bleibt eingebunden in die 'Einheit der Wirtschaftsund Sozialpolitik'9
Das System hat, wie die Erfahrung zeigt, vor allem zwei bedeutsame Auswirkungen. Der hohe Grad an Internalisierung der sozialen Probleme in Arbeitsverhaltnis, Administration und politische Strukturen hinein fiihrt zu einem
hohen MaR an Disziplinierung. Und die Belastung der wirtschaftlichen Strukturen und Prozesse mit unmittelbaren sozial- und anderen politischen Zielsetzungen entfremdet sie ihrer okonomischen Funktion. Mag so das System der Ausweitung sozialer Normalitat auf moglichst viele niitzlich sein, so steht es doch
der Hebung des Niveaus dieser Normalitat und der freien Wahl des Anteils an
ihr entgegen.
Im iibrigen Europa dagegen breitete sich das Modell des freiheitlichen,
konstitutionellen Wohlfahrtstaates aus. Er belafst Arbeit und Bedarfsdeckung
grundsatzlich im System der Marktwirtschaft. Daneben bemuht der Wohlfahrtsstaat sich vermehrt darum, den sozialen Gefahrdungen, die sich in den
Problembereichen der Arbeit und des Einkommens, der Bedarfsdeckung und
des familiaren Unterhalts ergeben, durch Anderung der Rechtsregeln und durch
staatliche Interventionen entgegenzuwirken: etwa durch die Weiterentwicklung des Arbeitsrechts, durch soziale Veranderungen des Rechts der Wohnungsmiete, durch den Schutz der Verbraucher, durch den Schutz der Kinder
und Jugendlichen usw. Jedoch haben die externalisicrenden Strategien der Sozialleistungssysteme ihren besonderen Rang. Soziale Probleme auf Sozialleistungssysteme hin zu externalisieren, entscharft die disziplinierenden Zwange
vorfindlicher Lebensverhaltnisse (wie wir etwa fiir den Krankheitsfall aus der
Alternativitat zwischen Lohnausfall oder — fortzahlung auf der einen Seite und
Krankengeld auf der anderen Seite oder aus der Alternativitat zwischen Wcrkswohnungen und offentlichen Beihilfen zum Wohnungsaufwand der sozial
Schwacheren sehen konnen). Und die Methode, die sozialen Verhaltnisse durch
Umverteilung —etwa auch mittelsSozialleistungssystemezu korrigieren, schont
die wirtschaftliche Wirkung der Marktmechanismen, die etwa durch soziale
Preisbindungen beeintrachtigt wiirde. Der freiheitliche Wohlfahrtsstaat dient
9. S. Verhandlungen des XIX. Parteitags der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, Bd. 2
(1976), S. 221-233; Giinter Manz und Gunnar Winkler, Sozialpolitik, 1985; S. 10 ff.
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somit der Emanzipation. Zugleich verbindet er mit der Sorge der Teilhabe moglichst aller an der sozialen Normalitat nicht nur ein Maximum an freier Wahl
dieses Anteils, sondern auch die Chance, da(? das Niveau dieser Normalitat sich
durch wirtschaftliche Prosperitat hebt.

c

Soziale Sicherung im freiheitlichen Wohlfahrtsstaat

Die Politik muEte nun versuchen, die soziale Sicherung moglichst der gesamten
Bevolkerung zu offnen. War sie als Sozialversicherung konzipiert, die sich auf
die Arbeitnehmer konzentrierte, so mufbte sie nun Wege suchen, auch andere
Gruppen (Landwirte, andere Selbstandige, Studenten usw.) einzubeziehen. Sie
mufite versuchen, die Vorsorgefahigkeit von Personen, die sich, wie Behinderte,
nicht durch Beitrage sichern konnen, irgendwie zu substituieren. Vielfach aber
wurde es als der bessere Weg betrachtet, die soziale Sicherung aus Steuern zu
finanzieren und fur jeden Einwohner zu offnen. Dann aber bot es sich an, auch
die Leistungen zu egalisieren, zu typisieren (flat rates, demogrants). Das aber
laf>t das Bediirfnis aufier Acht, durch soziale Sicherung den individuellen Lebensstandard zu schiitzen. Und so fiihrte solche Verallgemeinerung und Typisierung zumeist zu einer Kombination allgemeiner Systeme mit individualisierenden Systemen (der Sozialversicherung, der berufstandischen Versorgung,
der betrieblichen Vorsorge, der Privatversicherung oder auch nur der individuellen Vermogensbildung), um den Gedanken einer allgemeinen und einer individuellen Sicherung gleichermafsen gerecht zu werden.
Ein anderer Weg, die Teilhabe an der sozialen Normalitat auszubreiten, ist
der, die Befriedigung gewisser Bedurfnisse aus dem Markt herauszunehmen
und durch die offentliche Verwaltung zu gewahrleisten. Auf dem Gebiet des
Unterrichts und der Bildung ist das offentliche Angebot seit langem weithin
selbstverstandlich, so dafi sich die soziale Problematik zumeist auf den Lebensunterhalt der Schiiler und Studenten reduziert. Spektakularer und seltener ist
der Schritt, die medizinische Versorgung in die Hand des Staates zu iibergeben.
Grofibritannien hat damit begonnen. Skandinavische Staaten und jiingst Italien
haben Varianten dazu cntwickelt.
Ein anderer Charakterzug moderner sozialer Sicherung ist ihre positive,
fordernde Richtung. Hatte die Geschichte mit der Armenfiirsorge 'gegen' die
Armut begonnen, hatte sie sich mit der Sozialversicherung 'gegen' die klassischen sozialen Risiken der Krankheit, des Unfalls usw. fortgesetzt, so wurde es
nunmehr der Ehrgeiz des Wohlfahrtsstaates, 'fur' den Zugang zur Normalitat,
'fur' die Chancengleichheit aller zu sorgen. Damit ist freilich eine Dimension
angesprochen, die den Bereich sozialer Sicherung eindeutig uberschreitet (wie
z.B. Programme der Ausbildungs- und der beruflichen Forderung). Trotzdem
verandert dieser Akzent auch die soziale Sicherheit. Erstens gibt er auch den
klassischen Systemen sozialer Sicherung positive, fordernde Zuge, wie sie durch
die Betonung von Vorbeugung und Rehabilitation ebenso zum Ausdruck kommen wie durch die offnung (z.B. der Krankenversicherung) fur Personen, die an
fordernden Programmen teilhaben. Zweitens entsteht ein Verhaltnis der Kom231
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plementaritat zwischen den fordernden Leistungen und den kompensatorischen Leistungen (etwa zwischen Maftnahmen der Berufsforderung einerseits
und Leistungen zur Kompensation von Invaliditat oder Arbeitslosigkeit andererseits).
Ein anderer Zug der Entwicklung ergab sich aus der Zahl der Beschadigten, Witwen und Waisen, die der Zweite Weltkrieg zur Folge hatte. Durch sie
wurden erneut auch die Kriegsopfer zu einem wichtigen Thema des Wohlfahrtsstaates. Aber der Gedanke, daf? der Wohlfahrtsstaat Schaden zu kompensieren
hat, die in der Verantwortung der Allgemeinheit stehen, weitete sich aus. Auch
die Friedensgesellschaft entdeckte das Gebot 'sozialer Entschadigung'. Die Entschadigung der Opfer von Verbrechen ist das wichtigste Beispiel dafiir.
Der Wohlfahrtsstaat konnte sich, gerade wenn er ein freiheitlicher sein
wollte, auch nicht darauf verlassen, da(? alle in den GenuE jener Sicherungen
kommen, die er fiir die typischen Biographien vorgesehen hat. Auch konnte er
sich als freiheitlicher Wohlfahrtsstaat nicht darauf beschranken, atypischen
Verlaufen durch disziplinierende Mafsnahmen entgegenzuwirken. Gerade atypischen Verlaufen mufoe er mit eigenen Sozialleistungen entgegentreten. Entsprechend der Entwicklung der Gesellschaft bekamen daher die alten Ansatze
der Armenfiirsorge und der Sozialarbeit neue Bedeutung, wurden sie als Sozialhilfe oder supplementary benefits Bestandteil der sozialen Sicherung oder als
aide social, als action sociale, als social work zu ihrer Erganzung.
Neben all dem verbesserte der Wohlfahrtsstaat auch den 'internalisierenden' Schutz der Schwacheren immer weiter, vor allem im Arbeitsrecht. Privatrechtliche lnstitutionen sozialer Vorsorge (betriebliche Alterssicherung, tarifvertragliche Kassen, gewerkschaftliche Einrichtungen, Privatversicherung, Vermogensbildung usw.) behielten ihre alte Bedeutung oder wurden neu genutzt.
Das Ergebnis ist, daf> die soziale Sicherheit heute nicht nur einen hohen
Grad von Allgemeinheit und Wirksamkeit erlangt hat. Das Ergebnis ist auch,
dafi soziale Sicherheit heute einen hohen Grad an Komplexitat erlangt hat. Das
gilt in zweifachem Sinne. Erstens ist soziale Sicherheit in sich komplex: durch
die potentielle Viclfalt von Systemen. Und sie ist zweitens einbezogen in die
Komplexitat des modernen Wohlfahrtsstaates selbst.
Bei all dem sind die nationalen Unterschiede innerhalb Europas grotf geblieben - groR hinsichtlich des Niveaus, grof? hinsichtlich der Systeme und Methoden, die angewandt werden. Doch entzieht sich das jeder einfachen Typisierung und Bewertung.

Ill

Internationales europaisches Sozialrecht

lm groEen und ganzen hat Europa gleichwohl einen Standard sozialer Sicherung erreicht, der hoher und einheitlicher ist als je zuvor in der Geschichte.
Wachstum und Konvergenz der sozialen Sicherheit haben sich aber nicht nur
auf dem Wege der Kommunikation, sozialpolitischer Informationen und Werturteile innerhalb Europas vollzogen. Vielmehr ist 'europaische soziale Sicher232
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heit' auch eine Frucht politischer, diplomatischer und rechtlicher internationaler Zusammenarbeit in Europa. Es ist notwendig, nun auch dieser Entwicklung
noch Aufmerksamkeit zu widmen. 10

1

Die Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg

Eine erste Phase internationaler Zusammenarbeit finden wir auf dem Gebiet des
Armenwesens. Die Armenfiirsorge war auf diejenigen beschrankt, die in einer
Gemeinde, zumindest in einem Staat ihre Heimat haben. Andere wurden abgeschoben. Das fiihrte zu Harten, die immer weniger hingenommen wurden. Das
zeigte sich besonders kraft in Deutschland. Die deutschen Teilstaaten waren bis
zur Griindung des Deutschen Reiches (1871) souveran. Ihre gemeinsame Geschichte und ihr Zusammenschlufi im Deutschen Bund (1815) lief? aber doch
die Praxis, daE Arme zwischen ihnen hin- und hergeschoben wurden, in besonderem Mal?e mifilich erscheinen. Somit schufen sie von 1830 an ein immer dichteres Netz von Vertragen, um die Armenfiirsorge fiir 'Landfremde' humaner zu
regeln. In der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts kam es zu ahnlichen Vertragen fiir spezifische Problemgruppen (Kranke, Geisteskranke, Kinder, Seeleute,
Prostituierte usw.) zwischen dem Deutschen Reich und fast alien seinen Nachbarn, aber auch zwischen Frankreich und der Schweiz, Belgien und den Niederlanden.
Aber auch die Vorsorge verlangte internationale Zusammenarbeit. Sie begann mit der friihesten Form der Vorsorge: dem Sparen. Vertrage zwischen
Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Italien befafs'ten sich von 1882 an
mit dem Zugang von Auslandern zu den offentlichen Sparkassen und der Mitnahme von Sparguthaben im Falle der Wanderung.
Mit der Sozialversichemng entstanden neue Bediirfnisse internationaler
Regelung. Diese Entwicklung setzt nach der Jahrhundertwende ein und greift
rasch aus. Zwei Grundtypen entstehen. Der eine Grundtyp ist die globale
'Gleichbehandlungs-Klausel', die sich zumeist in Handels-, Zoll- und Schiffahrtsvertragen findet, so zwischen dem Deutschen Reich, Italien, ostcrreichUngarn und Schweden. Der andere Grundtyp ist das differenzierte Sozialversicherungsabkommen. Das erste Muster dafiir ist das franzosisch-italienische
Abkommen von 1904. In der Folgezeit werden solche Sozialversicherungsabkommen vor allem fiir die Unfallversicherung geschlossen, weil diese sich am
intensivsten entwickelt hatte.

10. Guy Perrin, Origines du droit international de la securite sociale, Revue Franchise des Affaires Sociales, 35e annee 198 I, S. 161 e.s.; ders., Die Urspriingedes internationalen Rechtsder
sozialen Sicherheit, Vierteljahresschrift fiir Sozialrecht, Beiheft 3, 1983; Hans F. Zacher,
Cirundfragen des internationalen Sozialrechts, Mitteilungen der I.andesversicherungsanstalt
Oberfranken und Mittelfranken 1983, S. 48 ff. Altere Hinweise s. bei den Zitierten.
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2

Die Entwicklung zwischen den beiden Weltkriegen

Nach dem Ersten Weltkrieg stand das internationale Sozialrecht vor neuen Fragen. Sie waren aus den Gebietsveranderungen erwachsen, welche die Friedensvertrage mit sich gebracht hatten. Millionen von Menschen wechselten die Nationalitat. Und damit waren auch Regelungen notwendig, ob und wie sie auch
das Sozialversicherungssystem wechseln sollten.
In der Zeit zwischen den Kriegen steht dann weiterhin die Sozialversicherung im Vordergrund der internationalen Aktivitaten. Neben Unfallversicherungsabkommen kommt es mehr und mehr zu umfassenderen Sozialversicherungsabkommen.
Eine wichtige Herausforderung an das internationale Recht stellen die Leistungen an Arbeitslose dar. Die politischen Reaktionen auf das Phanomen der
Arbeitslosigkeit sind in den einzelnen Landern sehr unterschiedlich. Neben der
Sozialversicherung gibt es mehr und mehr auch steuerfinanzierte Leistungsprogramme fur Arbeitslose. Und die Arbeitslosen sind oft Auslander. Zahlreiche
Abkommen beschaftigen sich daher mit der internationalen Problematik, die
sich aus diesen unterschiedlichen Leistungen fur Arbeitslose ergibt.
SchlieKlich hatte man sich im Friedensvertrag von Versailles (1919) auch
iiber die-Einrichtung der Internationalen Arbeitsorganisation geeinigt. Um einheitliche Standards der Lebensbedingungen der Arbeitnehmer zu fordern, entwickelt die Internationale Arbeitsorganisation die Technik von Konventionen
und Empfehlungen zur Verbesserung, Harmonisierung und Standardisierung
des nationalen Rechts. Obwohl der Schwerpunkt ihrer Arbeit im Arbeitsrecht
liegt, richtet sie dabei ihr Augenmerk doch mehr und mehr auch auf die Sozialversicherung. Die Tatigkeit der Organisation ist weltweit. Aber Europa spielt
gebend und nehmend eine fiihrende Rolle.

3

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg andert sich das Spektrum internationalen Sozialrechts erneut.

a

Kriegsfolgen — Vertreibung - Flucht — Emigration — Wanderung

Zunachst bricht wieder das Thema auf, das wir schon aus der Zeit nach dem
Ersten Weltkrieg kennen: Millionen von Menschen wechseln die Nationalitat
oder das Land ihres Aufenthalts. Nur hat dieses Phanomen diesmal ganz neue
Dimensionen. Nicht nur quantitativ! Nicht nur dadurch, daf? es zunachst um
die Behebung der primitivsten Not, um die Bewaltigung von Katastrophen geht!
Eine neue Dimension liegt auch darin, daf? der sozialrechtliche Status in den
meisten der beteiligten Lander nunmehr eine wesentlich grol?ere Bedeutung hat.
Der Wechsel der Nationalitat und des Aufenthalts kann den Verlust aller sozialen Vorsorge bedeuten. Die internationale Sozialpolitik mul? deshalb die Frage
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der Substitution dieser Vorsorge im Aufnahmeland stellen. Eine neue Dimension liegt ferner darin, da(? mehr als nach dem Ersten Weltkrieg nicht nur Gebiete und ihre Bewohner die Nationalist wechseln, sondern Menschen fliichten,
vertrieben werden, wandern. Sie werden dadurch per se sozial schutzbediirftig.
Vertriebene, Fliichtlinge, politisch Verfolgte, Asylanten usw. werden und bleiben ein Thema des nationalen wie des internationalen Sozialrechts. Und je mehr
sich die Verhaltnisse normalisieren, je offener die Grenzen wieder werden, desto
mehr treten auch die alten Phanomene der 'Grenzganger', der Gast- und Wanderarbeiter wieder auf.

b

Der Wandel der internationalen Sozialpolitik

Auch die Entstehung des Wohlfahrtsstaates schlagt sich in der internationalen
Sozialpolitik nieder. Die 'soziale Sicherheit' wird auch international Bestandteil
eines auf die allgemeine Teilhabe an den Giitern der Gesellschaft gerichteten
sozialpolitischen Konzepts.
Typisch ist Art. 22 der Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte der
Vereinten Nationen von 1948:
Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft ein Recht auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch darauf, ...in den Genui? der fur seine Wiirde und die
freie Entwicklung seiner Personlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen.
Und Art. 25 derselben Allgemeinen Erklarung der Menschenrechte der Vereinten Nationen differenziert:
Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner
Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschlieBlich Nahrung, Kleidung,
Wohnung, arztlicher Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fvirsorge gcwahrleistet; er hat das Recht auf Sicherheit im Halle von
Arbeitslosigkeit, Krankheit, [nvaliditat, Verwitwung, Alter oder von anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstande.
Auch der Wandel der Methoden schlagt sich im internationalen Recht nieder.
Solange die Sozialversicherung dominierte, lief> sich der Wechsel eines Burgers
von einem System zu einem anderen —bei alien Schwierigkeiten im Detail—auf
der Grundlage regulieren, dafi die Beitragszahlungen den Zugang zu einem Leistungssystem und das MaE der Anwartschaft definierten. Aus Steuermitteln finanzierte Systeme kennen die damit verbundenen Kontrollen und Rechtstitel
nicht mehr. Wo sich die Sozialleistungen nach Wohnsitz und Bediirfnis richten,
wird schon die Gestattung des Zuzugs zu einer sozialrechtlichen Entscheidung.
Und was soli in einem Sozialversicherungssystem angerechtnet werden, wenn
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der Zuziehende aus einem Land kommt, in dem der fragliche Sicherungszweig
(etwa die Sicherung fur den Fall des Alters) aus Steuermitteln finanziert wird?
Ein besonderes Gesicht hat dieses Problem, wo nicht Geldleistungen, sondern Dienst- und Sachleistungen in Frage stehen, wie vor allem in der medizinischen Versorgung. Es ist ein internationales Problem, zu regeln, wie die Burger
fur den Fall der Krankheit geschiitzt werden, die von einem 'Krankenversicherungsland' in ein anderes 'Krankenversicherungsland' iiberwechseln. Und es ist
ein anderes Problem, dies fur den Fall zu regeln, daft der Wechsel zwischen einem 'Krankenversicherungsland' und einem 'Gesundheitsdienstland' stattfindet.
Gerade Regelungen dieser Art sind nun aber von ganz neuer Dringlichkeit.
Indem immer mehr Menschen und immer mehr Lebenslagen von Sozialleistungssystemen erfaftt werden, wird der sozialrechtliche Status zu einem immer
bedeutsameren Element des Burgerstatus, ja selbst schon des blofsen Status des
Einwohners. Und Freiziigigkeit wird wertlos, wenn sie nicht von Techniken begleitet wird, die den Zugang zum Sozialstatus des jeweils anderen Landes offnet
und gewahrleistet, dafs die Position, die das Sozialrecht des verlassenen Landes
gewahrte, im neu bezogenen Land nicht nur nicht verloren geht, sondern notfalls den Vorsorgeaufwand substituiert, an den das neu bezogene Land seine
Leistungen kniipft. Das wichtigste Beispiel: Beitragszeiten und - hohen mussen
gegen Wohnzeiten und Einkommenshohen vertauscht werden konnen und umgekehrt. Man kann von einer doppelten Konnexitatsprechen: erstens, zwischen
dem Burgerstatus und dem Sozialstatus; zweitens, zwischen der Freiziigigkeit
und der — wie ich es einmal nennen mochte — 'Konvertibilitat der sozialrechtlichen Positionen. Abstriche am sozialrechtlichen Status und seiner 'Konvertibilitat' beeintrachtigen Burgerstatus und Freiziigigkeit in einem friiher nicht denkbaren Maft. Dem allem entspricht ein grofses internationales Interesse fur die
Sozialpolitik. Die Aktivitaten der Vereinten Nationen und der Internationalen
Arbeitsorganisation bekunden dies weltweit.

c

Die europaischen Konsequenzen

Aber auch Europa mufste, wo es sich als politische Einheit darstellen wolltc, sich
auch als soziale Einheit zu integrieren suchen. So hat der Europarat in StraKburg ein differenziertes System von Konventionen und Abkommen entwickelt:
die Europaische Sozialcharta und die Europaische Ordnung der sozialen Sicherheit, mit dem Ziele, die nationalen Standards der Sozialpolitik zu verbessern,
anzugleichen und zu garantieren; das Europaische Fursorgeabkommen, das
Vorlaufige Europaische Abkommen iiber die Systeme der sozialen Sicherheit
fur den Fall des Alters, der Invaliditat und zugunsten der Hinterbliebenen usw.
Aber auch durch viele informelle Aktivitaten (Empfehlungen, Konferenzen
usw.) hat er die europaische Sozialpolitik nachhaltig gefordert.
Weit dariiber hinaus aber gehen die Europaischen Gemeinscbaften.11 Der
ll.Phillippa Watson, Social Security Law of European Communities, 1980; Gerard Lyon-
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Vertrag zur Griindung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957
hat gerade fur das Sozialrecht und durch das Sozialrecht Entscheidendes verandert. Zwar ist die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft zunachst eben dies:
eine Wirtschaftsgemeinschaft. Zwar sind deshalb die allgemeinen Auftrage und
Zustandigkeiten der Gemeinschaft zur Harmonisierung der Sozialpolitik
schwach und wurde von ihnen auch kaum wirksamer Gebrauch gemacht. Jedoch zahlt die Freiziigigkeit der Arbeitnehmer zu den Grundlagen der Wirtschaftsgemeinschaft. Das verlangt, daE der Gebrauch der Freiziigigkeit nicht zu
Nachteilen der sozialen Sicherung fuhrt. Zu den wenigen glucklichen Entwicklungen der Europaischen Gemeinschaften zahlt es, daft ein entsprechendes Regime schon 1958 — ein Jahr nach der Griindung der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft - in der Verordnung Nr. 3 des Rates iiber die soziale Sicherheit der
Wanderarbeitnehmer etabliert werden konnte. Sie wurde 1971 durch die Verordnung 1408/71 des Rates zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit
auf Arbeitnehmer und deren Familien, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und
abwandern, abgelost, ohne abgeschacht zu werden.
Die neue Dimension, die das internationale Sozialrecht damit angenommen hat, wird deutlich, bei Betrachtung des folgenden Absatzes der Verordnung 1408/71:
Die Vorschriften iiber die Koordinierung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften fur die soziale Sicherheit... sollen innerhalb der Gemeinschaft sicherstellen, dal? alle Staatsangehorigen der Mitgliedstaaten nach den innerstaatlichen Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten gleichbehandelt werden und die Arbeitnehmer und ihre anspruchsberechtigten Angehorigen unabhangig von ihrem Arbeits- oder Wohnort in den Genuf? der
Leistungen der sozialen Sicherheit konimen.

In der Tat ist es durch diese Regelungen gelungen, die Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften fur den, der Arbeit und Wohnsitz von einem Land
zum anderen verlegt, zu einer wesentlichen Einheit zu machen. Dazu hat auch
der Europaische Gerichtshof seincn Beitrag geleistet. Lafst sich die soziale Freisziigigkeit im Einzelfall nicht so herstellen, daf> Vorteile und Nachteile fur den
Wandernden sich ausgleichen, so verlangt der Gerichtshof in standiger Rechtsprechung, daS eher ein Vorteil fur den einzelnen in Kauf genommen wird, als
daR er einen Nachteil erleidet.
Aber nicht alle europaischen Staaten sind Mitglieder der Europaischen Gemeinschaften. Und das internationale Sozialrecht des Europarates, der fast alle
europaischen Lander aufierhalb des 'sozialistischen' Osteuropa umfafst, ist
nicht intensiv genug, um vergleichbare Wirkungen wie das Sozialrecht der Europaischen Gemeinschaften zu erzielen. So miissen die europaischen Staaten,
die nicht der Europaischen Wartschaftsgemeinschaft angehoren, untereinander
und mit den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft spezielle SozialCaen et Antoine Lyon-Caen, Droit social international et europeen, 1980; Bernd Schulte, Sozialpolitik in der Europaischen Gemeinschaft, Gegenwartskunde, Sonderheft 19X3, S. 81 ff.
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versickerungsabkommen.12 Fiirsorgeabkommen usw. schliefsen, um jenerdoppelten Konnexitat von Biirgerstatus und Sozialstatus, von Freiziigigkeit und
'Konvertibilitat' Rechnung zu tragen. Daraus ist ein dichtes Netz geworden, das
die meisten europaischen Staaten miteinander verbindet. Freilich ist das nichts,
was 'Europa' als ganzes betrifft, und nichts, was nur europaische Staaten gemeinsam hatten. Gleichwohl wirken die sozio-kulturellen Gemeinsamkeiten,
welche die europaischen Staaten miteinander verbinden, dahin, dafi dieses Netz
unter ihnen besonders dicht ist. Die Differenzen des politischen Systems, die
Osteuropa vom iibrigen Europa trennen, stellen aber auch insofern einen tiefen
Graben dar.

IV

Schlufsbemerkungen

Wenn auch Spuren sozialer Hilfe und Vorsorge in die friihesten Zeiten europaischer Geschichte zuriickweisen, so hebt sich jene Entwicklung, die vor etwa 200
Jahren als Ausdruck der okonomischen, sozialen, politischen und geistigen Veranderungen, die im Zeitalter der Aufklarung und des Friihkapitalismus mit den
ersten Reformen der Armenfursorge und der Errichtung von Sparkassen begann, als etwas Neues ab. In den zwei Jahrhunderten, die seither vergangen
sind, wurden die Methoden, die den Menschen Hilfe gegen Armut, Vorsorge
gegen die Wechselfalle des Lebens und schliefslich gleiche Chancen des Zugangs
zum Wohlstand der Gesellschaft bieten sollten, vervielfaltigt. Sie sind schliefilich im umfassenden Konzept des Wohlfahrtsstaates aufgegangen. Die Unterschiede in Stil und Technik der Realisierung sind von Land zu Land grofi. Sehr
viel ahnlicher sind jedoch die Wirkungen, die damit fur das soziale Befinden des
Burgers und den sozialen Zustand der Gesellschaft erreicht werden.
Politisch hat in den gleichen zwei Jahrhunderten Europa die Bildung der
Nationalstaaten eriebt, deren nationaler Egoismus zu den Katastrophen zweier
Weltkriege fiihrte. Der zweite dieser Weltkriege hat die 'Ost-West'-Spaltung
Europas zuriickgelassen Gleichwohl hat Europa daraus gelernt. Die Bemiihungen um europaische Zusammenarbeit und Gemeinsamkeit gehen so weit wie
nie zuvor in der Geschichte. Und so wesentlich die Sozialpolitik fiir die cinzelnen Staaten und ihre Burger wurde, so wesentlich wurde die international und
supranationale Sozialpolitik fiir diese europaische Zusammenarbeit.
So positiv dieses Bild ist, so kann nicht verschwiegen werden, dal? der europaische Wohlfahrtsstaat im Verlaufe der 70er und 80er Jahre in eine tiefe Krise
geraten ist. Sie hat viele Griinde. Es sind Griinde des politischen Systems und der
wirtschaftlichen Verhaltnisse. Aber es sind auch Griinde der Alterung des
Wohlfahrtsstaates. Der Wohlfahrtsstaat wurde immer komplizierter. Seine Regelungen anderten sich immer rascher. Schliefs'lich hat er seine eigenen Voraussetzungen zersetzt. Indem er immer mehr jedem nach seinen Bediirfnissen gege12. Rolf Schuler, Zwischenstaatliche und gemeinschaftsrechtliche Sozialrechtsintegration im
Vergleich, Europarecht 20. Jg., 1985, S. 113 ff.
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ben hat, hat er die Grundregel der Selbstverantwortung, von der er ausgegangen
ist, in Frage gestellt. Will er aber jedem nach seinen Bedurfnissen geben, so bestimmt entweder der Wohlfahrtsstaat die Bedurfnisse oder jeder nimmt sich
vom Wohlfahrtsstaat nach seinem Gutdunken. Auch ist das Verhaltnis zwischen internalisierenden und externalisierenden Losungen in Schwierigkeiten
geraten. Erwies sich die Trennung etwa zwischen dem Familienrecht und dem
Schutz der Familie und ihrer Mitglieder durch Sozialleistungen oder zwischen
dem Arbeitsrecht und den Sozialleistungssystemen, die Arbeitseinkommen ersetzen, zunachst als eine Vermehrung von Freiheit, zo wurde mit der Zeit daraus
auch ein Mehr an Widerspriichen. Grundlegende Wandlungen der sozialen
Wirklichkeit Ehe und der Familie haben neue Herausforderungen gebracht. Die
Veranderung des Arbeitslebens und die in ihrem Gefolge aufgetretene Massenarbeitslosigkeit haben die Wirksamkeit des Wohlfahrtsstaates elementar in Frage gestellt. So ist die soziale Sicherheit, wahrend sie in vielen europaischen Landern noch der Hebung und Ausweitung bediirftig ware, fast iiberall in Europa
ernsten Gefahrdungen ausgesetzt.
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BRIAN ABEL SMITH*

During the late nineteen-seventies and early nineteen-eighties one subject dominated all others in discussions of social policy — the 'crisis in social security'. So
long afterwards it is difficult to understand the intensity of the debate or why
this specific area was carved out for separate discussion. There is no doubt that
it was considered a major issue at the time. The documentary evidence is overwhelming. Article upon article was written about it. The expert committee on
social protection discussed it so much and with so little result that it was disbanded. Ministers debated it repeatedly in a variety of contexts. The subject was
of such pressing interest that it was even possible to call a rare meeting of Ministers of Health with this subject as its centre piece. The Economic and Social
Council gave an opinion on it to the European Parliament who in turn debated
it at length. The Commission conducted the most extensive consultation ever
mounted in the social field by calling together national round tables each of
which submitted a long report. All this was duly summarised, discussed at an
expert conference and formed the basis of get together policy statements from
the Commission.
At its simplest the problem was that social security funds could no longer
finance expenditure from their traditional sources of income. In the case of the
* Professor at the London School of Economics and Political Science, Department of Social
Science and Administration, UK.
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more rigid systems, contribution income was not keeping pace with expenditure. In the less rigid systems financed to a considerable or large extent from
taxes, parliaments were unwilling to raise the extra taxes to finance benefits at
their existing level and give the health sector the money it was demanding. Year
by year new expedients were devised to try and balance the books. Indexing
formulas were revised downwards or allowed to operate less frequently, particular benefits were abolished, cut or curtailed, persons previously exempt
from contributions were required to pay, virtually every country in the Community either raised direct charges for health services, extended the range of
charges or both. Deinsurance became the order of the day. Everybody looked
for and nobody found a long term solution to the problem which would stop it
occupying endless parliamentary time as the merits of each new expedient was
debated year after year.
The background of what was described as the crisis was generally recognised at
the time. There had been years with no economic growth and even occasional
years of negative economic growth, following a period of quite unprecedented
and steady economic expansion. It was a return in this respect to the period
between the two world wars. The result, as in the interwar period, was a vast
increase in unemployment, falling in this case disproportionately on young
people. This had a double impact on the public balance sheet —the fall in contribution and tax income from people no longer at work and the cost of providing
them with maintenance. One paradoxical reaction was the varying devices invented to lower the effective pension age in the hope of finding jobs for young
people which, while it had the effect of keeping down published figures of the
unemployed, inevitably magnified the genuine extent of joblessness and pulled
against the objective of balancing the books of social security agencies.
One of the most remarkable features of the period following the Second World
War (1945 onwards) had been the rise in social security spending from around
10 per cent of gross domestic product to as much as 30 percent in one Member
State. Instead of reacting to the largest increase in the number of pensioners ever
experienced, by holding down pensions, countries recast their pensions schemes
to make them more generous and some even reduced the age at which all pensions could be drawn. Not content with this a whole series of new benefits were
provided, often at increasingly generous levels. Countries poured money into
lavish new hospitals, expanded medical education and some issued each doctor
with what almost amounted to unlimited blank cheques to draw on societies'
resources as they thought fit. Whatever doctors wanted for their patients, they
were given. Such profligacy was justified by what was called 'clinical freedom' —
a concept which had been-carried over into this age of nearly free services. This
was the way societies chose to spend a rapidly rising proportion of their growing resources. Moreover all this took place with a remarkable consensus of the
main political parties and little public criticism. Debate was about which to do
next rather than whether to go down this road at all.
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What changed from the mid-nineteen seventies onwards? All that changed was
the rate of growth. And this check came at a time when a record number of
young people and married women were entering the employment market thus
aggravating the effect of lower growth on rising unemployment. When people
had themselves more money to spend and could buy in succession even grander
new cars, washing machines and washing up machines, replace their radios and
gramophones with music centres and go further and further afield for foreign
holidays, thea were content not just to pay more but an ever increasing proportion of their incomes for social security. It was only when growth ceased that
social security budgets came under attack. Growing unemployment was seen by
the public as the government's problem. It should not be allowed to block the
purchase of videos and home computers. Such was the underlying shallowness
of public support for social protection that it suddenly became the scapegoat of
what had become a spoilt consuming public — or at least the public with jobs.
Those with jobs hoped to benefit from pensions but not, they hoped from unemployment benefit. While questions could legitimately be asked about whether
the unemployed had really wanted to work or were being somewhat choosy
about the jobs they would take during the high levels of unemployment of the
nineteen fifties and sixties, it was only when jobs were scarce that people questioned the moral desirability of high levels of unemployment benefit lest it
should undermine the will to work or lead to the refusal of low paid jobs.
This was the origin of what came to be called the 'crisis in social security'.
This narrow definition of the problem protected other areas of public expenditure and implied one particular solution. Social security had somehow to find
an answer as a self-contained system. It was unthinkable to cut the steadily increasing expenditure on defence to find the money to support the unemployed.
National security could not be risked in the cause of social security. Marginal
farmers, and even rick farmers, presumably were believed to marshal) more
votes than the beneficiaries of social security. Nor could even the opera be left to
stand or fall on its own feet without public subsidy. No sector of public spending could be cut to subsidise social security. The option of raising employers'
contributions would have been regarded as perverse in a period of economic
recession. Indeed there was a strong lobby to lower them. Could employees be
asked to pay more, if employers could not?
Hence the pressure to solve the problem by the one route of cutting benefits
- by reducing the scope of the insurance package — thus starting to tear down
what had been erected step by step over a period of thirty years. If there were
more beneficiaries, less should go to each.
Where there was clearly bulging fat within social security systems was in those
countries where health insurance had grown up on the 'blank cheque' principle.
It took time before countries were prepared even to start nibbling at this problem. The reason for this was the prestige attached to the leading doctors of the
day. These were not, as today, the Resource Allocation doctors (RADs) who
authorise all expenditure from a fixed budget within each primary care unit.
They had not yet been invented tough in the United States some Health Main245
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tenance Organisations were moving towards practices of this kind. Nor were
they the generalist doctors, despite the fact that they were expected to be able to
recognise every disease problem. Prestige and high remuneration went to the
specialised doctors — highest of all, strangely, to those who worked with their
hands and actually did the surgical operations. It was because no one was prepared to challenge the right of individual specialists to use any amount of
national resources on any one patient, that cost containment fell on the periphery of the system. Pharmacists were hit, drug profit margins were cut and hospitals were forced to operate within arbitrary budgets. Even though these policies
failed to come to grips with the fundamental problem, this series of expedients
was not wholly unsuccessful in checking the exponential rise in health care costs
which had in evitably preceeded these measures.
But the most difficult question to answer is why countries wanted to hold down
social security spending or public expenditure in general. The failing in political
leadership seems remarkable at this distance in time. The only possible way in
which the industrialised countries could have got back on the road of rapid
economic growth was by running bold deficits in their national budgets. Moreover the social sector was the key area in which a vast number of useful jobs
could have been created thus offering directly and indirectly a solution to the
critical social problem of unemployment. After a strong lead from the public
sector, the private sector would have taken over.
Why was this option not taken? One explanation would be the rigidities of
social security financing systems. Seen in so many countries as self-financing
autonomous agencies, the political leaders of the period were extremely reluctant to breach long established principles by supplementing traditional sources
of social security income by tax resources or further tax resources even to solve
the largest crisis in social equity since the Second World War. A second explanation is that two countries had attempted to solve the problem by unilateral
action — the United Kingdom under Prime Minister Harold Wilson (1974-6)
and President Mitterand in the first year of his Presidency. Both countries had
beat a hasty retreat. Nevertheless there was the example of President Reagan
who succesfully restored growth and cut unemployment by deficit financing in
the USA. As John Killarney's recent book The Star President, Princeton, 2032
which has done so much to restore the reputation of that much maligned figure
documents, it was his conscious stroke of political genius to rename Keynesian
economics, the ogre of the Republican Party, as supply side economics and thus
present it as something different by an emphasis on a deficit caused by lower
taxes. If the Member States of the Community had acted together to create
public sector led growth it could have carried much the same weight in the
world economy as the United States.
Even if the option of heavy deficit financing was discarded because of the difficulty of ever getting the Community to act together, it would still have been
possible to allow social security budgets to continue on their upward path. This
would have made the position somewhat better. Here it appears the political
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pressures were extremely strong. People with jobs were still the majority. They
were simply not prepared to sacrifice their living standards even in the short
term to give the dignity of paid work to those without it. They were willing
neither to do this by working less for lower pay nor to pay extra taxes and contributions to bring social security budgets into balance at a much higher level of
spending. Any political party which attempted to force them to do so would
have signed its death warrant. Political action was barred by the selfishness of
the dominant employed majority.
This was not of course the way in which contemporary political leaders
presented the problem. They spoke instead about intolerable burdens of taxation, forgetting for the moment that still greater burdens had been shouldered
in the Second World War. They drew attention to the dangers of the black economy - the process by which people simply refused to pay their social dues. They
argued that intolerable wage demands were making goods incompetitive — the
process by which those with jobs created still less jobs for other people. They
even fell back on age old arguments about the damaging effects which higher
taxes and social security contributions would be bound to have on incentives to
work, forgetting for the moment that the underlying problem was that those in
work were already working so hard that there was no work left for the young to
do.
Thus the nineteen-eighties became a decade of wasted opportunity. The reserve
army of the unemployed was not used to remove the warts that disgraced affluent societies — whether it was slum housing and decaying city centres, polluted
rivers and forests rotted by acid rain, or old and disabled people with grossly
inadequate care and even less adequate social contact. But instead of creating
real jobs at normal rates of pay, the response of most societies was the tokenism
of exploiting young people in community service schemes, work experience and
training programmes on allowances far below any recognised pay scale.
To identify a 'crisis in social security' as if it was a cause rather than a consequence of the wider world economic crisis got very near to blaming its victims:
the young wanted entry to the ordinary labour market and the pay which that
market normally provided: they did not seek the substitute of unemployment
benefit and social assistance. Nor did the elderly plan to grow old at an inconvenient time for the world economy. The sick needed care, it was not their fault
that public money was seen to be needed for more munition workers rather than
more nurses.
The highest price for the failure of the OECD countries as a whole to act
altogether at the same time and in the same direction was however paid by developing countries struggling to find markets for their primary products. Product after product slumped on world markets with drastic consequences for
their balance of payments. Peasant farmers living on the margin found their real
incomes halved. Unemployment rose drastically in countries with neither unemployment benefit nor systems of social assistance. Millions were thrown into
the overcrowded informal sectors of Third World economies, forced to find
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some exiguous means of survival which inevitably some failed to do. Between
1981 and 1983 living standards in Latin America fell by about 9Ui per cent and
in Africa south of the Sahara by 11 per cent — right back to the standards of
1970.
The consequences for public expenditure were much more drastic for developing countries than for the more developed. Interest rates shot up to protect the
US balance of payments deficit and currencies were heavily devalued, thus exposing the extent to which the developing world had become indebted to the
developed. Some poor countries were forced to devote up to a third or half their
export earnings to servicing their debts. Interest payments flowed from the
poorest countries to the richest on twice the scale that aid flowed into developing countries. Never before was so much tribute rendered unto Caesar. With
their budgets loaded with the prior charge of interest payments, social programmes had to be cut. Less could be spent on education, health and social
welfare. Import restrictions drastically limited drug supplies and medical equipment. Thus many doctors in Africa were deprived of the tools to do their job and
transferred their skills to the richer nations. The chairman of the OECD Development Assistance Committee bluntly described what was happening as 'the
disintegration of rural health services'.1
Here was the real crisis in Social Security. And it was on a scale undreamt of in
the affluent societies of Europe. Moreover there seemed to be nothing their
governments could do about it. The administrative machinery for extracting
more taxes from the better off was of limited effectiveness. Higher taxes on exports would bring still greater ruin to peasant producers. To refuse to pay
interest threatened to cut the lifeline of further potential help from the rest of the
international community.
Apart from short term emergency aid when European television showed the
enormity of drought and famine in Africa, the European Community largely
ignored what was happening in the Third World as a result of failure of the
industrialised countries to restore preexisting rates of growth and thus the markets for primary products. It was recognised by international agencies that the
developing world would have to have aid to restore their damaged economies
and even to feed the growing population of Sub-Saharan Africa. But donor
government redirected their foreign aid money 'away from the poorest of the
poor countries to those developing countries in which they have greater commercial or political interests — the middle-income countries'. 2 The only help
provided came in the form of further loans from the commercial banks hoping
to make still greater profits out of the desperation of the poorest countries.
Thus with the irony of history came the great banking crash of 1988. It started
in Brazil with a popular uprising against wage controls and the removal of food
1. Organisation for Economic Cooperation and Development, Development Cooperation Review, 1984, Paris, p. 3i.
2. A.W. Clausen, Poverty in the Developing Countries, World Bank, 1985, p. 11.
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subsidies. Moreover a further drastic fall in coffee prices meant that the
country's total export earnings were insufficient even to pay its debt interest. A
new government was elected on the mandate to renounce the whole weight of
debt that overshadowed the country and make a new start on the basis of selfsufficiency. This policy was followed within days by other Latin American
countries and within a week by the main debtor countries of Southern Africa.
There was a panic run on the banks in North America and Europe and leading
banks had no option but to go into liquidation. For political reasons it was unacceptable, to Prime Minister Thatcher (UK) or President Reagan (USA) to even
contemplate the rescue of the banking system by nationalisation. The whole
basis of credit in the industrialised world had collapsed. Governments were
forced to make draconian cuts in public expenditure. Older workers who had
refused to make small sacrifices of earnings to help the young unemployed find
jobs, themselves became unemployed and faced a level of benefit which had
been halved. The young finally took their revenge on the older generation. But
the price paid by the population of the whole world during the following decade
was incalculable. By this twist of irony the phoney crisis in European social security became a real crisis on an unprecedented scale throughout the Community as elsewhere. The narrow vision and short term horizons of the political
leaders had turned a setback into ruin.
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New Technologies and Labour
Relations

ROGER BLANPAIN*

Our topic NT and Labour Relations is important, not so much from what we
know already about its impact on our daily lives in general and on labour relations in particular, today; but especially from what we do not yet know. One
cannot, especially in the area of NT, say what the future will bring; the future is
open, but is at the same time absolutely uncertain. The realities and the lessons
of yesterday and today may be inadequate and irrelevant for tomorrow.
Even the realities of today are greatly unknown. There is a lot of speculation, of guessing; there is a hardly, overall research; no overall hard facts.
This makes it even more necessary to dig further into this new world,
putting bits of information together, not only with a view of understanding the
involved phenomena better, but also with a view of trying to develop strategies,
in order to try to control our destinies, also in the labour relations area.
Change is a normal fact in life, as old as time itself, as old as man has been
creative and innovative. 'There is however no doubt that the current wave of
technological change is much more far-reaching than the earlier innovations
and certainly also more important than the innovations which attracted so
much attention, some 20 years ago, namely automation and computerisation,
which had indeed, after all, no great impact on e.g. employment as a whole, also
given the fact of course, that those innovations were introduced against a background of continuing economic growth and relatively full employment'. 1
The changes now are dramatic.
O. Clarke indicates that 'the innovations taking place stretch across such
diverse areas as factory production, communication, administration and services, weaponry and agriculture. Though the changes — and one change often
makes another possible — are many and varied, and some, such as genetic engin* University of Leuven, Belgium. Editor of the International Encyclopaedia for Labour Law
and Industrial Relations and the Bulletin for Comparative Labour Relations.
1. Clarke O., Industrial Relations and Technological Change', Sept. 1983, (roneo).

251

BLANPAIN

eering and lasers, have considerable implications, the most important for the
present purpose are undoubtedly in micro-electronics, used both in processes
and in products, and the capacity they afford for the transmission and storage of
information and for control systems. Most of these changes hinge on the capacity to imprint electronic circuits on small (less than lli cm by V2 cm) silicon
chips and the resultant ability, amongst other things, to bring down the size and
cost of computers. The chip is robust and reliable and it is sparing in use of
material and energy consumption. Application of micro-electronics makes
possible products and services which were not available before and offers reduced cost, reliability, and more easily adjustable variety in a particular range of
products. The speed of advance has been considerable (the transistor was invented in 1947, the first integrated circuit was made in 1959, and the silicon
chip microprocessor in 1971) and there has been steady cost reduction over the
years.
Not the least of the difficulties associated with the new technology for the layman is that of comprehending how it works. Once invented it was not difficult
to understand the operation of the steam locomotive, the electric light bulb, the
automobile, the gramophone, the refrigerator or the radio. It is not so easy to
understand the microprocessor: one does not actually see the circuitry on a silicon chip. Nor is it easy to grasp the full potential range of applications of microtechnology. To give only a few representative examples bearing on the world of
work, they include robotisation (the introduction of the 'steel-collar' worker)
and the computer numerically-controlled (CNC) machine tool in the workshop; computer-aided design (CAD) in the design office; word processors in the
typing services; electronic type-setting in printing; electronic news gathering
(ENG) in television services; many adaptations in postal, telecommunications,
insurance and banking services; improved stock control methods; and automatic checkouts and account debiting in distribution'. 2
New technologies are (almost) inevitable; to curb them will lead to deindustrialisation and under development; they are (most of the times) desirable since they
bring for some, hopefully for many, higher living standards, more leisure, and
less arduous and disagreeable work.
A part of the drama however is that the present wave of change is occurring
against a background of sluggish economic growth and generally high levels of
unemployment, both structural and cyclical, which are still rising, in the structural adaptation process of enterprices to the crisis.
Undoubtedly, NT do not only bring benefits; there are also costs, social
costs involved! How to see to it that costs and benefits are equitably shared?
What are those costs? What is the real impact of change on employment
and industrial relations...
NT have an impact on jobs, on number and quality of jobs, and consequently on income; there is an impact on health and safety, on working time, on
2. Clarke O., Industrial Relations and Technological Change', Sept. 1983, (roneo).
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the place of work, on control of work performance and on privacy. The question also arises whether there is an impact on collective labour relations, especially on the role of the unions! Let's consider one and another in more detail.

Impact on employment
Impact on jobs; first the number of jobs.
There is no doubt that new technologies eliminate certain types of jobs.
Two wellknown research institutes, Prognoss of Basel and Macintosh
Consultants of Luton (UK) made in 1982 certain forecasts for the Federal
Government of Germany in which they indicate that the overall economic impact on broad occupational categories would by 1990 be as follows3:
unskilled and semi-skilled workers (cleaners, postmen, telephonists, transport
and shipping, processing plant operations) — 12% = 608,000 workers;
skilled workers {with narrow range of skills) — 8% = 771,000 (office workers —
bookkeepers, accountants, administrative employees, technical draftsmen,
short hand typists and terminal operators); laboratory workers and technicians (measuring, testing and quality control functions).
In Japan studies undertaken by the Association for the Development of Dataprocessing show that in office work alone new technology has decreased the
number of office workers by 30%.
Some 100,000 robots are actually in operations in Japan, accounting for
about 80% of the world total; 24,000 new robots were introduced in 1981 as
compared with 14,500 in 1979. Kawasaki Heavy industries, the top Japaneserobot manufacturer, estimates that annual domestic demand will continue to
increase by 30 to 40% for an indefinite period. They expect that there could be
by 1990 between 1 and 2.9 million robots on Japanese assembly lines. By then
the productivity of a robot will probably double its potential (each machine
now produces as much as two workers)!
A subsidiary of the Yamazaki group produces with 12 day workers and
one night watchman as much as a traditional enterprise with 215 workers and 4
times more machines; over a period of 5 years the autorized subsidiary will have
a profit, which is 15 times higher.
The most astonishing enterprise will start shortly with Yamazaki, which
will practically telecommanded, employ 215 workers instead of 2,500 and
which production can vary from 1 to 4 with the same number of workers.
Another German study, sponsored by the Government, focused on
Volkswagen AG and reported that 1 robot in Volkswagen eliminates 3.2 workplaces per annum. From a technical point of view, a total of 35% of workplaces
with repetitive tasks (i.e. 13% of all workplaces) are currently susceptible to
being abolished through robotisation.
3.SLB (Social and Labour Bulletin, ILO), 82, 1, 20.
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Jean Jacques Servan-Schreiber, head of France's World Centre for Computer Science and Human Ressources, established in January 1982 by the
French President, indicated that by 1990,50 million in the industrialized world
will be jobless because of high technology.4
General Motors USA estimates that robots will eliminate by 1986 50% of
the assembly line jobs.
There is undoubtedly an impact on certain types of jobs, and likely, as the
OECD indicates, since NT demands new skills, unemployment will be mainly
among the young, the old, women and migrant workers.
Undoubtedly will new technology create new jobs in firms providing computer equipment, installation and advice, and certain studies indicate that those
jobs will offset job losses, thus Canadian and Danish studies.5 Also the OECD
sees different, not necessarily fewer jobs.
The already quoted German study by Prognoss and Mac Intosh indicated a
jobcreation of
+ 9% = 471,000 jobs for skilled workers (with wide range of skills) (installation, repair and maintenance; distributive trades (waiters, salesmen, commercial travellers); security functions (police, watchmen, industrial security);
+ 17% = 400,000 jobs for narrowly specialised higher technicians or university level librarians, interpreters (i.e. writers, performers), education (teachers,
social workers, religious counsellors), health and nursing services, legal and
economic counselling;
+ 2 9 % = 615,000 jobs for broadly specialised higher technicians or university
level (directors, managers, management consultants, technicians, engineers)...
It is selfevident that a number of new jobless workers will not be able to acquire
the new skills, for a number of wellknown reasons, and thus not qualify for the
new jobs. A Canadian Survey (1981), based on four case studies indicated that
the results of the introduction of NT are disturbing and can be expected to become more widespread as the costs of electronic office equipment decreases.
The cases showed that, while informatics created new work, the job creation
effect was largely confined to professional and managerial ranks where a.o.
women are a minority. One study concerning a company's head office in the
transport and communication sector indicated a sharp reduction in clerical
opening accompanied by a major demand for professional and managerial
people. Significantly, only 2 of 130 displaced clerical workers advanced to the
professional ranks. 6
Among the negative effects, a Japanese survey revealed that middle-aged
and older workers have difficulties in learning how to operate modern industrial robots and automated office equipment; when transferred from pro-

4.SI.B, 1 9 8 2 , 3 , 310.
5.SLB, 82/1, 16.
6.SLB 1 9 8 2 , 4 , 4 4 3 .
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duction lines to other departments they also find it difficult to adjust to their
new job. 7
Another element in the employment impact debate is the 'reversing business
migration' to low-cost countries. According to the German metal workers
union, IG Metall, in the F.R. Germany are the pressures to transfer production
to countries where costs are lower slowly turning. Technology has developed so
rapidly that it competes successfully with even the lowest wage. The result has
been to send many companies, especially US multinationals, back to their original locations, where they produce close to their markets. 8 A citibank study
comes to the same conclusion.9
To conclude this point there is no doubt that certain workers in certain countries or part thereof are or will loose their jobs, although others may be engaged
in 'new' jobs.
Also the content of certain existing jobs will be affected.
The Canadian case study, already referred to, indicated effects like standardisation, fragmentation and separation of job functions. 'This', the study
indicates, 'makes clerical work more boring and increasingly controlable'; 'a
lower quality of working life'.
Indeed, as Fiirstenberg indicates, technological changes often influence the
structure of work and accordingly affect workload, workstress and skills. There
is general agreement that with greater mechanisation the physical effort becomes less important the mental effort and nervous stress. Trade skills loose
weight while responsibility for machine operations and maintenance increases.
Than there will be more control functions to perform and some skilled workers
risk losing some of the freedom in the ordering and execution of tasks which has
been the hallmark of a craftsman.10
New contents of the job and related aspects will selfevidently influence
job evaluation, since their is a change in the weight of the factors and consequently influence wages — rates and structure.
New technology not only involves job design but also the organisation of
work, where there is especially a danger of individual workers being isolated
from other workers.
NT may have also an impact on health and safety.
Although NT are likely to make work lighter and cleaner and involve less
work accidents risks for health and safety are reported. There seems to be evi7.SLB 1982,4, 157.
8. SLB 82/4, 447.
9. SLB 82/3, 305.
10.'Technological Change and Industrial Relations in West Germany' in Technological Change and Industrial Relations: An International Symposium, edited by Bamber G. and Lansburgy
R. (Bulletin of Comparative Labour Relations, nr. 12, 1983), pp. 124-125, further indicated as
'Bulletin'.
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dence pointing into that direction. Again a Canadian study indicates that working with screens has effects on eyes, on sight, causes back and muscular pains
and stress. Especially those working 7 to 8 hours a day on screens were reported
suffering from burning eyes, troubled vision, weeping eyes, pain in the back,
neck and shoulders. 11 Other studies report that NT involve no more hazards
than other working methods. Also here further studies will have to be undertaken.
New technology seems likely to have three main effects on working time;
first the ability to produce more clearly entails the possibility of reducing working time. Increase in shift work seems likely to continue, to maximise return or
investment, while NT permit extended flexibility, to work at all time, leading to
extension of part-time working, which some believe to be one of the solutions to
solve unemployment.
Also the place of work seems to be flexible. Increasingly it will be possible,
particularly work involving computers, to be done at the worker's home, at his
or her terminal, yet at the same time being controlled from the workplace. A
renewed interest and object of study will have to be - like in the old days — 'work
at home', with all the consequences this entails on transport, communication,
isolation of employees, protective standards, the impact on the role of tradeunions, workers' representatives and the like. One union, nl. the Austrian White
Collar workers union has already rejected rigourously work at home for
reasons of isolation and lack of protective standards. The debate is only just
starting.

Control of performance
Another item is the increased possibilities NT provide to control job performance and even more. The control by the machine used, as e.g. in case of the
'cashier' is already a classical one; new devices are really extremely farreaching.
The French journal, Le Monde, has recently reported on a new 'magnetic
individual badge' which, when carried by the individual employee reports to a
central information unit and permits the employer to know exactly when and
where the employee went, left or entered his offices, at what time, allows to
control working-time, to whom he or she phoned, from where and how long.
This adds to fixed or mobile telecontrolled camera's, radars and the like.
These new control developments lead us selfevidently to privacy and the
impact of NT on privacy. One of the most important questions relates to which
personal data concerning the employees can be stored in the computer and the
use to be made of these data.
The NT may finally have an impact on the power relationship between management and labour, workers' representatives, trade unions and other, since NT
11. SUB 83/1, 6.
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enhance, trough easy data collection and transborder data flow, centralization
in decisionmaking, especially in MNE's, lifting decisions to levels which escape
the local actors and workers' representatives.

How to introduce change?
These impact on jobs, income, health, working-time, place of work, control of
performance, on privacy and in the area of centralization of decisionmaking
are, 1 believe, revolutionary and ask more than special attention from the industrial relations point of view.
Industrial relations systems are indeed set up in order to accomodate and
reconcile divergent interests between workers, employers and governments,
here to accomodate and reconcile conflicts, which the introduction of NT may
give rise to.
And the question then is, how to innovate, how to monitor and guide the
introduction of NT. The question is which are the most desirable ways to introduce NT? Here an important number of issues are to be dealt with, namely, to
stick to the main ones:
1. The role of the representatives of workers, including the role of experts;
2. Vocational training;
3. Employment security;
4. Health;
5. Privacy and control of jobperformance.

1

The role of the representatives of workers, including experts

The decision to introduce NT, belongs in most industrialized nations in principle to management as a part of mangerial prerogative; in some countries employees are entitled to information and consultation, leaving management the
right for unilateral decisionmaking in this area.
In the USA the general managementright to control the introduction of NT
has sometimes been limited by unions through collective bargaining agreements. In a sample of 400 major bargaining agreements 17% of them restrict
management's ability to make technological change. Of these 17%, 50% require discussion prior to institution of change. It should be recalled that the
degree of unionization — and hence the extent of collective bargaining in the
USA - is, compared to European standards, rather low. 12
In Japan, where the last 20 years, at least in the private sector, harmonous
relations exists, based amongst others on life-time employment, new technologies have been introduced with relative ease. However, in Japan, everything is
12. Wheeler H., and Weikle R., 'Technological Change and Industrial Relations in the United
States', in Bulletin, pp. 19-20.
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de facto - in practice - subject of consultation with agreement or in some cases
negotiation. So do investment decisions, decisions concerning NT need the informal consent of the (enterprise) unions. If the union says no, management will
not implement the decision, which constitutes in a sense a veto power.
Also in Sweden is the introduction of NT a matter of collective bargaining
with the local unions. Parties have the duty to negotiate, not to agree.
In F.R. Germany the works council has extensive information and consultation rights. In France a 1982 act strengthened the powers of the enterprise
committee by giving it a right to information and prior consultation on any
management plans to introduce new technologies affecting the general operations of the undertaking, where these are likely to have consequences for employment, job qualifications, pay, training and working conditions.
In the UK an important number of NTA (agreements) have been concluded some of which provide for information and consultation. For Norway the
central agreement of 1975 on computer-based systems sets the pace for a number of countries in this area. Other countries could be mentioned.
The idea seems to be that from an industrial relations point of view information
and consultation (on introduction and effects), prior to decision-making is desirable. Similar provisions are — in a sense — foreseen in the OECD Guidelines
for Multinational Enterprises and in the amended information and consultation
proposals, which lately have been issued by the European Commission and are
known as the Vredeling proposals. 13
In the area of information and consultation a number of problems arise, not
only concerning the content of the information, to whom the information
should be addressed, but also concerning the format of the information (the
information should be clear and understandable) and also concerning the
knowledge of employees' representatives to grasp the essence of the NT and the
impact upon their wages and conditions. Here the eventual role of experts (Norway, Sweden, France) should be mentioned and especially the IG Metal centre
in Germany, where Works Council Members can call for advice. The role of
experts, who could effectively help employees in evaluating NT and developing
alternative strategies cannot be stressed sufficiently. One must recognize however that there are not many such (trade union) experts available.
The problem of training of works council members or shop stewards in NT
is an issue which has already been dealt with in e.g. Norway and is currently
discussed in the aero-space industry in the USA.
Another point to be mentioned is secrecy which may, in certain cases, prevent early information.
NT decisions are often centralized decisions, taken in far away headquarters, escaping the local grip. Under the OECD Guidelines, to quote only
13. Blanpain R., The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1976-1979 an 1979-82,
Kluwer, Deventer and Blanpain R., (ed.) The Vredeling Proposal Information and Consultation
of Employees in Multinational Enterprises, Kluwer, Deventer, 1983.
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one source, MNE's headquarters should see to it that the local manager is timely
informed in order to be able to inform the local employees and that the local
manager has sufficient power to effectively consult and cooperate at local level
to alleviate to maximum extent adverse effects.

2

Vocational training

Vocational training is self evidently one of the key issues in monitoring the introduction of new technologies, thus the training of redundant workers for the
new jobs. This is foreseen in a number of collective agreements in different
countries. In the USA 20% of the agreements, containing certain restrictions on
the introduction of NT, require the employer to retrain the employees.14 But
obviously this is not an easy one. Certain people may not want, or not qualify
for the required training. More than that, one of the problems some firms are
confronted with is 'key skill' shortages. In a UK survey by te Policy Studies Institute of 1,200 manufacturing establishments no less than 46% of the firms reported shortage of skill as a problem. The most critical shortage was for engineers expert in microelectronics.

3

Employment security

Employment security is obviously in the issue. An analysis of 225 collective
agreements in the UK concerning the introduction of NT, (1982) showed that
only 67 agreements foresaw that there would be no employment loss. In many
cases workers were transfered to other jobs. Only 15 of the 17% of the 400
major agreements in the USA require the employer to make an effort to retain
employees displaced by the change. Although the long-life employment system
prevails in Japan, at least in the larger enterprises, the Nissan union (1983) concluded for the 70,000 Nissan workers, explicit — in writing — an agreement
providing employmentsecurity.
In the UK in the civil service (1983) a new 2 year agreement covering about
520000 people contains a guarantee that no compulsory redundancies will
arise from its introduction despite the Government's programme of cuts in
manpower. For the time being at least, it is anticipated that it will be possible to
re-absorb the staff concerned in other jobs through redeployment and as a result
of normal wastage. In Denmark collective agreements state that it is the duty of
management to do their utmost to ensure that the employees have suitable
alternative work. In this context the parties must agree on retraining, supplementary training, which is fully paid by the employers. In those cases where
no other alternative work is available, negotiations must be initiated. This implies that dismissals are subject to a negotiation. Many other examples could be
quoted but surely not everywhere is employment security indeed secured.
14. Wheeler H., Ibidem.
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4

Health

Also Health is a growing concern and a number of agreements have been concluded, especially in the area of screens, with exposure limited to a few hours a
day, with rest periods and the like. In other countries, e.g. Norway, detailed
legislation tackles those problems.

5

Privacy-job control

Coming to privacy one sees great concerns and a lot of measures taken. In Norway the central technology agreement of 1981 provides that no collection,
storage, processing or use of personal data shall take place without pertinent
reasons related strictly to the activity of the firm. This will be decided through
local negotiations and, if there is disagreement, referred to the national level for
decision.
In the UK steps are undertaken to ratify the Council of Europe's Convention for the Protection of Individuals with regards to automatic Processing of
personal Data (1981). Similar steps are undertaken in a number of countries,
e.g. in Germany, where a working party recently concluded that 'effective protection of employees can, in final analysis, only be secured through a legal regulation designed specifically to meet the characteristics of the employment relationship', 15
The privacy problem relates not only to the question what kind of information can be stored, but addresses also such points as, access of the employee
himself to the information, the right to correct incorrect information, the use of
the information by third parties and the like. Privacy is a subject of co-decision
between employer and employees in Denmark.
Control of job performance is not yet an explicit concern in many collective agreements. In an agreement reached on February 23, 1982 between IBM/
Italy and the Federation of Metalworkers, IBM has undertaken that methods of
access to data processing systems should in no way make it possible to monitor
workers' activity. The FLM had maintained that by means of 'personalized access' to terminals the company could register the identity of a worker, the exact
time spent at his post, his workrythm and output. This type of monitoring from
a distance is expressedly forbidden by the Italian Workers' Statute (1970).
The impact of NT on our societies as a whole and labour and labour relations in
particular is obvious and far reaching and will even be more so in the future.
Modern times are only beginning. We are only — I believe now, — seeing the tip
of the iceberg.
Those involved in industrial relations should see to it that the introduction
of NT is made in an adequate way, spreading the costs equitably, making
workers also participate in the decisionmaking and in the benefits, alleviating to
15. European Industrial Relations Review, 1983, 113, p. 14.
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the maximum adverse effects. Only under those conditions will NT be introduced with a minimum of strife and a maximum of success.
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Tussen individuele
verantwoordelijkheid en
overheidsregulering: een derde weg
voor de werknemersverzekeringen

FRANS A J . VAN DEN BOSCH*

1

Inleiding

Veldkamp's wetenschappelijke publicaties over de sociale zekerheid strekken
zich momenteel over een periode van zo'n 40 jaar uit. Aan het begin van deze
periode publicaties over onder meer beroeps- versus sociale risico's en zijn dissertatie uit 1949: 'Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale
arbeidsverzekering'. In 1986 verschenen publicaties over onder meer de 'stelselherziening'. In die tussenliggende periode heeft de sociale zekerheid een duidelijke ontwikkeling meegemaakt. Van 'sociale arbeidsverzekeringen', via volksverzekeringen naar een toenemende betekenis van het solidariteitsbeginsel en
een afnemende betekenis van het equivalentiebeginsel ('Afscheid van de verzekeringsgedachte'): van 'sociale arbeidsverzekeringen' naar sociale zekerheid.
Inmiddels lijkt deze ontwikkelingsgang evenwel een keerpunt te hebben
bereikt. De omvang van de wettelijk verplichte sociale zekerheid wordt weer
teruggedrongen, 'privatisering' van de sociale zekerheid wordt onderwerp van
discussie. De betekenis van het equivalentiebeginsel neemt, blijkens de huidige
stelselherziening, weer toe en het WRR-plan uit 1985 bevat zelfs voorstellen
voor vrijwillige inkomensdervingsverzekeringen boven het sociale minimum.
De ontwikkelingsgang van de sociale zekerheid overziende leidt tot het onderkennen van een tweetal duidelijk te onderscheiden polen. Namelijk enerzijds de
wettelijke regeling van de sociale zekerheid met een maximum aan overheidsbemoeienis en anderzijds de individuele verantwoordelijkheid, waarbij geen
plaats is voor overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid.1 Het stelsel van
sociale zekerheid bewoog zich in de hierboven aangeduide periode van 40 jaar,
* Rotterdam School of Management/Interfaculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam.
1. E.e.a. hangt mede samen met de visie op het sociaal beleid: de residuele versus de institutionele visie, Zie: H. Deleeck e.a., De sociale zekerheid tussen droom en daad, Deventer, 1980.
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lange tijd in de richting van de voortschrijdende overheidsbemoeienis met de
sociale zekerheid. Momenteel lijkt evenwel sprake van een terugtred.
Ik denk dat ik mijn gewaardeerde promotor een genoegen zal doen om in
deze bundel een bijdrage te leveren die is gewijd aan een 'derde weg' voor de
sociale zekerheid. Een derde weg: niet in de richting van toenemende overheidsbemoeienis, en ook niet in de richting van toenemende individuele verantwoordelijkheid.
De opbouw van deze bijdrage is als volgt. In paragraaf 2 wordt stilgestaan bij de
vraag naar de toekomstige ontwikkelingen in de overheidsbemoeienis met de
sociale zekerheid. Daarna wordt in paragraaf 3 aandacht besteed aan de toenemende belangstelling voor het vergroten van de verantwoordelijkheid van het
z.g. maatschappelijk middenveld voor de sociale zekerheid. Een concreet voorbeeld hiervan is het CNV-plan uit 1985 dat de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen aan de sociale partners beoogt.
Daarop wordt in paragraaf 4 nader ingegaan. Paragraaf 5 bevat de samenvatting en conclusie.

2

Toekomstige ontwikkelingen in de overheidsbemoeienis
met de sociale zekerheid

Bij een beknopte beschouwing over de toekomstige ontwikkeling inzake de omvang van de overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid past het om achterom te kijken. Daartoe zal beknopt op het groeiende aandeel — alsmede op de
recente stabilisatie daarvan — van de sociale zekerheidsuitgaven in de collectieve
sector in de na-oorlogse periode worden ingegaan. Het aandeel van de sociale
zekerheidsuitgaven in de collectieve sectoruitgaven zal daarbij als een — kwantitatieve — indicator voor de overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid worden beschouwd. Is er momenteel sprake van een keerpunt? Dat wil zeggen zal
het aandeel van de sociale zekerheidsuitgaven in de collectieve sector zich blijven stabiliseren resp. afnemen? En, gesteld dat de overheidsbemoeienis met de
sociale zekerheid zal afnemen, wat zal daarvoor dan in de plaats komen? Hierop zal in deze paragraaf beknopt worden ingegaan.
De ontwikkeling van de sociale zekerheidsuitgaven als percentage van de
collectieve sector in de periode 1955-heden laat een opmerkelijk beeld zien, zie
tabel 1. Tot en met 1975 is er namelijk sprake van een continue stijging. Dit is
niet zo verwonderlijk. Immers de periode 1957-1968 wordt gekcnmerkt door
de invoering van een groot aantal sociale zekerheidswetten, te beginnen met de
AOW in 1957. In de daarop volgende periode tot rond 1975/1976 vond vervolgens de uitbouw van bestaande regelingen (structurele verhoging van de uitkeringene.d.) plaats en werdde AAW in 1976ingevoerd. Rond 1976 komen evenwel de pogingen tot ombuiging van de groei van de sociale zekerheidsuitgaven
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in beeld. Elders ben ik daarop nader ingegaan.2 Alhoewel de sociale zekerheidsuitgaven na 1976 verder blijven stijgen, treedt rond 1983/1984 een stabilisatie
op. Sinds 1983 daalt het aandeel van de sociale zekerheidsuitgaven in de collectieve sectoruitgaven. Eenzelfde ontwikkeling is overigens waarneembaar t.a.v.
het aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen. Nadat in 1983
het aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen een maximum
van 70% bereikte, is sindsdien een daling opgetreden. Zou er sprake zijn van
een keerpunt in de overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid? Op deze
vraag wil ik hier niet dieper ingaan. Als de gestelde vraag bevestigend beantwoord zou worden, dan zou dat een, t.o.v. het recente verleden, afnemende
overheidsbemoeienis met —m.n. het bovenminimaleinkomensdervingstraject —
in de sociale zekerheid betekenen. Waarbij overheidsbemoeienis breed wordt
opgevat: onder meer in kwantitatieve zin (de tot de collectieve gerekende uitgaven) als ook en daarmee samenhangend de vermindering van de wettelijke uitkeringspercentages alsmede de uitkeringsduur. Daarmee wordt in de inkomensdervingssfeer het wettelijke traject bekort. De huidige stelselherziening is daarvan een duidelijk voorbeeld.
De vraag rijst dan wat er voor het bekorte wettelijke traject in de inkomensdervingssfeer in de plaats komt? Een drietal opties kunnen worden onderscheiden. Een al geruime tijd in de belangstelling staande optie is privatisering.
In het geval dat zulks gepaard gaat met individuele beslissingsvrijheid inzake al
dan niet afsluiten van — t.o.v. het wettelijke traject - aanvullende regelingen kan
als recent voorbeeld op het WRR-plan uit 1985 worden gewezen. Individuele
verantwoordelijkheid is dan in de plaats van overheidsbemoeienis gekomen.
Aan de hieraan verbonden aspecten heb ik elders een uitvoerige beschouwing
gewijd.3 Een tweede optie is het op semi-collectieve wijze afsluiten, bijvoorbeeld
via CAO's, van aanvullende sociale zekerheidsregelingen. In deze optie wordt in
belangrijke mate overheidsbemoeienis vervangen door bemoeienis van de
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Aan de hieraan verbonden
problemen, zoals het feit dat de huidige stelselherziening 'aanvullingsonvriendelijk' is, is reeds een uitvoerige publicatie van het Nederlands Genootschap
voor Sociale Zekerheid gewijd.4
Een derde optie is van meer recente datum: het CNV-Plan. s Dit Plan behelst de overdracht van de verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen aan de sociale partners. In zekere zin staat deze derde optie daarmee
enerzijds haaks op de eerste optie en anderzijds ligt de derde optie in het verlengde van de tweede. Het WRR-Plan en het CNV-Plan geven een principieel verschillend antwoord op de afnemende overheidsbemoeienis m e t - m.n. het bo2. Zie: F.A.J, van den Bosch, Naar een samenhangend beeld van de sociale zekerheid, de Financiele Nota Sociale Zekerheid, Sociaal Maandblad Arbeid, p. 374-382, 1985.
3. F.A.J, van den Bosch, Naar nieuwe waarborgen voor sociale zekerheid, Economisch Statistische Berichten, p. 916-926, 1985. Zie m.n. ook de kritische beschouwing inzake de financieeleconomische aspecten en dynamische effecten van de invoering van een basisinkomen.
4.J.A.H. Bron e.a., Privatisering van de sociale zekerheid, Den Haag, 1986. Zie m.n. de bijdrage van W.J.P.M. Fase.
5. Zie CNV, Discussienota vakbeweging en werknemersverzekeringen, oktober 1985, Utrecht.
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venminimale gedeelte — de sociale zekerheid. In het WRR-Plan komt de individuele verantwoordelijkheid voor het bovenminimale traject (middels de zogenaamde vrijwillige inkomensdervingsverzekering) in de plaats van overheidsbemoeienis. In het CNV-Plan komt de verantwoordelijkheid van de sociale partners in de plaats van overheidsbemoeienis. Het CNV-Plan is daarmee een voorbeeld van een poging om de invloed van het maatschappelijk middenveld op de
sociale zekerheid te vergroten. Alvorens nader op het CNV-Plan in te gaan zal in
de volgende paragraaf een aantal opmerkingen over de relatie tussen het maatschappelijk middenveld en de sociale zekerheid worden gemaakt.

3

Het maatschappelijk middenveld en de sociale zekerheid

Er wordt weleens gesteld dat: 'de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland, de geschiedenis van de uitvoeringsorganisatie is'. 6 Dat is ook niet zo
verwonderlijk. In die reeds lange geschiedenis van de sociale zekerheid is voortdurend getracht een naar tijd en plaats verantwoorde oplossing — of misschien
ook wel compromis — te vinden voor het vormgeven van de betrokkenheid resp.
verantwoordelijkheid van zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld bij de sociale zekerheid. De betekenis van het maatschappelijke middenveld is bij de uitbouw van de verzorgingsstaat — en bij een van de belangrijkste
onderdelen van de verzorgingsstaat, het stelsel van sociale zekerheid — evenwel
sterk verminderd. De huidige herbezinning op de verzorgingsstaat en daarmee
tegelijkertijd op de sociale zekerheid betekent dan ook tevens een herbezinning
op de betekenis van het maatschappelijk middenveld voor de sociale zekerheid.7
Bij zo'n herbezinning spelen overigens verschillen in maatschappijvisie — en
daarmee samenhangende verschillen in opvattingen over de betekenis van het
maatschappelijk middenveld - tussen de christen-democratische, liberale en sociaal-democratische stroming een belangrijke rol. Hierop zal niet verder worden ingegaan.8 Volstaan wordt met erop te wijzen dat in het recente Regeerakkoord bij de schets op hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch en hnancieel beleid 1987 t/m 1990 ten aanzien van de sociale zekerheid wordt gesteld: 'De overheid zal zo spoedig mogelijk met de sociale partners afspraken
maken over een principe-overeenkomst inzake de overdracht van de werknemersverzekeringen'.9 Dit voornemen duidt in ieder geval op een hernieuwde belangstelling voor het betrekken van het maatschappelijk middenveld bij een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid.
6. Op grond van bijvoorbeeld G.MJ. Veldkamp, lnleiding in de sociale zekerheid, deel I, Deventer, 1978, E.B.F.F. Baron Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale
verzekering, Haarlem, 1930 en, meer recent, de publicities van het N.G.S.Z. (overde Haalbaarheid van veranderingen in de sociale zekerheid) is daar zeker aanleiding toe.
7. Zie ook A.I.. den Broeder, Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid, p. 24.V246, Deventer,
1986.
8. Zie recentelijk hierover: W.A. Sinninghe Damste, in: J.A.H. Bron, op. cit., p. 89-108.
9. Zie Regeerakkoord, Tweede Kabinet-I.ubbers, Den Haag, 1986, p. 19.
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Een ander aanknopingspunt om de toekomstige betekenis van het maatschappelijk middenveld in het kader van de sociale zekerheid te taxeren is de
recente ontwikkeling in de arbeidsverhoudingen. Deze worden gekenmerkt
door een onmiskenbare ontwikkeling in de richting van decentralisatie. Het meso- en micro-niveau komen weer in de belangstelling. Bij de onderhandelingen
over de arbeidsvoorwaarden is het zwaartepunt van het macro- naar het meso(bedrijfstak) en microniveau (arbeidsorganisatie) aan het verschuiven. In de arbeidsverhoudingen komt weer meer aandacht voor pluriformiteit in arbeidsvoorwaarden e.d. Binnen de vakbeweging zelf is deze trend ook duidelijk waarneembaar, en wordt e.e.a. versneld door het probleem van de dalende organisatiegrond van werknemers. Bedroeg de organisatiegraad in Nederland in de jaren vijftig namelijk nog zo'n 40%, de rond 1980 ingezette daling heeft er inmiddels toe geleid dat de organisatiegraad momenteel ca. 29% bedraagt. 10 Om dit
getij te keren vindt binnen de vakbeweging een drastische herbezinning plaats.
In die herbezinning speelt het zoeken naar initiatieven die positief uitwerken op
de ledenwerving en ledenbinding vanzelfsprekend een belangrijke rol. Dat in dit
verband voor de vakbeweging het vergroten van hun invloed op de werknemersverzekeringen in principe een interessante optie kan zijn, is denkbaar. 11
Voor de vakbeweging zou daarmee namelijk een belangrijk, en voor de leden
herkenbaar, onderhandelingselement bijkomen. Vanuit werkgeversorganisaties zal ongetwijfeld eveneens belangstelling bestaan voor het terugdringen van
de overheidsinvloed op de werknemersverzekeringen en het uitbreiden van de
invloed van de sociale partners. De mogelijkheid tot het creeren van meer pluriformiteit in de werknemersverzekeringen, al naar gelang de mogelijkheden per
bedrijfstak, zal vanuit werkgeversgezichtspunt van groot belang worden geacht. Recente ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen, de reeds gesignaleerde decentralisatie-tendens, versterken dit belang.
In de bovenstaande beschouwing is aan de orde gekomen dat zowel recente ontwikkelingen in het overheidsbeleid, blijkens het Regeerakkoord, als de decentralisatie-tendens in de arbeidsverhoudingen de invloed van het maatschappelijk middenveld, hier voorhands beperkt tot de werknemers- en werkgeversorganisaties, op de sociale zekerheid kunnen doen toenemen. In de volgende paragraaf zal vanuit dit kader meer concreet op het CNV-Plan worden ingegaan.

4

Het CNV-Plan inzake werknemersverzekeringen

In deze paragraaf wordt eerst beknopt op de achtergrond van het Plan ingegaan
en wordt vervolgens een beschrijving van het Plan gegeven. Daarna worden een
aantal knelpunten gesignaleerd en wordt ingegaan op enkele actuele ontwikkelingen.
10. Zie CBS, Statistiek van de vakbeweging, 1985, tabel 10.
l l . Z i e bijv. de bijdrage van W. van Voorden in: F.G. van den Heuvel e.a., Sociale zekerheid
en arbeidsverhoudingen, Den Haag, 1984.
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In de jaren zeventig werd in toenemende mate het stelsel van sociale zekerheid
betrokken bij het te voeren sociaal-economisch beleid. Inkomenspolitieke overwegingen speelden daarbij de hoofdrol, met name bij de premievaststelling van
de sociale verzekeringen. Dit betekende een vergaande overheidsbemoeienis
met de sociale verzekeringen, die in de begin jaren tachtig uitmondde in onder meer aanzetten tot stelselherziening en verlaging van de uitkeringspercentages. De overheidsbemoeienis met de sociale verzekeringen — waaronder de
werknemersverzekeringen - had daarmee een na-oorlogs hoogtepunt bereikt.
Dat de vakbeweging zulks met lede ogen heeft aangezien behoeft nauwelijks
betoog. De vakbeweging heeft de werknemersverzekeringen immers steeds als
arbeidsvoorwaarden beschouwd. Tevens is het feit van belang dat enerzijds de
vakbeweging zich lange tijd tegen de overheidsingrepen verzette en met name
tegen de stelselherziening, maar dat het anderzijds vanuit de vakbeweging ontbrak aan een duidelijk alternatief voor de overheidsbemoeienis. 12 Met het eind
1985 gelanceerde CNV-Plan kwam hieraan een einde. Het Plan beoogt namelijk enerzijds een alternatief te bieden voor de stelselherziening. Anderzijds
wordt met het Plan de primaire verantwoordelijkheid van de sociale partners
voor de werknemersverzekeringen hersteld.
Het CNV-Plan heeft met name betrekking op drie van de vier werknemersverzekeringen: de Ziektewet (ZW), de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloosheidswet (WW). De vierde werknemersverzekering, de Ziekenfondswet, wordt in het Plan buiten beschouwing gelaten. Tabel
2 verstrekt enige kwantitatieve gegevens over het jaar 1984. Qua aantal uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigen deze drie werknemersverzekeringen
ruim een derde van het totaal aantal uitkeringsgerechtigden in het kader van de
inkomensvervangende sociale verzekeringsuitkeringen. Het aandeel van de sociale verzeker'mgsuitgaven bedraagt ca. een kwart, terwijl het aandeel in het
(ongewogen) totale premiepercentage sociale verzekeringen ongeveer een derde
bedraagt. E.e.a. illustreert dat het CNV-Plan in kwantitatieve zin op een substantieel deel van de sociale verzekeringen betrekking heeft.
De kerngedachte van het CNV-Plan is de sociale partners weer zelf verantwoordelijk te maken voor de werknemersverzekeringen. De wijze waarop zulks
dient te geschieden wordt in hoofdlijnen in het Plan uiteengezet. De huidige
ZW, WAO en WW dienen daartoe te verdwijnen. In plaats daarvan komt een
soort kaderwet: 'Wet op de Werknemersverzekeringen'. Daarin dient de overheid onder meer de verplichte deelneming van bedrijven te regelen, de formele
eisen waaraan de — slechts landelijke - werknemersverzekeringen dienen te voldoen etc. In het Plan wordt gewezen op de vergelijkbare rol die momenteel de
Wet op de Verplichtstelling van Bedrijfspensioenregelingen en de Pensioen- en
Spaarfondscnwet op het terrein van de pensioenregelingen spelen. Het ligt niet
in de bedoeling van het Plan dat in de Kaderwet zaken als de uitkeringshoogte,
uitkeringsduur, uitkeringsvoorwaarden e.d. wettelijk worden vastgelegd. In
een Sociale Verzekeringsraad nieuwe stijl (zonder kroonleden) beslissen de sociale partners daarover.
H.Afgezien van de bij SER-advies van 1984 inzakc dc stelselherziening voorgestelde 'varianten'.
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Hierna zal aan de hand van de vijf structuurkenmerken van een stelsel van sociale zekerheid meer concreet op het Plan worden ingegaan:
De Personenkring: het Plan beperkt zich tot de werknemers. Overigens is
niet duidelijk in hoeverre hieronder, op termijn, eveneens de werknemers in de
overheidssector zouden gaan vallen.
De prestaties: de hoogte en duur van de prestaties alsmede de voorwaarden waaronder deze worden verstrekt worden tot de verantwoordelijkheid van
de sociale partners gerekend. De gedachten gaan uit naar een loongekoppelde
uitkering van 70%. In het Plan wordtexplicietgestelddater een duidelijke relatie tussen de betaalde premie en de uitkering dient te zijn.
De financiering: de langdurige uitkeringen (WW en WAO) worden gefinancierd door middel van uniforme, landelijke premies. Bij de kortdurende uitkeringen (u.h.v. ziekte en werkloosheid tot 8 weken) vindt premiedifferentiatie
plaats. E.e.a. betekent dat t.a.v. de financiering in grote lijnen de huidige systematiek wordt gevolgd.
De uitvoeringsorganisatie: deze berust bij de bedrijfsverenigingen. In het
Plan wordt tevens gewezen op de noodzaak van meldingskantoren van vertegenwoordigers van de vakbeweging op plaatselijk en regionaal niveau.
Het toezicht: dit wordt door de Sociale Verzekeringsraad nieuwe stijl uitgeoefend. De door de Sociale Verzekeringsraad vastgestelde regels kunnen alleen worden gewijzigd indien daarover op centraal niveau tussen de sociale
partners overeenstemming bestaat. 13
De bandbaving: de bestaande beroepsgang (Raad van Beroep, Centrale
Raad van Beroep) wordt gehandhaafd.
N.a.v. het bovenstaande een viertal opmerkingen. Op de eerste plaats lijkt het
Plan qua model-orientatie meer kenmerken van het verzekeringsmodel dan van
het voorzieningsmodel te hebben. Met name het terugdringen van de overheidsinvloed, het aanscherpen van het equivalentiebeginsel en de vormgeving van de
uitvoering en het toezicht duiden daarop. Op de tweede plaats wil ik op het
belangrijke probleem wijzen van wat in de kaderwet moet worden opgenomen
en wat niet, d.w.z. de wettelijke vormgeving van de overheidsbemoeienis.14
Wordt teveel vastgelegd dan is het onderscheid met de huidige situatie gering.
Wordt daarentegen te weinig wcttelijk vastgelegd dan dreigt het gcvaar dat er
onvoldoende instrumenten zijn om het voor een sociale verzekering noodzakelijke solidariteitselement af te dwingen. Moet bijvoorbeeld het uitkeringspercentage, of de minimale hoogte daarvan, wcttelijk worden vastgelegd?15 Of
moeten de sociale partners in de Sociale Verzekeringsraad hierover beslissen?
Dit brengt mij op mijn derdeopmerking. Naasthet vormgeven van de wettelijke
invloed van de overheid is eveneens een belangrijk probleem op welke niveau s
13.Zie A. Molendijk, Het stelsel van sociale zekerheid, E + M, mei 1986, p. 10-11.
14.Zie meer in het algemeen hierover: E.P. de Jong, Centralisatietendenzen in de sociale verzekenngswetgeving? S.M.A., p. 175-180, 1986.
15. Hieromtrent verschillen de opvattingen binnen de FNV en het CNV; Zie bijv. H. Muller in
FNV-Bulletin, juni 1986, die stelt dat: 'essentiele zaken moeten volgens de FNV in de wet vast
liggen. Daarbij gaat het in ieder geval om de hoogte en de duur van de uitkering' (p. 12).
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de sociale partners hun verantwoordelijkheid gaan invullen: meer op centraal
of macro-niveau, dus in de Sociale Verzekeringsraad, of meer decentraal op meso- of micro-ni veau ? Te verwachten valt dat hierover de werkgeversorganisaties
(meer decentraal) duidelijk anders zullen denken dan de werknemersorganisaties (meer centraal). Zie hiervoor mijn eerdere opmerkingen over de recente ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen. Ook voor dit probleem geldt mijnsinziens dat t.b.v. de vormgeving van het noodzakelijke solidariteitselement in de
verzekeringen de beslissingsbevoegdheid van de Sociale Verzekeringsraad, dus
het macro-niveau, substantieel zal zijn.
Bij de discussie over het Plan kan een tweetal invalshoeken worden onderscheiden. De eerste, meer principieel georienteerde, invalshoek stelt de basisfilosofie
aan de orde: sociale partners verantwoordelijk maken voor de werknemersverzekeringen. Bij de tweede, meer pragmatisch georienteerde, invalshoek staat de
invoering van het Plan 'in de praktijk' centraal, de daarbij te onderkennen problemen e.d. Alhoewel beide gezichtspunten (uiteindelijk) niet los van elkaar bezien moeten worden, is de kans dat de discussie over het Plan in een patstelling
geraakt niet denkbeeldig. In dit verband is het recente initiatief, om voor een
werknemersverzekering een case studie te verrichten, waardevol. 16 Daarbij is
gekozen voor de Ziektewet. Ongetwijfeld is daarmee voor die werknemersverzekering gekozen, die, in het kader van het Plan, relatief bezien de minste problemen zal opleveren. Zo is er bij een uitkering in het kader van de Ziektewet
nog duidelijk sprake van een band tussen de uitkeringsgerechtigde en de onderneming, betreft het bij de Ziektewet een kortdurend risico en wordt dit risico,
anders dan bij langdurige arbeidsongeschiktheid en werkloosheid, niet duidelijk mede door economische factoren bei'nvloed. Overigens biedt in dit verband
de Ziektewet als case studie een goede mogelijkheid om de rol die de sociale
partners kunnen spelen bij het vergroten van de op preventie gerichte sociale
verzekeringen in beeld te brengen.17 De werknemersverzekeringen tegen langdurige risico's van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid zullen daarentegen
meer (invoerings-)problemen opleveren.

5

Samenvatting en conclusie

Onder invloed van economische en sociale ontwikkelingen bevindt de sociale
zekerheid zich momenteel op een keerpunt. Na een lange periode van toenemende overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid lijkt nu een periode aan te
breken waarin eerder sprake zal zijn van een afnemende overheidsbemoeienis.
Wat komt voor deze afnemende overheidsbemoeienis in de plaats? Naast toenemende individuele verantwoordelijkheid voor eigen 'economische' zekerheid —
16. Zie een artikel over het CNV-Plan in Vrij Nederland, jaargang 47, p. 9, 14 juni 1986.
17. Zie ook: F.A.J, van den Bosch, C. Petersen, Aspecten van ziekte en arbeidsongeschiktheid
in het stelsel van sociale zekerheid, hoofdstuk 9, Deventer, 1983.
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d.m.v. individuele inkomensdervingsverzekeringen — biedt toenemende verantwoordelijkheid van het maatschappelijk middenveld voor de sociale zekerheid
een 'derde weg'. Zowel recente ontwikkelingen in het overheidsbeleid als in arbeidsverhoudingen wijzen erop dat de belangstelling voor deze 'derde weg' toeneemt. Het CNV-Plan Werknemersverzekeringen is een concreet voorbeeld in
die richting, waarbij de verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen aan de sociale partners wordt overgedragen. In dit artikel is het Plan beknopt besproken en zijn een aantal problemen gesignaleerd. Niettemin lijkt dit
Plan een belangwekkende bijdrage in de discussie over de Stelselherziening, die
ook na de huidige stelselherziening ongetwijfeld zal doorgaan, waarvan de merites van dit Plan nader moeten worden onderzocht. Door de overdracht van de
verantwoordelijkheid voor de werknemersverzekeringen aan de sociale partners, wordt de sociale zekerheid meer met de arbeidsvoorwaarden verweven.
Daarmee kan in ieder geval de weg naar meer op preventie gerichte sociale verzekeringen worden ingeslagen. En alleen dat is al een uiterst belangrijk winstpunt en een waarborg voor zekerheid.18

Tabel 1

Sociale zekerheidsuitgaven, collectieve sector en nationaal inkomen, 1955-1986

1955 '65
1. Sociale zekerheidsuitgaven x f l mid"
2. Uitgaven collectieve sector x f l mid
3. Sociale zekerheidsuitgaven als percentage van
de collectieve sector (%)
4. Collectieve sector als
percentage van nationaal inkomen (%)

'75

'80

'83

'84

'85

'86

111

112 112b 112b

2

10

52

90

10

28

115

195 238

243 250

254

20

36

45

46

47

46

45

44

37

45

58

64

70'

69

68

67

a. Exclusief de niet onder de definitie van de collectieve sector vallende pensioenverzekeringen.
b. Lasten regelingen overheidspersoneel geschat op niveau 1984.
c. In de periode 1955-1986 heeft het aandeel van de collectieve sector in het nationaal inkomen in 1983 een maximum bereikt van 70,2%.
liron:
Berckend op basis van Miljoenennota 1986 en Financiele Nota Sociale Zekerheid 1986.

18.Zie G.M.J. Veldkamp, De opportuniteit van de zogenaamde 'stelselherziening', SMA, p.
96-102, 1986 en F.A.J, van den Bosch, Naar nicuwewaarborgen voor sociale zekerheid, Economisch Statistische Berichten, p. 916-926, 1985.
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Tabel 2

Enkele gegevens inzake de onder het CNV-Plan vallende werknemersverzekeringen, 1984

a. Volume
(x 1000 personen)
b. Uitgaven
(X (1 mid)
c. Wettelijke premie (%)
— aandeel werknemers
— aandeel werkgevers

Ziektewet
(ZW)

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverz. (WAO)

Werkloosheidswet
(WW)

231 J

540

98

6,8
6,26
1,00
5,26

7,1
7,25
6,65
0,60

3,3
3,35
2,90
0,45

a. Aantal uitkeringsdagen gedeeld door 261.
Bron:
Financiele Nota Sociale Zekerheid 1986, Den Haag, 1985.
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Warranty Function and Financing
Function as Principles to Fund
Pension-Schemes

M A R I O A. C O P P I N I *

The Author recalls the reasons that justify the introduction of warranty systems
and their corresponding premiums.
He then proposes a formal definition of the financing level and presents
some simple relations which link the premiums in question the warranty level
and the financing level.
The case of constant premiums is also discussed.
Finally, some numerical examples will presented to show the influence of
dynamic conditions.
1. I have already undertaken a critical examination of the traditional capitalization systems of pension funds (i.e. the constant average premium) in order to
make clear the inconsistencies which occur when heavy increments are made on
salaries due to reasons that are either monetary, real or both (dynamic conditions). I then introduced a new principle for the financial equilibrium 'the warranty systems' more adaptable to the management of pension funds rather than
those traditional ones.' In this paper 1 propose a formal definition of the financing level and show the links between this level, the premium and the warranty
level.
2. The choice of a system of capitalization (full or partial) has meaning when it
is possible to predict, however long-dated, a rate of investment earnings, on the
accumulated capital which guarantees the reserves, higher of the rate of
monetary devaluation.
The reserves, in pension funds based on capitalization, carry on two
separate functions:
* Universita di Roma, Italia.
1. M.A. Coppini New Considerations of financial systems of pension funds management Transaction of the 20th I.C. A. Tokio 1976 and Warranty Systems: applications and comparisons with
traditional Systems Transactions of the 21st l.C.A. Zurigo, 1980.
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- the financing function, which consists of helping with interest to reduce the
premium, especially in a 'regime' situation (that is in the case where the
demographic-financial structure of the fund is completely developed);
- the warranty function, which can be considered fully accomplished when, in
the case of cessation of the pension fund, it is possible to pay to pensioners
the capital value of their respective pensions and - to those still working the reserves based on individual premium (which depend on age of entry),
i.d. the reserve which, paid to private insurance company, allows for the
fulfillment of all expectations for each individual, in the case where they pay
the remaining premiums (without other adjustment to the benefits due to the
general variations of salaries).
3. In order to define the warranty premiums let us fix the levels g;'„ and gg, ( ^ 0)
which refer respectively to the reserves of the active persons v° and of the pensioners vj, at time m - o.
Indicating with O „, the yearly costs for the payment of the benefits, with s,„
the salaries, the equation of equilibrium for year m, m + 1 will be:
1. S,„P„, + im_r[gmVm + gmV„] = 0,„ + g;U,V;U, - g;;,V;;, + gS,+ 1Vs,+ , - gpVj,
were i,„ _, is the rate of investment for the year m, m + 1, in the hypothesis that
reserves are invested, on the average, T years ago. 2
The warranty premium will therefore come from the statement:
2. p . = O „• + gn,. , V ; : , . . - ( ! + i- - ,)g„,V;I, + gS,. ,Vg,., - (1 - im - ,)g£.Vg.

s,„
p

Note that the reserves V and V are used here according to the definition supplied in 2, and calculated without taking into account the dynamic effects and
therefore made on the basis of individual premiums and actuarial present values
calculated by a constant rate i.
4. We suppose, for simplicity, g;'„ = g;;, = g„„Vn, + Vj, = V„,
P,„ = 2 ^
S

b,„ = X ?

= 1 + 6,„

b

«<> • = 1 + ft

&!^i = 1 + 7,„

(7™ - O)

where P „, is the pay-as-you-go premium.
We have now, recalling 2.
3. P» = P„, + g„,bj(l + (3J(1 +

Tm )(l

+ 5 J - (1 + i,„7)]

2. We may omit the interest for the sums S„,P5, and O m without pratical error, because of the lag in
investments and payments.
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4. ym = g,„P,„(l ~ i..-,) ~ (Pm ~ P5.) _ l
gmb„,(l + 0 J ( 1 + 5 J
Then:
— if g„, and y„, are given, we have the premium p* for the year m, m + 1, that
guaranties at m + 1 - 0 the level g,„,, = gn, (1 + 7,,,)
- if g,„ and pf„ are given, we obtain 7,,, and thus gm +, - g,„
<
5. We can say that the reserves have a positive financing function if.
A,„ = gmVmim_, - g r a VJ(l + A„)(l + 7n,)(l + SJ - 1] > O

v,„ > o
i.e. when, in the year m, m + 1, a part of benefits 0 „, is paid with a part of the
interests of the reserves (exceptionally with the decrease of the reserves).
We define the financing level f„, as follows.
5. f,„ = An. = g A , [ d + ! , „ - , ) - (1 + g j ( l +7n,)d +5-)]
o,„
P„,
f,„ > o
<
We have also:
6

7m = gl„b,„(l

+ Jn.-,) ~ P J . - 1

g,„b,„(l + /3,„)(1 + 6 J
Then if f,„ and g,„ are given we obtain 7,,,; for the formula 3, it is
7. P* = P„,(l -

fj

and we obtain P«,; finally formule (7) gives f,„, if Pj;, and P „, are known.
Formulas 6 and 7 are able to define a 'financing system', in which, yearly, premiums pay only a part of benefits;3 the other part is paid with the interest of the
reserves.
Of course for the first period (20-30 years) it needs to take f„, < O; but in
some cases is possible to obtain, for giving m, ym < O.
7. The following examples are based on a pension fund that gives pensions for
invalidity and old age at 60 years.
Pensions are proportional to the last wage and equal to the number of years
of work multiplied by 0,02.
The economic assumptions are:
3. For a similar principle see Minehiko Watanabe An actuarial Method for Determination of
the contribution in a Pension System. Transactions of 22nd International Congress of Actuaries Sydney 1984.

275

COPPINI

m

<5„,

•n.

3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

0,0409
0,0428
0,0447
0,0474
0,0522
0,0560
0,0939
0,1318
0,1697
0,2000
0,1737
0,1527
0,1100
0,0816
0,0560

0,0576
0,0592
0,0608
0,0632
0,0672
0,0704
0,1024
0,1344
0,1664
0,1920
0,1720
0,1520
0,1160
0,0920
0,0704

i„, -

HI

0,0568
0,0576
0,0584
0,0592
0,0592
0,0632
0,0672
0,0704
0,1024
0,1344
0,1664
0,1920
0,1520
0,1160
0,0920

I,,, - 1

0,0560
0,0576
0,0592
0,0614
0,0656
0,0691
0,0896
0,1216
0,1536
0,1818
0,1800
0,1600
0,1224
0,0968
0,0742

These are the values for P ,„ and b,„:

3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
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0,0226
0,0369
0,0532
0,0810
0,1339
0,1910
0,2483
0,3025
0,3489
0,3812
0,4000
0,4159
0,4238
0,4245
0,4245

0,57
0,91
1,26
1,80
2,67
3,53
4,23
4,86
5,24
5,52
5,67
5,82
5,89
5,90
5,90

0,74
1,08
1,43
1,98
2,84
3,68
4,35
4,94
5,31
5,55
5,70
5,83
5,89
5,90
5,90
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Tabl.

Warranty premium (pK), financing level (f) - Warranty level (g) - 1
Interest rate

years
7

=

10

T

=

2

m

PS,

L

PS.

fm

3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

0,1909*
0,2007*
0,2135 *
0,2483*
0,2941
0,3240
0,4925
0,6914
0,7834
0,7755
0,4765
0,1977
0,1763
0,2219
0,2125

-7,4469
-4,4011
-3,0132
-2,0654
-1,1964
-0,6963
-0,9835
-1,2856
-1,2453
-1,0548
-0,1915
0,5235
0,5839
0,4773
0,4994

0,1909
0,2007
0,2125
0,2443
0,2770
0,3032
0,3978
0,4426
0,5151
0,5139
0,3995
0,3839
0,3507
0,3350
0,3173

-7,4469
-4,4011
-2,9944
-2,0160
-1,0687
-0,5874
-0,6021
-0,4631
-0,4764
-0,3617
-0,0013
0,0747
0,1723
0,2108
0,2525

m
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Tab 2. Warranty premium (px), warranty level (g), financing level (f) Increasing warranty level
Interest rate

years
7 = 10

7 = 2

m

PS.

gm + l

L

PS,

gn, . 1

f„,

3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80

0,1121*
0,1277*
0,1456*
0,1825*
0,2401
0,2896
0,4235
0,5813
0,6711
0,6912
0,4886
0,2876
0,2598
0,2851
0,2658

0,515
0,525
0,535
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,675
0,700
0,725
0,750
0,800
0,850
0,900

-3,9602
-2,4607
-1,7368
-1,2531
-0,7931
-0,5162
-0,7056
-0,9217
-0,9235
-0,8132
-0,2215
0,3083
0,3870
0,3284
0,3739

0,1124
0,1277
0,1451
0,1804
0,2304
0,2772
0,3648
0,4208
0,4913
0,5093
0,4331
0,4263
0,3984
0,3807
0,3597

0,515
0,525
0,535
0,550
0,575
0,600
0,625
0,650
0,675
0,700
0,725
0,750
0,800
0,850
0,900

-3,9735
-2,4607
-1,7274
-1,2272
-0,7207
-0,4513
-0,4692
-0,3911
-0,4081
-0,3360
-0,0827
-0,0253
0,0599
0,1032
0,1527

m
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Tab 3. Warranty level (g), financing level (f) Average constant premium (P - 0,20)
Interest rate

years

T = 2***

T = 10**
m

gn,

gn, . 1

f,„

9„,

gn, , ,

f,„

3
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45

0,97*
1,00*
0,99*
0,94*
0,84
0,72
0,57
0,35
0,16
0,01
...

0,99*
1,00*
0,98*
0,92*
0,82
0,70
0,53
0,31
0,13
0,00
—

-7,8496
-4,4201
-2,7594
-1,4691
-0,4937
-0,0471
0,1945
0,3388
0,4268
0,4753
—

0,97
1,00
0,99
0,94
0,86
0,76
0,66
0,51
0,36
0,21
0,06

0,99
1,00
0,98
0,92
0,84
0,74
0,63
0,48
0,33
0,18
0,03

-7,8496
-4,4201
-2,7594
-1,4691
-0,4937
-0,0471
0,1945
0,3388
0,4268
0,4753
0,5

m

2 '
** Reserves become negative for m > 40.
*** Reserves become negative for m > 45.

Sociale zekerheid als economisch
verschijnsel

NlCO

DOUBEN*

Wie als economist gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan de afscheidsbundel voor Gerard Veldkamp komt al gauw in de verleiding een verhandeling te
schrijven over de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland, bezien
vanuit economisch perspectief. In de laatste kwart eeuw is de Nederlandse sociale zekerheid uitgegroeid tot een 'volwassen' stelsel van inkomensoverdrachten en aan de vormgeving daarvan heeft Veldkamp een grote bijdrage geleverd.
Zowel vanuit zijn beleidsverantwoordelijkheid als vanuit zijn latere wetenschappelijke relaties met het verschijnsel sociale zekerheid heeft hij de ontwikkelingsgang ervan mede bepaald en geanalyseerd.
In deze bijdrage wil ik niet ingaan op een economische evaluatie van het
Nederlandse stelsel van sociale zekerheid. Wei komen een aantal economische
aspecten aan de orde die het overdenken waard kunnen zijn. Het gaat hierbij om
zaken die op de sociale zekerheid een bepaald licht werpen en die vaak niet voldoende tot uitdrukking komen in de gebruikelijke beschouwingen. De woelige
werkelijkheid van de sociale zekerheid in deze dagen wordt dus enigszins ontvlucht teneinde de economische fundamenten van het maatschappelijke systeem van inkomensoverdrachten beter te kunnen onderzoeken.

Sociale zekerheid als economisch goed
Naar zijn aard is de sociale zekerheid een economisch goed. Dit wil zeggen dat
voor de tot stand koming ervan produktiemiddelen moeten worden ingezet die
worden onttrokken aan andere aanwendingen. Meer sociale zekerheidsvoorzieningen en diensten concurreren dus met andere soorten goederen en dien* Hoogleraar Economic, Onderafdeling der Wijsbegeerte en Maatschappij-wetenschappen,
Technische Hogeschool Eindhoven en Buitengewoon Hoogleraar Sociale Zekerheidseconomie,
Subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap, Katholieke Hogeschool Tilburg.
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sten. In dit verband is het volkomen irrelevant op welke wijze de financiering en
bekostiging van deze sociale zekerheidsgoederen plaats heeft. Prijzen of collectieve heffingen kunnen ervoor worden gebruikt. Verstrekkingen door middel
van het marktsysteem maken gebruik van prijzen, maar die welke buiten de
markt om gerealiseerd worden, vinden hun bekostiging in collectieve heffingen,
zoals sociale premies en belastingen. Tussen private en sociale zekerheidsdiensten bestaat dan ook vanuit de fundamentele economische schaarsteverhoudingen geredeneerd, geen wezenlijk verschil. De particuliere lijfrenteverzekering en
de particuliere ziektekostenverzekering staan binnen dit kader derhalve op gelijke voet met de sociale ouderdomsverzekering en de sociale ziektekostenverzekering. Een groei van het aantal gezondheidsdiensten bijvoorbeeld, levert in beginsel dezelfde bijdrage aan de nationale produktie en consumptie ongeacht het
feit of deze door middel van het marktsysteem dan wel langs de weg van de
collectieve publieke besluitvorming tot stand is gekomen.
Is er dan geen enkel economisch relevant verschil tussen de 'zekerheidsdiensten' via de markt en die welke langs het sociale zekerheidstraject tot stand
komen? Met andere woorden, maken we ons ten onrechte zorgen over de omvang van de sociale zekerheid vanuit economisch perspectief ? Gaat het meer om
schijn dan om werkelijkheid als getracht wordt de groei van de sociale zekerheidsuitgaven te beheersen?
Bezien we uitsluitend de sociale zekerheid als een economisch goed en
beoordelen we alleen aan de hand hiervan de opgeworpen vragen, dan is het
antwoord onvolledig en daarmee zeker ook onjuist. Er zijn namelijk meer economische aspecten aan de sociale zekerheid te onderkennen dan uitsluitend die
van de produktie. Gaan we dieper op deze kwesties in dan komen er ook meer
verschillen tussen particuliere en collectieve zekerheid aan de oppervlakte. En
daarmee wordt ook de economische problematiek meer verhelderd.

Besluitvorming
Economische processen en verschijnselen komen niet automatisch tot stand.
Voordat er iets gebeurt, of gebeuren kan, hebben beslissingen plaats gevonden.
Economische subjecten, hetzij individuen hetzij organisaties van individuen,
trachten via verschillende kanalen de besluitvorming over economische processen en verschijnselen te bei'nvloeden. Daarmee beogen zij de verhouding tussen
baten en offers te optimaliseren. Afhankelijk van de uitkomsten van het besluitvormingsproces gaan zij vervolgens op weg om de nog niet bereikte, maar wel
gewenste situatie dichterbij te brengen. Er wordt derhalve gereageerd op de uitkomsten van besluitvormingsprocessen.
Bij de voorziening met economische goederen worden verschillende procedures ten aanzien van de besluitvorming gevolgd. Aan de ene kant treffen we de
vrijwel volledig individueel te nemen beslissingen aan die zich manifesteren op
de markt, en aan de andere kant zijn er de beslissingen die door een collectief
worden genomen, en waarbij de werking van de markt voor een groot deel
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wordt uitgeschakeld. Soms wordt de markt zelfs geheel vervangen door een regelgeving die beoogt andere economische resultaten te bereiken dan die welke
op grond van de besluitvorming via de markt mogen verwacht worden. Het is
aannemelijk dat de reacties op de uitkomsten van de verschillende besluitvormingsmechanismen niet uniform zullen zijn. Immers, was er geen verschil in
uitkomst en reactie beoogd dan hoefde de ene procedure ook niet door een andere vervangen te worden.
De vorming van de moderne sociale zekerheid is een duidelijke reactie op
de resultaten van de marktwerking zoals die met betrekking tot de inkomensvorming en -verdeling tot het einde van de 19e eeuw tot stand kwam. Vergroting van de inkomenszekerheid voor grote groepen loontrekkenden stond daarbij als eerste doel voorop. Particuliere voorzieningen gerealiseerd via de markt,
schoten voor dit doel tekort, en daarom werd de weg van de collectieve besluitvorming gevolgd. Doordat men veel waarde hechtte aan een hoge graad van
inkomenscontinui'teit in situaties waarin zich voor het individu calamiteiten
voordeden, zoals bij invaliditeit, werd gekozen voor een verplichte verzekering.
Het individu werd op die manier geen keuze gelaten een andere voorkeur tot
uitdrukking te brengen. Wellicht was een eeuw geleden de opening naar een
vrijwillige sociale zekerheid niet meer dan een theoretische mogelijkheid geweest, doch het collectieve besluitvormingsproces had niet noodzakelijkerwijze
behoeven te leiden tot een gedwongen en verplicht sociaal stelsel. Wellicht is het
in de huidige tijd van enig belang op deze mogelijkheid van collectieve besluitvorming die niet identiek is met verplichte regelingen te wijzen. Het volledig
uitschakelen van de keuzevrijheid van het individu is geen wezenskenmerk van
collectieve besluitvormingsprocessen. Het gieten van de sociale zekerheid in de
vorm van verplichte instituties en regelingen is dan ook een historisch bepaalde
beslissing, maar geen essentieel economisch element. Sociaal is niet hetzelfde als
dwang.

Bekostiging
Uit de historisch bepaalde vormgeving en institutionalisering van het sociale
systeem is een bepaalde bekostigingswijze voortgevloeid. Doordat aanvankelijk
alleen (zware) beroepsrisico's binnen de sociale verzekering gedekt werden, lag
de relatie met het funktioneren van de mens als werknemer, dus als produktiefactor arbeid, voor de hand. Deze beroepskosten vormden voor de ondernemer
een deel van de arbeidskosten, want alleen een werknemer kon de verzekerde
beroepsrisico's lopen. De premies die hierover betaald dienden te worden, waren zuivere arbeidskosten, zodat er bij de toedeling van deze kosten geen praktische en theoretische problemen opdoemden. Dat hierbij aanvankelijk de werkgever de premie kreeg toegerekend, was geen kwestie van economische calculatie. Via inhouding op een verhoogd bruto loon had hetzelfde bereikt kunnen
worden, maar dan had men over werknemerspremies kunnen spreken.
Frappant is, dat in de loop van deze eeuw er weinig veranderd is ten aan283
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zien van de bekostiging van de sociale uitkeringen, ondanks het feit dat er aan de
structuur van de uitkeringen heel wat veranderd is. Door de uitbreiding van de
risico's tot een heel scala van maatschappelijke risico's is de directe relatie tussen de gang van zaken in het produktieproces en de sociaal verzekerde risico's
ineengeschrompeld. Waarschijnlijk minder dan de helft van de totale sociale
uitkeringen heeft in Nederland thans enige samenhang met het produktieproces. Van een oorzakelijke samenhang tussen produktie en uitkeringen is dan
ook in de loop der tijd steeds minder sprake geweest. Ook hier is het weer vooral
de historische bepaaldheid van de instituties die tot aanvechtbare economische
aspecten van het huidige sociale zekerheidsstelsel aanleiding geeft. De maatschappelijk-economische beweging van de sociale zekerheidsstelsels is blijkbaar
veel minder groot dan een dynamische economie vereist. Wellicht speelt als verklaring voor deze inertie de verdediging van de belangen van verschillende sociale zekerheidsinstellingen hier een belangrijke rol. Dit is niet geheel zonder
economische betekenis.

Reacties
Aan de sociale zekerheid nemen verschillende soorten participanten deel. In de
eerste plaats zijn dat degenen die vallen onder de werkingssfeer van de sociale
wetten. Aan de ene kant zijn dat de afzonderlijke personen die rechten kunnen
doen gelden op de voorzieningen van het systeem. Aan de andere kant treffen
we de ondernemingen en instellingen aan die als collectanten van de sociale
fondsen en de schatkist ook bij deze zaak betrokken zijn. Voorts zijn er dan nog
de sociale zekerheidsinstellingen en de overheid, evenals de organisaties van
werkgevers en werknemers. Voor hen roept een verandering in het sociale zekerheidsstelsel heel verschillende reacties op, want de effecten ervan kunnen
voor de verschillende deelnemers erg uiteenlopen.
Uiteenlopende reacties worden ondersteund door verschillende gedragspatronen, ook in economisch opzicht. Nog een stap verder gaat de constatering
dat hierbij ook vcrschillen in waardering een rol spelen. Nu de sociale zekerheid
zo is uitgebreid, dat economisch gezien niemand mecr buiten de reikwijdte van
dit fenomeen blijft, is een beschouwing over de economische waardering van de
maatschappelijke inkomensoverdrachten een zeer relevante zaak. Dat hierbij
ook subjectieve elementen een rol spelen, is uiteraard niet te vermijden.
Waardering en reactie worden vaak ontlokt door de ontwikkeling van een
economisch verschijnsel te meten. Aan de richting waarin de ontwikkeling gaat
wordt soms een bepaalde waardering gehecht. Het is dan wel van belang wat er
gemeten wordt. Met betrekking tot de sociale zekerheid is het gebruik geworden de uitgaven te relateren aan het (netto) nationaal inkomen; ook wordt het
totaal gei'nde premiebedrag uitgedrukt als een percentage van het nationaal inkomen. Beide maatstaven zijn zeer globaal en kunnen nauwelijks worden beschouwd als een goede indicator voor de ontwikkeling van de 'lusten' en de
'lasten' van de sociale zekerheid. Bovendien worden ze in vergelijking met de
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ontwikkelingen in het particuliere verzekeringsbedrijf vaak heel verschillend
geinterpreteerd en gewaardeerd. Een stijging van de nationale premiedruk —
ook wel aangeduid als element van de collectieve lastendruk - heeft economisch
al snel een negatieve klank. Een associatie met lastenverzwaring ligt voor de
hand en daarmee wordt een negatieve waardering over de ontwikkeling van de
sociale zekerheid impliciet uitgedrukt. Daarentegen geeft een groei van het particuliere premiebestand aanleiding tot positieve uitspraken over de 'produktie'
van de verzekeringsmaatschappijen. Blijkbaar reageert men niet op de inkomensvoorzieningen die tot stand komen, maar op de wijze waarop dit gebeurt.
Een gedwongen tot stand gekomen voorziening heeft een andere 'waarde' dan
eenzelfde voorziening die via de vrije keuze is gerealiseerd.
De beperkte positieve economische waardering voor de sociale zekerheid
komt voorts tot uitdrukking in de wijze waarop de bijdrage van de sociale zekerheidssector aan het nationaal produkt wordt vastgesteld. Evenals dit voor de
overheidssector gebeurt aan de hand van de uitbetaalde som van de ambtenarensalarissen, wordt ook de sociale zekerheidssector op deze manier gewaardeerd. De toegevoegde waarde van de sociale zekerheid als produktiecentrum is
dus gelijk aan de loonsom van die sector. Dit heeft onder andere tot gevolg dat
de invoering van geautomatiseerde administratieve systemen die het aantal
werkzame personen in de sociale zekerheidssector doet afnemen, een vermindering van de bijdrage aan het nationaal produkt met zich meebrengt. Ook deze
feitelijke registratie van dit economische element van de sociale zekerheidssector draagt niet bij aan een positieve waardering ervan.
Nu de sociale zekerheid een gei'ntegreerd onderdeel van ons maatschappelijk-economisch stelsel is geworden, wordt het tijd een meer fundamentele economische bezinning op gang te brengen met betrekking tot een aantal aspecten
van het systeem. Zo'n bezinning dient zich te concentreren op de vraag hoe de
sociale zekerheid door de verschillende groepen van economische subjekten ervaren, gewaardeerd en bchandeld wordt. Daarbij kan niet buiten beschouwing
blijven, dat er zich in de loop van de laatste kwart eeuw grote veranderingen
hebben voltrokken in de structuur van de sociale zekerheid. Niveau en structuur
van het sociale voorzieningenpakket hebben niet meer het kenmerk van een correctie achteraf op de uitkomsten van het economische proces. Het lijkt erop dat
velen die deelnemen aan het economische verkeer de sociale zekerheid hebben
opgenomen in hun economisch handelen van elke dag. De economist kan hier
niet voorbijgaan aan de effecten die een dergelijk gedrag kan oproepcn. Ook al
moet hij daarbij oproeien tegen de stroom van gevestigde sociale zekerheids(belangen)groepen, toch zal hij niet heen kunnen om enkele brandende kwesties die
mogelijk zelfs in de praktijk tot felle protesten aanleiding kunnen geven. Het
sociale zekerheidsstelsel is namelijk van zo'n economische importantie geworden, dat een duidelijk inzicht in het funktioneren ervan binnen de totaliteit van
de economische kringloop zeer geboden is.
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Berekend gedrag
Door de substantiele omvang van de sociale overdrachten en de premies en door
de sterke professionalisering van de uitvoering der sociale zekerheidsregelingen
die daarmee gepaard is gegaan, kan een gedragspatroon dat zich vroeger in de
economie voordeed nu weleens heel anders uitvallen. Grote groepen uitkeringsgerechtigden en premiebetalers weten niet meer beter of het sociale zekerheidsstelsel is een doodgewoon element van het maatschappelijk-economisch leven
geworden. Zij rekenen op de sociale zekerheid wanneer hen iets overkomt en zij
verwachten geheel vanzelfsprekend dat 'verworven' rechten zullen worden gegarandeerd. Het laatste decennium heeft echter geleerd, dat deze juridische formulering van economische verworvenheden geen garantie inhoudt ten aanzien
van wat werkelijk van de sociale zekerheid kan worden verwacht. Letterlijk elke
dag opnieuw moet voor het behoud van de sociale zekerheidsrechten een keuze
worden gemaakt. Er zijn namelijk economisch geen rechten opgebouwd, waarop individueel kan worden ingeteerd. De economische ruimte voor de sociale
zekerheid moet elke dag weer verdiend worden.
Wie aldus naar de sociale zekerheid kijkt, zal zich nogal eens de vraag stellen of er dagelijks wel gehandeld wordt naar de bedoelingen van de sociale zekerheid. Is het niet eerder zo, dat de economische subjecten vaak een berekenend gedrag ten toon spreiden als het gaat om het brengen van offers of het
innen van uitkeringen? Hierdoor kunnen het macro veronderstelde collectieve
gedrag en het micro gepraktiseerde gedrag ernstige verschillen vertonen. Zolang de sociale zekerheidselementen in onze economie officieel benaderd worden vanuit het veronderstelde gedrag kunnen de afwijkingen van dit gedrag in
de praktijk tot forse problemen leiden. Door deze problemen kan de verworvenheid van de sociale zekerheidsrechten danig op de tocht komen te staan. Wie
deze mogelijkheid van berekenend gedrag niet wenst te onderkennen, bewijst
op de duur geen dienst aan de sociale zekerheid.
Voorbeelden om dit berekenend gedrag te illustreren hoeven we niet te
zoeken in de sfeer van de sociale zekerheidsfraude. Zeker, ook die bestaat en zij
ondergraaft het stelsel natuurlijk ook. Maar veel ernstiger lijkt mij het op grote
schaal ontwijken van een aantal gevolgen van de sociale zekerheid. Juist door
het aannemen van een berekenende houding ten aanzien van bijvoorbeeld de
premiebetaling kan een geheel ander economisch effect ontstaan dan waarmee
in de officiele veronderstellingen rekening wordt gehouden.
Afwentelen van sociale premies via hogere looneisen en het rationaliseren
van het produktieproces wegens hoge sociale lasten zijn zulke gevaarlijke uitingen van berekenend gedrag. Deze reacties op premieverhogingen staan niet los
van elkaar, omdat de ene de andere oproept. Hier is geen sprake van fraude,
want aan de formeel-juridische eisen van het stelsel wordt voldaan. Daarom
levert een dergelijk gedragspatroon ook extra moeilijkheden op bij het wetenschappelijk onderzoek naar de omvang ervan. En voorts wordt door de belanghebbenden vaak in alle toonaarden ontkend, dat zo'n gedrag zich voordoet.
Van een overtuigend wetenschappelijk bewijs dat deze reacties optreden in een
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zekere mate en omvang is bovendien (nog) geen sprake. De vele econometrische
studies die her en der zijn uitgevoerd teneinde gekwantificeerde uitspraken over
deze verschijnselen te kunnen doen, spreken elkaar met de regelmaat van de
klok tegen. En toch bestaan er niet alleen pogingen tot bijvoorbeeld afwenteling
van hogere sociale premies in hogere lonen. In onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden is in het verleden meer dan eens het vrij besteedbaar \ooninkomen tot inzet van het overleg gemaakt. Daaruit mag worden afgeleid dat de
sociale premies (en de belastingen) niet als onderdeel van dit naar eigen keuze te
besteden inkomen worden gerekend. Uit deze opvatting over de aard van de
sociale premies dienen consequenties te worden getrokken voor het funktioneren van de sociale zekerheid in de economic Ook al kan niet precies worden
aangegeven wanneer en in welke omvang deze pogingen succes hebben, het berekenend gedrag als zodanig blijft een element dat de uitkomsten van het economisch proces anders doet verlopen dan de beleidsmakers hebben verondersteld.
Wat hier is gezegd over de afwenteling van sociale premies in hogere lonen,
kan ook worden beweerd over het gedrag van ondernemers ten aanzien van de
sociale zekerheid. Aangrijpingspunt is ook hierbij de invloed die ervan uitgaat
op de relaties betreffende de arbeidsmarkt. De empirische onderbouwing van
theoretische gedragshypothesen is op dit terrein ook nog niet sterk. Maar toch
kunnen de ogen niet gesloten worden voor de mogelijke reacties die vanuit de
sociale zekerheid de vraag naar en het aanbod van arbeid terdege kunnen beinvloeden. Voor zover die bei'nvloeding een anders geaard reageren op deze markt
door de verschillende marktpartijen met zich meebrengt, is op de duur de vraag
naar de precieze omvang van de reacties van minder belang dan het feit dat ze
voorkomen. /ndirecte effecten kunnen immers ook hier van meer betekenis zijn
voor de ontwikkeling van het economisch proces dan de directe. Bij voorbaat is
niet te zeggen wat het zwaarste weegt.
Deze overpeinzingen ten aanzien van de sociale zekerheid als economisch verschijnsel mogen in een afscheidsbundel ter ere van Gerard Veldkamp niet ontbreken. Niet omdat dit een rechtvaardiging van de bijdrage van de auteur aan
deze publikatie is, maar omdat het leven en werken van Veldkamp zozeer verbonden is met het (Nederlandse)systeem van sociale zekerheid, dat een (her)bezinning op het economisch functioneren van zijn 'geesteskind' in deze dagen
hoge prioriteit heeft gekregen. Een volwassen economisch structuurelement
heeft nu eenmaal andere economische consequenties dan een maatschappelijk
stelsel dat pas in de kinderschoenen staat.
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Contraintes Economiques et Urgences
Sociales dans les Pays de la
Communaute Economique
Europeenne

ALAIN ET CHANTAL EUZEBY*

L'augmentation des depenses de protection sociale, qui se heurte aujourd'hui a
des contraintes de plus en plus fortes dans la plupart des pays occidentaux developpes, est loin d'etre un phenomene nouveau. Elle a ete en effet pratiquement
continuelle depuis l'apparition des premiers regimes, du fait de la tendance a
I'extension du champ des prestations et a I'amelioration de leur niveau. Dans les
trente annees qui ont suivi la fin de la seconde guerre mondiale, la progression
des depenses de protection sociale a meme ete tres rapide, mais n'a pas pose de
problemes majeurs car elle a ete soutenue par une croissance economique qui,
avec le recul du temps, apparait aujourd'hui comme exceptionnellement forte et
relativement equilibree. Or depuis le debut de la crise economique (annees
1973-1974), la toile de fond s'est profondement modifiee et dans le contexte
economique et social actuel la protection sociale est souvent presentee comme
un poids. II serait cependant tres excessif de la considerer uniquement comme
une charge pesant sur l'cconomie. Une telle conception serait en effet beaucoup
trop negative car la protection sociale n'est pas une institution devoreuse de
richesses. Elle se presente plutot comme un ensemble de mecanismes de redistribution des revenus (des biens portants aux malades; des actifs aux rctraites; des
personnes ayant un emploi aux chomeurs; des menages sans enfants aux manages charges de families; et, dans une certaine mesure, des riches vers les pauvres)
qui contribuent efficacement, surtout dans une periode de crise, a soutenir l'activite economique. Mais il n'en demeure pas moins que, dans un contexte marque par une croissance economique assez faible et par une concurrence interna* Maitres de Conferences de Sciences Economiques a 1'Universite des Sciences Sociales de Grenoble, France.

289

EUZEBY

tionale de plus en plus vive, toute nouvelle augmentation des depenses de protection sociale apparait comme de plus en plus difficile a supporter. D'une part
parce que les recettes sont freinees par la faiblesse de la croissance economique
et par l'importance du chomage; d'autre part parce que I'intensification de la
concurrence internationale a fait de la competitivite des entreprises l'un des imperatifs majeurs des politiques economiques. On est done en presence d'une situation dans laquelle la pauvrete, qui resulte surtout de l'ampleur du chomage,
de l'allongement de sa duree moyenne et de I'augmentation du nombre de families monoparentales, rend les urgences sociales de plus en plus pressantes, alors
que Pouverture aux echanges exterieurs rend les contraintes economiques de
plus en plus strictes.

I

Le Contexte Economique de la Protection Sociale

1. Tant que les taux de croissance economique se sont situes a des niveaux annuels moyens de I'ordre de 4 a 6%, ils ont permis I'augmentation simultanee des
remunerations, des prestations sociales et des depenses publiques. Mais lorsque
ces taux ne sont plus que de I'ordre de 1 a 3 % , comme c'est le cas pour la plupart
des pays europeens, les choix a effectuer en matiere de repartition de la valeur
ajoutee sont d'autant plus delicats a effectuer que les entreprises ont par ailleurs
besoin de ressources d'autofinancement aussi larges que possible pour investir,
se moderniser et etre competitives.
2. Les taux de chomage, qui etaient en moyenne inferieurs a 3 % de la population active dans les pays de la Communaute Economique Europeenne en 1970,
se situent souvent en 1986, et parfois tres largement (cas de l'Espagne, de l'lrlande, des Pays-Bas ou de la Belgique) au-dessus de la barre des 10%. Et les perspectives demeurent sombres du fait de I'augmentation de la population active
et de la faiblesse des creations d'emplois. Le chomage des jeunes (15 a 24 ans) est
particulierement preoccupant puisqu'il atteinten 1986 2 1 % au Royaume-Uni,
3 1 % en France, 37% en Italie ou 46% en Espagne!1. Quant au chomage de
longue duree (un an et plus), principale raison de I'augmentation de la pauvrete,
il affecte une proportion croissante de chomeurs (entre 1979 et 1984, il est passe
de 5 8 % a 68% en Belgique; de 30,3% a 42,3% en France; de 19,9% a 32,7%
en Allemagne; de 35,8% a 42% en Italie; de 27,1% a 55,5% aux Pays-Bas; ou
dc 27,5% a 54,2% en Espagne). Or ce chomage constitue un lourd handicap
pour les travailleurs qui en sont victimes car il affaiblit leurs competences et
leurs qualifications professionnelles et les rend moins competitifs aux yeux des
employeurs. Il comporte done de graves risques de marginalisation d'une fraction croissante de la population. D'autant plus qu'avec l'allongement de la duree du chomage, un nombre croissant de chomeurs parvenus en fin de droits ne

1. O.C.D.E., Perspectives de I'Emploi.
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beneficient plus que de faibles indemnites d'assistance et viennent grossir les
rangs des 'nouveaux pauvres'.
3. L'inflation, apres avoir fortement augmente a la suite des deux chocs petroliers de 1973-1974 et 1979-1981, est actuellementen declin dans la plupart des
pays, a la fois du fait de la baisse du dollar et du prix du petrole et sous l'impulsion des politiques economiques mises en oeuvre. La lutte contre le chomage
apparaissant en effet comme de plus en plus liee aux performances des entreprises en matiere d'exportations et de resistance aux importations, les Pouvoirs
publics s'efforcent surtout de faire en sorte que les prix dans leur pays n'augmentent pas plus que chez leurs principaux partenaires commerciaux, ce qui se
traduit par des politiques de freinage des prix et des remunerations.
4. Le degre d'ouverture au commerce exterieur des pays de la Communaute
Europeenne s'est fortement accentue depuis 25 ans et atteint aujourd'hui des
pourcentages de l'ordre de 20% en Espagne; de 25% en France, en Grece, en
Italie, au Royaume-Uni; de 30% en Allemagne; de 35% au Danemark; de 40%
au Portugal; de 5 5 % en Irlande et aux Pays-Bas; de 70% en Belgique; et de 8 5 %
au Luxembourg. 2 Les economies de ces pays sont done des economies concurrencies, e'est-a-dire dans lesquelles de nombreux secteurs d'activite sont exposes a une forte concurrence etrangere. 11 leur est alors indispensable, a moins de
remettre en question leur ouverture aux echanges exterieurs, et d'adopter des
politiques protectionnistes, d'avoir des entreprises competitives. Dans de telles
economies, ou la situation de l'emploi est de plus en plus dependante des performances des entreprises en matiere d'exportations et de leur capacite de resistance aux importations, la situation des echanges exterieurs constitue la contrainte
fondamentale de la politique economique. Dans cette perspective, les augmentations de depenses de protection sociale doivent etre supportees en priorite par
les menages plutot que par les entreprises.
5. Les deficits publics. lis ont fortement augmente sous l'effet des ralentissements d'activite economique consecutifs aux chocs petroliers et ont atteint, en
1984, des niveaux generalement tres eleves (12,4% du PIB en Italie; 10,3% en
Belgique; 9,8% en Grece; 6% au Danemark, 5,9% aux Pays-Bas, 5,7% en Espagne; 3,5% en France; 2,8% au Royaume-Uni, ou 1,4% en Allemagne). Le
creusement de ces deficits est pour partie passif ou 'subi', e'est a dire lie a I'affaiblissement des recettes publiques et a la rigidite, ou meme a l'augmentation, des
depenses en periode de crise, et pour partie actif ou 'voulu' dans le but de relancer l'activite economique par la demande (effet contracyclique). II en resulte,
outre des charges d'interets et de remboursement tres lourdes pour les budgets
publics des annees futures, des risques d'inflation en cas de recours au financement monetaire du deficit; ou de freinage des investissements en cas de recours a
2. Les degres d'ouverture au commerce international sont mesure's d'apres les chiffres fournis
par les Comptes Nationaux de PO.C.D.E. par le rapport exportations + importations/2.
PIB
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l'emprunt, les Pouvoirs publics detournant a leur profit une partie importante
de Pepargne qui n'est plus disponible pour les entreprises (effet d'eviction).
6. Les depenses de protection sociale. Les niveaux qu'elles representent actuellement dans les neuf premiers pays de la Communaute Economique Europeene
sont parmi les plus eleves du monde puisqu'ils sont, en moyenne, de Pordre de
30% du Produit interieur brut pour l'ensemble de ces pays, avec cependant un
ecart important allant de pres de 35% aux Pays-Bas a legerement moins de 2 5 %
au Royaume-Uni; l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et Pitalie presentant des pourcentages assez proches de la moyenne. L'augmentation
de ces depenses, notamment depuis le debut de la crise economique, a ete la
principale cause de l'alourdissement du poids des prelevements obligatoires ou
pression fiscales au sens large (impots et cotisations sociales rapportes du P1B).

II

Les Problemes d'Equilibre Financier

Meme si la tendance est au freinage des depenses de protection sociale dans la
plupart des pays de la Communaute, il y a, parmi celles-ci, des depenses qui
continuent a augmenter malgre la crise (celles qui sont liees au vieillissement des
populations et a l'augmentation de l'offre, de la demande et des couts des soins
de same) et des depenses qui augmentent a cause de la crise (depenses liees a
Pindemnisation des chomeurs, aux retraites anticipees ou, dans certains pays, a
Padmission plus large des chomeurs au regime des pensions d'invalidite). On est
done en presence d'une forte tendance au desequilibre financier puisque, de leur
cote, les recettes de la protection sociale, qu'il s'agisse des impots ou des cotisations, sont au contraire freinees par la faiblesse de la croissance et par I'ampleur
du chomage. Or toutes les solutions destinees a combler ces decalages entre evolution spontanee des recettes et evolution spontanee des depenses, rencontrent
des difficultes qui sont a la fois d'ordre politique et d'ordre economique.

7

Le freinage des depenses

Etant donne le poids des facteurs qui pesent, et continueront a peser, sur cellesci dans les annees qui viennent, il n'apparait guere possible de les freiner efficacement sans remettre en cause certains avantages acquis (diminution du pouvoir d'achat ou des durees de versement de certaines prestations, ou augmentation de la part des frais medicaux supportee par les assurees, parexemple). Ce
genre de mesure va dans le sens d'une certaine regression sociale qui risque
d'etre mal acceptee par les populations.
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2

L'augmentation des prelevements operes sur les entreprises

Qu'il s'agisse de l'augmentation des cotisations sociales des employeurs (cotisations patronales) ou de celle d'impots directs, elle se heurte a des difficultes economiques liees a la concurrence internationale. Pour des economies largement
ouvertes sur Pexterieur, comme le sont celles des pays de la CEE, toute augmentation d'impots ou de cotisations supportees par les entreprises est de nature a
porter atteinte a leur competitivite, soit directement si elle est repercutee dans
leurs prix de vente, soit indirectement si elle se traduit par un affaiblissement de
leurs capacites d'investissement et de modernisation. C'est d'ailleurs pour cette
raison que les Pouvoirs publics de la plupart des pays de la Communaute s'efforcent, au contraire, de freiner ou d'alleger les charges sociales et fiscales des entreprises.

3

L'augmentation des prelevements operes sur les menages.

Elle presente d'abord le risque, de plus en plus largement reconnu, de freiner
leur dynamisme economique en affaiblissant leur incitation au travail et a
l'epargne, ainsi que leur esprit d'entreprise. L'alourdissement des impots directs
ou indirects et des cotisations sociales (a la charge des assures ou a celle des
employeurs) favorise en outre le developpement de la fraude et de l'evasion fiscales et du travail noir. Certes, ces formes de resistance aux prelevements obligatoires ont toujours existe; mais elles sont d'autant plus payantes, et done
d'autant plus encouragees, que les taux des cotisations et des impots auxquelles
elles permettent d'echapper sont eleves. D'autre part, les menages admettent
souvent difficilement que l'augmentation des depenses collectives (prestations
sociales et autres depenses publiques) puisse se realiser au detriment du pouvoir
d'achat disponible pour leurs depenses privees. Ceci explique que des augmentations d'impots ou de cotisations risquent de se repercuter dans les processus
de determination des salaires, le degre de cette repercussion dependant de la
puissance syndicale et de l'attitude des Pouvoirs publics.
Mais dans un contexte economique ou l'emploi est de plus en plus dependant de la capacite des entreprises a affronter avec succes la concurrence internationale, une augmentation des prelevements operes sur les menages est souvent preferable a celle des prelevements operes sur les entreprises. Mais il ne faut
alors pas que cette augmentation soit repercutee sur les salaires, afin d'eviter
qu'elle n'aboutisse finalement a un alourdissement des charges des entreprises.
Une telle situation consiste done a arbitrer en faveur de la protection sociale au
detriment de la progression du pouvoir d'achat des revenus primaires. Elle
pourrait etre assortie d'un effort d'information destine a mieux faire prendre
conscience aux individus des avantages dont les fait beneficier la protection sociale en prenant en charge la totalite ou la majeure partie de leurs frais medicaux; en leur evitant d'assurer eux-memes l'integralite des charges d'entretien
de leurs enfants et de leurs parents retraites; en les aidant a faire face a leurs
obligations financieres en cas de maladie ou de chomage, etc...
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4

Le recours a I'endettement public

Les problemes evoques a propos des trois types de mesures qui viennent d'etre
mentionnees ne sont pas specifiques a la protection sociale. lis concernent, plus
generalement, l'ensemble des depenses financees par des prelevements obligatoires (depenses des administrations publiques, ou depenses publiques au sens
large). Ainsi, les difficultes a freiner les depenses publiques et a augmenter les
prelevements obligatoires dans un contexte de faible croissance et de concurrence internationale tres vive expliquent-elles largement le developpement, souvent
spectaculaire, de I'endettement public dans tous les pays occidentaux depuis le
debut de la crise economique. En 1984, Pencours de la dette publique rapporte
au Produit interieur brut atteignait 17,7% en France, 21,7% en Allemagne,
22,4% en Espagne, 39,7% au Danemark, 49,8% au Royaume-Uni, 63,5% aux
Pays-Bas, 81,8% en Italie, 94,6% en Irlande, ou 102,9% en Belgique. 3 Ceci
pose aux Pouvoirs publics d'epineux problemes de remboursement et de paiement des interets. D'autre part, et dans la suite de ce que l'on a deja note plus
haut a propos des deficits publics, on notera que si I'endettement public est finance par une emission de monnaie, il risque d'alimenter l'inflation et de favoriser un desequilibre du commerce exterieur dommageable pour l'emploi; s'il est
finance par des emprunts publics, il risque de freiner les entreprises dans leurs
efforts d'investissement et d'adaptation aux exigences de la concurrence internationale, d'une part en exerqant une pression a la hausse sur les taux d'interet,
d'autre part en ponctionnant une partie importante de Pepargne disponible.

Ill

Vers une Protection Sociale plus Orientee vers la Lutte
contre la Pauvrete?

Les problemes financiers des systemes de protection sociale, parfois qualifiers
de crise financiere, ont suscite de nombreuses reflexions et interrogations sur
Pefficacite et meme sur la Iegitimite de l'Etat-providence 4 , ainsi que diverses tentatives d'analyse de Pavenir de la protection sociale. 5 Mais on remarquera surtout qu'en depit de l'ampleur des sommes prelevees et redistributes, les systemes
de protection sociale des pays de la CEE, qui sont pourtant parmi les plus developpes du monde, sont encore loin, d'etre parvenus a eliminer la pauvrete. Ce
phenomene tend meme a augmenter du fait de Pallongement de la duree moyenne du chomage, de Pelevation de la proportion des chomeurs de longue duree et
de la disorganisation des structures familiales resultant du nombre des divorces. Or, s'il est vrai, comme Paffirme la Declaration Universelle des Droits de
3. Revue Economique de I'O.CD.E., no 3, Automne 1984.
4. Voir notamment O.C.D.E.: L'Etat protecteur en crise, Paris, 1981; P. Rosanvallon: La crise
de l'Etat-providence, Paris, Seuil, 1981.
5. Sur ce point, voir notamment BIT: La securite sociale a I'horizon 2000, Geneve, 1984; ou le
numero d'octobre-novembre 1985 de la revue Euturibles, consacre a L'avenir de la protection
sociale en Europe de I'Ouest.
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l'Homme approuvee en 1948 par PAssemblee Generate des Nations Unies, que
'toute personne a droit a un niveau de vie suffisant pour lui assurer sa sante, son
bien-etre et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, le logement, les
soins medicaux, ainsi que pour les services sociaux necessaires', la lutte contre la
pauvrete devrait etre Pobjectif majeur des programmes de garantie de ressources mis en oeuvre par la protection sociale. Or, s'il n'en est pas vraiment ainsi,
c'est parce que les systemes en vigueur sont encore essentiellement fondes sur
une conception 'professionnaliste' dans laquelle le droit a la protection est essentiellement fonde sur le travail, le benefice des prestations etant reserve dans
une large mesure aux travailleurs et aux membres de leurs families. Pour lutter
contre la pauvrete, il faudrait done que les prestations au titre de la garantie des
ressources soient davantage orientees vers les individus et les families les plus
demunis. Ceci suppose le passage a une protection sociale fondee d'abord sur
une conception 'universaliste' reconnaissant a tous les membres de la collectivite nationale des garanties fondamentales au titre des droits sociaux de l'homme.
Il ne s'agirait pas d'abandonner pour autant la conception professionnaliste,
mais plutot d'inverser la relation traditionnelle entre ces deux formes de protection en faisant de la garantie du revenu professionnel un complement a la garantie d'un revenu minimal pour tous, au lieu de considerer cette derniere garantie
comme un complement residuaire des regimes professionals. 6 Dans une telle
perspective, il s'agirait done moins de redistribuer plus que de redistribuer
mieux. Car si la crise economique et le chomage qui l'accompagne provoquent
un developpement des urgences sociales auxquelles il est de plus en plus difficile
de faire face a cause des contraintes economiques, on peut egalement considerer
qu'il y a des urgences economiques (modernisation et competitivite des entreprises) qui peuvent entrer en conflit avec des contraintes sociales.

6. G. Perrin, 'L'avenir de la protection sociale dans les pays industries. Crises, defis et mutations das valeurs', Futuribles, no 92-93, octobre-novembre 1985, p. 38.
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Sociaal Zekerheidsbeleid in een
economische context

FRANS VAN DEN HEUVEL* EN R O N NOORDHOEK**

1

Inleiding

In deze bijdrage wordt het sociaal zekerheidsbeleid in een economische context
geplaatst. Onder een economische context verstaan wij zowel de ontwikkelingen in de economische omstandigheden als de ontwikkelingen in het economische denken. Onze aandacht richt zich met name op de ontwikkelingen in het
economische denken voor zover het de plaats van de overheid in de maatschappij betreft. Daarop wordt in paragraaf 2 uitgebreid ingegaan. Deze beschouwing over veranderende economische visies op de positie van de overheid in de
volkshuishouding wordt vervolgens in paragraaf 3 gehanteerd als vertrekpunt
voor een verkenning van de rol die aan de overheid op het terrein van de sociale
zekerheid kan worden toegekend. Het sociaal zekerheidsbeleid, zoals dat de afgelopen vier jaar door de regering-Lubbers is gevoerd, wordt in paragraaf 4 bezien in het licht van het gevoerde beleid inzake de collectieve sector en de economische visie die daaraan ten grondslag heeft gelegen. In paragraaf 5 wordt ten
slotte dit sociaal zekerheidsbeleid nader gekarakteriseerd en afgczet tegen onze
eigen visie.

2

Economische visies op de overheid1

Vanzelfsprekend worden op hetzelfde ogenblik verschillende antwoorden gegeven op de (normatieve) vraag: welke taken dient de overheid in de maatschappij
* Universitair docent, Vakgroep Openbare Financial, Katholieke Hogeschool Tilburg.
** Chef Beleidsonrwikkeling, BV Detam, Utrecht.
I. Deze paragraaf is een bewerking van Th.A. Stevers, Waar staat de staat?, De Naamloze
Vennootschap, november 1983, (in het bijzonder) biz. 194-196. De naamgeving voor de vier
klassieke problemen is eveneens ontleend aan (een nog niet gepubliceerde studie van) Stevers.
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te vervullen? Hier concentreren wij ons evenwel op de hoofdstroom van het
economische denken en constateren dan dat hierin een duidelijke golfbeweging
is te onderkennen. Deze golfbeweging in de 'mainstream economics' ziet er
schematisch als volgt uit.

-1945

J 945-1979

1980-

klassieken

Keynesianen

public choice

welvaartseconomen

neo-klassieken
(aanbodeconomen
en
monetaristen)

wantrouwen jegens de
overheid

vertrouwen in de
overheid

wantrouwen jegens de
overheid

vertrouwen in de
markt

wantrouwen jegens de
markt

vertrouwen in de
markt

De in het schema gehanteerde periode-indeling geeft globaal aan wanneer de
betreffende visie in Nederland naar onze inschatting in het beleid dominant is
geworden. De in het schema onderscheiden visies zullen we in het vervolg van
deze paragraaf nader karakteriseren.
De klassieken stonden wantrouwend tegenover de overheid en hadden vertrouwen in de markt, of anders gezegd: vertrouwen in het prijsmechanisme. De beroemdste klassieke econoom, Adam Smith, spreekt in dit verband van de 'invisible hand'. Prijzen zorgen automatisch voor het evenwicht tussen vraag en aanbod op alle markten. Voortbordurend op deze basisgedachte kunnen we de visie
van de klassieken verder uitwerken in een aantal punten. De klassieken waren
van mening dat de overheid voorwaarden moest scheppen opdat de markt goed
kan functioneren. Daartoe diende de overheid te zorgen voor infrastructure^
voorzieningen en concurrentie.
Voorts vonden de klassieken dat de overheid had te zorgen voor een sluitende totale dienst, dat wil zeggen in geen enkele periode mochten de uitgaven
de inkomsten overtreffen. Sommige klassieken waren overigens wat minder
streng in de leer en konden leven met een sluitende gewone dienst. Met andere
woorden de lopende uitgaven moesten worden gedekt uit lopende ontvangsten,
maar voor investeringsuitgaven mocht wel geleend worden. Volgens de norm
van de sluitende totale dienst zijn financieringstekorten van de overheid derhalve niet toegestaan. Daarentegen geldt bij de norm van de sluitende gewone
dienst dat financieringstekorten zijn toegestaan, mits deze het gevolg zijn van
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het doen van investeringsuitgaven. Inbreuk op deze normen zou volgens de
klassieken leiden tot een viertal problemen:
— het groeiprobleem;
— het budgettaire probleem;
— het verspillingsprobleem, en
— het monetaire probleem.
Het groeiprobleem berust enerzijds op de gedachte dat een beroep van de overheid op de kapitaalmarkt leidt tot een verdringing van de particuliere investeerders en anderzijds op de gedachte dat de overheid (veelal) improduktief is. Improduktief in de zin van: de overheid brengt produkten voort die in dezelfde
periode worden verbruikt en (vrijwel) geen produkten die in een volgende periode kunnen worden gebruikt in het produktieproces. Beide gedachten te zamen
resulteren in een verdringing van investeringsuitgaven door consumptieve uitgaven, hetgeen ten koste gaat van de economische groei.
Het budgettaire probleem vloeit voort uit de overheidsschuld. De rente die
daarover moet worden betaald, vormt het probleem. Immers de financiering
ervan betekent hogere belastingen, nieuwe leningen of verdringing van andere
overheidsuitgaven.
Het verspillingsprobleem is gebaseerd op het idee dat de burgers het aangaan van leningen door de overheid niet als een offer ervaren (in tegenstelling
tot het heffen van belastingen), hetgeen de overheid ruimte biedt om onzorgvuldiger om te springen met haar middelen.
Het monetaire probleem ontstaat als het financieringstekort (als percentage van het nationale inkomen) steeds verder wordt opgeschroefd en het punt
wordt bereikt dat volledige dekking via de kapitaalmarkt niet langer mogelijk
is. Staatsbankroet wordt dan een reele bedreiging, hetzij in formele zin (de overheid zet een streep door haar schuld), hetzij in materiele zin (de overheid financiert zoveel inflatoir dat er hyperinflatie ontstaat).
Het zal duidelijk zijn dat de klassieke visie van perfect functionerende markten
de grote economische crisis van de dertiger jaren van deze eeuw niet kon verklaren. Met andere woorden de tijd was rijp voor een andere economische visie.
Deze wordt dan ook prompt geventileerd, met name door John Maynard Keynes. De Keynesianen betogen dat het marktmechanisme onvermijdelijk gepaard
gaat met tijdclijke onevenwichtigheden. Deze conjuncturele fluctuaties kunnen
volgens hen door de overheid worden geneutraliseerd. Daartoe dient de overheid haar ontvangsten en uitgaven als instrument te gebruiken en wel zo dat in
tijden van laagconjunctuur de effectieve vraag wordt gestimuleerd door de
overheidsuitgaven te verhogen en/of de overheidsontvangsten te verlagen en in
tijden van hoogconjunctuur de effectieve vraag af te remmen door overheidsuitgaven te verlagen en/of overheidsontvangsten te verhogen. Het klassieke standpunt dat de overheid geen tekort mag hebben, wordt derhalve verlaten. De heersende opvatting wordt nu: de overheid moet een tekort hebben als dat nodig is
vanuit conjunctureel oogpunt.
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In hetzelfde spoor als de Keynesianen zitten de welvaartseconomen. Keynes
wees op tijdelijke onevenwichtigheden, eigen aan de markteconomie. De welvaartseconomen wijzen op andere tekortkomingen van de markt ('market failures').
Een belangrijke tekortkoming in hun visie is dat de markt niet in staat is om
via prijsvorming te voorzien in collectieve goederen zoals defensie, dijken en
rechtspraak. Dat vrijwillige bijdragen (prijzen) de kosten zullen dekken, is
geenszins te verwachten.
Immers degenen die niet willen bijdragen, zouden toch van deze goederen
profiteren. Iedereen dwingen om mee te betalen (heffingen) lijkt dan ook onvermijdelijk om deze goederen tot stand te brengen.
Een volgende tekortkoming is dat er in een markteconomie niet steeds
sprake is van volledige mededinging, maar ook van monopolies. Daartegen zou
de overheid moeten optreden (eventueel: zelf het monopolie uitoefenen).
Voorts merken zij op dat een markteconomie voorbij gaat aan externe effecten, zowel negatieve als positieve. Externe effecten zijn effecten die optreden
buiten het prijsmechanisme om. Negatieve externe effecten zou de overheid
moeten compenseren door heffingen en/of regelgeving en positieve externe effecten met name door subsidies.
Een andere tekortkoming is dat de markteconomie toelaat dat mensen zowel teveel goederen consumeren die slecht voor hen zijn (zoals alcoholhoudende dranken en tabak), als te weinig goederen consumeren die goed voor hen zijn
(zoals kunst). De overheid dient de consumptie de goede richting in te sturen
door respectievelijk heffingen en subsidies.
Ten slotte wijzen zij erop dat de markteconomie leidt tot een onrechtvaardige inkomensverdeling. Uiteraard dient de overheid in de ogen van de welvaartseconomen ook op dit punt corrigerend op te treden.
De trend terug naar de klassieken, althans wat de houding ten opzichte van de
overheid betreft, is al vele jaren geleden ingezet met de opkomst van de public
choice. Deze theorie houdt zich intensief bezig met een economische verklaring
van het overheidsgedrag.
De public choice, en dat geldt evenzeer voor de zo dadelijk te bespreken
visies van de aanbodeconomen en de monetaristen, hangt samen met de veranderingen in de economische situatie. De overheid is niet meer dezelfde als in de
tijd van de klassieken. Ze is in korte tijd enorm gegroeid. Zo zijn de collectieve
uitgaven in de periode 1950-1980 als percentage van het nationale inkomen
meer dan verdubbeld, namelijk van 32 naar 65 procent. 2 Er ontstaat weer wantrouwen jegens de overheid, doch nu niet omdat men bevreesd is dat politici met
het geld van de burgers paleizen zullen bouwen of oorlog voeren, maar omdat
men constateert dat politici alleen maar kunnen functioneren als zij politieke
2. Deze cijfers zijn ontleend aan respectievelijk de Miljoenennota 1973 (bijlage 14) en de Miljoenennota 1986 (bijlage 15). Collectieve uitgaven hebben daarbij betrekkingop de uitgaven van
het rijk, van de overige publiekrechtelijke lichamen en van de sociale verzekeringen. Onder overheidsuitgaven dient verstaan te worden de collectieve uitgaven minus de sociale verzekeringsuitgaven.
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steun hebben. Dus moeten politici met elkaar concurreren om de stemmen van
de kiezers. Deze kiezers zijn vooral uit op hun eigenbelang en hebben weinig
begrip van de werking van de markt. Politici zijn bovendien afhankelijk van
ambtenaren. Ook ambtenaren zijn primair geinteresseerd in hun eigenbelang,
dus gericht op het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van hun eigen
winkeltje3, met als gevolg een verkokerde overheidsorganisatie.
Volgens aanhangers van de public choice is de overheid niet in staat leiding
te geven aan de economic Integendeel, zij menen eerder dat het door pressiegroepen geinduceerde ingrijpen van de overheid in het economische proces zal
leiden tot allerlei negatieve ontwikkelingen in de markteconomie. De theorie
van de 'market failures' krijgt derhalve een tegenvoeter in de theorie van de 'government failures'.
Het hernieuwde wantrouwen tegenover de overheid is de afgelopen jaren met
name ook sterk toegenomen onder de invloed van de ideeen van de neo-klassieken, waaronder hier de aanbodeconomen en de monetaristen worden gerangschikt.
De aanbodeconomie is een reactie op de exclusieve aandacht van de Keynesianen voor de vraagzijde van de economic Betoogd wordt dat hoge collectieve lasten (afgewenteld op de winstinkomens), verregaande inkomensnivellering
en uitgebreide regelgeving hebben geleid tot een gebrek aan dynamiek in de
markteconomie. Daardoor zijn er enerzijds veel arbeidsplaatsen verloren gegaan en anderzijds maar weinig arbeidsplaatsen bijgekomen. Logisch gevolg is
een grote werkeloosheid. Als remedie zoekt men aansluiting bij de klassieken:
de overheid dient de voorwaarden te herstellen waaronder een markteconomie
kan functioneren.
De monetaire economie is een reactie op de optimistische visie van de Keynesianen ten aanzien van de gevolgen van schuldfinanciering. Keynesianen gaan
ervan uit dat met behulp van schuldfinanciering deeffectieve vraag wordt gestimuleerd, hetgeen niet alleen in het heden (grotere vraag leidt tot terugdringen
van conjuncturele werkeloosheid) maar ook voor de toekomst (grotere vraag
leidt tot meer investeringen) gunstig uitpakt. Monetaristen wijzen er in navolging van de klassieken op dat schuldfinanciering uit de hand kan lopen. In hun
visie roept structurele tekortfinancicring niet de positieve effecten op die de
Keynesianen ervan verwachten. Integendeel zij voorzijn juist allerlei negatieve
effecten zoals belastingverhoging, inflatoire financiering, inflatie, depreciatie en
rentestijging.

3. Ook de uirvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen is primair geinteresseerd in behoud en zo mogelijk vergroting van haar autonomic Vgl. R.J.I.. Noordhoek, F.G. van den Heuvel e.a., Haaibaarheid van veranderingen in de sociale zekerheid, NGSZ-publikarie nr. 4, 's-Gravenhage, 1984.

301

VAN DEN HEUVEL, N O O R D H O E K

3

Economische visies op de sociale zekerheid

In deze paragraaf staat de vraag centraal welke rol de overheid op het terrein
van de sociale zekerheid dient te vervullen. Bij het beantwoorden van deze vraag
hanteren wij de in de vorige paragraaf weergegeven visies op de plaats van de
overheid in de maatschappij als vertrekpunt. De volgorde van ontwikkeling zal
evenwel anders zijn.
De klassieken vonden dat de overheid zich moest beperken tot het zo efficient
mogelijk vervullen van enkele essentiele taken. In de literatuur spreekt men in
dit verband nogal eens van het concept van de nachtwakersstaat. Daarin past
geen wettelijk verplicht sociaal zekerheidsstelsel.4 Passen we het klassieke denken toe op onze tijd dan lijkt enerzijds een wat genuanceerder beeld op zijn
plaats: het van overheidswege verstrekken van sociale zekerheidsuitkeringen
aan mensen die niet in staat zijn aan het produktieproces deel te nemen, is een
aanvaardbare correctie op het marktmechanisme. Voor degenen die wel kunnen werken is dit alleen het geval voor zover vaststaat dat daardoor de werking
van de arbeidsmarkt niet zal worden verstoord. Anderzijds is het zo dat het toepassen van klassieke begrotingsnormen, zoals de norm van de sluitende gewone
dienst, gepaard zou gaan met een forse inperking van de sociale zekerheidsuitgaven. Immers de sociale zekerheidsuitgaven mogen dan niet langer uit leningen
worden gefinancierd op straffe van de hiervoor gesignaleerde problemen (groeiprobleem, budgettair probleem, verspillingsprobleem en monetair probleem).
Dit is overigens niet zo maar een theoretische bespiegeling, die recentelijk door
de monetaristen nieuw leven is ingeblazen. De klassieke norm van de sluitende
gewone dienst is politiek actueel.5
Dat geldt evenzeer voor de visie van de andere neo-klassieke stroming, de
aanbodeconomen. Deze zien de sociale zekerheid primair als een kostenpost,
welke bij voorkeur aanzienlijk moet worden teruggebracht. Daardoor kunnen
namelijk de collectieve lasten6 omlaag, hetgeen wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde om de markteconomie weer goed te laten functioneren.
De Keynesianen vinden dat de overheidsfinancien moeten worden ingezet als
instrument van economische politiek. In de Angelsaksische literatuur spreekt
men in dit verband van 'Functional Finance' en 'Fiscal Policy'. In ons land zijn
conjunctuurpolitiek en stabilisatiepolitiek gebruikelijke benamingen. Waar het
om gaat is dat er actief wordt gemanipuleerd met de overheidsuitgavcn, de overheidsontvangsten en het financieringstekort van de overheid. Instabiele ontwik4. Vgl. F.G. van den Heuvel, Herziening sociale zekerheid en arheidsverhoudingen (Een glohale
orientatie vanuit historisch perspectief). Opgenomen in: Sociale zekerheid en arheidsverhoudingen, NGSZ-publikatie nr. 3, 's-Gravenhage, 1984, biz. 11-20.
5. Vgl. SER, Rapport tekorten en schuld van de puhlieke sector, 's-Gravenhage, 1985.
6. Vgl. Miljoenennota 1986, biz. 162: onder collectieve lasten worden gerangschikr de belastingen, de sociale verzekeringspremies en een deel van de niet-belastingmiddelen (binnenlandse
aardgasbaten en opbrengsten uit voorzieningen waarvan het gebruik verplicht is).
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kelingen in de effectieve vraag (en daardoor in andere economische grootheden
zoals de werkgelegenheid en de prijzen) kunnen aldus worden glad gestreken.
Toegespitst op de sociale verzekeringen kunnen we dus stellen dat het gaat
om het op conjuncturele gronden manipuleren met de sociale verzekeringsuitgaven, de sociale verzekeringspremies en het financieringstekort van de sociale
verzekeringsfondsen.
Men zou daarbij kunnen veronderstellen dat het uitsluitend de bedoeling is
om de sociale verzekeringsuitgaven in een periode van laagconjunctuur op een
hoger niveau te handhaven en in een periode van hoogconjunctuur op een lager
niveau (dan zonder conjunctuurpolitiek het geval zou zijn geweest), zodat er per
saldo (structureel) niets veranderd.
De politieke praktijk leert evenwel anders. Verwijzend naar de Keynesiaanse gedachtengang zijn tot ver in de zeventiger jaren de sociale verzekeringsuitgaven (en daarmee ook de sociale verzekeringspremies, niet het tekort van de
fondsen) op een structureel hoger niveau gebracht. Voor de eerste helft van de
tachtiger jaren geldt dat er door de vakbeweging en de oppositie veelvuldig is
geappelleerd aan de Keynesiaanse visie, in het kader van hun vergeefse strijd
tegen de ombuigingen op de sociale zekerheidsuitgaven. Wij denken dan met
name aan de pleidooien voor koopkrachthandhaving, ook van de sociale uitkeringen, met als argument dat daardoor de bestedingen op peil worden gehouden
en vraaguitval wordt voorkomen.
Dat de overheid op het terrein van de sociale zekerheid een belangrijke taak te
vervullen heeft, volgt zeker niet uit de (neo-) klassieke theorie. Uit de Keynesiaanse theorie is dit evenmin af te leiden, deze beziet de sociale zekerheid immers primair als instrument van conjunctuurpolitiek.
Ook van de public choice is een dergelijke uitspraak niet te verwachten. Zij
zit op dezelfde lijn als de (neo-) klassieke theorie: de almaar toegenomen overheidsinvloed, onder meer tot uiting komend in sterk gestegen sociale
zekerheidsuitgaven en veroorzaakt door de macht van allerlei pressiegroepen,
heeft geleid tot negatieve effecten op de markteconomie.
Resteert de welvaartsecnnomie. De welvaartseconomie geeft als enige van
de hier besproken economische theorieen argumenten en dus steun aan de gedachte dat sociale zekerheid een belangrijke overheidstaak is. De werkeloosheid
is op vrijwillige basis particulier een onverzekerbaar risico en heeft daarmee het
karakter van een collectief goed, hetgeen financiering uit heffingen noodzakelijk maakt. Voor bijstand en kinderbijslag zou men dat ook kunnen betogen7,
maar hicr speelt toch vooral inkomensherverdeling als motief. Dat geldt ook
voor de redenering dat de risico's ongelijk verdeeld zijn, wat noopt tot nadere
regelgeving ter voorkoming van grote differentiatie in te betalen premies. In het
7. Vgl. C. de Galan, Sociale zekerheid en economic Opgenomen in: V. Halbertstadt (red.), De
economic van de sociale zekerheid, Deventer, 1974, (met name) biz. 40-41.
Naar haar aard is de sociale zekerheid in ieder geval grotendeels een individueel goed. Dit impliceertdatergekozen kan worden tussen overheid en markt. Vgl. N.H. Douben, Sociale zekerheid:
kiezen en delen. Opgenomen in: G.M.J. Veldkamp (red.), Sociale zekerheid in een periode van
economische overgang, Deventer, 1978, biz. 58-65.
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verlengde hiervan ligt de redenering dat de uitvoeringskosten lager zullen zijn in
geval van collectivisering. Ook zou men kunnen stellen dat de sociale zekerheid
een 'merit-good' is, omdat de risico's worden onderschat.
Tot hoever dient de overheid te gaan met de sociale zekerheid te hanteren als
instrument van inkomensherverdeling? Tot hoever moet de overheid zich paternalistisch gedragen, moet zij alleen basisuitkeringen garanderen of ook bovenminimale uitkeringen? Duidelijk zal zijn dat het formuleren van een antwoord
hierop een zaak is van politiek en niet van economische theorie. Wei geldt uiteraard, en in de volgende paragraaf wordt dat nader geadstrueerd, dat de beschouwde economische visies en de daaruit afgeleide uitspraken op het terrein
van de sociale zekerheid kunnen worden gebruikt als richtsnoer voor het te voeren sociaal zekerheidsbeleid.

4

Economische visies en sociaal zekerheidsbeleid

Voor een goed begrip van het in de periode 1983-1986 door de regering-Lubbers gevoerde sociaal zekerheidsbeleid is het noodzakelijk deze te plaatsen in
het kader van het beleid inzake de collectieve sector en de economische visie die
daaraan ten grondslag ligt.8 Het sociaal zekerheidsbeleid is daar namelijk rechtstreeks uit af te leiden.
Zoals uit de tabel blijkt zijn de collectieve uitgaven, de collectieve lasten en het
financieringstekort van de collectieve sector in 1982 relatief tot enorme hoogte
gestegen. In de ogen van het kabinet moest daar dringend wat aan gebeurcn,
want hoge collectieve lasten en grote financieringstekorten oefenen op den duur
een desastreuze invloed uit op de economic Hoge collectieve lasten roepen namelijk negatieve kosten- en afwentelingseffecten op, waardoor de werkgelegenheid en de economische groei worden aangetast. Grote financieringstekorten
leiden tot verdringing van particuliere investeringen, dus eveneens tot een aantasting van de economische groei, en tot sterk stijgende rentelasten waardoor
niet-rente-uitgaven (waaronder sociale zekerheidsuitgavcn) in toenemende mate worden verdrongen. In het regeerakkoord is daarom neergelegd dat moet
worden gestreefd naar een forse reductie van de quote van het financieringstekort van de overheid en naar een stabilisatie van de collectieve lastcndruk.
Een dergelijke visie spoort uitcraard volledig met de tieo-klassieke benadering, en daarbinnen zowel met de aanbodeconomische als met de monetaristische variant. Dit houdt in dat vooral wordt gelct op de economische effecten op
lange termijn en niet zozeer op de negatieve economische effecten op korte ter8. Het beleid inzake de collectieve sector (en de economische visie die daaraan ten grondslag
ligt) wordt elk jaar uitvoerig uiteengezet in de Miljoenennota, het sociaal zekerheidsbeleid komt
eveneens elk jaar uitvoerig aan de orde in de Finanaele Nota Sociale Zekerheid. Voor meer informatie zij dan ook naar deze publikaties verwezen.
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mijn. Of anders gezegd: voor de Keynesiaanse gedachtengang is geen plaats.
Sterker nog: bij monde van de minister van Financien heeft de regering zich
nadrukkelijk gedistancieerd van de Keynesiaanse benadering van de economische werkelijkheid door de vrees voor negatieve economische effecten als gevolg
van vraaguitval ongegrond te noemen.
In de voor dit jaar afgekondigde verlaging van de sociale verzekeringspremies en het daaruit resulterende tekort van de fondsen zien wij overigens niet
een verlate toepassing van de Keynesiaanse theorie. Een dergelijk beleid is naar
ons idee veeleer ingegeven door de naderende verkiezingen. Premieverlaging
leidt (na jarenlang koopkrachtverlies) tot koopkrachtverbetering voor de meeste inkomenstrekkers, en dat is electoraal gunstig.
Volledigheidshalve zij nog even stilgestaan bij het in de jaren daarvoor gevoerde premiebeleid. In 1983 waren de premies nog fors verhoogd ter compensatie van het terugtrekken van de rijksbijdragen aan de sociale verzekeringsTabel Kerncijfers collectieve sector
Realisatie
1982

Ontwerpbegroting
1986
(in % van het nationale inkomen)
Financieringssaldo rijk
Financieringssaldo lagere overheden

- 9,5
- 0,5

-7,3
-0,5

Financieringssaldo overheid
Financieringssaldo sociale fondsen

-10,0
- 0,7

-7,8
-0,7

Financieringssaldo collectieve sector
Belastingen
Premies
Niet-belastingmiddelen*

-10,7
29,2
22,1
2,4

-8,5
27,4
22,0
2,4

Collectieve lasten
Sociale zckerheidsuitgaven**
Rente op overheidsschuld
Overige uitgaven

53,7
31,0
5,8
33,9

51,8
28,2
7,3
31,7

Collectieve uitgaven

70,7

67,2

Voor zover deze een collectieve lastenkarakter hebben (vgl. noot 6).
Sociale verzekeringen en overige sociale voorzieningen.
Ikon: Miljoenennota

1986 en Financiele Nota Sociale 7.ekerheid 1986.
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fondsen. Deze terugsluismaatregel past in het streven naar reductie van de financieringstekortquote van de overheid. In 1984 weigerde de regering een aanbod van de vakbeweging tot premieverhoging in ruil voor het niet doorgaan van
kortingen op sociale uitkeringen. Ook dat is begrijpelijk: het is in strijd met het
streven naar stabilisatie van de collectieve lastendruk. De premiedruk moest
juist omlaag en dat gebeurde dan ook in de jaren 1984 en 1985.
Uit de tabel valt op te maken dat de regering er naar verwachting in zal slagen
om in 1986 (ten opzichte van 1982) niet alleen het financieringstekort van de
overheid met twee procentpunten omlaag te brengen, maar ook de collectieve
lasten in die orde van grootte. Daarvoor is dan wel zeer fors omgebogen op de
collectieve uitgaven. In totaal gaat het om 35 miljard gulden. De sociale zekerheidsuitgaven leveren een belangrijk aandeel, naar schatting zo'n 40 procent. 9
Opgemerkt zij dat ombuigen niet hetzelfde is als bezuinigen. Ombuigen is het
verlagen van uitgaven, zoals geraamd in de meerjarenramingen. Bezuinigen is
het verlagen van uitgaven in absolute zin.10
Vanzelfsprekend hebben ombuigingen van een dergelijke omvang de nodige protesten opgeroepen. Indachtig de boodschap van de public choice heeft de
regering zich daarvoor evenwel oost-indisch doof getoond. Illustratief is in dit
verband dat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in feite al
jarenlang de adviezen van SER, SVR en ER op het terrein van de sociale zekerheid naast zich neerlegt.
Het regeringsbeleid inzake de collectieve sector gaat duidelijk in tegen de weluaartseconomische benadering. Het beeld van een paternalistische overheid
wordt vervangen door dat van een overheid die veel ruimte laat aan anderen.
Daarbij zij bedacht dat de nadruk leggen op eigen verantwoordelijkheid kan
dienen als argument om ombuigingen te motiveren. Wel heel duidelijk komt dat
tot uitdrukking in de, deels al geconcretiseerde, regeringsvoornemens met betrekking tot de stelselherziening. Met een beroep op de eigen verantwoordelijkheid wordt het bovenminimale traject in de loondervingsregelingen vrijwel volledig afgebouwd.
Voorts is het opmerkelijk dat in het inkomensbeleid de verdelende rechtvaardigheid op de achtergrond is geschoven en de doelmatigheid op de voorgrond. Het inkomensbeleid is niet langer een belangrijke sociaal-economische
doelstelling, maar moet bovenal een bijdrage leveren aan het weer gezond maken van de markteconomie. Daarin ligt naar ons idee de verklaring voor het
doorbreken van de koppelingsmechanismen gedurende de gehele kabinetsperiode, met als gevolg dat de koopkracht van de werknemers in de collectieve
sector en van de uitkeringsgerechtigden beduidend is achtergebleven bij de
koopkracht van de werknemers in de marktsector.

9. Vgl. Tweede Kamer, vergader|aar 1985-1986, 19200, nr. 3, biz. 32.
10. Vgl. Mtljoenennota 1986, biz. 3.
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Slot
Sociale zekerheidsuitgaven zijn typisch open-einderegelingen. Zodra deze regelingen vastliggen, bepalen externe factoren het uitgavenverloop. Bij dergelijke
regelingen kan de overheid moeilijk greep krijgen op het uitgavenniveau. Afschaffen van het open-eindkarakter en overgaan op budgetfinanciering is hier
evenwel niet aan de orde. Zelfs in de Miljoenennota wordt erkend dat de rechtszekerheid dan teveel in gedrang zou komen. 11 Daarmee wordt duidelijk waarom de regering, gegeven haar alles overheersende wil om de sociale zekerheidsuitgaven te beheersen, de afgelopen jaren op het terrein van de sociale zekerheid
zoveel ad hoc-maatregelen heeft genomen, neerkomend op verscherping van de
criteria om voor regelingen in aanmerking te komen en aanpassing van de uitkeringshoogte.
Aldus geformuleerd komt tevens scherp naar voren dat de regering-Lubbers een
louter instrumentele visie op de sociale zekerheid heeft: de gewijzigde economische omstandigheden vragen volgens haar om een reactie, passend in het neoklassieke denken, en daar moet het sociaal zekerheidsbeleid inpassen.
Dat is evenwel een verkeerde benadering, zoals Veldkatnp ook al menigmaal heeft uiteengezet. 12 De sociale zekerheid is een dermate belangrijk verschijnsel in onze maatschappij geworden, dat een zelfstandige visie op de sociale
zekerheid noodzakelijk is. Een dergelijke zelfstandige visie op de sociale zekerheid moet gedragen worden door verschillende disciplines en aansluiten bij verschillende ontwikkelingen. De economische discipline en de economische omstandigheden, kortom de economische context, vormen derhalve niet de enige
maatstaf voor het te voeren sociaal zekerheidsbeleid. Daarmee wil zeker niet
gezegd zijn dat wij ombuigingen op het terrein van de sociale zekerheid op
grond van gewijzigde economische omstandigheden afwijzen. Waar het om
gaat is dat deze aanpassingen zorgvuldig plaatsvinden, dat wil zeggen met behoud van de aan de zelfstandige visie op de sociale zekerheid ten grondslag liggende basisprincipes.

11. Vgl. Miljoenennota 1986, biz. 88.
12. Bij voorbeeld: G.M.J. Veldkamp, De opportuniteit van de zogenaamde 'stelselherziening',
Sociaal Maandblad Arbeid, februari 1986, biz. 96-102.
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stelselherziening

LEO LAMERS*

In het SMA-Themanummer 'Stelsel op de helling' van februari 1986 doet Veldkamp in zijn artikel: de opportuniteit van de zogenaamde 'stelselherziening' een
aantal gespierde, zeer kritische, uitspraken. Ik wil daarop in mijn bijdrage aan
de vriendenbundel ter ere van mijn hooggeleerde vriend wat nader ingaan. Ik
doe dat in de context van een terugblik op ontwikkelingen sedert de zeventiger
jaren, die van zwaarwegende betekenis zijn geweest voor de stelselherziening. In
het bijzonder zal ik daarbij aandacht geven aan aspecten van kostenbeheersing
en kostenbeperking op het terrein van de sociale zekerheid.
Het wordt een artikel zonder kengetallen, tabellen en andere statistische
adstructies. Mijn terugblik zal met name gebaseerd zijn op mijn persoonlijke
inzichten, waarnemingen, ervaring en beleving.
Vooraf een tweetal opmerkingen.
In de eerste plaats: ik ga niet inhoudelijk in op de voorgestelde stelselherziening. Ik beschouw deze, evenals Veldkamp in zijn hiervoor genoemde artikel,
als object van een breder regcringsbeleid. In dat verband zie ik de voorgestelde
stelselwijziging als structured sluitstuk van aanpassingen van verschillende
aard, die elk voor zich hun invulling kregen onder druk van noodzakelijke bezuinigingcn. Al het verhullend taalgebruik ten spijt is het bezuinigingsbeleid een
dominerende factor geweest bij nagenoeg alle keuzen en beslissingen, 66k ten
aanzien van aanpassingen aan het stelsel aan emancipatoire- en andere sociaalculturele ontwikkelingen.
In de tweede plaats wijs ik er op, naar mij blijkt nog steeds niet ten overvloede, dat het beleid gericht op kostenbeperking en -beheersing in de Nederlandse situatie, niet uitsluitend het gevolg is van de economische recessie sedert
de zeventiger jaren. Het niveau en de groeivoet van ons stelsel hadden al veel
eerder een kritisch punt bereikt. Zelfs onder omstandigheden van een comforta* Oud Directeur-Generaal Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Den Haag.
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bele economische groei en vloeiende aardgasbaten werd reeds in 1967 herorientering op prioriteiten noodzakelijk geacht. Hierbij zouden tevens de bestaande
voorzieningen moeten worden betrokken. 1
Nu, twintig jaar later, zijn de economische randvoorwaarden drastisch gewijzigd, waardoor het handhaven van ons stelsel op het oude niveau steeds
moeilijker wordt. Wat de toekomst betreft komen zelfs de meest optimistische
voorspellingen, mede gelet op de structured dalende aardgasbaten en demografische ontwikkelingen niet meer aan een herstel op het niveau van de zestiger
jaren toe.
Elders heb ik ons stelsel van sociale zekerheid een structuurelement van
onze samenleving genoemd. Als zodanig ontwikkelt het mee met socio-culturele
en socio-economische wijzigingen in onze maatschappij. Wijziging in economische randvoorwaarden vraagt om heroverweging van doelstellingen in de samenhang, waarin het stelsel als structuurelement functioneert. Alleen in die samenhang kunnen verworvenheden het karakter van zekerheden krijgen. 2
De aanvankelijke opvattingen over de aard en mate van bezuinigingen die
doorklonken in het '1%-beleid', verwoord in de Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid (Kabinet-Den Uyl) en in Bestek'81 (Kabinet-Van Agt 1)
om van alles 'iets minder meer' te doen respectievelijk 'iets meer minder', bleken
door de feitelijke economische ontwikkelingen eufemismen te zijn. Ondanks dit
achteraf te groot gebleken optimisme, klonk ook toen al in die nota's door dat
een stelselwijziging op langere termijn de neerslag zou moeten zijn van een
structurele bijstelling van de onevenwichtige groeivoet van de sociale zekerheid
tegen de achtergrond van de afbrokkelende economische groei, van de structurele wijzigingen in de verhouding aktieven/niet-aktieven, alsmede van zich aankondigende nieuwe behoeften, zoals bijv. individualisering van aanspraken.
Kortom: 'het gaat immers wel degelijk om nieuwe, aan het veranderd economisch draagvlak aangepaste, sociaal-culturele arrangementen'. 2 Aan deze
realiteit wordt in de kritiek op de wijzigingsvoorstellen in het algemeen en, naar
het mij voorkomt, 66k door Veldkamp te lichtvaardig voorbijgaan.
Tot zover mijn inleidende opmerkingen.
Ik kom thans terug op Veldkamp's artikel in het bedoelde themanummer van
SMA.
Veldkamp stelt, dat het aanvankelijk denken over stelselherziening niet gekoppeld was aan bezuinigingen, zelfs niet ten tijde van de eerste bezuinigingsronde. Dat is juist! Evenzeer juist is het echter, dat stelselherziening en -vereenvoudiging al vrij vroeg betrokken was bij het kostenbeheersingsvraagstuk,
waarbij bezuinigingen onder de verslechterende economische omstandigheden
in de loop van de jaren zeventig — ook bij Veldkamp zelf blijkens zijn 'De crisis in
de Nederlandse sociale zekerheid anno 1976' 3 -een belangrijk aandachtspunt
1. Zie adviesaanvragen aan de SER van 10 februari 1967 en 20 november d.a.v..
Uitgave van de SER 1970, nr. 5.
2. L. Lamers in 'De werkelijkheid is altijd anders', opgenomen in de bundel 'Beleid en Tijd',
aangeboden aan L.A.Ph. van de Lei), biz. 63.
3. Dr. G.J.M. Veldkamp'. 'De crisis in de Nederlandse Sociale Zekerheid anno 1976'
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vormden. Het lijkt mij goed daarop wat nader in te gaan om de relatie daarvan
tot de stelselwijziging beter te belichten.
De adviesaanvrage aan de SER van 20 november 1967 van het Kabinet-De
Jong bevatte reeds een — achteraf gezien — te bescheiden poging om de beheersbaarheid van ontwikkelingen op het terrein van de sociale verzekeringen te vergroten. Het Kabinet-Biesheuvel ging verder en wel door de toelaatbare ontwikkeling te kwantificeren: gedurende de normale Kabinetsperiode werd die ontwikkeling gebonden aan een norm van 3/4% per jaar; over de beoogde kabinetsperiode dus 3 % . Belangrijker dan de norm zelf was het feit dat de premiesector
voor het eerst werd betrokken bij de budgettaire normering, c.q. betrokken
werd bij het beheersbaarheidsvraagstuk van de collectieve uitgaven als geheel.
Van een grondige analyse van aard, omvang en oorzaken van het beheersbaarheidsvraagstuk was nog geen sprake. Evenmin van een aan de gestelde kwantitatieve norm adekwaat en ge'integreerd beleid. Daardoor hing de normgedachte
in feite in de lucht. Daargelaten dat het Kabinet-Biesheuvel een ge'integreerd
budgettair beleid niet heeft kunnen uitwerken, heeft de normgedachte zeker niet
als politiek bindmiddel kunnen functioneren.
Eerst tijdens het Kabinet-Den Uyl is de aftrap gegeven voor een werkelijk
gei'ntegreerde benadering van de collectieve sector in samenhang met het sociaal-economische beleid. Uiteraard kan men kritiek hebben op de invulling van
dat beleid en zich afvragen of in dat opzicht de praktijk overeenstemde met de
leer. Het neemt echter niet weg, dat de visie op een trendmatig, richtinggevend
beleid, nieuwe mogelijkheden bood tot grotere beheersbaarheid van bestaand
en zich ontwikkelend beleid.
In die visie werd op zich zelf terecht een bestuurlijk onderscheid gemaakt
tussen vraagstukken die op korte en op langere termijn hun oplossing moeten
krijgen.
Zo had de Interdepartementale Commissie inzake Coordinatie en Kostenbeheersing van de Sociale Verzekeringen (ICCK) tijdens het Kabinet-Den Uyl
tot opdracht voorstellen voor te bereiden tot een betere kostenbeheersing en
kostenbeperking (kwantitatief bepaald) op het terrein van de sociale voorzieningen met inbegrip van overeenkomstige voorzieningen voor ambtenaren,
volksgezondheidsvoorzieningen, complementaire sociale voorzieningen, w.o.
de ABW en de pensioenen.
De Commissie moest het sociale voorzieningenbcleid niet alleen toetsen
aan de oorspronkelijke doelstellingen en kriteria, maar ook 'de doelstellingen
van het stelsel op zich zelf in zijn totaliteit aan een herijking onderwerpen'.
Daarmee was stelselherziening formed als lange termijn-vraagstuk bij de kostenbeheersing en -beperking betrokken.
In de Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid4 (Kabinet-Den
Uyl) alsmede in Bestek'81 5 (Kabinet-Van Agt 1) is daarop bij wijze van denkObstrucrie/destructie/constructie, o.a. hoofdstuk V.
B.V. Uitg. Mij Bonaventura, Amsterdam.
4. Nota Collectieve Voorziening en Werkgelegenheid Tweede Kamer, Zitting - 1975-1976,
13951, nr. 1, biz. 32 t/m 46 en nr. 3.
5. Hoofdlijnen van het Financiele en Sociaal-Economische Beleid van de middellange termijn,
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richting ingegaan. Ook het daarop aansluitende 'Interimrapport Organisatie
van de beheersing van de Sociale Zekerheid' 6 en de Notitie 'Volumebeleid' 7
gaan daarop nader in. Ik moet hieraan toevoegen, dat in die denkrichting het
beheersingsvraagstuk geplaatst werd in een bredere samenhang. Het ging in wezen om de maatschappelijke doelmatigheid van de sociale zekerheid als stelsel
(inhoudelijk, wettelijke vormgeving, uitvoering en financiering) in zijn samenhang tot andere collectieve doelstellingen, zoals o.a. arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden- en inkomensbeleid. Ik geef Veldkamp toe, dat concrete voorsteilen tot stelselwijziging in dat stadium niet of slechts tentatief aan de orde waren.
Veldkamp heeft op zich zelf gelijk dat 'onder invloed van de Heroverwegingen
Sociale Zekerheid in 1981' het politieke denken over stelselherziening wijzigde.
Gegeven de principiele- en programmatische betrokkenheid van het stelsel
bij het vraagstuk van kostenbeheersing en beperking zie ik, anders dan mijn
hooggeleerde vriend, in die wijziging geen salto mortale, maar een verdedigbare
aanpassing van het beleid aan de zich wijzigende economische randvoorwaarden. Ik verwijs hierbij naar mijn inleidende opmerkingen. Overigens ga ik straks
nog nader in op de relatie van de stelselherziening tot het ombuigingsbeleid.
Een meer gespierde zeer negatief kritische uitspraak las ik in Veldkamp's stelling: 'In de eerste plaats wordt in de voorsteilen volledig voorbijgegaan aan de
zedelijke beginselen, die aan ons rechtssysteem van sociale zekerheid ten grondslag liggen. Die beginselen kan men niet zo maar opzij schuiven, omdat het economisch wenselijk zou zijn'. 8
Een dergelijke uitspraak vraagt m.i. wel om een nadere precisering van die
beginselen. Veldkamp gaat daar echter niet op in. Ook gaat hij niet in op het
kader waarin die beginselen hun plaats hebben en geldigheid bezitten. Hij zegt:
'zedelijke eisen zijn en blijven preferent ten opzichte van economische wensen,
zeker als het om structured regelingen gaat'.
Op zich zelf onderschrijf ik deze stelling ten voile! De relevantie ontgaat
mij echter, wanneer Veldkamp curieuze analogieen zoekt 'van bestrijding van
zedelijke beginselen en eisen, met argumenten van economische doelmatigheid': 'tegen de afschaffing van de slavernij, tegen de afschaffing van de kinderarbeid, voor het gebruik van gevaarlijke stoffen, tegen afschaffing van het kolonialisme, tegen de opheffing van apartheid en nu ook voor ontluistering van ons
sociale zekerheidsstelsel'. 9 Deze stelling doet alleen al door deze vergelijkingen
absurd aan! Het had in mijnogen meer voor de hand gelegen de zedelijke beginselen waaraan zou kunnen of moet worden getoetst te zoeken in bijv. de Verklaring van de Rechten van de Mens en in de voor de rechtsgrondslag van ons stel-

Bestek ' 8 1 .
Tweede Kamer, Zitting 1977-1978, 15081, nrs. 1-2, biz. 37-48.
6. Interimrapport Organisatie van de Beheersing van de Sociale Zekerheid.
Tweede Kamer, Zitting 1978-1979, 15594, nrs. 1-2, biz. 8 en 9.; biz. 12-18.
7. Nota Volumebeleid, Tweede Kamer, Zitting 1978-1979, 15650, nrs. 1 en 2, biz. 30-33.
8. SMA, februari 1986, 41e jaargang 2, biz. 97/98.
9. SMA t.a.p. biz. 97.
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sel zo belangrijke uitwerking die de Commissie Van Rhijn daaraan heeft gegeven.
Mag ik in dit verband verwijzen naar een artikel, gepubliceerd in SMA in
1980 van E.P. de Jong onder de titel 'De betekenis van verkregen rechten in het
sociale zekerheidsstelsel'. 10 Hoewel het thema stelselherziening daarin geen behandeling vindt, biedt het alleszins relevante aanknopingspunten voor een meer
realistische benadering van ethische grondslagen van de sociale zekerheid in het
perspectief van bezuinigingen.
Een van de zedelijke beginselen, verankerd in ons rechtssysteem, vindt uitwerking in een stelsel van in belangrijk opzicht op solidariteit stoelende aanspraken. Het niveau en ontwikkelingen van solidariteit zijn hierbij uiteraard in overeenstemming met het economisch draagvlak; anders kunnen zekerheden nooit
worden verworven. Dat beginsel wordt door de Nieuwe Werkloosheidswet en
de Toeslagenwet niet aangetast. Ik wil in dit verband — daarmee vooruitlopend
op een volgend aandachtspunt - wijzen op het niveau, 66k na de verschillende
bezuinigingsronden, van onze sociale minima. Die verwijzing is zeker ook illustratief voor de landen die Veldkamp het Kabinet in zijn artikel ten voorbeeld
stelt!11
Veldkamp is niet alleen van mening dat het Kabinet het economische motief een onevenredig zwaar accent geeft, maar dat daarenboven de huidige economische situatie en daarbij met name de omvang van de werkloosheid ten onrechte als uitgangspunt worden genomen voor toekomstige regelgeving met betrekking tot de sociale zekerheid. 12
Aldus, zo schrijft hij: 'miskent het Kabinet de werkelijke samenhangen
binnen de sociale zekerheid en is het te pessimistisch t.a.v. de toekomstige economische ontwikkeling'.
Ik schat het Kabinetsbeleid toch anders in! Door economische ontwikkelingen gedwongen bleken ingrepen in het niveau en de trend van de sociale zekerheid onvermijdelijk. Veldkamp zelf heeft, o.a. in zijn publikatie 'De crisis in
de Nederlandse Sociale Zekerheid anno 1976', die onvermijdelijkheid helder
aangegeven. Illustratief in dit opzicht heeft hij zijn mening destijds als volgt geformuleerd: 'Willen we voor ons land in de toekomst een aanvaardbaar, doelmatigen betaalbaar stelsel van sociale zekerheid hebben, ja of neen? Zal Nederland op dit terrein ook in dc toekomst een goede positie blijven innemen? Als we
dat willen, laten we dan afstand doen van een aantal hcilige huisjes en onze
heilige koeien bij de horens pakken. Laten... weer eens een stuk nationale eenheid opbrengen voor een fundamentele herwaardering en herstrukturering van
onze sociale zekerheid'. 13
Met alle mogelijke verschillen in waardering voor inhoud en vormgeving

10. SMA 1980 (36), biz. 894-903.
11. Financiele Nota Sociale Zekerheid 1986, Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19223,
biz. 29 e.v. in bijlage VII.
12. SMA t.a.p. biz. 100.
13. Dr. G.J.M. Veldkamp, t.a.p. biz. 82.
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van de voorgenomen stelselherziening kan daaruit toch niet een miskenning
worden afgeleid van de werkelijke samenhangen binnen de sociale zekerheid.
Juist het inzicht in de interne en externe samenhang van het stelsel was drijfveer
voor het veilig stellen van de sociale zekerheid ook voor toekomstige generaties.
Ik vind dat veeleer een uitwerking van een algemeen ethisch beginsel waarop
ons stelsel is gebaseerd.
In de uitwerking van zijn opvatting dat aan het economisch motief een te
zwaar en eenzijdig accent wordt gegeven, stelt Veldkamp ondermeer dat Nederland de hoogste collectieve uitgaven binnen de EG niet heeft vanwege het niveau
van het stelsel van sociale zekerheid maar vanwege ons bijna hoogste niveau van
de werkloosheid in de EG-landen.
Deze stelling gaat voorbij aan de groei-oorzaken van de sociale zekerheidslasten die, zoals ik hiervoor al signaleerde, reeds lang voor de economische recessie een kritiek punt bereikten. Zelfs in het licht van de duidelijke verbetering
van onze economische situatie, lijkt het mij ondenkbaar om mede met het zicht
op demografische ontwikkelingen en andere 'nieuwe' groei-oorzaken, het stelsel ongewijzigd te handhaven.
In op zichzelf interessante beschouwingen die een uitvoeriger weerwoord rechtvaardigen schiet Veldkamp in mijn visie toch tekort in de onderbouwing van
zijn opvatting dat de voorstellen gebaseerd zijn op een te pessimistische inschatting van de toekomstige economische ontwikkelingen.
We kunnen twisten over de vraag of ingrijpende wijzigingen in het sociale
zekerheidsstelsel bij een ander sociaal-economisch beleid vermijdbaar zouden
zijn geweest. Veldkamp is die mening kennelijk toegedaan. Hij stelt in het aan
de stelselwijziging gewijde themanummer van SMA: 'Ons sociaal-economisch
beleid is tekort geschoten met het scheppen van voldoende werkgelegenheid'. 14
Objectief-theoretisch kan ik hem dat nazeggen, maar ik zie in zijn kritiek
op het 'volledig ontbreken van specifieke maatregelen om het veel te hoge peil
van de werkloosheid terug te dringen' noch in de verwijzing naar Zweden,
Noorwegen, Zwitserland en Oostenrijk met lage werkloosheidspercentages op
zich een wezenlijk alternatief voor het hier te lande gevoerde beleid.
Veldkamp's vergelijking mist aan overtuigingskracht, omdat hij de oorzaken van de geconstateerde verschillen in werkloosheid met de door hem genoemde landen buiten beschouwing laat. Hierbij zouden zeker verschillen in de
structuur van de economie, in de (ontwikkeling van de) beroepsbevolking en
voorts in de 'filosofie' van de sociale zekerheid en de uitvoering daarvan moeten
worden betrokken.
Tot zover mijn wat meer directe reactie op het artikel in het themanummer
van SMA.
Nog even kom ik terug op de relatie van de stelselherziening tot het ombuigingsbeleid als belangrijk aspect van regeringsbeleid sedert het Kabinet-Den Uyl. Ik
ga daarbij niet in op de verschillende voorstellen in het kader van het 1 %-beleid,
14. SMA februari 1986 t.a.p. biz. 101.
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Bestek'81 en de, elkaar snel opvolgende, heroverwegingen en tussentijdse operaties.
In de Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid is een kader
ontwikkeld van mogelijke kostenbeperkingen en vergroting van de beheersbaarheid. De daarop gevolgde nota's met voorstellen zijn in hoofdzaak nadere,
aan de toenemende dringendheid van het vraagstuk aangepaste, uitwerkingen.
De ontwikkelingen van de economische situatie, c.q. de politieke interpretatie
daarvan, heeft daarbij een doorslaggevende rol gespeeld.
In het bijzonder bleek dat bij de uitwerking van het reeds in de Nota Collectieve Voorzieningen en Werkgelegenheid aangekondigde en in Bestek'81 bevestigde voornemen om op langere termijn te komen tot integratie van de loondervingsregelingen. Daarbij zou het vraagstuk van verschillen in behoeften op
grond van kostwinnerschap en verschillen in leefsituaties worden betrokken,
evenals het vraagstuk van de relatie tussen uitkeringsduur en arbeidsverleden.
Uitgaande van een algemene loondervingsverzekering of -regeling zou daarbij
tevens de specifieke op werkloosheid en arbeidsongeschiktheid afgestemde
voorzieningen worden betrokken.
Met Veldkamp ben ik het eens dat in deze visie het stelselvraagstuk meer
gezien werd als een vraagstuk van stelsel-vereenvoudiging, van verbetering van
kwaliteit en van vergroting van de maatschappelijke doelmatigheid — aldus bijdragend aan grotere beheersbaarheid — dan als een structurele mogelijkheid tot
lastenbeperking.
In het politieke klimaat van die jaren paste zeker nog niet een algemene
visie dat het ombuigingsbeleid, anticiperend zou moeten zijn t.o.v. het langere
termijn vraagstuk van de stelselherziening. Afstemming van ombuigingen als
doelstellingen van kortere termijn-bezuinigingen op die van meer structurele
aard op langere termijn (stelselherziening) zou een evenwichtiger benadering
van het integrale beheersingsvraagstuk naar zijn kwantitatieve- en kwalitatieve
kanten mogelijk hebben gemaakt. Door de gescheiden behandeling van korte en
lange termijn doelstellingen kregen de aanvankelijke verkenningen voor de integratie van de werkloosheidsregelingen als eerste stap op de weg naar stelselherziening meer het karakter van faqade dan van strategische constructie. Dat karakter werd versterkt door de zich vrij snel verslechterende economische situatie
in de eerste jaren van 1980. Daardoor werd namelijk de noodzaak tot omvangrijker en snel effect opleverende bezuinigingen dringender.
Uiteraard heeft dat faqade-aspect invloed gehad op de voorbereidingen
voor de integratie van de werkloosheidsregelingen, als voorloper van de stelselherziening. In dit lange termijn vraagstuk konden de kwalitatieve doelstellingen
niet worden gekoppeld aan kwantitatieve normen. Aldus kregen de verkenningen een te abstract karakter.
Eerst tocn de Tweede Kamer aandrong op meer inzicht in de doelstellingen
heeft terzake begin 1980 een Uitgebreide Commissievergadering (UCV) van de
Tweede Kamer plaatsgehad, waarna in augustus 1980 een taakopdracht inzake
integratie van de werkloosheidsregelingen aan de Kamer werd toegezonden, die
mede aan de SER om advies werd voorgelegd.15
15. Tweede Kamer, Zitting 1979-1980, 15650, nr. 5.
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Ook in deze presentatie was de integratie van werkloosheidsregelingen
nog een vraagstuk van langere termijn, zij het ook dat de relatie tot de kostenbeperking en kostenbeheersing duidelijker werd gelegd. Sindsdien is het stelselherzieningsvraagstuk meer expliciet een vraagstuk van Kabinetsbeleid geworden
en werd — en ook dat ben ik met Veldkamp eens — directer bij het budgettaire
beleid betrokken. Dat betekende tevens toenemende druk om concrete kwantitatieve normen vanuit de budgettaire planningsystematiek te vertalen in structured inhoudelijke maatregelen. Die druk werd nog versterkt door het geleidelijk loslaten van het trendmatig begrotingsbeleid en het accentueren van het financieringstekort als beleidsobject van jaar tot jaar.
Deze ontwikkeling maakte het onvermijdelijk de doelstellingen van de stelselintegratie bij testellen. DeinvoeringvandeEuropese Richtlijn voordegelijke
behandeling per 1 januari 1985 speelde daarbij eveneens een belangrijke rol. In
mei 1983 werd een nieuwe advies-aanvrage betreffende de integratie van de
werkloosheidsregelingen bij de SER aanhangig gemaakt. De aanvankelijke advies-aanvrage van augustus 1980 werd daarbij ingetrokken.
Vanuit een geintegreerde benadering van de collectieve sector als geheel in samenhang met het sociaal-economisch beleid was deze bijstelling van het sociale
zekerheidsbeleid verklaarbaar en, naar het mij voorkomt, gerechtvaardigd.
Voor het kostenbeheersingsvraagstuk heeft deze switch uiteraard ingrijpende
gevolgen gehad.
De meer pragmatische aanpak van op korte termijn resultaten afwerpende
maatregelen heeft sedertdien het proces van beleidsbijstellingen sterk beinvloed
en een evenwichtige behandeling van de sociale zekerheidsproblematiek aanvankelijk bemoeilijkt. Daar kwam bij dat het steeds duidelijker werd, dat algemene, tijdelijke maatregelen zoals 'bevriezing' van trendontwikkelingen en andere kleine stapjes in de geest van 'iets minder meer' of 'iets meer minder' bij
lange na niet aan de kwantitatieve doelstellingen konden beantwoorden.
Meer ingrijpende, structurele maatregelen konden en mochten niet langer
achterwege blijven, te minder omdat de marges voor tijdelijke maatregelen nauwelijks meer aanwezig waren.
Het sociaal minimumbeleid en de koppelingen binnen ons stelsel als onderdeel daarvan hebben de marges van de policymakers — terecht en ook naar hun
oordeel terecht - beperkt.
Voorts werden, naast de door de reeds eerder genoemde groeioorzaken, de
marges beperkt door noodzakelijke aanpassingen van het stelsel aan de 3e EGrichtlijn.
De hiervoor bedoelde ingrijpende, structurele maatregelen met betrekking
tot niveau, voorwaarden en duur van de uitkeringen zetten een proces van feitelijke stelselwijziging in, dat thans formed in het wettelijk kader zal worden gcplaatst.
Al met al is dat proces, gelet op de aard en de maatschappelijke betekenis
van de ingrepen, snel verlopen. Mijns inziens onvermijdelijk snel, want hoezeer
ook meer tijd en speelruimte wenselijk zouden zijn geweest voor de voorbereiding van deze structurele bijstellingen; hoezeer ook offers zijn gebracht met be316
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trekking tot kwalitatieve doelstellingen van langere termijn die de samenhang
betreffen van het steisel met verwante doelstellingen van collectief beleid, zoals
arbeidsmarkt- en arbeidsomstandighedenbeleid, het gaat om een vernieuwd
aan het economisch draagvlak aangepaste steisel dat meer solide zekerheden
kan bieden nu en in de toekomst. En dat op een niveau en in een samenhang die
ons steisel in wereldverband zijn reputatie doen behouden. Waar ligt de aantasting van welk ethisch beginsel?
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Economic Decision Making in the
Health Care Sector: is it Ethical?

ALAN MAYNARD*

Introduction
Professor G.M.J. Veldkamp is a distinguished scholar whose flexibility in requesting and using advice in decision making and research was important in
offering economists the opportunities to develop and apply their skills in the
social policy field in the late 1960's and 1970's. These opportunities continue to
be developed and this contribution by an economist raises some of the ethical
problems which arise from resolving health care choices.

1

The Economic Perspective

The basic assumption governing the economists approach to decisions about
the allocation of resources is that always and everywhere resources are scarce.
As a consequence of this ubiquitous scarcity it is necessary to evolve rules to
decide who will get what goods and services and when? In economics this is
described as resource allocation but in the application of economics to health
care, this process is usually described as rationing.
Because of scarcity, rationing is unavoidable and rules have to be devised
to decide who will live in what degree of pain and discomfort and who will die.
Usually these rationing rules are vague and implicit but their imprecise nature
should not lead us to believe that they do not exist or that difficult rationing
decisions are not confronted and resolved.
The economic contribution to the resolution of these rationing (or allocation) decisions is to assist in the generation of evaluative data about the costs
and benefits of alternative ways of treating patients competing for care and
* Professor of Economics and Director of the Centre for Health Economics at the University
of York, UK.
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scarce resources. The purpose of this work is to inform decision making (rationing) and to facilitate the efficient use of scarce resources.
But what is efficiency? Because of scarcity every decision involves an opportunity cost, or a foregone alternative. A decision to spend on the military
leaves fewer resources available for the NHS and other activities. A decision to
spend more on the elderly means that those resources are not available to spend
on NMI scanners, heart transplants and health promotion activities.
All decisions involve opportunity costs and these costs may be imposed on
a variety of institutions and individuals. For instance the care of an 85 year old
in her home may involve opportunity costs for the hospital system (which provides day hospital facilities and community nursing care), for the general practitioner and her support staff, for local authority social services, for local voluntary services, for relatives and neighbours, and for the patient herself. In determining the cost of her care it is essential to identify, quantify and add up all these
costs to identify the opportunity cost i.e. the value of foregone alternatives to
society involved in caring for this elderly person.
However the evaluation of competing health care therapies is not merely
about costs. Some naive critics of economists assert that their concern is merely
cost containment. The simplest response to such a criticism is the cheapest way
to care for a patient is to do nothing but that this option needs to be compared,
in relation both to costs and benefits, with other options wich involve the use of
scarce resources.
An efficient health care procedure is one that maximises benefits from a
given limited budget or minimises the costs of achieving a given benefit. Thus
efficiency is about costs and benefits. Efficiency is not merely concerned with
cost control or reducing costs regardless of their effects on benefits. The essence
of the economic concept of efficiency is that cost reductions may be achieved
only at the loss of some benefits and that this trade off between costs and benefits has to be identified so that scarce resources are to be used in such a way that
benefits are maximised.
Thus the objective of economic analysis is to evaluate the costs and benefits
of alternative health care procedures so that it is possible to identify those procedures which maximise benefits to patients. Obviously there are problems in
measuring the benefits of health care procedures. One aspect of benefit is the
additional life years generated by one procedure in comparison to another.
However the other aspect of benefit is the quality of these additional life years.
Existing measures of the quality of life offer the possibility of generating
tentative composite measures of benefit: quality adjusted life years (QALY).
The QALY is a composite measure bringing together the duration and quality
attributes of medical interventions. If a procedure produces one additional year
of life at 0.5 quality for X (i.e. 0.5 QALY) and no additional year of life for Y but
an improved quality of life for a year of 0.25 (i.e. 0.25 QALY), then the interventions of X and Y produced 0.75 QALYs.
The measurement of quality is not easy but numerous techniques now
exist. For instance the Rosser scale measures two attributes of the quality of life:
distress and disability and using psychometric techniques, Rosser and her col320
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Table 1. Williams Cost-QALY

Data (£1983-4)

Hip replacement
Pacemaker implantation for
atrioventricular heart block
Valve replacement for aortic stenosis
CABG
CABG
CABG
CABG
CABG
CABG

for
for
for
for
for
for

750
700
900

severe angina with LMD
severe angina with 3VD
moderate angina with LMD
severe angina with 2VD
moderate angina with 3VD
mild angina with LMD

1040
1270
1330
2280
2400
2520

GP advice to stop smoking
GP control of hypertension
GP control of total serum cholesterol
Kidney transplant
Heart transplant
Hospital haemodialysis

167
1700
1700

-

3200
8000
15-20000

Source: Williams (1985a, 1985b).

Table 2. Cost-QALY

estimates (North American results $1983)

Procedure
CABG for left main coronary artery disease
Neonatal intensive care (1000-1499 gms)
T4 (thyroid screening)
Treatment for severe hypertension in males aged 40
years plus (diastolic 105mm Hg)
Treatment for mild hypertension (94-105mm Hg)
Estrogen therapy for post-menopausal symptoms in
women without prior hysterectomy
Neonatal intensive care (500-999 gms)
CABG for single vessel disease, moderately severe
School tuberculin testing programme
Continuous ambulatory peritoneal dialysis
Hospital dialysis

Cost per QALY
4,200
4,500
6,300
19,100
19,100
27,000
31,800
36,300
43,700
47,100
54,000

Source: These results are taken from a range of studies reported in Torrance (1984).
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leaques elicited from a sample (n = 70) their valuations of alternative health
states. Using these valuations and clinical information, Williams (1985 (a),
1985 (b)) has produced a variety of cost-QALY estimates for the UK. These are
summarised in table 1 where the cost of producing one full quality of life year by
different procedures are ranked. From these data it can be seen that 1 QALY can
be produced by GP advice to stop smoking at a cost of £167 whilst 1 QALY
from a heart transplant costs £8000. Put another way, from a limited budget of
£20,000, hospital haemodialysis generates 1 QALY whilst GP smoking advice
and hip replacements produce 119 QALYs and 26 QALYs respectively.
In North America cost/QALY evaluations are being carried out extensively not by economists as in the UK, but by clinicians. Torrance (1984) has
surveyed the results of these endeavours and some of his data are presented in
table 2.
It is to be emphasised that these estimates are tentative but they are to be
preferred to the implicit quesses of yesteryear for a number of reasons. Firstly
they make the thechniques and results of measurement explicit. If individual
clinicians or economists doubt the QALY or cost estimates then the challenge is
for them to improve the estimates with empirical work of their own.
An additional attribute of these data is that they highlight a variety of
problems with the existing techniques of generating QALYs and these problems
are useful guides to future research investment. For instance Rosser's valuations
are based on a small sample (70) and re-evaluation of these valuations using a
larger sample size is needed urgently. Secondly the congruence of alternative
quality of life measures has not been investigated extensively e.g. does the
Rosser instrument and the Nottingham Health Profile give similar results of the
same group of patients?
Despite the need to investigate problems such as these, the results being produced by this work are useful guides for resource allocation and are being used
in decision making in the UK. The economic advise for allocation is that resources should be spent on those procedures which maximise QALYs: hip replacements appear to be better investments of society's scarce resources rather
than the treatment of renal failure patients with dialysis.
Such advice can be supplemented with the argument that inefficiency in the
use of scarce resources is unethical: spending on high cost/QALY procedures
deprives potential patients of access to care which would generate increased
QALY production from the health care system.
Thus the economic perspective emphasises scarcity and the maximisation
of benefits (QALYs) from limited budgets (costs). The economist seeks to
measure both the costs and benefits (QALYs) of procedures in order to identify
that configuration of health care activity which would maximise the production
of QALYs from the NHS budget of $20bn.
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2

A Clinical Perspective

Some clinicians in hospital a n d general practice would reject this economic perspective which emphasises the social rather than the individual imperatives.
One extreme manifestation of this view is that of Dr. Erich Loewy whose letter
to the N e w England J o u r n a l is reproduced below: he appears to believe that the
economic perspective is as ethical as the Nazi war crimes!!!
To the Editor: Of late an increasing number of papers in this and other
journals have been concerned with 'cost effectiveness' of diagnostic and
therapeutic procedures. Inherent in these articles is the view that choices
will be predicated not only on the basis of strictly clinical considerations
but also on the basis of economic considerations as they may affect the
patient, the hospital, and society. It is my contention that such considerations are not germane to ethical medical practice, that they occupy space
in journals that would be better occupied by substantive matter, and that
they serve to orient physicians towards consideration of economics, which
is not their legitimate problem. It is dangerous to introduce extraneous factors into medical decisions, since consideration of such factors may eventually lead to considerations of age, social usefulness, and other matters irrelevant to ethical practice. The example of medicine in Nazi Germany is too
close to need further elucidation.'- 2
It is incumbent on the physician (especially in a critical situation) to practice not 'cost-effective' medicine but medicine that is as safe as possible for
that patient under the particular circumstances. Optimization of survival
and not optimization of cost effectiveness is the only ethical imperative. To
select diagnostic tests on the basis of cost effectiveness is a deliberate statistical gamble; to use diagnostic tests in an unthinking medical fashion is
poor medicine not because of cost but because unthinking medicine is
dangerous for the patient. Ethical physicians do not base their practices on
the patient's ability to pay or choose diagnostic and therapeutic procedures
on the basis of their cost. It may be argued that the welfare of society is
threatened by escalating medical costs; indeed, that argument at first appears to introduce a dilemma. Yet a large proportion of our ills arc due to
smoking, heavy drinking, and overeating, and the consequences of these
indulgences consume a large portion of medical-care dollars. It is unfair to
deprive those who have not been overindulgent of the best medical care
while allowing the overindulgence of others to consume the available
money. Furthermore, our society clearly has money to spend on luxuries
and baubles. A physician who changes his or her way of practicing medicine because of cost rather than pureley medical considerations has indeed
embarked on the 'slippery slope' of compromised ethics and waffled priorities.
Glen Falls, NY 12801

Erich H. Loewy, M.D.
62 Elm St.

1. Ivy A.C. Nazi war crimes of a medical nature. JAMA 1949; 139:131.
2. Alexander L. Medical science under dictatorship. N. Engl. J. Med., 1979; 241:39-47.
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The clinical perspective is derived from the Hippocratic Oath and this relates to
maximising the health of the individual patient in the doctors care. In particular, no doubt, from the undertaking to 'treat the sick to the utmost of my ability
and judgement but never to their hurt'. Loewy argues that consideration of opportunity cost may result in the doctor hurting the interests of their patients.
However this is an extreme view of medical practice. Whilst clinicians may
be concerned with the health care needs of individual patients, they are also
aware of opportunity costs. Thus Professor Bryan Jennett of Glasgow University argues
'Unless there is a policy to guide patient selection, both for the initiation
and withdrawal of rescue, then disproportionate amounts of resources are
apt to be expended on such procedures... Unthinking application of rescue
is disadvantageous not only to those patients whose treatment if denied or
delayed because their needs appear to be less pressing, but also to some of
those who are rescued... Rationing of rescue is essential not only for the
welfare of the individual patients but also in order that the best use is made
of resources available for acute medical care'.
Jennett (1977) p.54.
Clearly there are different clinical perspectives. Loewy's position is extreme and
opposed to the consideration of economic (opportunity cost) considerations.
Clinicians like Jennett on the other hand have taken a position consistent with
that of economists and have advocated the thorough application of the economic perspective (Jennett (1984)).

3

An Economic Perspective for Clinicians

The purpose of economics, as Professor Veldkamp recognised and encouraged,
is to assist decision makers to make explicit whether the benefits of a particular
activity exceed its costs. The valuation of health care outcomes in terms of QALYs enables decision makers to identify the costs of alternative clinical ways of
achieving a unit of output (i.e. one full quality of life year: a QALY). Consideration of costs and outcomes cannot be dismissed as unethical. Indeed a failure to
consider costs and benefits may be unethical because it may disguise inefficiencies whose existence denies potential patients of care from which they could
benefit.
Those who argue fanatically like Loewy or for allocation by chance (e.g. a
toss of the coin) are adopting positions which prejudice the achievement of
good clinical practice and the efficient use of resources i.e. maximisation of benefits from the health care system's limited budget. The clinical viewpoint is individualistic and related to the care of the individual patient. The economic perspective is social and is related to maximising the benefits (QALYs) derived
324
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from a limited budget. These alternative views need to be considered and debated by all those involved in the management of health care systems and concerned with the mitigation of enormous problems faced by those systems.
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Sozialpolitik in der Krise. Die Sicht
der Deutschen Gewerkschaften

GERD M U H R *

Seit Mitte der 70er Jahre erleben wir in der Bundesrepublik wieder eine grundsatzliche Diskussion iiber die Sozialpolitik und iiber Art und Ausmafs sozialstaatlichen Handelns. Der Beginn dieser intensiveren Auseinandersetzung fallt
in etwa zeitgleich zusammen mit der beginnenden Wirtschafts- und Beschaftigungskrise und einer ideologischen Offensive neukonservativer intellektueller
und politischer Gruppierungen, die eine 'Tendenzwende' einforderten. Die restriktive Sozialpolitik der letzten Dekade ist also sowohl vor dem Hindergrund
der okonomischen Entwicklung als auch geistigpolitischer Grundstromungen
zu begreifen. Hinzu kommt, da(? jenseits ideologischer Motive von alien wichtigen gesellschaftlichen Gruppen ein Reformbedarf fiir die Systeme der Sozialen
Sicherheit reklamiert wird, wobei aber Richtung und Ausmafs umstritten sind,
da es schwerer geworden ist, einen Konsens iiber Grundprinzipien herzustellen.
Ich will in meinem Beitrag wichtige Aspekte der 'Sozialpolitik in der Krise'
aus der gewerkschaftlichen Sicht beschreiben und bewerten und einige Ansatzpunkte fiir eine Weiterentwicklung der sozialen Sicherung skizzieren.

1

Krisenmanagement durch Sozialabbau

Lange Jahre gait eine steigende Sozialleistungsquote als Ausweis fiir den Erfolg
sozialer Politik. Diese Sichtweisc anderte sich sehr rasch, als aufgrund der Wirtschafts- und Beschaftigungskrise verstarkt Finanzierungsprobleme auch in der
Sozialversicherung auftraten. Die 'Konsolidierung' der Finanzen wurde im
Rahmen des politischen Krisenmanagements als wichtigstes Ziel proklamiert
und durch verschiedene gesetzliche MafSnahmen ab 1977 umgesetzt. In der
Krankenversicherung wurde durch Kostendampfungsgesetze versucht, die Ausgabenentwicklung im Rahmen der Einnahmesteigerungen zu halten, um da* D.G.B., Dtisseldorf, B.R.D.
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durch Beitragsstabilitat erreichen zu konnen. Gravierender waren die Eingriffe
in das Leistungsrecht der Rentenversicherung 1977/78, durch die das Rentenniveau dauerhaft ura ca. 2 5 % gesenkt wurde. Ahnlich gravierend waren die Eingriffe und Kiirzungen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik und der Arbeitslosenversicherung.
Insbesondere mit dem Arbeitsforderungs-Konsolidierungsgesetz wurde
durch KurzungsmafSnahmen von annahernd 4 Mrd. DM versucht, iiber eine
Entlastung des Bundeshaushalts 1982 die staatliche Verschuldung zu begrenzen.
Vorbereitet und begleitet wurde der Sozialabbau durch ein ideologisches Trommelfeuer, das in der Offentlichkeit den Eindruck erwecken sollte, es gehe bei
den KurzungsmafSnahmen lediglich um die Einschrankung von LeistungsmiEbrauch. Die Diffamierung kranker Arbeitnehmer ('Krankfeiern') und Arbeitsloser ('Driickeberger') sollte letztlich auch von der staatlichen und gesellschaftlichen Veranwortung fur die soziale Sicherheit und von den okonomischen Ursachen der Beschaftigungskrise ablenken. Eine individualisierende Schuldzuweisung entlastet die tatsachlichen Entscheidungstrager in Regierung und Unternehmen und erhoht die Akzeptanz restriktiver Sozialpolitik in der Bevolkerung. Diese Propaganda der ideologischen Tendenzwende fiel auch auf fruchtbaren Boden: Meinungsumfragen Anfangder 80er Jahresignalisierten ein relativ hohes Mafi an Bereitschaft in der Bevolkerung, Kiirzungen von Sozialieistungen hinzunehmen, insbesondere in jenen Bevolkerungskreisen, die davon
nicht betroffen sein wiirden.
Jenseits einer moralischen Bewertung wurde mit dem Sozialabbau in dieser
Phase aber die politische Konsequenz aus dem Scheitern einer keynesianischen
Antikrisenpolitik gezogen, die insbesondere angesichts weltwirtschaftlicher
Ereignisse (Dollarverfall, Olpreiskrisen, internationale Verschuldung) nicht in
der Lage war, die Vollbeschaftigung wieder herzustellen. Die Aufgabe des Vollbeschaftigungsziels zugunsten einer Politik der Haushaltskonsolidierung durch
Kiirzung von Sozialieistungen resultierte auch aus einem Fehlen schlagkraftiger
wirtschaftpolitischer Alternativen jenseits des neoklassischen Marktradikalismus. Die Folge war die 'politische Wende' 1982/83, die dem neukonservativen
und wirtschaftsliberalen Gesellschaftsmodell zum Durchbruch verhalf.

2

Privatisierung sozialer Risiken

Die Intensivierung des Sozialabbaus durch die Neukonservativen ergab sich aus
deren Interpretation der Ursachen von Wirtschaftskrise und Massenarbeitslosigkeit. Neben weltwirtschaftlichen und strukturellen Problemen wurden die
sozialstaatlichen Sicherungssysteme (Sozialieistungen, Rechte der Arbeitnehmer im Arbeitsverhaltnis, gewerkschaftlicheTarifpolitik) selbst als krisenauslosend bezeichnet. Dariiber hinaus wurde aber auch das uralte Unbehagen der
Konservativen an sozialstaatlichen Sicherungssystemen aktualisiert: Von biiro328
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kratischen Grofsorganisationen war die Rede, von der Entmiindigung der Burger; die Gefahr des totalen Versorgungsstaats wurde wieder einmal beschworen.
Das neukonservative Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell setzt daher auf folgende Elemente:
— Starkung der Unternehmergewinne;
— Reduzierung der Staatsquote, Haushaltskonsolidierung;
— Deregulierung der Arbeits- und Beschaftigungsverhaltnisse;
— Schwachung der Gewerkschaften.
Mit anderen Worten: Die Umverteilung der Einkommen und die Veranderung
der gesellschaftlichen Machtverhaltnisse sind die zentralen Instrumente nicht
nur einer Politik der Krisenregulierung, sondern auch wichtige ordnungspolitische Elemente zukiinftiger Gesellschaftsgestaltung. Wahrend die Propagandisten dieses Programms ihre Forderungen noch unverhohlen aussprachen (Senkung der realen Arbeitskosten, Beseitigung sogenannter 'beschaftigungshemmender Vorschriften') wurde dieser Katalog zum Zwecke der besseren 'Vermarktung' spater semantisch geglattet:
— 'Dem Sparen sozialen Sinn geben', hiefi es beim Bundesarbeitsminister,
der mit Hilfe eines falsch interpretierten Subsidiaritatsprinzips versuchte, die
Kiirzung von Sozialleistungen als Bestandteil eines sozialphilosophisch begriindeten Konzepts zu rechtfertigen.
— 'Beschaftigungsfordernd' wurde ein Gesetz genannt, das in Wirklichkeit
die Rechtsstellung der Arbeitnehmer verschlechterte.
— Als 'Minderheitenschutz' werden Vorhaben bezeichnet, die in Wirklichkeit auf eine Spaltung der Interessenvertretung der Arbeitnehmer in den Betrieben hinauslaufen.
— Die Einschrankung der Streikfahigkeit der Gewerkschaften wurde unter
der Floskel 'Neutralitat des Staates bei Arbeitskampfen' inszeniert.
Eine Bilanz der bisherigen Sozial- und Gesellschaftspolitik der Neukonservativen mills' zu dem Ergebnis kommen, dalS das Gesicht des Sozialstaates in der
Bundesrepublik sich nicht unerheblich verandert hat.
Langandauernde Arbeitslosigkeit, Leistungskiirzungen und gesunkene Realeinkommen liel^en die Einkommen vieler Haushalte auf oder in die Nahe der Sozialhilfeschwelle sinken. Das Armutspotential hat sich dramatisch erhoht. 1m
Jahr 1984 mufsten 2,6 Mio. Menschen die Leistungen der Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Dies ist eine Steigerunggegeniiber 1981 um eine halbe Million,
und dies, obwohl die Bedarfssatze der Sozialhilfe weniger angehoben wurden,
als die Steigerung bei I.ohnen und anderen Sozialleistungen ausmachten. Dabei
ist nicht beriicksichtigt, dafs - wie Untersuchungen gezeigt haben — die Dunkelziffer bei fast 50% liegt.
Der Anstieg der Armutsbevolkerung ist im wesentlichen auf folgende Ursachen zuriickzufiihren:
— Die Liicken bzw. das unzureichende Leistungsniveau der Sozialversicherung, die durch den Sozialabbau vertieft wurden oder erst entstanden sind.
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— Die gestiegene Zahl von Arbeitslosen und die Zunahme der Langzeitarbeitslosigkeit.
Arbeitslose zahlen heute zu den von Armut besonders gefahrdeten Personengruppen. Fiir fast 25% der Empfangerhaushalte war 1984 Arbeitslosigkeit die
Hauptursache fiir den Bezug laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, fiir 20% der
Empfangerhaushalte waren unzureichende Renten die Ursache.
Typische Lebensrisiken werden von der Sozialversicherung also nur noch
sehr unzureichend aufgefangen.
Dariiber hinaus gewinnt Armut durch die zunehmende und dauerhafte
Ausgrenzung von Personen im erwerbsfahigen Alter eine neue gesellschaftspolitische Qualitat. Mit Sozialleistungen kann nur unzureichend geholfen werden,
wenn die Gesellschaft signalisiert, 'wir brauchen Euch nicht fiir produktive Tatigkeit'. Die Menschen brauchen zur Ausbildung ihrer Identitat und ihres
Selbstbewustseins eine produktive, gesellschaftlich anerkannte Tatigkeit, nicht
die Brosamen von den Tischen der Reichen.
Daher mufs es in diesem Zusammenhang besonders diskriminierend wirken, wenn wissenschaftliche Institute und Politiker einen Grofsteil der registrierten Arbeitslosen als nicht vermittlungsfahig einstufen. Ahnliches gilt fiir
den optimistischen Uberschwang, mit dem positive Wachstumsraten des Sozialprodukts gefeiert werden. Dabei wird allzu gerne ubersehen, da(? der wirtschaftliche Aufschwung an einem Teil der Bevolkerung vorbeigeht: Gesellschaftlich bedingte Risiken sind zu einem Teil zur privaten Angelegenheit erklart worden.
Dem DGB und seinen Gewerkschaften ist es durch Aufklarungs- und Protestkampagnen gelungen, die Sensibilitat der Bevolkerung fiir die Notwendigkeit einer solidarischen Sozialpolitik zu erhohen. Durch unsere Mobilisierungsaktionen konnte noch Schlimmeres verhiitet werden, die sozialen Probleme allerdings sind geblieben.

3

Soziale Sicherung in der Zukunft

Auch fiir die Zukunft mussen wir von konfliktbehafteten. Auseinandersetzungen um die Politik der Sozialen Sicherung ausgehen. Die teilweise Infragestellung des gesellschaftlichen Konsenses iiber wichtige Grundprinzipien der Sozialpolitik wird diese Auseinandersetzungen nicht einfacher machen. Die Finanzierung der sozialen Sicherung wird weiterhin schwierig bleiben. Der Entwicklung der Beschaftigung kommt dabei eine wesentliche Rolle zu. Mittelfristige Modellrechnungen iiber die Entwicklung von Beschaftigung und Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik konterkarieren den Optimismus derjenigen, die
in beschaftigungspolitischer Untatigkeit die beste Losung fiir die Beseitigung
der Arbeitslosigkeit sehen. Selbst bei giinstigen Annahmen iiber die Wachstumsraten des Sozialprodukts droht uns, daf? die Massenarbeitslosigkeit die
Jahrtausendwende iiberdauert. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, da£ der
gewerkschaftliche Forderungskatalog —offentliche Investitionsprogramme zur
330
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Forderung qualitativen Wachstums und Arbeitszeitverkiirzung - aktuell bleiben wird.
Fiir die Finanzierung der sozialen Sicherung und die Belastung der Arbeitnehmer ist neben der Beschaftigungsentwicklung aber auch das Ausmaf? der abzusichemden sozialen Risiken von Bedeutung. Verschiedene Faktoren — nicht
zuletzt die Altersstruktur der Bevolkerung — deuten darauf hin, dafs die soziale
Sicherung mittelfristig eine erhebliche Bewahrungsprobe vor sich hat. Die Generation der heute und in den nachsten 20 Jahren Erwerbstatigen konnte mit
hohen Belastungssteigerungen konfrontiert werden. Allerdings sind Horrorvisionen vollig unangebracht. Es kommt darauf an, in den nachsten Jahren die
Systeme der sozialen Sicherung 'wetterfest' zu machen, sowohl hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit als auch hinsichtlich der Qualitat ihrer Leistungen. Fiir die
Alterssicherung und die Krankenversicherung/Gesundheitssicherung sind bereits gesetzliche Initiativen fiir Strukturreformen angekiindigt worden.
Ich mochte nun einige Aspekte kunftiger Probleme benennen und Grundlinien fiir mogliche Losungsansatze aus unserer Sicht skizzieren. Ich beschranke
mich dabei auf die soziale Sicherung, mochte aber ausdriicklich nochmals betonen, daE die Losung des Beschaftigungsproblems von zentraler Bedeutung auch
fiir die Systeme der sozialen Sicherung ist.

4

Strukturreform im Gesundheitswesen

Die Entwicklung der Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung ist zu einem dauerhaften Thema der Sozial- und Gesundheitspolitik geworden. Den
bisherigen Kostendampfungsbemuhungen sowohl durch gesetzliche MafSnahmen und das Handeln der Selbstverwaltungen war immer nur ein bescheidener
und zudem kurzzeitiger Erfolg beschieden. Ein Grols'teil der Mehraufwendungen wurde durch erhohte Selbstbeteiligung und durch Ausgrenzung unmittelbar auf die Versicherten verlagert. Die grundsatzliche beschrankte Wirksamkeit
der Kostendampfungspolitik hat zur Verbreitung und Anerkennung der Erkenntnis gefiihrt, daf> iiber eine solche Politik hinaus strukturelle Reformer) angepackt werden miissen. Verstarkt werden solche Vorstellungen dadurch, daf?
bestimmte Entwicklungen (z.B. der Anstieg der Arztezahlen, die Entwicklung
der Altersstruktur, Medizintechnik), die fiir die Ausgaben der Krankenkassen
von zentraler Bedeutung sind, zu erheblichen Kostenrisiken werden.
Kostendampfung im Gesundheitswesen allein kann aus gewerkschaftlicher Sicht kein sinnvolles Ziel sein. Das Gesundheitswesen ist ein wesentlicher
Bestandteil der sozialen Sicherung, aber auch von erheblicher Bedeutung fiir
Arbeitsmarkt und Beschaftigung.
Aus unserer Sicht mills' eine
Kostendampfungspolitik dort ansetzen, wo unwirtschaftliche Elemente offenkundig sind, die haufig auch noch medizinisch und gesellschaftlich bedenklich
oder sogar gefahrlich sind. Der Umfang des Medikamentenkonsums und die
Hohe der Einkommen der Zahnarzte und vieler Facharztgruppen z.B. deuten
auf eine Fehlleitung volkswirtschaftlicher Ressourcen hin. Eine daran ansetzen331
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de, gezielte Ausschopfung von Wirtschaftlichkeitsreserven kann den Weg bahnen fiir strukturelle Veranderungen, fiir eine Verstarkung der Prevention und
fiir andere notwendige Leistungsverbesserungen, die auch das Beschaftigungsvolumen erhohen konnen.
Die Schaffung von gleichermafsen wirtschaftlichen und medizinischgesundheitlich sinnvollen Strukturen mufi als Voraussetzung dafiir angesehen
werden, das iiber Beitrage finanzierte Gesundheitsbudget auszudehnen, wenn
gesundheitliche Orientierungsdaten dies angezeigt erscheinen lassen. Es ist
kurzfristig sicher notwendig, da£ Gesetzgeber und Selbstverwaltungen fiir einen bestimmten Zeitraum gezielte Ausgabenbegrenzungen festlegen, die eine
Stabilitat der Beitragssatze gewahrleisten sollen. Damit ware Raum geschaffen
fiir grundlegendere Anderungen in den Strukturen, z.B.:
— Die weitere Ablosung der Einzelleistungsvergiitung durch pauschale Entgeltformen und Leistungskomplexvergiitung;
— die Ausweitung von Qualifikationsvoraussetzungen fiir die Niederlassung
als Allgemeinarzt in der kassenarztlichen Versorgung;
— die Entwicklung von Honorarverteilungsmafistaben, die auf eine Angleichung der Einkommen verschiedener Arztgruppen zielen;
— die Einfiihrung von Methoden der Qualitatssicherung in alien Versorgungsbereichen;
— die Entwicklung einer verbindlichen Empfehlungsliste bzw. Positivliste fiir
die Verordnung von Arzneimitteln;
— die weitere Veranderung in der Bewertung zahnarztlicher Leistungen zugunsten konservierender Tatigkeit;
— die Festlegung von Standards im Zahnersatzbereich;
— die Sicherstellung einer flachendeckenden Zahnprophylaxe.
Fiir notwendig halten wir kurzfristige Leistungsverbesserungen insbesondere in
folgenden Bereichen:
— Bei der Versorgung Pflegebediirftiger, wo insbesondere aus offentlichen
Mitteln zusatzlich Leistungen (z.B. Pflegegeld) und Investitionen (z.B.
arbeitsmarktpolitisches Sonderprogramm zum Ausbau ambulanter Dienste,
Finanzierung stationarer und teilstationarer Einrichtungen) erforderlich
sind. Aber auch die Krankenversicherung miifite zusatzliche Leistungen, insbesondere im Bereich der Rehabilitation und der hauslichen Pflege, erbringen;
— bei der Versorgung psychische Kranker mii(?ten die Institutionen, die sich
im Rahmen des Modellprogramms Psychiatrie bewahrt haben, verallgemeinert und durch offentliche Mittel und Mittel der Sozialversicherung abgesichert werden. Dariiber hinaus waren zum Teil neue Finanzierungs- und Organisationsformen zu schaffen. Mit diesen Vorschlagen sind zumindest Ansatze fiir eine Strukturreform skizziert, die auf eine bessere und wirtschaftlichere Krankheitsversorgung abzielen. Sie waren Teil einer Gesamtreform,
die insbesondere unter wesentlicher Beriicksichtigung vorbeugender Gesundheitssicherung begonnen werden miifite.
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5

Reformen in der Alterssicherung

Die Diskussion um die Alterssicherung zentriert sich insbesondere um vier Problembereiche:
— Die demographische Entwicklung;
— die Angleichung der unterschiedlichen Systeme der Alterssicherung;
— Einbau von Elementen einer Grundsicherung;
— Erweiterung bzw. Anderung von Finanzierungsformen.
Ab dem nachsten Jahrzehnt wird die Zahl alterer Menschen kontinuierlich ansteigen mit entsprechenden Folgen fiir die Ausgaben der Systeme der Alterssicherung. Gleichzeitig rauK aber festgestellt werden, daf? es bisher nicht gelungen
ist, die Sozialversicherung so weiterzuentwickeln, dal? fiir alle Versicherten eine
ausreichende Basissicherung gewahrleistet ware. Dies wurde von verschiedenen
Gruppen zum Anlaf? genommen, eine radikale Umgestaltung in Richtung Mindestversorgung/Grundsicherung vorzuschlagen. Der DGB halt solche Radikallosungen fiir ungeeignet und nicht durchfiihrbar. Wir glauben, daf? eine gezielte
Weiterentwicklung der Sozialversicherung die anstehenden Probleme besser
losen kann.
Folgende Ziele sollten angestrebt werden: Das generelle Niveau der Alterssicherung (im Verhaltnis zu den Lohn- und Gehaltseinkommen) muf? aufrechterhalten werden. Gezielte Verbesserungen im unteren Einkommensbereich
und bei bestimmten Tatbestanden (z.B. Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung) mussen angestrebt werden. Die Finanzierung aus offentlichen Mitteln
ist zu erhohen, ebenso mul? iiberlegt werden, einen zusatzlichen Arbeitgeberbeitrag, der an der Wertschopfung der Unternehmen zu bemessen ware, einzufiihren.
Fiir den Einbau von Elementen der Grundsicherung (was die Sozialhilfebediirftigkeit aufgrund unzureichender Renten vermeiden sollte) sind zwei Vorschlage in die Diskussion gebracht worden, die nach unserer Meinung weiterverfolgt werden sollten:
— Den Ausbau der 1972 eingefiihrten Rente nach Mindesteinkommen;
— die Aufstockung nicdriger Renten durch die Rentenversicherung auf das
Niveau der — erhohten — Bedarfssatze der Sozialhilfe. Dabei muE sichergestellt werden, daK eine entsprechende Umleitung der Finanzierungsmittel
realisiert wird. Eine solche Losung hatte den Vorteil, dal? eine Grundsicherung 'automatisch' (d.h. ohne Antrag bei den Sozialamtern) erfolgen konnte.
Damit wiirde gleichzeitig die Dunkelziffer verschamter Armut abgebaut werden konnen.
Die anteilsmafiig erhohte Finanzierung der Renten durch offentliche Mittel ist
insbesondere dadurch gerechtfertigt, dal? die Rentenversicherung aufgrund politischer Entscheidungen in erheblichem Ma(? solidarische Lcistungen erbringt,
die nicht durch Beitrage abzudecken sind. Dariiber hinaus ist es aber auch notwendig, daf? sich der Staat in starkerem Mafse an der Finanzierung demogra333
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phisch bedingter Belastungen beteiligt. Der Anteil des Bundes an der Finanzierung der sozialen Sicherung ist in den letzten Jahren standig zuriickgegangen.
Dies muE korrigiert werden, es widerspricht der staatlichen Verantwortung fiir
die Systeme der sozialen Sicherung.
Schliefilich muE versucht werden, eine Angleichung der verschiedenen Systeme der Alterssicherung durch eine fortschrittliche Harmonisierung zu erreichen. Dieser Harmonisierungsbedarf bezieht sich auf die Formen der Finanzierung, auf bestimmte Leistungsvoraussetzungen und auf das Leistungsniveau.

6

Verbesserung der Sicherung bei Arbeitslosigkeit

Es ist nachgewiesen, dafi Arbeitslose gegenwartig zu den am starksten von Armut bedrohten Gesellschaftsgruppen zahlen. Insbesondere Langfristarbeistlose
sind einem aufiergewohnlich hohen Verarmungsrisiko ausgesetzt. Deshalb mufi
neben einem Ausbau der Instrumente einer aktiven Arbeitsmarktpolitik die
Schutzfunktion der Arbeitslosenversicherung ausgebaut werden.
Vordringlich ist es, die Anspruchsvoraussetzungen fur den Leistungsbezug
zu erleichtern, damit die ins Erwerbsleben eintretenden Personen nicht mehr
leer ausgehen. An den Eingangsbarrieren scheitert bisher iiber die Halfte der
ausgegrenzten Arbeitslosen.
Prinzipiell sollte jeder Arbeitslose von den Arbeitsamtern zumindest Arbeitslosenhilfe erhalten, unabhangig davon, ob er bereits erwerbstatig war oder
nicht.
Aber auch langjahrige Erwerbstatige konnen sehr schnell von Aussteuerung betroffen sein, wenn das Arbeitslosengeld auslauft. Viele scheitern an der
Bediirftigkeitspriifung, wenn anderes Familieneinkommen vorhanden ist. Notwendig ist daher eine Anhebung des Freibetrags fiir sonstige Einkiinfte bei der
Arbeitslosenhilfe.
Die Massenarbeitslosigkeit erweist sich als langanhaltendes Problem. Daher ist es konsequent, auch die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld zu verlangern. Zugleich muK fiir alle Arbeitslose eine bedarfsorientierte Mindestsichcrung gewahrleistet sein, die sich mindestens am Soziaihilfenniveau orientiert.
Dabei gehen wir allerdings davon aus, dafi die seit langem erforderlichc Reform
des Warenkorbs bedarfsadaquat vollzogen wird. Notwendig sind ebenso Mal?nahmen, die auf eine Anhebung des Leistungsniveaus der Unterstiitzungsleistungen bei Arbeitslosigkeit zielen.
Was die Finanzierung dieses Bereichs anlangt, so verlangt der DGB anstatt
der bisherigen, nur die versicherten Arbeiter und Angestellten sowie ihre Arbeitgeber belastenden Regelung einen Arbeitsmarktbeitrag, der von alien Erwerbstatigen einschliefilich der Selbstandigen und Freiberufler aufzubringen ist.
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7

Schlufibemerkungen

Die aufgezeigten Probleme machen deutlich, dalS im Bereich der Sozialpolitik
ein erheblicher Handlungs- und Reformbedarf besteht. Wir glauben allerdings,
daE diese Probleme gelost werden konnen, ohne daE die bisher bewahrten Prinzipien der Sozialversicherung aufgegeben werden miissen, wie dies von anderer
Seite haufig gefordert wird. Sozialpolitische Institutionen miissen neben ihrer
objektiven Sicherungsfunktion auch subjektive Sicherheit und Vertrauen vermitteln. Durch die Politik des Sozialabbaus und durch ideologisch motivierte
Angriffe auf die Sozialstaatlichkeit wurde bereits ein bestimmtes Mai? an Unsicherheit hervorgerufen. Umso notwendiger ist es, fiir die Zukunft verlafs'liche
Konzepte und solide Finanzgrundlagen fur die soziale Sicherung zu schaffen.
Der DGB und seine Gewerkschaften werden ihre Moglichkeiten einsetzen, damit aus technologischen und okonomischen Veranderungen auch ein sozialer
Fortschritt wird.
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Perspectives et Limites du Role des
Finances Publiques dans le
Financement des Politiques Sociales
(economies occidentales)

GUY PERRIN*

Le role traditionnel des finances publiques dans le financement des politiques
sociales est souvent remis en cause de nos jours, selon deux orientations opposees. En effet, tantot Ton s'efforce de le reduire afin d'alleger les budgets des
collectivites publiques, tantot au contraire on preconise ou on accepte d'y inclure des interventions qui relevaient auparavant d'autres modes de financement,
ou meme d'y adjoindre de nouveaux secteurs de protection sociale en expansion, soit pour des raisons economiques, notamment en vue de limiter les charges sociales des entreprises, soit pour des motivations de principe qui se fondent
sur 1'intention d'ameliorer la maitrise et le controle politique des depenses sociales. La divergence extreme de ces orientations, qui coexistent parfois dans le
meme pays, est le signe d'une incertitude doctrinale, due principalement au ralentissement de la croissance, mais aussi, plus profondement, a de serieuses hesitations quant au choix optimal des methodes de financement des politiques sociales. Cette incertitude comme ces hesitations affectent surtout la politique de
securite sociale, y compris la sante, a cause de son importance relative en termes
de cout global, mais aussi en consideration de Pambivalence de ses modes de
financement, alors que l'assistance, I'education et l'emploi, d'une part, la protection du travail, d'autre part, recourent respectivement a des solutions plus
homogenes, bien que distinctes, a savoir les ressources budgetaires et la participation des employeurs ou des travailleurs, dans le cadre de l'entreprise ou de la
profession, selon le cas. Ainsi s'impose une reflexion nouvelle sur les perspectives du financement public de la securite sociale, a la lumiere des tendances recentes et de l'exigence de rationalisation des prelevements sociaux qui, sous la
pression des difficultes presentes, domine les anticipations prospectives.
* Departement de la Securite Sociale, Bureau International du Travail, Geneve, Suisse.

337

PERRIN

I

Tendances recentes

Les deux modeles de financement dessines des l'avenement de la securite sociale, a savoir le modele neo-zelandais caracterise par le recours general aux fonds
publics et le modele classique de Beveridge a base financiere tripartite, auquel
peuvent etre rattachees sous ce rapport les recommandations (no 67) et (no 69)
de POIT, ont exerce une influence inegale sur les systemes des pays occidentaux.
En effet, le modele du financement public inaugure en Nouvelle-Zelande, qui a
rapidement ete integre au budget general de l'Etat, sauf en matiere de reparation
des accidents, ou la cotisation des entreprises demeure la source principale de
prelevement dans le regime universe! institue en vertu de la loi du 20 octobre
1972, a ete adopte par un nombre restreint de pays, en depit de sa simplicite et
de sa conformite a la conception moderne de la securite sociale, erigee en authentique service public. Outre PAustralie qui a beneficie de sa proximite geographique et culturelle avec la Nouvelle-Zelande, seuls parmi les pays occidentaux le Canada, l'Irlande et certains pays nordiques presentent une structure
comparable du financement de la securite sociale, dans laquelle la part globale
des fonds publics est relativement elevee, en particulier au Danemark. Cependant, le recours au financement public y est moins systematique, car ces pays
ont maintenu des cotisations a la charge des entreprises ou des personnes protegees dans certaines branches determinees, comme la protection contre les risques professionnels ou le chomage, ainsi que pour les regimes complementaires
de pensions. Quant a l'lslande et a la Suede, la suppression des cotisations des
travailleurs salaries, dans la plupart des branches de la securite sociale, laisse
subsister une structure de financement principalement bipartite, qui accorde
certes un role important aux fonds publics, mais moins predominant qu'au Danemark. Par consequent, le modele du financement public, avec dotation du
budget general pour la majeure partie des interventions de la securite sociale,
demeure toujours exceptionnel, meme dans les pays qui font une large place aux
fonds publics. Au contraire, les systemes de securite sociale des autres pays occidentaux out suivi le modele de Beveridge ou celui de la recommandation (no
67), qui restait largement fidele a la tradition et n'exigeait pas un bouleversement aussi radical des modes de financement transmis par l'assurance sociale.
La logique du developpement historique a ainsi prevalu sur la rationalite theorique, ce qui ne signifie pas que cette logique ne disposait pas aussi d'arguments
rationnels propres a determiner le choix des gouvernements, comme la reflexion approfondie et nuancee de Beveridge l'avait montre.
Neanmoins, le financement de la plupart de ces systemes a evolue dans le
sens d'une extension de la part incombant aux fonds publics. L'evolution en
cause a ete parfois exageree, comme le montrent les statistiques disponibles, et
elle s'est adaptee de maniere sensiblement differenciee aux politiques nationales. Ainsi, par exemple, elle est moins evidente dans les pays ou la tradition du
financement tripartite remontait aux origines de l'assurance sociale. Au contraire, la croissance de la part reservee aux fonds publics est plus nette dans les
systemes ou le financement tripartite s'est impose progressivement, au lieu d'un
systeme de financement bipartite ou les employeurs et les travailleurs suppor338
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taient la charge principale de la securite sociale, dans le cadre d'une organisation developpee sur une tradition d'assurance sociale autonome et en faveur des
travailleurs exclusivement. Certains de ces systemes ont defendu une telle conception comme un veritable dogme du financement de la securite sociale, non
moins exigeant que la regie d'or britannique du financement tripartite fondee
sur une repartition ideale par tiers des charges incombant respectivement aux
employeurs, aux travailleurs et a l'Etat. Ainsi, les Etats-Unis et la France, particulierement attaches au financement bipartite pour des raisons de philosophie
sociale et d'orthodoxie financiere, ont mieux resiste a la tendance generate qui
s'exerqait en direction d'un engagement plus pousse de l'Etat dans le financement de la securite sociale. Les methodes mises en oeuvre par la France a cet
effet se revelent d'une ingeniosite particuliere, puisqu'elles ont consiste avec une
remarquable Constance a imputer le financement de la protection des categories
a faible capacite contributive, comme certains travailleurs independants, au regime general des travailleurs salaries de l'industrie et du commerce, dans le cadre d'une compensation interprofessionnelle. La meme preoccupation s'est
etendue pour un temps au regime de prestations non contributives institue au
moyen d'un Fonds national de solitarite, tandis que de nombreuses categories
de population non active etaient admises a beneficier des prestations familiales
a la charge du regime general de la population active. II n'est done pas surprenant que la part des fonds publics dans le financement de la securite sociale
demeure encore tres variable selon les pays considered. Cependant, la tendance
a developper cette part, par libre decision ou sous l'effet des contraintes financiers, se repand en liaison avec la progression des systemes de securite sociale.
L'analyse de ses causes et de ses modalites permet non seulement d'en comprendre la signification mais aussi d'apprecier ses perspectives. Les causes peuvent etre distinguees selon leur caractere conceptuel, factuel ou conjoncturel.
Parmi les causes de caractere conceptuel, qui ont trait a la conception des regimes de protection sociale, il convient de mentionner deux facteurs essentiels qui
concernent le developpement des regimes de service public, d'une part, et des
garanties de revenu minimal, d'autre part. Le developpement des regimes de
service public de portee universelle, finances exclusivement ou principalement
sur le budget general, qui consiste a rattacher certains secteurs de la securite
sociale a la fonction tutelaire de l'Etat, conformement aux recommandations de
Beveridge et au modele international, s'est manifeste notamment dans l'institution de services nationaux de sante et de prestations familiales, avec une nette
acceleration au cours de la derniere decennie. Parmi les pays en cause, des services nationaux de sante aux caracteristiques variees, mais pourvus pour l'essentiel de dotations budgetaires, existent au Danemark, en Islande, en Nouvelle-Zelande, au Portugal et au Royaume-Uni. De meme, des services nationaux
de prestations familiales, a l'instar du premier regime de ce type etabli en Nouvelle-Zelande des 1926, se rencontrent en Republique federale d'Allemagne, en
Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zelande toujours, au RoyaumeUni et dans les pays nordiques. Quant aux garanties de revenu minimal, elles
representent un progres important en matiere de protection sociale, qui s'est
impose progressivement dans le domaine des pensions, avec l'octroi de pensions
339

PERRIN

de base, de pensions dites sociales ou d'allocations supplementaires des Fonds
de solidarite, puis dans le domain'e des prestations familiales, sous diverses formes de garantie d'un revenu social minimal pour les families, notamment pour
les families a parent unique, et enfin de maniere generale avec la loi beige du 7
aout 1974 sur le minimum d'existence. Ces garanties de revenu minimal, normalement accordees sous condition de ressources, font tres souvent appel au
financement public, dans la mesure ou elles ne relevent pas de regimes d'assurance sociale. Tel est le cas, a plus forte raison, des prestations complementaires
du regime suisse de pensions ou des prestations supplementaires accordees au
Royaume-Uni dans toutes les branches de la securite sociale, puisqu'elles resultent d'une integration de la technique de l'assistance sociale, precisement destinee a garantir un revenu social minimal sous condition de ressources, dans le
systeme de securite sociale.
Les causes factuelles sont liees a des necessites qui resultent en general des
besoins financiers dus soit a la generalisation de la securite sociale, soit a la situation de regimes deficitaires a titre chronique, par suite d'un desequilibre
structural de leur financement. D'une part, la generalisation de la protection
realisee dans certaines branches essentielles, sous Pinfluence de la doctrine internationale et de la reconnaissance des droits sociaux de Phomme, a impose de
recourir aux fonds publics pour les categories professionnelles ou sociales depourvues d'une capacite contributive suffisante. Une telle solution a ete utilisee
tout d'abord en faveur de categories particulieres de travailleurs independants,
notamment pour les agriculteurs et les artisans, puis dans l'interet de la population non active, en particulier des personnes handicapees. Ainsi, en France, il est
significatif que le financement de l'allocation aux handicapes adultes, qui releve
du regime des prestations familiales finance par les cotisations des employeurs
et des travailleurs independants, ait neanmoins ete transfere au budget de I'Etat
a compter du ler Janvier 1983. De meme, de nombreux regimes non contributifs ont ete institues en faveur de la population non active au cours des annees
recentes, afin de lui assurer une protection decente en cas d'invalidite ou de vieillesse, souvent grace a l'apport des fonds publics. D'autre part, les regimes deficitaires dont le redressement ne peut etre attendu du seul relevement des cotisations, en raison d'un desequilibre durable entre leurs depenses et leurs recettes,
font volonticrs appel au concours des fonds publics. Au premier rang de ces
regimes en difficulte apparaissent les regimes d'assurance-maladie, qui ont suscite les formules les plus novatrices en matiere d'impots et de taxes, telles que
contributions additionnelles assises sur le revenu imposable, comme en Norvege, taxes moralisatrices sur les consommations d'alcool, de tabac et d'essence
ou surprimes d'assurance des vehicules a moteur, comme en Belgique ou en
France notamment. De plus, en France, aux termes d'une loi du 31 decembre
1982, les frais afferents a I'interruption volontaire de grossesse ont ete mis a la
charge de I'Etat, en vertu d'une clause de conscience admise au benefice des
regimes d'assurance-maladie, comme si la conscience des cotisants etait plus
sensible que celle des contribuables.
Mais, compte tenu de la situation economique, les causes conjoncturelles
constituent a I'heure actuelle l'incitation principale a l'accroissement du role de
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l'Etat dans le financement de la securite sociale. Cette incitation s'exerce selon
deux orientations qui tendent respectivement a pallier les consequences de la
crise economique sur les ressources de la securite sociale et participer a la lutte
contre le chomage, au moyen de modalites financieres plus appropriees ou meme d'une intervention directe de la securite sociale, a la charge des finances publiques. D'une part, la crise economique entraine des consequences contraires,
mais tout aussi redoutables pour l'equilibre financier de la securite sociale, car
elle reduit ses ressources de maniere generale tandis qu'elle accroit ses depenses,
non seulement dans la branche directement concernee par le service des prestations de chomage, mais aussi indirectement dans les branches soumises a des
effets de substitution, comme celles qui traitent des prestations de maladie, d'invalidite ou de vieillesse. L'incidence de la crise economique sur le developpement du financement public se verifie tout particulierement dans les regimes de
protection contre le chomage et de pensions. Dans le premier cas, l'aggravation
du chomage, quant a son taux et sa duree, a impose la transformation de regimes d'assurance sociale en regimes mixtes, avec un double financement sur cotisations et sur fonds publics, comme dans le regime franqais institue par la loi du
16 Janvier 1979, ou leur renforcement par des regimes suppletifs d'assistancechomage finances exclusivement sur fonds publics, dont il existe de nombreux
exemples en Europe et une variante recente aux Etats-Unis, avec la regime de
compensation federate supplemental, entierement a la charge du budget federal. De plus, la meme necessite vaut egalement pour le maintien des droits a
d'autres prestations de securite sociale en faveur des chomeurs indemnises. Ainsi, un projet de loi approuve par la Chambre des representants aux Etats-Unis en
aout 1983, visant a maintenir l'affiliation des chomeurs aux regimes d'assurance-maladie, a prevu l'octroi de subventions federates de quatre milliards de dollars aux Etats, a charge pour eux d'organiser une telle garantie et de participer a
son financement. Enfin, certains pays out pousse plus loin l'exigence logique du
financement public de la protection contre le chomage, comme la France et le
Luxembourg. La France a introduit en 1981, outre la participation des fonds
publics integree au financement du regime, une surtaxe dite exceptionnelle de 7
pour cent, qui greve l'impot sur le revenu des personnes physiques a partir d'un
seuil correspondant a une imposition de 28.000 francs en 1983. Une aggravation de cette surtaxe a ete decidee pour 1984 afin d'equilibrer les comptes de la
securite sociale dans son ensemble. Quant au Luxembourg, une loi du 30 juin
1976 a reforme en profondeur le regime anterieur. Les cotisations des travailleurs ont ete supprimees, puis le recouvrement des cotisations d'entreprise a ete
suspendu, de sorte que les ressources du nouveau regime luxembourgeois proviennent exclusivement d'une contribution de solidarite additionnelle a l'impot
sur le revenu, abaissee de 10 a 7,5 pour cent au ler Janvier 1986, d'un impot de
solidarite a la charge des collectivites, ramene de 4 a 3 pour cent a la meme date,
et d'une taxe a la charge des communes fixee a 6 pour cent de l'impot commercial.
D'autre part, diverses tentatives pour associer la securite sociale a la lutte
contre le chomage ont egalement contribue a developper le financement public,
soit afin d'alleger les cotisations d'entreprise, soit en vue de favoriser l'emploi
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dans les secteurs sanitaires et sociaux ou dans le tiers secteur des occupations
d'utilite collective. L'allegement des charges sociales des entreprises correspond
a une revendication frequente des employeurs dans les pays ou ils supportent
une part importante des cotisations de securite sociale. En periode de crise economique, les gouvernements se montrent plus sensibles a cette revendication,
dans l'espoir de favoriser l'investissement, la competitivite et Pemploi. Toutefois, les mesures prises en ce sens, qui s'accompagnent en general d'un transfert
de charges a I'Etat, demeurent liees a des motivations politiques tres precises,
telles que l'aide consentie a certains secteurs economiques en difficulte, notamment dans la siderurgie, les chantiers navals, le textile ou l'habillement, Pincitation au remplacement de travailleurs ages par de jeunes travailleurs, a la faveur
de pactes d'emploi ou de contrats de solidarite, la compensation partielle de
mesures salariales, comme le relevement du salaire minimal de croissance decide en 1981 par le Gouvernement franqais, ou enfin le retablissement de Pequite
contributive au regard de la securite sociale entre les entreprises a forte intensite
de travail et les entreprises a forte intensite de capital. Par exemple, une loi beige
du 29 juin 1981 a reduit les cotisations des employeurs occupant des travailleurs manuels de 6,17 pour cent du montant des remunerations, en laissant au
budget general de I'Etat le soin de compenser la perte de ressources correspondante pour la securite sociale par une augmentation de la taxe sur la valeur ajoutee. Les dispositions en cause ont ete remplacees en 1983 par des subventions de
I'Etat aux industries de main-d'oeuvre. Enfin, en quelques pays ou la securite
sociale a ete appelee a participer a la creation directe d'emplois, dans les secteurs
sanitaires et sociaux ou dans le tiers secteur des occupations d'utilite collective,
les fonds publics ont souvent ete mis a contribution pour financer de telles initiatives qui excedent les fonctions normales des regimes d'assurance sociale.
En revanche, la crise economique a pose de maniere aigue le probleme de la
limitation des prelevements publics, d'ordre fiscal ou social, d'abord du fait de
la reduction des ressources budgetaires due a la crise elle-meme, qui affecte les
budgets publics comme les recettes de la securite sociale et entretient parfois
d'importants deficits, et aussi en vertu d'une volonte deliberee de favoriser la
relance. Une telle politique conduit au desengagement financier des pouvoirs
publics, qui a pris des proportions importantes dans quelques pays sensibles a la
theorie de I'offre. En effet, I'application coherente de cette theorie implique une
reduction du prelement fiscal qui n'est pas compatible avec un transfert de charges de la securite sociale au budget de I'Etat. Si I'influence de la crise demeure
ambigue, car elle suscite le besoin de Pintervention publique tout en la rendant
plus difficile, il est vraisemblable qu'elle favorisera un temps d'arret dans la
croissance reguliere des prelevement publics et en particulier des prelevements a
finalite sociale, meme dans les pays qui recusent officiellement la theorie de I'offre. L'elaboration du premier budget du nouveau gouvernement espagnol pour
Pannee 1983 en apporte une interessante confirmation, ainsi que Pintention exprimee en France de reduire ces prelevements d'un point en 1984. Au-dela meme de la crise actuelle, si le developpement des techniques de production ne
permet pas de revenir au plein emploi, I'insuffisance du financement assure par
la voie de cotisations assises sur le revenu professionnel suscitera vraisemblable342
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ment la recherche de nouvelles ressources provenant d'impots par les revenus de
toute nature ou de taxes portant notamment sur la mecanisation, consideree
comme substitut du travail, ou sur la valeur ajoute.
Les modalites du financement public de la securite sociale sont tres variees
et elles valent sans doute d'etre evoquees, au moins pour les principales d'entre
elles, en raison de leur portee ou de leur signification. L'inscription au budget
general de l'Etat de tout ou partie des depenses d'un systeme ou d'une branche
presente l'avantage d'en repartir la charge au moyen de l'ensemble des mecanismes budgetaires de prelevement public. Cet avantage est d'autant plus sensible
que la base anterieure de financement etait plus etroite. Par exemple, le transfert
au budget du financement d'un regime de prestations familiales ou de l'un de ses
elements, qui dependait des cotisations d'entreprise, represente un elargissement de la repartition du cout, qui comporte une redistribution de la charge
anterieure des entreprises, conforme a la structure du systeme fiscal. Cette redistribution peut meme etre creditee d'une amelioration de l'equite, dans la mesure ou le systeme fiscal est considere comme equitable, et en tout cas elle elargit la
solidarite mise en oeuvre par la securite sociale a toutes les capacites contributives d'une nation. Les subventions integrees au financement d'un regime ou
l'apurement des deficits eventuels ne representent que des cas particuliers de la
modalite precedente. Une autre modalite, plus repandue, consiste a affecter, en
tout ou partie, le produit de prelevements budgetaires determines au financement de certains regimes de securite sociale. Ainsi, une contribution proportionnelle au revenu imposable, limitee depuis 1985 au revenu des valeurs mobilises, est destinee, en sus des cotisations traditionnelles, au regime des prestations familiales en France. De meme, une contribution proportionnelle au revenu imposable concourt au financement du regime des soins medicaux en Norvege, tandis que le recours a une taxe additionnelle a I'impot sur le revenu a ete
utilise en France et l'est toujours au Luxembourg, a titre de participation accessoire, dans le premier cas, et principale dans le second, au financement du regime de protection contre le chomage. Le recours a un impot progressif comme
base de financement prend une signification particuliere au regard de branches
qui appellent un effort de solidarite nationale. Une troisieme modalite, encore
plus frequente, consiste a affecter au financement de la securite sociale certaines
taxes sur des produits qui sont associes a l'activite professionelle des personnes
protegees, comme les taxes sur les produits agricoles pour le financement des
regimes d'agriculteurs ou sur les oeuvres d'art pour celui de certains regimes
applicables aux artistes, sur des produits ou services qui entretiennent une relation avec des comportements ou des modes de vie onereux pour la securite sociale, comme les taxes sur l'alcool le tabac ou l'essence, ou encore sur les primes
d'assurance des vehicules a moteur, qui sont generalement destinees a la
branche des soins medicaux. Parmi les pays qui connaissent la taxe sur la valeur
ajoutee, certains Putilisent partiellement pour le financement de la securite sociale de maniere directe ou indirecte, mais plus occasionnelle que systematique.
Enfin, la France a eu recours a l'emprunt public dans le financement du regime
d'indemnisation du chomage en 1981, pour le motif que cette modilite de financement est adaptee au caractere cyclique de la crise economique. Elle a servi de
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nouveau pour le financement transitoire de l'abaissement de l'age d'admission a
pension dans les regimes complerhentaires de pensions de vieillesse, en vertu de
l'accord collectif national du 4 fevrier 1983. La diversite de ces modalites d'intervention du financement public illustre les progres d'une fiscalisation rampante, entendue comme une tendance croissante a recourir aux modes de prelevement fiscal ou parafiscal pour satisfaire a I'avidite des Danai'des de la securite
sociale, sans regies ni principes, sous la seule reserve de la vigilance exercee par
l'administration des finances, gardienne de l'acces aux ressources publiques.

II

Anticipations prospectives

Une anticipation libre de I'avenir pourrait legitimement considerer que devolution precedente, qui a conduit a accroitre la part des fonds publics dans le financement de la securite sociale, doit se poursuivre, conformement a la loi de Wagner, jusqu'a l'integration souhaitable de son budget dans le budget general de
I'Etat, puisqu'il s'agit d'un service public essentiel. Cette anticipation serait habilitee a se recommander de quelques precedents et d'arguments significatifs,
tels que le progres de l'equite du au financement budgetaire, notamment en raison du prelevement exerce au moyen de l'impot progressif sur le revenu, la repartition elargie des charges qu'il implique et la maitrise consciente des mecanismes de solidarite nationale qu'il assure au gouvernement et au Parlement.
Une telle orientation a effectivement ete suggeree par certains economistes, en
vue de l'unification des fonctions etatiques dans le cadre budgetaire.
Cependant, quels que soient ses merites de principe, la solution ainsi proposed se heurterait aux difficultes d'un transfert qui entrainerait un accroissement considerable du budget de I'Etat et une concurrence accrue entre les diverses modalites de prelevement fiscal, ainsi que l'abandon au moins partiel de la
souplesse et de la securite du financement sur cotisations correspondant a un
effort consenti a des fins determinees, mieux compris et mieux supporte que ne
le serait une aggravation correspondante des impots et taxes destines a alimenter le budget general. A ces difficultes generales s'ajoutent, le cas echeant, le
deficit des budgets publics, 1'iniquite de certaines formes d'imposition, l'efficacite relative des divers modes de recouvrement et les reserves de l'administration
fiscale elle-meme. En consequence, les inconvenients pratiques l'emporteraient
tellement sur les avantages theoriques que cette solution n'est mentionnec que
pour memoire, car son adoption s'avere peu probable au moment ou certains
des pays qui I'appliqucnt a titre principal, comme le Danemark, cherchent precisement a diversifier leurs methodes de financement pour accroitre la part des
cotisations. 11 ne s'agit done pas reellement d'une voie ouverte vers I'avenir, sauf
a l'emprunter de maniere partielle pour des brances ou des prestations particulieres, afin de reequilibrer la structure generate du financement de la securite
sociale.
Une autre anticipation libre de I'avenir, opposee a la precedente, pourrait
se croire fondee a annoncer le desengagement de I'Etat et meme la privatisation
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de la securite sociale. Le desengagement de I'Etat est souvent motive par une
analyse de politique economique qui considere que l'exces des prelevements publics, d'ordre fiscal et social, est en partie responsable de la crise economique,
car il decourage I'initiatieve et tarit les facultes d'investissement. Cette analyse
est largement repandue a I'heure actuelle, independamment de la philosophie
politique des gouvernements, qui affirment volontiers leur intention, parfois dementie par leurs propres decisions, de stabiliser le montant des prelevements
publics et meme de le reduire. Cette intention est evidemment plus ferme lorsque la theorie de l'offre, associee au nouveau liberalisme economique, influence directement la decision politique, comme aux Etats-Unis ou au RoyaumeUni. Mais, alors que les consequences pratiques demeurent encore moderees au
Royaume-Uni, ou certains avantages ont ete reduits ou transferes de la responsabilite de la securite sociale a celle des employeurs, elles sont beaucoup plus
nettes aux Etats-Unis ou le desengagement de I'Etat a ete converti de simple
doctrine economique en une veritable philosophie politique du recours aux vertus traditionnelles et aux ressources du Federalisme. Ainsi, des pans importants
du systeme federal de protection sociale ont ete abattus ou transferes aux Etats
et aux organismes prives de bienfaisance. S'agissant surtout de programmes
d'assistance, plus que de securite sociale, la deterioration de la situation des interesses affecte principalement les categories les plus defavorisees. Une telle
orientation pourrait conduire a une conception du service public de la securite
sociale a responsabilite limitee, qui se bornerait a la garantie d'une protection
minimale accordee sous condition de ressources, selon la these bien connue de
Milton Friedman, en abandonnant la protection complementaire a l'effort volontaire des interesses. Le regain des conceptions selectives de la protection sociale du aux difficultes economiques explique l'elaboration de divers projets de
ce genre qui constituent en fait un retour a une epoque anterieure a celle de
Beveridge, notamment au Danemark, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En allant au terme de la regression envisagee, on aboutirait a la privation de la securite sociale, qui renvoie la protection sociale au secteur prive de l'assurance, a
l'instar de la reforme chilienne du regime de pensions, a la mutualite ou aux
organisations caritatives. Le cas chilien demeure exceptionnel dans son outrance, mais des projets analogues ont ete elabores en d'autres pays. A vrai dire,
seule la privatisation serait de nature a justifier la these du desengagement de
I'Etat, car on ne remedie pas a l'exces pretendu des prelevements obligatoires en
reportant aux cotisations d'entreprise les charges qui pesent sur les fonds publics. Cependant, les chances de ces projects demeurent limitces, car ils sont
consideres comme une tentative pour demanteler la securite sociale a la faveur
de la crise et non pour remedier a ses difficultes transitoires par une adaptation
raisonnable des systemes a la situation economique.
Confronte a ces tendances contradictoires, l'avenir du financement de la
securite sociale devrait vraisemblablement suivre une voie moyenne qui lui permette d'ameliorer son efficacite, son equite et sa neutralite, grace a une rationalisation systematique de ses methodes. En effet, les modalites actuelles sont le
produit d'une evolution historique qui suivi la croissance des besoins et la progression des interventions au gre d'influences ou de revendications particulie345
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res, depuis la reforme des systemes consecutive a la seconde guerre mondiale. La
rationalisation financiere est deja a l'oeuvre en divers pays et elle est stimulee
par les organisations internationales competentes qui ont aborde l'etude de la
question, comme le Bureau international du Travail, le Conseil de l'Europe et la
Commission des Communautes europeenes. L'orientation commune des efforts
entrepris en ce sens consiste a prelever mieux, c'est-a-dire a recourir selectivement aux diverses sources de fonds disponibles, a favoriser le progres de la justice contributive et a limiter les effets pervers de certaines modalites financieres au
regard de la promotion de l'emploi et de la concurrence exterieure. La signification profonde de cette orientation reside dans l'approfondissement de la solidarity requise et de ses moyens d'expression financiere. En ce qui concerne specialement le recours au financement public, il peut etre justifie notamment par
Petablissement d'une solidarite nationale, distincte de la solidarite professionnelle. Alors que cette derniere commande normalement l'appel aux cotisations
des employeurs et des travailleurs pour la garantie d'un revenu social de substitution, l'autre s'impose dans les secteurs qui engagent a la fois l'interet de la
collectivite et la responsabilite directe de l'Etat, comme la protection de la sante,
l'adaptation et la valorisation des ressources humaines, la politique familiale,
l'aide au logement et la garantie d'un revenu social minimal.
La rationalisation financiere devrait inciter aussi a developper les depenses
fiscales a finalite sociale qui peuvent etre considerees comme des prestations
fiscales negatives. Ces depenses ont ete sensiblement reduites au cours de la derniere decennie, notamment dans le domaine de la politique familiale, pour des
raisons d'equite. Pourtant, I'inequite n'est pas un defaut inherent a la methode
considered, comme le montre son utilisation dans les regimes canadien et islandais de prestations familiales, qui ont remplace, au moins pour partie au Canada, les allocations familiales par la combinaison de credits d'impot et de prestations servies a la charge du budget general, selon que les interesses sont soumis
ou non a l'impot sur le revenu. A cet egard, il convient de noter que le Livre
blanc sur la protection sociale prepare en vue du debat sur le budget social qui a
eu lieu le 23 juin 1983 a I'Assemblee nationale franchise fait etat d'une telle
possibility. 11 parait done vraisemblable que l'exigence de rationalisation permettra une meilleure appreciation de ses avantages dans le developpement des
concours utiles entre les systemes fiscal et social.
Mais l'etude prospective du financement public des politiques sociales doit
tenir compte des contraintes actuelles et de la mutation des valeurs collectives.
Parmi les contraintes, le ralentissement de la croissance economique constitue la
donnee la plus rigoureuse du moment et une limitation peut-etre durable, bien
que transitoire, a l'accroissement des prelevements obligatoires en economie de
marche ouverte aux echanges internationaux. Dans une telle conjoncture, le relais des charges incombant aux entreprises doit etre pris par les pouvoirs publics, dans la mesure ou ils disposent d'une marge a cet effet. II s'agit en fait
d'une obligation qui leur incombe en vertu de leur responsabilite propre dans
I'organisation de la vie sociale, mais cette obligation doit evidemment etre amenagee en fonction d'une juste evaluation de leurs moyens et d'une repartition
equitable des charges entre les cotisants et les contribuables. Les criteres propres
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a determiner l'intervention de I'Etat sont generalement associes a la mise en
oeuvre de politiques de soiidarite nationale, de reduction des inegalites et de
lutte contre la pauvrete, dans tous les domaines ou la protection sociale est garantie en vertu d'un droit fondamental. En effet, cette protection releve du financement budgetaire en raison de sa capacite de realiser la soiidarite la plus
large et la conjonction des prelevements les plus diversifies. Toutes autres formes de soiidarite speciale ou complementaire, professionnelle ou mutualiste,
peuvent etre developpees sans le concours des fonds publics, en reequilibrant la
part respective des personnes protegees et celle des entreprises, qui devraient
etre davantage sollicitees en relation avec les risques de dommages ou de nuisances propres a Pactivite industrielle et moins en liaison avec la protection generale des individus ou des families.
La mutation des valeurs collectives plaide en faveur de la meme orientation, car celle n'est guere favorable a l'Etat-Providence dont la crise, largement
mythique, a surtout valeur preventive. En effet, l'Etat-Providence n'a nulle part
existe comme tel, surtout pas dans les propositions de Beveridge, son pere putatif, mais il n'a jamais manque d'effrayer par les seules velleites qu'on lui pretait.
En tout cas, la conjonction d'un neo-liberalisme social avec les difficultes economiques du moment contribue a freiner la progression des interventions sociales
de I'Etat, avec des succes variables, mais dans une mesure plus limitee que ne le
souhaiteraient les censeurs de I'Etat social. En fait, le deperissement de I'Etat
social implique bien davantage la capacite de substituer aux contraintes de la
protection obligatoire relevant de l'autorite etatique, dans certains domaines,
de nouvelles formes de soiidarite spontanee, de voisinage ou d'affinite, d'inspiration autogestionnaire. En effet, la critique de l'Etat-Providence s'applique
plus a I'Etat qu'a la Providence, selon plusieurs enquetes d'opinions, et si ['association de ces termes est moins bien admise que par le passe, elle ne saurait etre
rompue qu'en faveur d'une autre formule qui ne lui fut pas inferieure pour l'efficacite. Aussi la veritable question residet-elle moins dans les griefs du liberalisme que dans l'attitude des nouvelles generations a l'egard des charges de soiidarite, notamment en faveur des generations precedentes, et de leur aptitude a innover sans detruire.
Dans ces conditions, l'avenir du financement public des politiques sociales
dans les pays occidentaux peut etre pressenti selon les lignes evocatriccs suivantes. Pour le court et le moyen terme, les consequences de la crise economique
constituent une donnee ineluctable qui doit conduire au developpement du financement public, face a la reduction des ressources sur cotisations comme a la
croissance des depenses nouvelles ou deja programmees, conformement aux
exigences d'une politique de soiidarite nationale. Meme si cette phase de defense des acquis et de preservation de la cohesion sociale doit etre de courte duree,
elle est sans doute apppelee a modifier a plus long terme la participation des
fonds publics a la protection sociale, dans sa quotite et sa nature. En effect, l'effort de restructuration necessaire aura sans doute tendance a rechercher, d'une
part, un meilleur equilibre des fonds publics et des cotisations, d'autre part, un
elargissement de l'assiette des cotisations, tant a l'egard des personnes protegees, au moyen de contributions liees au revenu imposable, que des entreprises,
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grace a un transfert des cotisations sur salaire a une methode specifique de taxation de la valeur ajoutee. Ainsi, 1'appel croissant aux fonds publics devrait recouvrir dans une mesure non negligeable un changernent de modalites financieres plutot qu'une augmentation nette des prelevements obligatoires. Cependant, il est previsible que l'effort propre des personnes protegees se trouvera
accru par la necessite de contenir la participation des pouvoirs publics dans des
limites acceptables et par la nouvelle conception des solidarites multiples, d'ordre mutualiste ou prive, destinees a completer l'effort de PEtat au moyen du
developpement des responsabilites collectives hors du cadre etatique.
La budgetisation publique du financement des politiques sociales, au sens
de son integration complete dans le budget general, parait Phypothese la moins
probable, contrairement al a budgetisation sociale ou recapitulation formelle,
dans un budget annexe ou special, de l'effort social de la nation, dont la necessite est generalement ressentie, pour la connaissance et la maitrise des processus
de redistribution. En revanche, la fiscalisation partielle, mais progressive, du
financement des politiques sociales, au sens de Putilisation de modalites fiscales
ou parafiscales de prelevement, semble tres vraisemblable. Cette fiscalisation
devrait s'accompagner du developpement de la coordination des techniques fiscales et sociales dans la determination des aides subordonnees a une condition
de ressources et des garanties de revenu social minimal, individuel ou familial.
Elle devrait aussi renforcer le controle de la masse du prelevement fiscal et social, tout en favorisant la recherche et Pexperimentation de formes de protection adaptees aux valeurs nouvelles. Si l'avenir n'appartient a personne, meme
pas a la prospective, il se prepare des aujourd'hui par la recherche d'une doctrine financiere apte a ordonner l'effort collectif d'ordre public, professionnel et
prive, compte tenu des responsabilites financieres attributes respectivement a
l'Etat, aux entreprises et aux interesses, en vertu d'un nouveau contrat social de
solidarite adapte a la Societe-Providence, heritiere de PEtat-Providence.
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Besluitvorming sociale zekerheid en
economie van de sociale zekerheid
Van pionierswerk tot verdere ontginning

CAREL PETERSEN*

1

Inleiding: de pioniers

De kritiek, welke in onze tijd op de sociale verzekering wordt uitgeoefend is
omvangrijk. Onder deze kritiek neemt de economische kritiek een belangrijke
plaats in. Bij herhaling wordt bezwaar gemaakt tegen de omvang van de Nederlandse sociale verzekering en tegen de lasten, welke ter financiering hiervan op
het economisch leven drukken.
Het voorgaande zal velen vertrouwd voorkomen.
Het vertrouwde, het herkenbare schuilt vooral in de omstandigheid dat de
laatste jaren steeds meer belangstelling is uitgegaan naar de economische consequenties van het stelsel van sociale zekerheid.
Waarom dan opnieuw op deze plaats gememoreerd, zal men vragen. Het
antwoord is dat het in werkelijkheid niet een kwcstie is van memoreren van iets
wat reeds bckend is, doch dat, integendeel, bovenstaande een van de eerste signalen betreft aangaande het economisch belang van het stelsel van sociale zekerheid. De tekst hierboven dateert namelijk van 1951 en betreft de openingszinnen van het voorwoord van een van de eerste uitgebreide studies naar de economische aspecten van sociale zekerheid, te weten 'De sociale verzekering in de
volkshuishouding'.1 De auteurs zijn: G.M.J. Veldkamp en D.B.J. Schouten. Zij
* Zelfstandig werkzaam als economisch en financieel consultant, te Kpse (Gld.). (De auteur is
Dr. lng. F.A.J, van den Bosch crkentelijk voor zijn commentaar op het concept van dezebijdrage.)
1. D.B.J. Schouten en G.M.J. Veldkamp, De sociale verzekering in de volkshuishouding, L.J.
Veen's Uitgevers Maatschappij N.V., Amsterdam 1952. De auteur van deze bijdrage wil gaarne
ook op deze plaats zijn erkentelijkheid uitspreken jegens prof. Schouten voor het ter beschikking
stellen van deze Studie.
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behoren daarmee tot de pioniers van het economisch onderzoek van de sociale
zekerheid.2 Veldkamp en Schouten vangen hun studie als volgt aan: 'Er zijn in
het hedendaagse tijdsbeeld wellicht slechts weinig instituten weike met zoveel
twijfel en kritiek zijn omgeven als het instituut der sociale verzekering. Het zou
weinig moeite kosten een interessante bloemlezing samen te stellen uit de vele
publicaties, waarin kritiek op de sociale verzekering wordt gegeven.'
Deze opening heeft de tand des tijds goed doorstaan. Geldt dit ook voor de
in de volgende hoofdstukken weergegeven onderzoeksresultaten naar de economische aspecten van de sociale zekerheid?
Ter beschouwing hiervan zal in de volgende paragraaf eerst op enkele resultaten van de analyse van Veldkamp en Schouten worden ingegaan. Daarna
zal aandacht besteed worden aan de huidige stand van zaken van de economie
van de sociale zekerheid.
Vervolgens zal in het voetspoor van de bedoeling van de Veldkamp-Schouten studie van 1951 in paragraaf 3 de relatie tussen economisch onderzoek en
besluitvorming op het terrein van de sociale zekerheid beschouwd worden. 3 In
paragraaf 4 volgen de samenvatting en conclusies.

2

Economie van de sociale zekerheid 1951 — 1986

Is er tussen 1951 en nu veel veranderd omtrent de benadering van en inzichten
in de economische aspecten van de sociale zekerheid?
Het antwoord luidt ja en neen.
Neen, omdat veel van de problemen die Veldkamp en Schouten anno 1951
reeds aansneden ons ook nu nog al te bekend voorkomen. Zo werd reeds gesignaleerd dat men zich ook rond 1950 zorgen maakte over de hoge sociale zekerheidslasten. Toentertijd bedroegen deze ca. 8% van het nationaal inkomen, tegen nu ca. 40%. 4
Wat betreft de financiering van de sociale zekerheidslasten hebben Veldkamp en Schouten destijds reeds veel aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen van afwenteling van aan het loon gerelateerde premies.
Ruim aandacht is door hen eveneens besteed aan alternatieve financieringsmethoden, zoals financiering middels indirecte belastingen, toen de omzetbelasting, nu BTW. Met name de voordelen hiervan voor de export zijn uiteen2. Een uitgebreide studie uit ongeveer dezelfde periode is van L.P. van der Does, De economische betekenis der sociale verzekering, 1946.
3. Veldkamp en Schouten verwoorden de bedoeling van hun studie als volgt: 'De bedoeling
van deze studie is, de plaats aan te geven, welke de sociale verzekering in het economisch gebeuren inneemt. Als zodanig kan zij beschouwd worden als een inleiding in de economie der sociale
verzekering, waarin de voornaamste problemen worden besproken, waarvan men kennis moet
hebben genomen, wil men met vrucht de hedendaagse ontwikkeling der sociale verzekering kunnen volgen.'
4. De som van de financieringslasten van de sociale verzekeringen, sociale voorzieningen, regelingen overheidspersoneel en pensioenverzekeringen.
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gezet. Tevens wordt er reeds op gewezen dat te hoge belastingen de 'arbeidslust'
kunnen remmen en ontduiking in de hand kunnen werken.
Anno 1951 kwamen bij Veldkamp en Schouten ook de resp. interacties
tussen besparingen, investeringen, werkgelegenheid, loonkosten en financieringswijze sociale zekerheid reeds ruimschoots aan bod.
Naast de analyse van de economische aspecten van de verschillende financieringsmodaliteiten is het conjunctuur stabiliserende bestedingseffect van de
uitkeringen onderzocht.
Samengevat blijkt uit voorgaande summiere fragmentarische weergave,"
welke onrecht doet aan de gehele studie, dat de economische analyse van de
sociale zekerheid door Veldkamp en Schouten in 1951 op veel punten weinig
aan actualiteit heeft verloren.
Toch heeft de tijd de afgelopen 35 jaar vanzelfsprekend niet stilgestaan.
Dankzij de economische groei is de welvaart zeer aanzienlijk toegenomen.
Het stelsel van sociale zekerheid is uitgebreid met nieuwe regelingen, al of niet in
de plaats van oude regelingen. Terugblikkend bestaat de indruk dat in de 'zuinige' jaren vijftig, waarin de wederopbouw van de economie vooropstond, een
ruimere aandacht voor de economische aspecten van de sociale zekerheid bestond dan in de daarop volgende periode. De aandacht werd evenwichtig verdeeld tussen 'de lusten en de lasten' van sociale zekerheid, of in de woorden van
Veldkamp en Schouten: '...telkens zal men opnieuw moeten vaststellen of het
op zich zelf onbetwistbare nut van een sociale verzekering ook opweegt tegen de
te brengen offers.' In de euforie van de jaren zestig ging, retrospectief bezien
verklaarbaar, de aandacht vooral uit naar de lustenkant van de sociale zekerheid. Niet alleen wat betreft sociale zekerheid gold, chargerend gesteld, welhaast het credo 'alles kan' (en nog tegelijkertijd ook). Als gevolg daarvan liet de
economische aandacht voor de lastenkant van de sociale zekerheid te wensen
over.
In de loop van de jaren zeventig is de kentering opgetreden. De economische groei begon af te nemen. Tegelijkertijd begon het werkloosheidscijfer aan
een sterke opmars tot een niveau dat lange tijd voor onmogelijk was gehouden.
Kenmerkend daarbij is het duurzame karakter van het hoge werkloosheidsniveau. De coilectieve sector-lasten stegen aanzienlijk. De combinatie van
afnemende economische groei en stijgend beslag van de coilectieve sector op het
nationaal inkomen heeft geleid tot een ruimere bewustwording van de resp. economische facetten verbonden aan de coilectieve sector.
Gelijk de economische ontwikkeling heeft de economische wetenschap
niet stilgestaan. Eertijds gangbare theorieen en onderzoeksmethoden zijn achterhaald, of bijgesteld, en nieuwe theorieen en benaderingswijzen zijn ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke verruiming van het inzicht in de
resp. economische relaties. Het een en ander heeft er toe geleid dat niet alleen de
aandacht voor, maar ook de kennis van de resp. economische facetten verbonden aan de coilectieve sector sinds een aantal jaren belangrijk is toegenomen.
Mede gegeven het feit dat vooral het stelsel van sociale zekerheid heeft bijgedragen tot de groei van de coilectieve sector, hoeft het geen verbazing te wekken dat
ook het onderzoek betreffende de economie van de sociale zekerheid sinds de
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studie van Veldkamp en Schouten uit 1951 vooral, globaal gesteld, de laatste
tien jaar in een stroomversnelling is geraakt. Het spreekt derhalve vanzelf dat in
die zin tussen 1951 en nu wel het nodige veranderd is. Een volledig overzicht
van de resultaten van onderzoek-betreffende de economische facetten van de
sociale zekerheid en de op basis daarvan verworven inzichten zou op deze plaats
te ver voeren. Daarom volgen hier slechts een aantal illustraties. 5 De kennis van
de invloed op de inkomensverdeling van zowel uitkeringen als premies is aanzienlijk toegenomen. Dit betekent dat het inzicht in het effect van het wezenskenmerk van sociale zekerheid, het overdragen van inkomen, belangrijk gegroeid is. Daarnaast is de kennis van het effect van premieheffing en het verstrekken van uitkeringen op het economisch gedrag van betrokkenen toegenomen. Zo heeft het inzicht in de uiteindelijke drukverdeling van werkgevers- en
werknemers-premielasten aan betekenis gewonnen. Eveneens aan betekenis gewonnen heeft het inzicht in de relatie netto uitkering — netto loon enerzijds, en
arbeidsinspanning anderzijds. Omtrent de invloed van de financierings- en uitkeringsstructuur sociale zekerheid op de besparingen is, met name wat betreft
de ouderdomsvoorzieningen, de afgelopen jaren veelvuldig onderzoek verricht.
Op macro-niveau heeft de invloed van de premielasten op de loonkosten en
daarmee op de werkgelegenheid steeds meer aandacht gekregen.
Omgekeerd is de invloed van de economische ontwikkeling, en dan met
name de ontwikkeling van de werkgelegenheid, op de sociale zekerheid veelvuldig onderwerp van onderzoek geweest. Ook de resp. effecten van de verschillende financieringswijzcn, omslag- vs. kapitaaldekkingsstelsel, premieheffing over
de lonen vs. premieheffing over de toegevoegde waarde, zijn uitgebreid bestudeerd.
Tevens is middels onderzoek de afgelopen jaren veel bekend geworden
over factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van de afzonderlijke sociale zekerheidsregelingen. Meer inzicht is bijv. verkregen in de achtergronden
van de ontwikkeling van het ziekteverzuim. De factoren die van invloed zijn op
het aantal WAO-toekenningen zijn, ook op bedrijfstakniveau en naar leeftijd,
bestudeerd. In het verlengde daarvan zijn analyses verricht omtrent de omvang
van de verborgen werkloosheid in de WAO. Variabelen die van invloed zijn op
de overgang van de ene werkloosheidsregeling naar de andere zijn onderwerp
van studie geweest. Toekomstprojecties van zowel het totale beroep op de sociale zekerheid als afzonderlijke regelingen hebben het licht gezien. Deze illustraties geven aan dat de kennis van de economische aspecten van de sociale zekerheid op zowel micro-, meso-, als macro-niveau in de loop van de jaren aanzienlijk is verdiept.
Dit neemt vanzelfsprekend niet weg dat veel facetten nog onvoldoende belicht zijn, omdat onderzoeksresultaten niet eenduidig zijn, dan wel omdat er te
summier of in het geheel geen onderzoek is verricht.
Dit leidt bijna vanzelf tot de vraag 'Is dit dan zo erg?' en in het verlengde
5. Zie ook J.A.H. Bron, H.R. Hurts, J.D. Poelert, 'Economie en sociale zekerheid'. I.O.O.,
COSZ, 1984-5, welke publicatie ook een uitgebreid literatuuropgave bevat, mede betreffende het
in onderhavige bijdrage verder in paragraaf 2 en 3 gestelde.
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daarvan tot de vraag welke praktische betekenis onderzoek in de afgelopen jaren heeft gehad voor uitvoering en beleid.
Met deze vragen komt de relatie tussen onderzoek en besluitvorming aan
de orde.

3

Besluitvorming en onderzoek

Besluitvorming impliceert het maken van keuzen omtrent zowel de na te streven
doeleinden als de instrumenten om tot realisatie van deze doeleinden te komen.
Het gaat daarbij om het afwegen van de verschillende facetten en implicaties
verbonden aan de resp. mogelijkheden. Soms zijn deze gemakkelijk te overzien.
In veel gevallen is dit evenwel anders. Het kan zijn dat louter het aantal facetten
en implicaties besluitvorming minder eenvoudig maakt. De tijdshorizon kan
van belang zijn omdat korte termijn doeleinden en relaties verschillen van die op
lange termijn. Er kunnen indirecte effecten optreden zodat samenhangen uiteindelijk anders zijn dan louter op grond van directe effecten verondersteld zou
zijn.
In het algemeen nu zal de kwaliteit en efficiency van zowel het proces als
het resultaat van besluitvorming toenemen naarmate er meer inzicht is in dergelijke complicerende factoren. Zorgvuldige besluitvorming vereist zorgvuldige
afweging, zorgvuldige afweging kan slechts plaatsvinden indien grondig inzicht
bestaat in alle van belang zijnde facetten en implicaties verbonden aan zowel de
na te streven doeleinden, als aan de mogelijke wegen om tot deze doeleinden te
komen.
Het voorgaande toespitsend op sociale zekerheid, valt te constateren dat
bij de resp. afwegingen meer en meer gewicht wordt toegekend aan economische aspecten.
Zo is, om een belangrijk voorbeeld te geven, de huidige stelselherziening
sociale zekerheid in belangrijke mate gei'nspireerd door economische motieven.
Evenzo zijn de verlagingen van de uitkeringspercentages en het achterwege laten van de aanpassing van de uitkeringen aan de loonontwikkeling in de afgelopen jaren gebaseerd op economische gronden. Globaal gesteld berusten deze
besluiten op het inzicht dat lagere sociale zekerheidslasten de economische ontwikkeling, per saldo, ten goede komen. Bewust is hier gesteld 'per saldo' omdat
het verlagen van de uitkeringen sec een negatieve invloed heeft op de bestedingen, en daardoor op de economische ontwikkeling.
De rol van economisch onderzoek in deze is evident. A priori zou het per
saldo effect namelijk zowel negatief als positief kunnen zijn, met als resultaat
dat op macro-economische gronden een verhoging van de uitkeringen evenzeer
voor de hand had gelegen als een verlaging van de uitkeringen.
Bij de huidige stelselherziening is ook op onderdelen de betekenis van economisch onderzoek voor de besluitvorming duidelijk aanwijsbaar. In dit kader
kan bijv. gewezen worden op de voornemens inzake de verdiscontering van de
arbeidsmarktsituatie bij het vaststellen van het uitkeringspercentage WAO. Op
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andere terreinen valt onder meer te wijzen op het economisch onderzoek bij de
tot stand gebrachte coordinatie van financiele stromen en reservevorming tussen de resp. sociale verzekeringsfondsen, hetgeen tot belangrijke besparingen
heeft geleid.
Economisch onderzoek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de volume- en lastenprognose van de resp. sociale verzekeringsfondsen. Mede in het verlengde hiervan zijn de premievaststellingsmethodieken
verder ontwikkeld, als gevolg waarvan de betrouwbaarheid van de ramingen
aanzienlijk verbeterd is. Deze ontwikkelingen dragen zowel op macro-niveau
als op meso-niveau bij tot beter onderbouwde besluitvorming.
Inzichten in het effect van maatregelen op het terrein van de sociale zekerheid worden vergroot. Uitvoeringsorganen kunnen onder meer het inzicht in de
resp. volume- en financiele stromen verscherpen. Planningsmogelijkheden inzake bijv. de kwantiteit en kwaliteit van personeel nemen daardoor toe. Analyse
van de mogelijke consequenties van veranderingen, zoals de relatie ziektewet —
aanvullende ziektewetuitkeringen of de invoering of uitbreiding van VUT-regelingen, steunt steeds meer mede op de resultaten van economisch onderzoek.
Op verschillende niveau's worden intensiever de vruchten van kosten-batenanalyses geplukt. De onderbouwing van de financiering van de lange termijnverplichtingen van pensioenfondsen gaat meer op de resultaten van economisch
onderzoek steunen, evenals de besluitvorming inzake veranderingen van pensioenregelingen.
De middels onderzoek verworven kennis omtrent mogelijke lange termijnproblemen, zoals de toekomstige financiering van ouderdomsregelingen, maakt
een tijdige bezinning op oplossingen mogelijk. Voorbeelden zijn er ook op het
terrein van de ziektekostenverzekeringen.
Vele andere voorbeelden omtrent de betekenis van economisch onderzoek
zouden te noemen zijn. Hier zijn evenwel slechts enkele illustraties weergegeven
als antwoord op de eerder opgeworpen vraag inzake de 'praktische' betekenis
van onderzoek.
Dit neemt niet weg dat er nog veel lacunes zijn. Lacunes zowel wat betreft
hetgeen de economische wetenschap aan, eenduidige, resultaten vermag te produceren, als wat betreft de mate waarin bij de besluitvorming (mede) gesteund
wordt op onderzoeksresultaten. De consequenties van dit laatste zijn vele geweest, soms van marginaal belang, doch dikwijls van cruciaal belang. Voorbeelden op uiteenlopende niveau's en aangaande uiteenlopende ondetwerpen zijn
bekend. Hier wordt derhalve volstaan met het uitspreken van een illustratieve
hypothese: de huidige stelselherziening sociale zekerheid zou niet plaatsgevonden behoeven te hebben indien bij de vormgeving van het stelsel van sociale
zekerheid in de loop der jaren meer rekening gehouden zou zijn met de resultaten van economisch onderzoek.
In andere landen blijkt men in deze dikwijls aanzienlijk verder te zijn dan in
Nederland. Zo is in de Verenigde Staten reeds bij de invoering van de eerste
sociale verzekeringsregelingen in 1935 expliciet vastgelegd dat onderzoek een
integraal onderdeel van de wetgeving, beleid en uitvoering dient uit te maken,
teneinde 'studying and making recommendations as to the most efficient me354
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thods of providing economic security through social insurance, and as to legislation and matters of administrative policy concerning old-age pensions,
unemployment compensation, accident compensation and related subjects'.
Onlangs is uitgebreid op de betekenis hiervan voor de ontwikkeling en toekomst van de sociale zekerheid in de V.S. ingegaan.6
Samengevat blijkt dat de rol van economisch onderzoek bij uitvoering en
beleid van sociale zekerheid in de V.S. op tal van punten van groot belang is
geweest, en, mede gezien de resultaten, bij de verdere ontwikkeling van de sociale zekerheid nog in importantie zal toenemen. Zowel wat betreft de opzet van
onderzoek, en (daardoor) de resultaten van onderzoek, als de rol welke deze
spelen in de besluitvorming op de verschillende niveau's van het terrein van de
sociale zekerheid, kan gesproken worden van een voorbeeldfunctie. Waarschijnlijk zouden vele elementen hiervan met veel resultaat zijn toe te passen op
de Nederlandse situatie.

4

Samenvatting en conclusies: de verdere ontginning

Ingegaan is op de pioniersrol van Gerard Veldkamp bij het economisch onderzoek van de sociale zekerheid. Wellicht een van de minder bekende pioniersrollen die Gerard Veldkamp in zijn loopbaan vervuld heeft. Reden derhalve om in
voorgaande juist hierop in te gaan. In paragraaf 2 is de ontwikkeling van de
economie van de sociale zekerheid in deperiode 1951 — 1986 beschouwd. Daarna is de praktische betekenis van economisch onderzoek van de sociale zekerheid voor uitvoering en beleid geillustreerd. Met name is daarbij de inbreng van
de resultaten van economisch onderzoek bij de besluitvorming aan de orde gekomen.
In dit kader is ook kort ingegaan op de relatie tussen onderzoek en ontwikkeling van de sociale zekerheid in de Verenigde Staten.
Conclusies uit het voorgaande zijn dat:
— de behoefte aan economisch onderzoek van de sociale zekerheid op verschillende niveau's is toegenomen, en
— de economie van de sociale zekerheid in de loop der jaren belangrijk verder ontwikkeld is;
— de rol van de resultaten van economisch onderzoek van de sociale zekerheid bij de besluitvorming op de verschillende niveau's daardoor is toegenomen;
— hetgeen niet wegneemt dat er zowel wat betreft de resultaten van economisch onderzoek, als wat betreft de mate waarin bij de besluitvorming (mede) gesteund wordt op economische onderzoeksresultaten nog veel lacunes
zijn.
Eindconclusie kan zijn dat het pionierswerk achter de rug is, doch verdere ontginning geboden is.
6. E.W. Barron, The role of research and statistics in the development of social security, Social
Security Bulletin, vol. 48, no. 11.
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Alternatieve financieringsgrondslagen
voor de sociale verzekeringen
een tussenbalans

JAN PIERIK*

1

Inleiding

In vrijwel alle landen van de Europese Gemeenschappen en ook daarbuiten
worden de sociale verzekeringen geheel of gedeeltelijk bekostigd uit premies die
worden geheven over lonen en daarmee gelijk gestelde inkomens. Als financieringsbeginsel geldt daarbij het omslagstelsel dat inhoudt dat de lopende uitgaven in een bepaald jaar worden gefinancierd met inkomsten uit datzelfde jaar.
In maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke kringen, zowel nationaal
als internationaal hoort men de laatste jaren geluiden om de financieringsgrondslag van de sociale verzekeringen te wijzigen. Daarvoor worden verschillende redenen aangevoerd. De meest gehoorde argumenten zijn: bevordering
werkgelegenheid, gelijkmatiger drukverdeling in de tijd i.v.m. demografische
ontwikkeling, verlaging marginale druk en vereenvoudiging van de uitvoering.
Tot nu toe hcbben de discussies niet geleid tot politieke bcsluiten om de
huidige heffingsgrondslag te verlaten. Onderstaand is een viertal veel genoemdc
alternatieven mede in het licht van bovengenoemde argumenten nader bezien.
Er wordt geen eindoordeel gegeven doch een summiere tussenbalans opgemaakt die mogelijk behulpzaam is bij de verdereoordeelsvorming. Ter willevan
de beknoptheid en inzichtelijkheid is bewust een gcstyleerde benadering gekozen.

* Directeur Financieel-Economische Vraagstukken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag.
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Eerst is een korte samenvatting gegeven van enkele relevante kenmerken
van het traditionele omslagstelsel. Daarna komt de integratie van premies
volksverzekeringen in de loon- en inkomstenbelasting aan de orde. Vervolgens
is premieheffing over de toegevoegde waarde nader beschouwd. Vervanging
van het omslagstelsel door een gei'ntegreerde negatieve en positieve inkomstenbelasting is het volgende onderwerp en tenslotte volgt een analyse van het kapitaaldekkingsstelsel.

2

Het huidige omslagstelsel

Het omslagstelsel zoals dat in de meeste landen wordt toegepast wordt gekenmerkt door een jaarlijkse omslag van de uitkeringen en overige kosten over lonen en salarissen en daarmede gelijk gestelde inkomens. Deze laatste omvatten
inkomen uit zelfstandige arbeid, inkomen uit vermogen en in sommige landen
(bijv. Nederland) overdrachtsinkomens. 1 In gestyleerde vorm 2 kan het premiepercentage pc als volgt worden weergegeven:
Pc

= ^.ioo

A.y
Waarin:
H = aantal uitkeringen/verstrekkingen
k = gemiddelde uitkering/kosten
A = aantal premieplichtigen
y = gemiddeld premieplichtig inkomen
De volumeverhouding H/A weerspiegelt in belangrijke mate de demografische
ontwikkeling. In de prijsverhouding k/y komt de welvaartsontwikkeling tot uitdrukking. In Nederland heeft het omslagstelsel geleid tot een hoge marginale
premiedruk voor relatief lage inkomens. Van minimum tot modaal inkomen
bedraagt deze marginale premiedruk in 1985 ruim 35%.Tezamen metdebelastingdruk is deze zelfs 50-60%. Een poging om deze marginale druk te verlagen
door de maximum premiegrenzen op te heffen geeft siechts een te verwaarlozen
resultaat voor de lagere inkomens van minder dan een proccntpunt. Een ander
wel genoemd bezwaar is dat gegeven de nominale verhouding k/y, het premiepercentage de ontwikkeling van de demografie op de voet volgt. Voorts wordt
tegen het huidige omslagstelsel aangevoerd dat arbeidsintensieve bedrijven (relatief hoge loonquote) zwaarder worden belast dan kapitaal intensieve bedrijven (relatief lage loonquote), met nadelige gevolgen voor de werkgelcgenheid. 3

1. Hierdoor ontstaat een dubbeltelling in de meting van de premiedruk. Zie hiervoor Financiele
Nota Sociale Zekerheid 1986, par. 2.1.2.
2. In deze vorm bevat de formule 95% van de totale kosten.
3. Pierik, J.B.M.; De toegevoegde waarde als heffingsgrondslag voor de sociale verzekeringen;
ESB, 29-8-1984.
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Integratie premies volksverzekeringen in loon- en
inkomstenbelasting

In zijn handboek stelt Hofstra 4 dat de sociale premies en met name de volksverzekeringen in wetenschappelijke zin belastingen zijn en wel bestemmingsbelastingen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er stemmen opgaan om de premies van de volksverzekeringen te integreren in de loon- en inkomstenbelasting.
Op het eerste gezicht lijkt hierdoor weinig te veranderen, immers zowel het inkomensbegrip als de personenkring zijn voor beide heffingen nagenoeg identiek. Toch rijzen bij integratie een aantal problemen waarop recentelijk door
Hoi en Hartman 5 is gewezen. Zo vormen de premies van de sociale verzekeringen een aftrekpost voor de bepaling van het inkomen waarop het belastingtarief
van toepassing is. Bij integratie vervalt uiteraard deze aftrekbaarheid waardoor
de heffingsgrondslag voor de loon- en inkomstenbelasting wordt verbreed. Gegeven de belastingtarieven en gei'soleerd beschouwd resulteert dan een hogere
opbrengst. Een tweede probleem betreft het verschil in structuur tussen belasting- en premieheffing. De loon- en inkomstenbelasting kent een belastingvrije
voet, gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. De premieheffing kent daarentegen
geen premievrije voet doch wel een maximum inkomen waarboven geen premies verschuldigd zijn. Het zal duidelijk zijn dat voUedige handhaving van de
belastingvrije voet, wederom gei'soleerd beschouwd tot een enorme inkomstenderving aan de voet zal leiden die gecompenseerd zal moeten worden door een
zeer hoge heffing over inkomensbestanddelen boven de belastingvrije voet. De
marginale tarieven zouden hierdoor fors toenemen. De cruciale vraag is of een
tariefstructuur kan worden geconstrueerd die leidt tot een budgettair gelijke opbrengst en waarbij onaanvaardbare inkomenseffecten worden vermeden. Een
drastische verlaging van de belastingvrije voet lijkt hierbij onvermijdelijk. Tenslotte dient men te aanvaarden dat personen die in de huidige situatie geen premies verschuldigd zijn krachtens de volksverzekeringen (denk aan 65 plussers),
bij integratie deze premies materieel gaan betalen. 6
Er vanuit gaande dat integratie alleen aanvaardbaar is indien de inkomenseffecten beperkt blijven, dient een economische beoordeling zich te beperken tot de
gevolgen voor de marginale premie- en belastingdruk, immers de besteedbare
inkomens blijven bij overgang naar integratie nagenoeg ongewijzigd. In de mate
dat het mogelijk is een tariefstructuur te ontwikkelen die leidt dot een lagere
marginale druk voor lagere en midden inkomens, zal wellicht een betere werking van de arbeidsmarkt kunnen worden bereikt. De vergrijzing van de bevolking zal nu via de belastingtarieven in plaats van de premies tot uitdrukking
komen. Het ziet er naar uit dat de te verkrijgen vereenvoudiging van de heffingstechniek vooralsnog als belangrijkste voordeel van de integratie moet worden
4. Hofstra, H.J., Inleiding tot het Nederlands belastingrecht, Deventer, 1980; par. 2.2.5.
5. Hoi, F.W.M. en Hartman, A., Fiscalisering volksverzekeringen, in M.B.B. no. 10, oktober
1985.
6. Hierdoor wordt de zogenaamde netto-netto problematiek verzwaard.
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beschouwd. Daarbij dient echter niet uit het oog te worden verloren dat bij
overgang een aantal (technische) problemen dient te worden opgelost in verband met de aanvullende particuliere pensioenen. De bruto lonen dienen namelijk te worden verhoogd 7 met de werkgeverspremies van de volksverzekeringen,
waardoor additionele pensioenaanspraken ontstaan.

4

De toegevoegde waarde als heffingsgrondslag

Voorstanders van de toegevoegde waarde als heffingsgrondslag voor de sociale
verzekeringen zijn van oordeel dat de meeste van de in de inleiding vermelde
doelstellingen via deze financieringswijze kunnen worden gerealiseerd. Met name de werkgelegenheid zou aldus worden bevorderd. Aanvaarding van de toegevoegde waarde als heffingsgrondslag betekent dat naast lonen en salarissen
ook winsten, rente, pachten, huren etc. tot het draagvlak van de heffing behoren. De heffingsgrondslag wordt dus verbreed en bij een zelfde opbrengst kan
met een lager premiepercentage worden volstaan. De omslagformule wijzigt als
volgt:
H.k
P c = TW
waarin TW de toegevoegde waarde voorstelt. 8 Een overgang van de huidige heffingsgrondslag naar de toegevoegde waarde leidt tot een lastenverschuiving van
bedrijven met een relatief hoge loonquote naar die met een relatief lage loonquote. Uitgedrukt in procenten van de productiewaarde bedragen deze verschuivingen (indien uitsluitend de werkgeverspremies in de beschouwing worden betrokken) in de meeste bedrijfssectoren minder dan l%. 9 Indedelfstoffenwinning, waarvan deopbrengsten nagenoeggeheel ten bate van het rijk komen,
zal een lastenverzwaring van 10% van de productiewaarde optreden, overeenkomend met een bedrag van ca. 2,5 miljard gulden in 1985. Deze cijfers geven
geen optimistische verwachtingen ten aanzien van de hierbedoelde grondslagwijziging.
Ook los hiervan dienen evenwel vraagtekens te worden geplaatst bij een
vervanging van de huidige heffingsgrondslag door de toegevoegde waarde zoals
recentelijk aangetoond in een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese
Gemeenschappen. 10 Wijziging van de heffingsgrondslag brengt verschuivingen
teweeg in de verdeling van de premielast over de loonsom encrzijds en het overig
inkomen anderzijds. De werkgelegenheid kan hierdoor via drie kanalcn worden
beinvloed. Op de eerste plaats door substitutie van kapitaal door arbeid als ge7. Zie noot 5.
8. Men kan onderscheiden naar bruto en netto toegevoegde waarde en beide weer naar marktprijzen en faktorkosten. Zie hiervoor de literatuur vermeld onder 3.
9. Pierik, J.B.M., De toegevoegde waarde als heffingsgrondslag voor de sociale verzekeringen;
Brussel, 1986; bijlage 1.
10. Zie noot 9.
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volg van een gewijzigde prijsverhouding tussen beide productiefactoren. Vervolgens kan via de winstontwikkeling het investeringsniveau worden beinvloed
met gevolgen voor de werkgelegenheid. Tenslotte kunnen via de loon — en prijsvorming veranderingen in de effectieve vraag optreden. Alle drie kanalen kunnen op macro, meso en micro niveau worden getraceerd. Alleen in geval van
voldoende substitutiemogelijkheden en zodanige prijselasticiteiten dat de afzet
van arbeidsintensief geproduceerde goederen zal toenemen, kan de grondslagwijziging tot positieve werkgelegenheidseffecten leiden. In de studie wordt gewaarschuwd voor een mogelijke aantasting van de dynamiek op microniveau
indien wijziging van de heffingsgrondslag een nivellering van winsten tot gevolg
heeft waardoor de voor de werkgelegenheid belangrijke expansie van relatief
winstgevende bedrijven wordt afgeremd. Bestudering van de literatuur 11 leidt
niet tot de eenduidige conclusie dat positieve effekten voor de werkgelegenheid
op lange termijn mogen worden verwacht.
Voor de Duitse situatie zij vooral verwezen naar de belangwekkende studie
van Schmahl e.a.12 In Nederland komen Van de Klundert en Peters 13 tot dezelfde conclusies als Schmahl: op korte termijn kan de werkgelegenheid in bepaalde
situaties weliswaar toenemen doch op langere termijn kunnen geen dan wel negatieve effekten worden verwacht.
Voorstanders van de toegevoegde waarde als heffingsgrondslag argumenteren voorts dat deze stabieler is dan de huidige voornamelijk op lonen gebaseerde grondslag. Zij wijzen op de mogelijk toenemende werkloosheid als gevolg van de technische ontwikkeling en op de vergrijzing van de bevolking in
vele landen, beide resulterend in een relatieve afbrokkeling van het loonvolume
als draagvlak voor de premies. Door nu over te gaan op de toegevoegde waarde
als heffingsgrondslag zou een meer stabiele basis worden verkregen omdat een
eventuele daling van de loonquote wordt gecompenseerd door een stijging van
het aandeel van het overige inkomen. Hier kan tegenin worden gebracht dat de
loonquote zich over een lange periode in het verleden redelijk heeft gehandhaafd, ook bij toenemende werkloosheid. 14 Het lijkt aannemelijk dat de vakbeweging erin zal slagen ook in de toekomst een deel van de produktiviteitsstijging
ten goede van de lonen te laten komen. Ook Adamy en Becker 15 hebben hierop
gewezen. Een recente studie van het Centraal Planbureau 16 geeft aan dat de arbeidsinkomensquote in scenario's met matige en hoge groei tot het jaar 2010
constant blijft en bij lage groei zelfs enigszins oploopt. Ten slotte dient onder
ogen te worden gezien dat op zeer lange termijn (na 2010) op grond van demo-

11. Een uitgebreid literatuuroverzicht treft men aan in de studie genoemd in noot 9.
12. Schmahl, W.; Henke, K.; Schellhaasz, H.; Anderung dcr Beitragsfinanzierung in der RenCenversicherung?; Berlin, Hannover, Dezember 1983.
13. Klundert, Th. van de; Peters, P; Heffingsgrondslagen voor de premies sociale verzekering
en werkloosheid; research memorandum 8508; Economise!) Instituut Katholieke Universiteit
Nijmegen; mei 1985.
14. Zie noot 9.
15. Adamy, W.; Backer, C ; Der Maschinenbeitrag - ein Allheilmittel fur Rentenfinanzen und
Arbeitsmarkt?; in WSW Mitteilungen, 1/1985.
16. Werkdocument 'De Nederlandse economic op langere termijn', CPB, november 1985.
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grafische ontwikkelingen de werkloosheid sterk zou kunnen dalen, ook bij geringe economische groei. 17 Tegen deze achtergrond lijkt een structurele daling
van de loonquote niet realistisch.
Indien ook de werknemerspremies in de grondslagwijziging zouden worden betrokken, dan neemt de marginale druk op individuele inkomens sterk
af.18
Uit een oogpunt van vereenvoudiging van de uitvoering zal een integrale
grondslagwijziging mogelijk voordeel met zich brengen omdat volstaan kan
worden met een premiepercentage. Wei moet rekening worden gehouden met
aanzienlijke definitorische en technische problemen bij de omschakeling. Zou
men slechts een deel van de premies (bijv. de werkgeverspremies) in de wijziging
betrekken dan wordt er een nieuwe heffing toegevoegd bij handhaving van de
oude heffingen.

5

Negatieve inkomstenbelasting

In de zestiger en zeventiger jaren is dit alternatief nationaal en internationaal ter
discussie geweest. Recentelijk is er weer de aandacht op gevestigd in een studie
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 19 De negatieve inkomstenbelasting is een geintegreerd ontvangsten- en uitgavensysteem voor
aanvullingen van het inkomen tot een basisniveau via het fiscale instrument.
Voorstanders menen dat hiermede niet alleen een administratieve vereenvoudi-
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17. Demografische ontwikkelingen in macro-economisch perspectief; Ministerie SZW; oktober
1984.
18. Zie noot 3.
19. Waarborgen voor zekerheid, een nieuw stelsel van sociale zekerheid in hoofdlijnen; WRR;
1985 nr. 26.
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ging kan worden bereikt doch dat tevens het stigma verbonden aan het ontvangen van sociale bijstand kan worden weggenomen. In onderstaande figuur is
een gei'ntegreerd stelsel van negatieve en positieve inkomstenbelasting gestyleerd weergegeven. 20
Hierin is OB de belastingvrije voet, die in 1985 in Nederland beneden de bijstandnorm OA ligt. Het lijkt redelijk dat bij een volledig geintegeerd stelsel van
negatieve en positieve inkomstenbelasting de belastingvrije voet gelijk is aan
deze bijstandsnorm. Het punt B verschuift dan naar B1, hetgeen op zichzelf genomen een aanzienlijke inkomstenderving voor de fiscus betekent. De maximale individuele inkomensaanvulling is gelijk aan OA. De totale aanvulling wordt
weergegeven door het vlak OAS'. Op het inkomstentrajekt OB' worden alle
eigen inkomsten voor 100% gekort. Het marginale tarief bedraagt hier dus
100%. Voor inkomens hoger dan B' daalt het marginale tarief beneden 100%
zodat in feite een degressieve tariefstructuur ontstaat. Zou men nu de bereidheid tot het aanvaarden van werk willen stimuleren en tevens een meer vloeiende tarieflijn willen construeren dan dient het marginale starttarief beneden
100% te worden gebracht zodat S1 verschuift naar S2. De belastingvrije voet
dient dan te worden verhoogd van B1 naar B2, hetgeen tot een enorm additioneel
budgettair verlies zal leiden, aangegeven door het vlak AS'S2. Deze problematiek wordt nog verzwaard indien via de negatieve inkomstenbelasting meer personen een basisinkomen zouden ontvangen dan via de huidige bijstandswet.
Hiermede raken we aan de definitie van het inkomensbegrip en aan de meanstest waaraan we binnen dit kader voorbij zullen gaan.
Gegeven de hoogte van de bestaande bijstandsnormen is de negatieve inkomstenbelasting geen realistische optie. Bovendien blijven in dit stelsel de boven-minimale uitkeringen op oude basis gefinancierd, zodat van een vereenvoudiging geen sprake is.

6

Kapitaaldekking

In de literatuur treft men een tweetal argumenten aan ten gunste van een financieringswijze gebaseerd op kapitaaldekking voor met name oudedagspensioenen. Een kapitaaldekkingsstelsel zou in geringere mate de invloed ondergaan
van demografische veranderingen waardoor een gelijkmatiger premiedruk over
een langere periode zou kunnen worden gerealiseerd. Voorts zou de financierbaarheid op langere termijn beter zijn gewaarborgd omdat onder kapitaaldekking de besparingen hoger zouden zijn en via hogere investeringen en hogere
economische groei zouden leiden tot een verbreding van het draagvlak voor de
sociale lasten.

20. Gedeeltelijk ontleend aan OECD; The basic of negative income taxes and refundable tax
credits; Paris 23 januari 1974; MS/II/73,8.
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In het voorgaande is de basisformule voor de premiecalculatie in het omslagstelsel als volgt geschreven:
H.k

Pc = A 7
De factor H/A kan worden beschouwd als een indicator van de demografische
ontwikkeling. De gemiddelde uitkering k kan worden uitgedrukt als een fractie
b van het gemiddelde premieplichtige inkomen, zodat
H.b.y
De groei van y is gelijk aan die van de economie teneinde welvaartsvaste uitkeringen te garanderen. Gegeven het premiepercentage en het aantal uitkeringen
(H) neemt de gemiddelde uitkering (b.y) toe met het produkt van de groei van A
(a1) en de groei van y (y1).
In een kapitaaldekkingsstelsel wordt door het individu jaarlijks een premie belegd tegen een bepaalde reele rente r teneinde een toekomstig pensioen op te
bouwen. Het premiepercentage wordt zodanig bepaald dat de contante waarde
van de verwachte pensioenen op de pensioenleeftijd gelijk is aan de waarde van
de belegde premies op dat tijdstip.21 Uitgaande van 40 premiejaren en 15 pensioenjaren kan dit als volgt worden weergegeven:
40
14
dus ^2 p.y (l+r)J = : S b.y (l+r)H
1=1
j=o
Door het ontbreken van de factoren H en A lijkt op het eerste gezicht of de
demografische ontwikkeling geen invloed heeft op het premiepercentage. Ook
Petersen22 heeft hierop gewezen.
Gezien vanuit de premiebetaler zal evenwel de voorkcur gegeven worden
aan het financieringsstelsel dat bij een gelijke reele waarde van het pensioen de
laagste premiclasten geeft over de gehele periode. Stellen we nu conform de huidige Nederlandse verhoudingen in beide stelsels factor b = 0,5 dan kan naar
analogie van Verbon23 worden berekend dat indien a' + y1 = r aan geen van
beide stelsels de voorkeur kan worden gegeven. Indien de som van de groei van
het aantal premieplichtigen en de groei van de economie groter is dan de reele
rente, leidt een omslagstelsel tot lagere premielasten. Onder de randvoorwaarde

21. Verbon, H.A.A.; De financiering van de AOW; Maandschrift Economie, jaargang 48,
1984.
22. Petersen, J.H.; The financing of social security; notitie voor conference te Habay-la-Neuve;
Belgie; 25/28 September 1985.
23. Zie noot 21.
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van gelijke reele pensioenen blijkt dus dat de demografische ontwikkeling (n.v.
via factor A) wel degelijk de premie in een kapitaaldekkingsstelsel bei'nvloedt.24
Empirische gegevens tonen aan dat in de afgelopen 40 jaar de som van de groei
van het aantal premieplichtigen en de economie ruim het dubbele heeft bedragen van de gemiddelde reele rente, zodat een omslagstelsel de voorkeur had boven kapitaaldekking. Hoe moet dit nu voor de toekomst worden ingeschat? De
economie trekt weer aan bij afnemende groei van de bevolking. De reele rente
daarentegen is thans historisch als zeer hoog te beschouwen (5% tegenover gemiddeld 2% in de afgelopen 40 jaar). Zou de groei van de economie in de toekomst gemiddeld ca 2 % per jaar bedragen en de reele rente zich wederom rond
dit percentage bewegen dan is op grond van deze schattingen geen voorkeur aan
te geven voor een overstap naar kapitaaldekking. Schattingen van deze aard zijn
echter uiterst twijfelachtig zodat aanvullende argumentatie is gewenst.
Bedacht zij dat de keuze voor het ene of andere financieringsstelsel op zichzelf van invloed is op de reele rentevoet r. Schmahl25 wijst erop dat onder een
omslagstelsel de demografische ontwikkeling bij gegeven reeel pensioen tot
uiting komt in het premiepercentage. Bij een toenemende vergrijzing (H/A
neemt toe) stijgt dus pc. Bij kapitaaldekking zal een toenemende vergrijzing ertoe leiden dat bij gegeven spaarquote van de actieve bevolking het aanbod van
vermogenstitels de vraag ernaar zal overtreffen en de reele waarde van de pensioenen daalt, zodat ex-post beschouwd de reele rente lager is dan ex-ante verwacht. Eenzelfde redenering kan worden gehouden in het geval naast een omslagstelsel gelijktijdig de opbouw van een fonds ten behoeve van kapitaaldekking ter hand zou worden genomen. Indien en voorzover hierdoor de totale besparingen ( = contractuele + vrije) toenemen daalt de reele rente. Uitgaande van
een welvaartsvast pensioen, gelijk in een omslagstelsel, dient dan de evenwichtspremie te worden verhoogd. Het is buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk
om in te schatten welke ontwikkeling zich in de toekomst zal voordoen. Immers
tal van andere factoren, waaronder de buitenlandse rente, bei'nvloeden de reele
rente.
Ook het argument dat bij kapitaaldekking de besparingen en dus de investeringen zullen toenemen dient kritisch te worden bezien. Indien inderdaad de
nationale spaarquote zou toenemen, dan heeft dit een neerwaarts effekt op de
consumptie waardoor mogelijk de economische activiteit zodanig wordt geremd dat per saldo geen positieve effekten op de groei mogen worden verwacht,
integendeel.26 Zou daarentegen de nationale spaarquote constant blijven dan
leiden de toenemende contracture besparingen tot een relatieve daling van de
vrije besparingen. Juist uit de vrije besparingen dienen de investeringen en dus
de expansie van de economie te worden gefinancierd. Op het gevaar dat in deze

24. Schmahl, W.; Finanzierung sozialer Sicherung; notitie voor conferentie te Habay-la-Neuve;
Belgie; 25/28 September 1985.
25. Zie noot 24.
26. Weitenberg, J.; Van omslagfinanciering naar kapitaaldekking; Inleiding voor het symposium van de 'Centrale verzekeringen', mei 1984.
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mogelijke ontwikkeling besloten ligt hebben Van Straaten en Wijffels de aandacht gevestigd.27 In dit verband mag niet onvermeld blijven dat bij geheel of
gedeeltelijke overgang naar kapitaaldekking bij pensioenfondsen een veilige
marge zullen aanhouden ten aanzien van de te verwachten reele rentevoet,
waardoor, evenals in de huidige pensioenverzekeringen het geval is, grote overreserves zouden ontstaan. Het hiervoor gesignaleerde gevaar wordt dan nog
verscherpt.
Tot slot mag niet onvermeld blijven dat een eventuele overgang van omslagstelsel naar kapitaaldekking slechts kan geschieden nadat eerst gedurende
een reeks van jaren een aanzienlijk fonds is gevormd. In de huidige situatie betekent zulks dat terwijl de omslagpremie voor de AOW nog toeneemt, een additionele premie moet worden geheven. Afgezien van de aanslag op de koopkracht van de burgers houdt dit in dat de premiebetalende generatie in de overgangsperiode in feite tweemaal premie betaalt voor een en hetzelfde recht op
uitkering.
Aan het voorgaande kunnen geen argumenten ten gunste van een overgang van
omslagstelsel naar kapitaaldekking worden ontleend voor de financiering van
de AOW. De vrees dat door de verwachte sterke vergrijzing van de Nederlandse
bevolking de macro-premiedruk zal stijgen is alleen in een geisoleerde benadering onverkort gerechtvaardigd. Nemen we het totaal van de sociale verzekeringen in beschouwing dan blijkt dat afhankelijk van de economische groei een
stabilisering van de premiedruk op lange termijn mogelijk is. 28 Alleen in een
laag groeiscenario stijgt de premiedruk en wel als gevolg van fors toenemende
werkloosheid.

7

Samenvatting en conclusies

In maatschappelijke en politieke kringen wordt om verschillende redenen een
alternatieve financieringswijze voor de sociale verzekeringen bepleit. Mede aan
de hand van de literatuur is in deze bijdrage nagegaan of er overwegingen zijn
aan te voeren om een of meer van de vier behandelde alternatieven aan te bevelen. Op grond van de huidige financieel-economische inzichten kan over een
drietal alternatieven, te weten 'toegevoegde waarde', negatieve inkomstenbelastingen kapitaaldekking het oordeel niet positief en soms negatief luiden. Het
vierde alternatief, integratie van de premieheffing voor de volksverzekeringcn
in de loon- en inkomstenbelasting, hoeft niet op voorhand te worden afgewezen. Het eindoordeel over dit alternatief is afhankelijk van de mogelijkheid een
zodanige tariefstructuur te creeren dat al te grote inkomenseffekten worden vermeden en de marginale druk voor met name lagere inkomens kan worden verlaagd. Ten slotte dient een oplossing te worden gevonden voor de problematiek
van de aanvullende pensioenen.
27. Van Straaten, A.J.; preadvies voor NIBE-jaarvergadering 1985; Wijffels, H.H.H.; preadvies
voor NIBE-jaarvergadering 1985.
28. Zie noot 16.
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Auswirkungen der Demographischen
und Technologischen Entwicklungen
auf das System der Alterssicherung in
der Bundesrepublik Deutschland

GEORG WANNAGAT*

Das System der Alterssicherung der Bundesrepublik beruht seit 1957 auf dem
Prinzip der 'dynamischen' lohn- und beitragsbezogenen Rente.1 Ihre Hohe richtet sich nach der individuellen Beitragsleistung des Versicherten unter Beriicksichtigung bestimmter weiterer Zeiten, soweit sie vom Gesetz als anrechnungsfahig anerkannt werden (z.B. Zeiten des Kriegswehrdienstes, der Krankheit, der
Arbeitslosigkeit, Ausbildung) und nach dem Lohnniveau im Zeitpunkt der Rentenfestsetzung.2 Dariiber hinaus werden die Renten in der Regel alljahrlich
durch Gesetz an die veranderten Bruttoentgelte der Versicherten angepafit.3
Darin kommt der Gedanke der doppelten Lohnbezogenheit der Rente zum Ausdruck, namlich auf den durchschnittlichen Arbeidsverdienst des einzelnen (der
sich in seiner individuellen Beitragsleistung widerspiegelt) und auf ihre Aktualisierung entsprechend der Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte vergleichbarer
Arbeitnehmer. Wahrend der Laufzeit der Renten kommt eine weitere standige
Aktualisierung durch die jahrliche Anpassung an die Entwicklung der Lohne
und Gehalter hinzu. Dadurch wird dem Rentner der Lebensstandard gesichert,
den er im Durchschnitt seines Arbeitslebens erworben hat und zwar nicht nur
im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Arbeitsleben, sondern fiir die gesamte
Dauer des Rentenbezuges.

* President des Bundessozialgerichts a.D., Kassel, B.R.D.
l.Gesetze zur Neuregelung des Rechts der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten vom 23.2.1957 (Bundesgesetzblatt- BGB1 - I S. 45 ff. und S. 88 ff.); vgl. hierzu auch Wannagat, Die neuen Rentenversicherungsgesetze in 'Neue Juristische Wochenschrift' 1957 S. 364 ff.
2. §§ 1254 ff. RVO, §§ 31 ff AVG.
3.S 1272 RVO = § 49 AVG.
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Der Rentner wird vor einem sozialen Abstieg bewahrt und wirtschaftlich
so gestellt, da(? er in seinem bisherigen sozialen und wirtschaftlichen Lebenskreis verbleiben kann. 4 Die jeweilige gesamtwirtschaftliche Situation, die sich
fiir den aktiven Arbeitnehmer im Arbeitsentgelt auswirkt, findet nach seinem
Ausscheiden aus dem Arbeitsleben in der Bewertung der Arbeit durch eine dann
entsprechend zu gewahrende Rente Beriicksichtigung.5 In dieser Betrachtungsweise wird eine neuartige Verbindung von sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten in der Rentenversicherung erkennbar. Der Wert
der Arbeit driickt sich wahrend des Arbeitslebens hauptsachlich im erzielten
Arbeitsentgelt, danach vor allem in der zustehenden Rente aus.
Diese standige Wahrung des engen wirtschaftlichen Verhaltnisses von
Rentenempfangern und aktiven Arbeitnehmern beruht auf der Bezogenheit der
Rente auf die Brutto-arbeitsentgelte, wie sie sich noch nach geltendem Recht
vollzieht. Da aber in der Zeit nach 1957—besonders in den letzten 15 Jahren —
die Bruttolohne immer starker in die Steuerprogression hineinwuchsen und von
den Beitragserhohungen (die Beitrage blieben von 1957 bis 1969 mit l ^ v o m
Hundert (v.H.) stabil, stiegen aber dann bis 1986 auf 19,2 v.H.) stark betroffen
wurden, stiegen die Renten rascher als die Nettolohne der Arbeitnehmer.6
Das veranlaf>te den Gesetzgeber 1983 7 festzulegen, dafi bei den kiinftigen
Rentenanpassungen von dem Grundsatz einer gleichgewichtigen Entwicklung
der Renten und der verfiigbaren Arbeitsentgelte auszugehen ist.
Gegenwartig wird im Rahmen einer Strukturreform der Rentenversicherung erwogen, dieses Ziel durch eine Rentennettoanpassung oder durch eine
Besteuerung der Renten, die bisher weitgehend steuerfrei sind, oder durch ein
Zusammenspiel beider Mafinahmen zu erreichen.
Der Grundsatz der Beitragsbezogenheit der Rente kommt auch dadurch zum
Ausdruck, daft die Rentenausgaben ganz iiberwiegend aus Beitragen der Versicherten und ihrer Arbeitgeber aufgebracht werden. Der aus Steuermitteln finanzierte Anteil des Bundeszuschusses an den Rentenausgaben betragt zur Zeit lediglich 17,8 v.H.
Da die Beitrage die Hauptfinanzierungsquelle darstellen und personenbezogen sind, spielt die Zahl der Beitragszahler und ihr Vcrhaltnis zu den Rentenempfangern fiir die finanzielle Situation der Rentenversicherung eine entscheidende Rolle. Das hangt wiederum weitgehend von der demographischen Entwicklung ab. Diese wird sich aber in den nachsten Jahrzehnten in der Bundesrepublik sehr ungiinstig gestalten.8
4. Wannagat, l.ehrbuch des Sozialversicherungsrechts 1965, S. 115 ff.
5.Jantz, Die Rentendynamik 1957 als Vorbild im Sozialleistungsrecht S. 114 in: Sozialpolitik
nach 1945 (Festschrift fur Schellenberg) 1977.
6. Die Renten sind von 1957 bis 1985 auf das Sechsfache, die Nettolohne der Arbeiter hingegen nur auf das Funfeinhalbfaehe gestiegen, Bundesarbeitsblatt (BABI) 1985, Heft 7/8 S. 8.
7. § 1272 RVO, § 49 AVG, jeweils Absatz 2 in der Fassung des Haushaltsbegleitgesetzes vom
22.12.1983 (BGBI I S . 1532).
8. Hoffman und Genzke, Modellrechnungen iiber die langfristige finanzielle Entwicklung der
gesetzlichen Rentenversicherung 'Die Angestelltenversicherung' 1985, Heft 9, S. 337 ff.
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Seit der Mitte der sechziger Jahre bis 1983 hat sich die Geburtenrate nahezu halbiert. Das bedeutet, unter den derzeitigen Geburtenverhaltnissen ist jede
Generation um etwa 'A kleiner als die vorangegangene.
1985 kamen auf 100 Personen im Alter von 20 bis 59 Jahren 36 iiber
60jahrige. Im Jahre 2005 werden es 47 und im Jahre 2030 74 Personen sein. Das
bedeutet, daft sich der Altersquotient bis in das Jahr 2030 gegeniiber 1985 etwa
verdoppeln wird.
Ahnlich ungiinstig wird sich das Verhaltnis der Beitragszahler zu den Rentnern entwickeln. 1985 kamen auf 100 Beitragszahler 46 Rentner. Im Jahre
2030 diirfte jeder Beitragszahler mehr als einen Rentner unterhalten mussen:
auf 100 Beitragszahler werden etwa 121 Rentner entfallen. Gewift kann sich die
Geburtenrate erhohen. Es ist aber zweifelhaft, ob dies geschehen wird. Auf jeden Fall steht das Verhaltnis zwischen Beitragszahlern und Rentnern fiir die
nachsten 15 bis 20 Jahre fest, weil erst danach die Neugeborenen zu Beitragszahlern werden konnen. 9
Diese Zahlen verdeutlichen, daft sich die demographisch bedingten
Schwierigkeiten in ihrer vollen Scharfe erst nach dem Jahr 2005 auswirken werden. Bis dahin diirfte aber auch die strukturelle Arbeitslosigkeit, die heute die
Rentenversicherung stark belastet, im wesentlichen beseitigt sein. Dariiber besteht weitgehende Ubereinstimmung. Auch das Schweizer Prognos-Institut in
Basel kam in einer im Februar 1986 veroffentlichten Studie zu dem Ergebnis,
daft es im Jahre 2000 in der Bundesrepublik kaum noch Arbeitslose geben werde.
Das hatte zur Folge, daft die alteren Arbeitnehmer wieder starker gesucht
wiirden und sich um eine Verbesserung und Aktualisierung ihrer Ausbildung
und Fortbildung bemiihen miiftten.
Ebenso sollte beriicksichtigt werden, daft sich aller Voraussicht nach die
Zahl der Frauen, die zur Erwerbstatigkeit drangen, sobald der Arbeitsmarkt
dies ermoglicht, wesentlich erhohen wird. Auch dadurch wiirde die Erwerbsquote, das Erwerbspersonenpotential steigen und die Zahl der Beitragszahler
wiirde wachsen. In diesem Zusammenhang stellt sich das vorrangige gesellschaftspolitische Problem, eine befriedigende Losung zu finden, einen konfliktfreien Raum zu schaffen im Wirken von Mann und Frau in Familie und Beruf.
Schlieftlich miiftten wirtschaftlichc Rahmenbedingungen durch Einsatz
geeigneter sozialer und steuerlicher Rahmenbedingungen die Entscheidung fiir
die Kinder wesentlich erleichtern.
Eine beachtliche finanzielle Entlastung erfiihre die Rentenversicherung auch
dadurch, daft den ungiinstigen Auswirkungen der demographischen Entwicklung mit einer Verlangerung der Beitragszeiten und einer Verkiirzung der Rentenlaufzeiten durch gesetzliche Maftnahmen begegnet wiirde.
9. Hauck, Die Rentenversicherung im Jahre 2000, 'Die Angestelltenversicherung' 1986, Heft 1,
S. 2; vgl. ferner zur demographischen Enrwicklung auch Gutachten der Wissenschaftlergruppe
des Sozialheirats zu langerfristigen Entwicklungsperspektiven der Rentenversicherung, Bundestagsdrucksache (BT-Drs.) 9/632 S 26 ff. und 39 ff.
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Nach geltendem Recht wird zwar das 'normale' Altersruhegeld erst mit
Vollendung des 65. Lebensjahres gewahrt, aber Versicherte, die besondere Voraussetzungen erfiillen (z.B. Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbsunfahige,
weibliche Versicherte, die in den letzten 20 Jahren mindestens 10 Jahre versicherungspflichtig tatig waren), konnen es schon mit Vollendung des 60. bzw.
63. Lebensjahres beziehen 10 (§ 1248 der Reichsversicherungsordnung -RVO= § 25 des Angestelltenversicherungsgesetzes -AVG-).
Arbeitslose erhalten Altersruhegeld schon mit 59 Jahren, unter Umstanden
sogar etwas friiher. Das alles geschieht, ohne daf? die Betroffenen versicherungsmathematische Abschlage bei ihren vorzeitigen Renten in Kauf nehmen miissen. Von der Moglichkeit einer friiheren Inanspruchnahme der Rente machen
immer mehr Arbeitnehmer Gebrauch. So sank das durchschnittliche Rentenzugangsalter von 1972 bis 1984 bei den Arbeitern vom 61. auf das 58. und bei den
Angestellten vom 63. auf das 60. Lebensjahr. Diese Entwicklung belastet auch
noch deswegen die Rentenversicherung in besonderem Mafse, weil gleichzeitig
die Lebenserwartung der alteren Bevolkerung steigt. 1972 konnten 60jahrige
Manner im Durchschnitt mit noch 15,3, gleichaltrige Frauen mit noch 19 Lebensjahren rechnen, 1982 mit 16,6 bzw. 21 Jahren.
Diesem Trend zu einer immer friiheren Inanspruchnahme der vorzeitigen
Rente, der bisher durch die gegenwartig hohe Zahl der Arbeitslosen zu Recht
gefordert wird, sollte man nach dem zu erwartenden weitgehenden Riickgang
der Zahl der Beschaftigungslosen in den Jahren nach 2000 mit einer stufenweisen Heraufsetzung der Altersgrenze begegnen. Allein wenn sie wieder auf das
65. Lebensjahr festgesetzt wiirde, hatte dies eine Ersparnis von etwa 10 v.H. des
Beitragsaufkommens zur Folge. Das ware auch den alten Menschen zuzumuten, weil die Arbeitszeiten in den letzten Jahrzehnten eine kontinuierliche spiirbare Verkiirzung erfahren haben. 11
Diese Entwicklung durfte sich fortsetzen.
Bereits die jetzigen Arbeitszeitverkiirzungen dienen, anders als die der Vergangenheit, nicht mehr in erster Linie der erhohten Lebensqualitat der Beschaftigten, sondern der Sicherung vorhandener bzw. der Schaffung neuer Arbeitsplatze, damit das Dasein der Wiederbeschaftigten erneut Lebensqualitat erhalt.
Das Heraufsetzen des Rentenalters mufite allerdings sowohl aus Griinden
des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes als auch unter Beriicksichtigung
der sozialstaatlich gebotenen Redlichkeit schon jetzt angekiindigt oder sogar
gesetzlich festgelegt werden, weil die heutigen Beitragszahler hiervon betroffen
sein wiirden. So haben z.B. die USA bereits in einem Gesetz von 1983 bestimmt,
dafs die 1938 und danach Geborenen ihre Rente erst mit Vollendung des 65.
bzw. 67. Lebensjahres erhalten.
Auch wiirde sich bei einer spiirbaren Abnahme der Arbeitslosigkeit die
10. Die flexible Altersgrenze kostet zur Zeit etwa 6,5 Mrd. DM im Jahr (vgl. Hauck, aa=, S.
6).
11. 1950 umfafite in der Bundesrepublik die tarifliche Arbeitszeit noch 48 Stunden in der Woche. Seit 1984 kann man in der Regel von 38,6 Stunden ausgehen (BAB1 1985, S. 6 ft.).
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Zahl der Friihrentner erheblich verringern, weil fur viele von ihnen der Arbeitsmarkt nicht mehr verschlossen ware und somit eine wesentliche Voraussetzung
fur die Gewahrung der Berufsunfahigkeits- bzw. Erwerbsunfahigkeitsrente entfiele und ihnen eine Weiterbeschaftigung moglich sein wiirde.
Dies ist von grower Bedeutung, weil die Anzahl der Renten wegen vorzeitiger Minderung der Erwerbsfahigkeit ganz wesentlich die Entwicklung der
durchschnittlichen Rentenlaufzeit beeinflufst.
All diese Umstande triigen zwar zur Milderung, zur Entscharfung der 'demographnischen Misere' bei, liefien aber das Problem in seinem Kernbereich
bestehen.
Der Zuzug von auslandischen Arbeitnehmern sollte aus versicherungsrechtlichen Erwagungen nicht gefordert werden. Vielmehr sollte man die sozialen und gesellschaftspolitischen Probleme und Spannungen nicht unterschatzen, die auf langere Sicht bei einer schrumpfenden deutschen Bevolkerung und
einer iibermafiig starken Zuwanderung von Auslandern entstehen konnten.
Hinzu kommt, daf? den auslandischen Arbeitnehmern auch kaum zuzumuten
ware, durch eine Arbeitsaufnahme in der Bundesrepublik so starke Beitragsbelastungen fur die deutsche Rentenversicherung mitzuiibernehmen.
Ebenso Helen manche demographisch bedingten Einsparungen in anderen
Bereichen, z.B. die riicklaufige 'Jugendlastquote' (geringere Ausgaben fur die
Kindererziehung, fur die Aus- und Fortbildung) nicht ins Gewicht, weil sie
durch die zu erwartenden iiberproportionalen Aufwendungen fur erhohte Gesundheitsleistungen an altere Menschen weitgehend kompensiert wiirden.
Diese sich abzeichnende sehr ungiinstige Bevolkerungsentwicklung, die
der Rentenversicherung grofse finanzielle Mehrbelastungen in den kommenden
Jahrzehnten verursachen wird, zwingt zur Suche nach neuen Finanzierungsquellen, will man die Beitragslast, fur die es wohl keine absolute, jedoch eine
okonomische 'Schmerzensgrenze' gibt, in vertretbaren Grenzen halten und das
bisherige Rentenniveau auch bis in das Jahr 2030 nicht wesentlich absinken lassen.
Hierfiir bietet sich vor allem die Erhohung und Neugestaltung des Bundeszuschusses an, der seit jeher neben den Beitragen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern als dritte tragende Saule zunachst der Rentenversicherung der Arbeiter und spater auch der der Angcstelltenversicherung gilt.
Die Rechtsgrundlage hierfiir bilden jetzt einmal die allgemeine Rahmenbestimmung des Artikel 120 Grundgesetz, wonach der Bund der gesetzlichen Rentenversicherung zur Aufrechterhaltung ihrer Liquiditat die erforderlichen Zuschiisse zu leisten hat, zum anderen die §§ 1389 RVO, 116 AVG, die den Bund
zur Zahlung von konkreten Bundeszuschiissen verpflichtet. 12
Nach der noch geltenden Neuregelung von 1957 ist der Zuschufi dynamisch angelegt. Er orientiert sich an der Entwicklung der durchschnittlichen
Brutto-arbeitsentgelte, beriicksichtigt jedoch nicht die Zahl der Rentner, die
Veranderungen der Anspruchsstruktur und des Leistungsniveaus. 13
U.Wannagat, Lehrbuch aaO, S. 151 f.
13.Gutachten der Wissenschaftlergruppe aaO, S. 25.
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Das hatte zur Folge, da(3 der Anteil des Bundeszuschusses an den Rentenausgaben in der Arbeiter- und Angestelltenversicherung von 31,8 v.H. imjahre
1957 auf 17,8 v.H. im Jahre 1985 gesunken ist.
Es wird jetzt erwogen, aus demographischen, okonomischen, verteilungsund sozialpolitischen Griinden einmal die Basis des Bundeszuschusses deutlich
anzuheben und ihn dann entsprechend der Entwicklung der Rentenausgaben
und des Beitragssatzes fortzuschreiben (in Betracht kame, den Bundeszuschufbbis auf 30 v.H. der Rentenausgaben zu erhohen). Dadurch erhielte er zugleich
eine demographische Komponente. Das ware auch gerechtfertigt, weil die ungunstige Bevolkerungsentwicklung nicht allein der Versichertengemeinschaft
angelastet werden darf. Es handelt sich namlich hierbei um ein gesamtgesellschaftliches Problem, das die Allgemeinheit der Steuerzahler mitzutragen hat. 14
Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich auch die Frage nach einer Harmonisierung der verschiedenen Alterssicherungssysteme, vor allem, soweit sie offentlich-rechtlicher Natur sind und ganz oder teilweise aus offentlichen Mitteln finanziert oder steuerlich begunstigt werden.
Hierzu gehoren insbesondere die Beamtenversorgung, die Zusatzversorgung im offentlichen Dienst und die betriebliche Altersversorgung. Aber auch
die private Lebensversicherung darf hiervon nicht ganz ausgespart bleiben. Es
geht hier vorrangig darum, daf? die Aufbringung der Mittel fur das zu sichernde
Versorgungsniveau der Angehorigen der verschiedenen, aber vergleichbaren
Systeme nach etwa gleichen Grundsatzen erfolgt. Das bedeutet, da(? unter vergleichbaren Voraussetzungen auch in etwa die gleichen Belastungen des
Arbeitseinkommens fur Zwecke der Alterssicherung erfiillt sein mufiten.15
Ein weiteres Problem stellt sich als Folge der rasch fortschreitenden Technisierung der gesamten Arbeitswelt. In dem Mafe, in dem durch neue Technologien
immer mehr Menschen durch technische Einrichtungen ersetzt werden, verstarken sich die Uberlegungen hinsichtlich eines sozialversicherungsrechtlichen Beitragsausgleichs zwischen kapital- und lohnintensiven Betrieben. Es geht nicht
darum, den bisherigen lohnbezogenen Beitrag der Arbeitgeber durch einen anderen, z.B. den sogenannten Maschincnbeitrag 16 zu ersetzen, sondern ihn vielmehr zu erganzen in Richtung einer Entlastung der lohnintensiven Betriebe.
Denn die Finanzierung der Sozialversicherung ist immer aus dem jeweiligen
erarbeiteten Sozialprodukt aufzubringen. Wird aber das Sozialprodukt zunehmend nicht mehr ausschliefilich oder sogar nicht mehr iiberwiegend von menschlicher Arbeitskraft, sondern von automatisierten, nahezu autonom arbeitenden Maschinen geschaffen, so sollte diese Art der Produktion als Schopferin des
14. Hierzu vgl. Gutachten des Sozialbeirats iiber langfristige Probleme der Alterssicherung in
der Bundesrepublik Deutschland, BT-Drs. 9/632 vom 3.7.1981, Randziffer 20.
15. Vgl. Gutachten des Sozialbeirats aaO S. 9 und Gutachten der Wissenschaftlergruppe aaO, S.
74 ff.
16. Schmahl, Okonomische Auswirkungen einer Umbasierung von Arbeitgeberbeitragen im
Rentenversicherungssystem - Zur Diskussion iiber die Einffuhrung eines 'Maschinenbeitrags'
in: 'Deutsche Rentenversicherung' 1984, S. 225 ff.; s. ferner aaO, S. 235 ff. (Ergebnis des Gutachtens von Schmahl, Henke und Schellhaase).
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Sozialprodukts auch zur Finanzierung der Sozialversicherung herangezogen
werden.
Die Befurworter eines solchen wertschopfungsbezogenen Beitrags mochten das gegenwartige lohnbezogene Beitragssystem nicht in seinen Grundstrukturen verandern, sondern eine zusatzliche Finanzierungsquelle fur die Rentenversicherung erschlieften, damit sich die notwendig werdende lohnbezogene
Beitragserhohung fur Arbeitnehmer und Arbeitgeber in vertretbaren Grenzen
halt. Hiergegen wird geltend gemacht, die Einfiihrung eines solchen Wertschopfungsbeitrags wirke sich negativ auf das Wachstum und den internationalen
Wettbewerb der Wirtschaft aus. Auch wiirden die hiervon betroffenen Unternehmer diesen Beitrag wie alle anderen Kostenbestandteile auf die Preise iiberwalzen, so daft im Ergebnis die sozial schwachen Bevolkerungsschichten die
Leidtragenden waren. 17 Die Diskussion hieruber ist noch nicht abgeschlossen.
Das Problem eines finanziellen Ausgleichs zwischen lohn- und kapitalintensiven Betrieben, die in der Rentenversicherung disproportional zu ihren Umsatzen und Ertragen mit Beitragen belastet werden, bleibt bestehen.
Zu erwagen ware eine bisher noch nicht erorterte Form des Ausgleichs, die
darin bestehen konnte, daft die kapitalintensiven Betriebe steuerbegiinstigte
Beitrage in einen uberbetrieblichen Fonds — ahnlich der Einrichtung des bestehenden Pensions-Sicherungs-Vereins18 —einzahlen, der eine Standard-Mindestbetriebliche Altersversorgung fiir alle Betriebe sicherstellt.
Das schlosse nicht aus, daft einzelne Unternehmer dariiber hinaus hohere
betriebliche Leistungen gewahren.
Dadurch wiirde erreicht, daft alle Arbeitnehmer der gewerblichen Wirtschaft in den Genuft einer zusatzlichen Altersversorgung kamen, ahnlich wie sie
bereits fiir den offentlichen Dienst besteht, wobei die dort getroffene Regelung
insbesondere in organisatorischer Hinsicht kein Vorbild zu sein brauchte.
Bei einer derartigen Zusatzversorgung konnte das Rentenniveau der gesetzlichen Rentenversicherung etwas niedriger ausfallen, was sich wiederum
giinstig auf die Beitragshohe auswirkte. Die Gesamtversorgung wiirde damit
auf eine noch breitere Grundlage gestellt und hulfe, das jetzige Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung bei einer angemessenen Beitragshohe aufrecht
zu erhalten.
All diese Fragen und Probleme miiftten noch vertieft diskutiert werden.
Dagegen scheinen die maftgeblichen politischen Kriifte in der Bundesrepublik
darin ubereinzustimmen, daft das gegenwartige Rentenversicherungssystem
zwar tiefgreifend reformiert werden miiftte, aber in seinen Grundstrukturen, in
seinem Kernbereich nicht geandert werden sollte.19
Das gilt auch fiir die Ablehnung einer aus allgemeinen Steuermitteln gewahrten Grundsicherung fiir alle Burger mit einem nur rentenversicherungspflichtigen Oberbau, die das jetzige Rentensystem ersetzen sollte.
17. Blum, Sicherheit der Renten, BABI Heft 7/8 S. 7.
18. § 14 des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) vom
9.12.1974 (BGBI 1974 I S. 3610).
19. Blum, Sicherheit der Renten - BABI 1985 Heft 7/8 S. 6; derselbe, Die Zukunft der Rentenversicherung in: 'Deutsche Rentenversicherung' 1985 S. 32f ff; Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD, BT-Drs. 10/2608 vom 12.12.1984.
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ployers and individuals, to (3) the 'greying' of the population, to (4) decreasing
aggregate demand, to (5) the decline of the work ethic, to (6) the increased proportion of women in the labor force, to (7) oil price shocks, to (8) the crowding
out of private investment by growing public deficits, to (9) poor monetary and
fiscal management, to (10) failures in the international monetary system, to (11)
increasing competition from newly industrializing countries, to (12) the decline
of the profit motive and the buraucratization of private managers. A 13th, however, has perhaps gotten the most attention: the growth of the welfare state has
decreased the incentives to work (that is, has encouraged planned 'nonemployment' and early retirement) and to save. Research has not, however, been able
to reliably quantify the relative contribution of each of these factors to the slowdown [Denison (1979b)]. 1 Indeed, the methodological and data requirements
for estimating the impact of these several factors on economic performance are
enormous. Since each causal factor has both direct and indirect effects on output, employment, and prices, discerning the full quantitative impact of any of
the factors would in fact require a full general equilibrium model.
In this paper, we attempt to quantify the effect of but one of these hypothesized factors — changes in the generosity of income transfers — on desired
work effort and consequently on economic performance during the 1970s. 2 The
increased generosity of income transfers, we hypothesize, increases ceteris paribus the opportunity for individuals to choose transfer recipiency, and thus reduce their desired hours of market production [Danziger et al. (1981), Lampman (1978)]. This focus on the supply side of the labor market does not imply,
however, that demand side developments are irrelevant. In fact, in our analysis,
we explicitly account for the demand side of the labor market by introducing a
proxy for economic slack.
As a basis for this analysis data on two countries are used: the United States
with a not-so-generous income transfer system, and the Netherlands, with a
comparatively generous and highly developed income transfer system.
In Section 1, we briefly describe the system of income transfers in the Netherlands and the United States, emphasizing their growth over the 1970's. It is
this growth — in particular, the implied leniency, coverage, and generosity of the
programs - which has given rise to claims regarding the work, savings, and investment disincentives of the welfare state. Section II sets out the framework
which we will employ in quantitatively estimating the contribution of transfer
program generosity to economic performance. While our procedure is more
limited than a full general equilibrium model and neglects structure in favor of a
reduced form specification, it does enable us to measure the contribution of income transfers to lagging performance during the decade of the 1970's, and to
isolate their impact from that of other basic changes which occurred during the
1. Individual studies have provided evidence on the impact of some of the causal factors on a
variety of aggregate economic indicators. See, for example, Christainsen and Haveman (1981) on
the impact of public regulations on productivity growth, Denison (1979), Siegel (1979), Denison
(1980), and OKCD (1983) on the impact of environmental regulations on growth.
2. For a qualitative evaluation of the economic effects of income transfers, see Haiberstadt et
al. (1982).
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1970's - namely, demographic changes, changes in the level of aggregate demand, and changes in tastes for work versus leisure. Section II also establishes
the aggregate work effort variable as the performance indicator on which we
focus, and sets out the three-stage probit-OLS model which we employ in evaluating the impact of the growth in expected transfer program income on the performance indicator. Section 111 presents the conclusions of this analysis for both
the Netherlands and the United States. The impact of the growth in expected
social transfers on aggregate labor supply is presented. Section IV concludes by
drawing out the economic performance implications of this aggregate labor
supply impact, and stating caveats to our results.

Section 1

Transfer Programs and Their Growth: The
United States and the Netherlands

The post-war era in industrialized democracies can be characterized by the development of the welfare state. Through an increased influence of the State, individuals have become collectively insured against a wide variety of private
risks: the loss of income upon retirement, the loss of income if one becomes sick
or disabled, the loss of support upon the death of parents or spouses, the loss of
income if unemployment strikes, and support of income if one has low earnings
capacity. This support has been provided to individuals in a variety of guises —
pensions, cash income transfers, and in-kind transfers for food, housing and
medical care.
Table 1 lists the major income transfer programs for the United States, and
shows their expenditures for 1965, 1970, 1975, and 1980, and estimates for
1983. Table 2 does the same for the Netherlands. These programs are divided
into two types: social insurance and public assistance. Within each category are
programs providing cash income and others providing in-kind benefits.
All of these major income transfer programs have grown rapidly in recent
years with expenditures increasing from 4.6 percent of GNP in 1965 to 11.0
percent in 1983 for te U.S. - a nearly 2.4 fold increase as a percentage of GNP. A
large part of this growth can be attributed to the Social Security Program (OAS1)1) and the Medical Care programs. All in-kind benefits have increased substantially over the period accounting for nearly 3.5 percent of GNP in 1983
compared to .1 percent in 1965.
In the Netherlands, most Social Insurance and Welfare Programs were
enacted in the 1960's. Expenditures on major programs as a percent of GNP
increased from 11.3 percent in 1965 to 29.6 in 1983, a 2.6 fold increase in terms
of percent of GNP.
This increase in both the United States and the Netherlands in total expenditures on transfer programs is a reflection of both more generous benefits and
more beneficiaries. In the next sections we will take a closer look at the consequences of this rapid increase in aggregate transfer expenditures on labor
supply in a micro-economic context.
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Table 1

Public Expenditures on Major Income Transfer Programs in the
United States, as Percentages of GNP, 1965-1983
Date
enacted

Social Insurance
Cash benefits:
Social Security
1935
(OASDI)
Unemployment
1935
Insurance
Workers'
1908
Compensation
Veterans' Disability
Compensation
1917
1937
Railroad Retirement
1969
Black Lung
In-kind benefits:
1965
Medicare
Public Assistance (Welfare)
Cash benefits:
Aid to Families with
Dependent
1935
Children (AFDC)
Supplemental
Security Income
(SSI)*
1972
Veterans' Pensions
1933
General Assistance
NA
In-kind benefits:
Medicaid**
1965
1964
Food Stamps
Housing Assistance
1937
Total Expenditures
Total Expenditures as
a percentage of GNP
*

1965

1970

1975

1980

1983

2.41

3.24

4.38

4.50

5.29

0.37

0.43

1.19

.68

.98

0.26

0.20

0.30

.36

NC

0.32
0.16
NE

0.30
0.18
0.02

0.31
0.21
0.06

.28
.19
.07

.24
.12
.05

NE

0.69

0.92

1.22

1.63

0.25

0.49

0.60

.59

.44

0.39
0.28
0.05

0.30
0.23
0.06

0.34
0.18
0.07

.27
.14
.05

.30
.12
NC

0.53
0.85
0.06
0.31
0.07
0.21
$60.2 $139.6

1.02
.35
.21
271.2

1.17
.37
.30
354.1

10.3

11.0

0.07
0.00
0.04
$31.5
4.6

6.1

9.1

Aid to the Blind, Aid to the Permanently and Totally Disabled, and Old Age Assistance in
1965.
** Medical Aid to the Aged in 1965.
NA = not applicable, varies by states; NE = nonexistent; NC = not yet available.
Note: Social Insurance programs condition benefits on contributions based on previous employment; public assistance programs condition benefits on current income and assets (meanstested).
Sources: The Budget of the United States Government, Fiscal Year 1985, and its Appendix for
1983 estimates. Statistical Abstract of the United States, 1979 for 1975 and 1970, 1982 for
1980 estimates, along with Social Security Bulletin, April 1981 and December 1983.
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Table 2

Public Expenditures on Major Income Transfer Programs in the
Netherlands as Percentages of GNP, 1965-1983

Social Insurance
Old Age Pensions
(AOW)
Widows and Orphans
Pensions (AWW)
Children Allowances
(AKW)
Unemployment
Benefits (WW)
Sickness Benefits (ZW)
Disability
Benefits-Employees
(WAO)
General Disability
Benefits (AAW)
Health Insurance
(ZFW)
Exceptional Medical
Expenses (AWBZ)
Civil Servant
Programs*
Public Assistance
Unemployment
Benefits (WWV)
Social Assistance (ABW)
Social Assistance,
Unemployment
Benefits (RWW)
Social Employment
Program (WSW)
Housing Assistance*
Total Expenditures
(billions of current
guilders)
Total Expenditures as
a percentage of GNP

Date
enacted

1965

1970

1975

1981

1983

1957

4.2

4.5

5.6

5.8

5.9

1959

0.6

0.6

0.7

0.7

0.7

1963

2.0

2.0

1.9

2.0

2.0

1952
1930

0.2
1.2

0.2
1.8

0.7
2.1

1.0
1.9

1.3
1.8

1967

NE

1.4

2.6

2.2

2.0

1976

NE

NE

NE

2.1

2.5

1966

2.0

2.7

3.5

3.4

3.4

1968

NE

1.0

2.0

2.1

2.2

-

NA

1.0

1.3

1.5

1.4

1965
1965

0.0
0.8

0.1
1.0

0.5
1.8

1.0
1.9

2.0
2.6

0.0

0.0

0.2

0.4

0.9

NE
0.3

.3
0.3

0.4
0.8

0.5
1.0

0.5
1.3

7.7

19.6

49.8

94.4

110.1

11.3

16.9

23.9

27.1

29.6

1969
—

* Various programs enacted in different years; NE = nonexistent; NA = not available
Sources: Ministry of Social Affairs and Employment Central Bureau of Statistics Ministry of Finance
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Section II

Do Income Transfers Cause Reduced Effort? A
Framework for Analysis

The technique we develop in this section is designed to measure the contribution
of changes in income transfer policy to work effort in the 1970's, holding constant all other factors which might also contribute to this performance. In particular, we will isolate the role played by the generosity and leniency in the terms
on which transfers are available, holding constant (1) labor demand (macroeconomic) conditions, (2) demographic structure (e.g., age, marital status,
health, (3) labor productivity, (4) tastes for leisure and work, (5) nonearned
income, and (6) the processes by which macroeconomic and demographic conditions affect work effort.
Our procedure for evaluating the contribution of social transfers to economic performance is based on a standard economic choice framework. Individuals, we hypothesize, choose between work and non-work (transfer recipiency)
— or between more or less work — on the basis of the economic well-being which
is available to them in a set of alternative states. If income possibilities in transfer programs improve over time for an individual, while his/her other income
opportunities in the labor market erode, the individual may have a decreasing
probability of being a labor market participant, and a correspondingly greater
probability of choosing transfer recipiency. The choise made will, ceteris paribus, determine the amount which the individual will work.
The analysis is set up as follows. We first estimate for each observation 3 the
annual income flow which can be expected from each of a variety of sources —
for example (1) earned income (EARN), (2) non-welfare transfer income
(NWT), (3) welfare transfer income (WT), and (4) non-earned, non-transfer
income (UN) — given the characteristics of the observation.
Estimating these expected values for each observation requires a three-step
procedure. First, the observations having incomes of the various types are select
subgroups from among the total population. Therefore, when using data on
these subgroups to predict the expected value of the income flows for all observations, a procedure for correcting potential 'selectivity bias' is required. Such
bias is due to systematic differences between the characteristics of the subgroup
on which predictions function is estimated, and the population at large, for
which predictions are being made. The standard technique for making this correction was developed by Heckman (1979), and involves fitting a probit
equation over the entire sample to explain the receipt (= 1) or non-receipt ( = 0)
of a particular form of income. From these probit equations, correction terms 4
(which we will denote by \) can be derived.
3. In our empirical analysis for the U.S., we use the family unit as the unit of observation, rather than the individuals within the family. This presumes that family labor supply decisions reflect family opportunities rather than individual choices made in response to individual opportunities. For the Netherlands, observations are limited to those of single earner families.
4. This factor is known as the inverse Mills ratio. In a sense, it can be thought of as an 'omitted variable' (that explaining the selection into a group).
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Second, we fit an ordinary least squares regression to the subgroup of observations with a particular type of income, explaining the level of income by
the characteristics of the observations, and the X. term to correct for the selection
bias.
Third, using the estimated coefficients from the OLS equation, we predict
for each observation in the entire sample, the expected value from each of the
available income sources, given the observation's characteristics.5 This expected value can be interpreted as the mathematical expectation of an income flow,
i.e., the amount of a specific type of income multiplied by the probability of
obtaining it. Therefore, the expected values will, generally, be lower than those
observed. Changes in the expected transfer incomes over time can thus be seen
as the result of changes in amounts (generosity) and/or changes in the probabilities of receipt (leniency, accessibility). These two factors are not empirically separable.
The final stage is a structural equation which explains the total hours
worked per year for the U.S., and hours worked per week for the Netherlands,
of the observations in the full sample. Such hours are viewed as reflecting a utility-maximizing choice dependent on alternative expected income values. A
number of other characteristics of the observations are added to these income
variables. These characteristics are believed to affect labor supply in general
(age, eduction, etc.) or, more specifically, to constrain labor supply choices (labor market opportunnities, health). These additional influences may directly
influence hours worked as well as indirectly affect the work variable through
their effect on the expected income terms. 6 The final equation, then, is:

5. Using the following notation, these two sets of equations can be stated formally as:
The (reduced form) probit equations (one equation fit over the entire sample for each income
source (i);
(5.1) P„ = a„ + p'„Z„ + £,„
P„ = 1 if Y„ > 0
= 0 if Y„ = 0
The income equations (one equation fit over the sample subgroup for each income source (i):
(5.2) Y„= a2, + fV,,Z,„ + |,X„ + E2„
P„ = the presence ( = 1) or absence ( = 0) of income from source i for observation j ;
Y„ = the income of observation j from source i;
Zi„ Z2,| = vectors of demographic characteristics and labor market conditions for the
j' K observation
\„ = value of the inverse Mills ratio
ctii, ct2„ Pi„ Pzi, i;, = model-parameters to be estimated
Eiij, En, = vectors of disturbances, assumed to be independent among observations and
equations and asymptotically normally distributed
Assuming the Z, vectors are appropriately specified, estimation of the set of equations (5.2) yields
consistent estimates of a2, and p\, which are used to predict expected values of each income flow
for each observation, namely EARN,, NWT„ WT„ UN,. The predicted values are unconditional
estimates. This means that the X-term is not employed in calculating the expected income flows.
6. The characteristics of the observations included in the probit equations, the income regressions, and the final stage hours worked equations were chosen so as to identify the system. See Lee
(1979).
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(1) HRS, = a, + p,EARN, + p 2 NWT, + f33WT, + p4UN, + fl'L, + y\x, + e„.
where:
HRS,
L,

= observed hours worked of the j , h observation;
= vector of labor market characteristics, including local unemployment conditions;
X,
= vector of demographic characteristics, including health;
a, (3, d, y = parameters to be estimated;
e,
= disturbance term. 7
It is the interpretation of (1) which is crucial for our analysis. For the years over
which this equation is estimated, a, is the constant, (3, to p 4 are coefficients
which indicate the response of hours worked to changes in the expected values
of income flows from various sources, d is a vector of coefficients describing the
influence of labor demand conditions confronted by the observations on hours
worked, and y is a vector of coefficients describing the effect of demographic
characteristics (including health) on hours worked.
In evaluating the impact of the increasing generosity and leniency of income transfers, we have estimated the income and the hours worked equations
for two separate years: 1981 and 1969 for the United States, and 1980 and
1974 for the Netherlands. For the later year (1981 for the United States, 1980
for the Netherlands) (designated by L):
— (3, 1 ,..., P4L for the United States (Netherlands) describe the effect of the
structure of work-leisure tastes on hours worked in 1981 (1980);
— $L describes the process by which labor market conditions influence
hours worked in 1981 (1980);
— yL describes the process by which demographic characteristics of the population influence hours worked in 1981 (1980);
— EARN,1, NWT,', WT,1-, UN,L are predicted income flows for each observation and reflect wage rates and transfer benefit generosity in 1981 (1980);
— L,L describes the labor market conditions in 1981 (1980);
— X,L describes the demographic characteristics of the population in 1981
(1980).
To find the role of changes in generosity and leniency of income transfers over
time, we now substitute expected levels of transfers and/or earnings which reflect the prevailing conditions in an earlier year (designated by E; 1969 for the
United States, 1974 for the Netherlands) for the expected levels of these income
flows in the later year, holding all other factors influencing work effort constant. This is achieved by combining the later year observations with the coefficients of the earlier year income regressions (see footnote 5, equation 5.2) to
yield estimated public transfer income values (NWTy(E), WT',-(E)) which 'later
year individuals' would have received under the earlier year conditions. These
L(E) income values are substituted for the L income values, while (1) all other
expected income flows (EARN,1-, UNjL), (2) labor market conditions (L,L) and
7. This disturbance term, again, is assumed to be independent of Eh and E;„ and asymptotically
normally distributed. See note 5.
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(3) the demographic structure of the population (X\) are held constant at their
actual or estimated later year levels. In addition, the behavioral responses
represented by p\ L ,---, |34L, -&L, and y1 as estimated for the later year, are employed. The difference between HRSL and HRS' F as predicted by the later year
regression on hours worked - i.e., the predicted total hours worked in the economy with the earlier year transfer income values substituted for the later year
transfer income values, ceteris paribus — is the estimated change in work effort
in the economy due to changes in generosity and leniency of social transfers,
holding all other factors constant.
This retrospective simulation can be reversed to obtain an alternative (in
this case, prospective) estimate of the effect of the increase in transfer income
generosity. In this case, the earlier year observations would be combined with
the later year transfer income regressions to yield public transfer income values
(NWT,E(1', WT,E(L)), which 'earlier year individuals' would have received if the
later year conditions had been in effect. In that case, the estimated change in
work effort is indicated by the difference between HRSE,L) and HRSF, as predicted by the earlier year regression on hours worked.

Section III

Data and Empirical Research

Implementation of this emperical framework requires large microdata files for
both the United States and the Netherlands. For the United States, the Current
Population Survey (CPS) for 1669 and 1981 (reflecting income flows in 1968
and 1980) was employed. The CPS is an annual survey of some 50,000 household units and obtains detailed demographic and income flows on individuals
in each unit. Estimation was done on a 15 percent sample of units for each year. 8
All income values are expressed in real terms using 1969 income values.
For the Netherlands, a survey on living conditions (Leefsituatie Onderzoek
L.S.O.) was employed for the years 1974 and 1980.
Unfortunately, a survey of adequate quality with data in an earlier year
was not available. The L.S.O. survey units are individuals. In comparison with
the CPS data, the information on income sources in the Dutch survey is poor.
Total (net) income is recorded together with a qualitative indication of its main
source. Only main breadwinners are retained who reported that their main
source of income was either labor earnings or a social transfer benefit. Persons
over 64 are excluded. 9 The number of observations is 1523 for 1974 and 1779
for 1980. When benefit recipients are divided into welfare and non-welfare
transfer subgroups the number of observations was too small to run separate
income regressions. Moreover, the number of persons who report a non8. Estimates indicate that about 72 (67) percent of nonwelfare (cash welfare) transfer income
flows are captured by the CPS in 1969, and 63 (56) percent in 1978. The percentage of market
income captured is 82 percent and 84 percent in the two years.
9. The Central Bureau of Statistics kindly provided the data. Persons over 65 are excluded because they automatically receive an old age pension and lose their eligibility for other transfers.
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earned, non-transfer income as their main source of living is very small. For the
Netherlands, therefore, we were compelled to use a less elaborate specification
for the final stage regression:
(3) HRS, = a, + p\EARN, + p2T, + ft'l,, + yX, + etj
where T, is the total transfer income.
Table 3 contains mean values of selected variables. In comparing the U.S.
data with Dutch data one should bear in mind that the Dutch sample has no
observations of persons over 64 years of age. This partly explains the different
averages for hours worked, sex, age, and spouse present. In many respects both
countries show parallel developments over the years considered: a growing
number of single and/or female heads; more working spouses; fewer children,
and consequently smaller families; growing educational attainment, but simultaneously, a slight worsening of perceived health; soaring unemployment. The
increase in family hours worked for the United States is due to the increase in

Table 3

Mean values of selected variables, U.S. (1969, 1981) and the
Netherlands (1974, 1980)

1969
Labor Supply
Family hours worked (annual)
Individual hours worked (average per
week)
Labor Market Conditions
Unemployment rate*
Demographic Characteristics
Sex of head of family (l=female)
Age of head of family
Education of head of family
Spouse present (=1)
Spouse has income (=1)***
Family size
Number of children
Head reports disability ( = 1)
Number of health complaints

U.S.
The Netherlands
1981
1974
1980

2,087

3.60

6.96

.22
48.61
10.83
.68
.46
3.04

.29
46.42
11.91
.57
.56
2.56

.15

.16

* Averaged over stares (U.S.), provinces (the Netherlands).
** Variable consists of five educational levels.
***For units in which spouse is present.
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2,245
39.65

38.48

3.61

5.31

.07
.09
39.34 40.14
3.32* ' 3.62
.88
.85
.32
.42
2.12

1.41

2.05

2.33
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spouse's working rather than an increase in average hours worked by each individual in the labor force.
The results of the first two stages of the estimation procedure are presented
in the Annex. Tables A.l and A.2 contain the probit equations for the U.S. and
the Netherlands, respectively. These reduced form equations characterize the
demand and supply conditions which determine the probability of receipt of
income from various sources in 1981 (1980). The economic slack in the region
in which an individual resides is taken to reflect the demand side of the labor
market, and is proxied by the unemployment rate. In Tables A.3 and A.4, four
income regressions for the U.S. for 1981 and two for the Netherlands for 1980
are shown. A reduced form log-linear specification is used to capture the expected non-linear relationships between the independent and dependent variables.
The signs of the coefficients in both the probit and the income equations are,
generally, as expected.
Using the income regression results, expected income flows are calculated,
the means of which are given in Tables 4.1 and 4.2. These means are not comparable across country or across samples of early and later years due to differences in definitions, data collection procedures, and the composition of the
sample. The means using only one sample (for example, the 1981 U.S. sample)
are comparable and are presented in columns 1 and 2 (4 and 5) of Tables 4.1
and 4.2.
Both the retro- and prospective simulations indicate about the same percentage change in expected income over the period 10 - for the Netherlands expected earnings have decreased by about 5 percent, while expected transfers
have increased about 20 percent. For the U.S., expected earnings have increased
11-14 percent. This points to differences in productivity growth between both
countries. In the U.S., expected nonwelfare transfers increased dramatically by 62 percent, while cash welfare transfers declined in real value by 14-23 percent, although in-kind benefits which are not included in these estimates increased substantially (see Table 1)." Expected unearned income declined substantially in the U.S., by some 45-48 percent. In both countries then, the transfer
option appears to have become substantially more attractive relative to the earnings option. This may be due to a combination of developments which have
reinforced each other: reduced stringency in gaining eligibility for transfers (leniency); higher transfer benefits (generosity) received if a recipient; relatively
slow growth of productivity and real earnings; and increases in measured
unemployment. 12
10. The similarity of both simulation results suggests little substantial structural change over
the period under consideration.
11. The secular decrease in reported welfare transfers as a percent of actual transfers in the
CPS suggests that our estimated decline in expected welfare transfers from 1969 to 1981 is
overstated (see footnote 8). Consequently, our estimate of the hours worked response to changes in transfer generosity will be understated for the U.S.
12. The effect of demand-side considerations, it should be noted, are reflected in the unemployment rate variable which enters the Probit equations (Tables A.l and A.2) and final equation (Tables A.5 and A.6), but not the income equations (Tables A.3 and A.4). An alternative
specification might introduce demand side considerations into the income equations.
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Table 4.1

Means of Observed and Expected Income Flows, 1969 and
1981, Using Samples from Both Years and Calculating
Expected
Values for Each Year from Regressions Runs for Both Years,
United States
A(69-81)
198P

1981(69)'

atm*
(2) 100

(1)
Observed earning' (earners
only)
Observed nonwelfare transfers (NWT
recipients only)
Observed welfare transfers
(WT recipients only)
Observed
unearned income (families having
such income
only)
Expected earnings (total
sample)
Expected nonwelfare transfers (total
sample)
Expected welfare transfers
(total sample)
Expected unearned income
(total sample)

(2)

A(69-81)
1969J

1969(81)'

(4)

(S)

(S)-(4) x
(4) 100
(6)

(3)

$8,198

$8,640

2,245

1,542

1,007

1,094

1,010

7,347

6,153

$5,386

+14.2

5,783

$6,433

+11.2%

2,8 09

1,732

+62.2

1,752

2,837

+61.9

672

875

-23.2

870

7 48

-14.0

330

639

-48.4

594

327

-44.9

a. All income and transfer values are in 1969 constant dollars.
b. Expected values from 1981 observations and 1981 regressions.
c. Expected values from 1981 observations and 1969 regressions.
d. Expected values from 1969 observations and 1969 regressions.
e. Expected values from 1969 observations and 1981 regressions.
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Table 4.2

Means of Observed and Expected Income Flows, 1974 and
1980, Using Samples from Both Years and Calculating Expected
Values for Each Year from Regressions Run for Both Years, the
Netherlands
1980b

80(74)'

(1)
Observed earnings (earners
only)''
Observed transfers (transfer
recipients only)
Expected earning-

74(80)'

A(74-80)
5-4 x 100

(4)

(5)

(6)

18,570 Hfl 17,829

-4.0%

Hfl 19,213

12,673

12,369

18,691 Hfl 19,688

5.1 (total sample)

7,000

5,766

1980 amounts are deflated to 1974 guilders.
Expected values from 1980 observations and
Expected values from 1980 observations and
Expected values from 1974 observations and
Expected values from 1974 observations and

Table 5

1974J

Hfl 19,317

Expected transferee (total sample)
a.
b.
c.
d.
e.

A(74-80)
(1)-(2)X100
(2)
(2)
(3)

-5.0%
+ 21.4

1980
1974
1974
1980

5,721

6,853

+ 19.8

regressions.
regressions.
regressions.
regressions.

Elasticities" of hours worked with respect to expected earnings and
expected transfers, 1 980 and 1974 (the Netherlands) and 1981 and
1969 (U.S.)
Netherlands1"

Expected earnings
Expected transfers

Expected
Expected
Expected
Expected

earnings
nonwelfare transfers
welfare transfers
unearned income

1974
1980
0.77
1.35
-1.51
-0.82
United Statesb
1981
.47
-.20'
-J7C
-.02

1969
.31
-.17-.45'
-.15

a. Elasticities are evaluated at the sample means.
b. The U.S. elasticities are family responses while the Netherlands elasticities capture individual
responses.
c. If the elasticities for nonwelfare and welfare transfers are weighted by the percentage of
GNPeach accounted for in 1980 (1970), the weighted overall transfer elasticity is - . 2 2 for 1981
and 1969.
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Having calculated the expected income values, the final stage regressions
on hours worked are run. The full results for 1969 and 1981 for the U.S. and
1974 and 1980 for the Netherlands are given in Tables A.5 and A.6 of the Annex. These equations contain both labor demand variables (proxied by the unemployment rate in the individual's state or province) and selected family and
individual characteristics in addition to the expected income variables. As our
interest centers on the effects on the expected income variables on hours
worked, their elasticities are reported in Table 5.
All of the hours worked-expected income elasticities for both the Netherlands and the United States have the expected signs and their corresponding
coefficients are significant at the 1 percent level. The absolute value of these
coefficients is large. For the Netherlands, according to the 1980 estimates, a 10
percent growth of expected transfers would lead to an 8 percent drop in hours
worked. However, the elasticities are less stable than one would ideally wish.
The elasticity estimate for 1974 is almost twice as large as that for 1980. Nevertheless, the magnitude of these transfer elasticities suggest large efficiency effects of transfer growth in the Netherlands. 13
The elasticity estimates for the United States are large but substantially
smaller than those for the Netherlands. And, they are more stable than those for
the Netherlands. The 1981 estimates suggest that a 10 percent growth in expected welfare transfers would lead to a 3.6 percent reduction in hours worked
while a 10 increase in non-welfare transfers would lead to a smaller 2 percent
reduction in hours worked. The 1969 estimates suggest a somewhat larger reduction in response to welfare transfers and a somewhat smaller response to
nonwelfare transfers. Both estimates suggest a substantially larger response to
increases in welfare transfers rather than non-welfare transfers.
We can use these elasticity estimates to obtain guesstimates of the effect of
actual increases in transfers on desired work hours. Using the 1980 transfer
elasticity for the Netherlands, the 21 percent growth in expected transfers
(Table 4.2) would yield a reduction in hours worked of about 17 percent, holding constant all other factors. Stated alternatively, if the generosity of public
income transfers had remained fixed at its 1974 level, total hours worked would
have been about 17 percent higher that it actually was in 1980. This is equivalent to an average yearly reduction in labor supply of 2.7 percent during the
period 1974-1980, due to an increase in transfer generosity and leniency.
The U.S. results also show a large reduction in desired work hours due to
the change in transfer regimes over the period studied, 1969-198 1. In this case,
simulation of the effect of increased transfer generosity by substituting the expected value of nonwelfare and welfare transfers in 1969 for those in 1981 indicates the effect of these transfer income changes on hours worked in the economy. If the 1969 level of nonwelfare benefits (in real terms) had been in effect in
1981, we estimate that the 1981 labor supply would have been 3.2 to 7.9 per-

13. Elasticities of comparable size are found for other specifications, using replacement ratios
instead of transfers and earnings, and/or for other samples, containing also secondary earners.
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cent greater than its actual level.14 However, if the 1969 level of welfare benefits
(in real terms) had been in effect in 1981, the decrease in the generosity of cash
welfare programs of about 22 percent would have caused 1981 hours to be
some 6 to 10 percent greater than they would have been if 1969 policies had
remained in effect in 1981. This decrease in average real welfare transfers from
1969 to 1981 results in part from the substitution of in-kind transfers for some
cash transfers. Adjusting the welfare transfer result to reflect te rapid growth of
in-kind benefits over the period studied (see Table 1), we estimate that the sum
of cash and in-kind welfare transfers increased over the period, implying a reduction in total labor supply of 1.6 to 2.8 in 1981, relative to its level without
such growth. 15 The combined effect of the growth of both nonwelfare and welfare (cash plus in-kind) transfers over the period is estimated to be 4.9 to 10.7
percent, or about .4-.9 percent per year. 16

Section IV

Conclusions

The evidence in this study is consistent with a priori expectations regarding the
impact of transfers on work effort. On the basis of our data and the techniques
employed, we conclude that the 1970's increase in the leniency of gaining access
to transfers and in the generosity of transfers if a recipient has reduced work
hours about 0.65 percent per year in the United States and about 2.7 percent per
year in the Netherlands. Both the growth in generosity and leniency of the
Dutch public income support system (the expected transfer income growth) and
its impact on labor input in the economy (the elasticities) are substantially larger
than for the U.S. While the larger growth in income transfer generosity in the
Netherlands (see Tables 2 and 4.2) implies a larger decrease in work effort than
in the U.S., the increase in transfer generosity is an important factor in explaining changes in total hours worked in both of these economies during the 1970's.
14. The two estimates are based on the use of two alternative models in our U.S. simulations:
(1) the model reported in Table A.5 for 1981 and (2) an alternative model employing a family
wage rate rather than earnings. The second model results in lower estimates of the effects of
transfers on labour supply.
15. Two adjustment procedures were employed to estimate the impact of the combined growth
of cash and in-kind welfare transfers; one is based on the change in the ratio of total expenditures on cash welfare transfers to in-kind welfare transfers from 1969 to 198 1; the other is based
on the change in the ratio of average per family benefits from these two sources over the period.
The results of the first adjustment procedure are reported in the table. The second procedureindicates that the growth in cash plus in-kind welfare benefits caused labor supply in 1981 to be
2.0 percent less than it would have been otherwise. This type of ad hoc adjustment procedure is
required because neither the receipt of in-kind transfer benefits nor their level if received is reported in the CPS data.
16. This estimate is in the range of that of Danziger, Haveman and Plotnick (1981) who conclude from a program specific review of labor supply respones to the work incentives that the
growth of income transfers from the early 1960s to the early 1980s caused a reduction in U.S.
labor supply of about 4.8 percent, and that of I.ampman (1978) who attributes a 7 percent
reduction of labor supply to the growth of transfers and the taxes required to finance them over
approxinately this same period.
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The difference between the two countries in the total response of work
hours to changes in transfer generosity (0.65 versus 2.7 percent per year) can be
roughly allocated to (1) differences in the efficiency responses (the elasticities)
and (2) differences in the growth of expected transfer income. The following
numbers provide some evidence in these differences:

The Netherlands
United States

Annual Percentage Increase
in Transfer Generosity

Weighted Elasticities
(absolute value)

3.1
2.5

.82 (1980); 1.51 (1974)
.22

Without including in-kind transfers, the annual growth in transfer generosity in
the Netherlands was about 124 percent of that in the U.S. The Dutch elasticity
estimates, on the other hand, are from 4 to 7 times those for the U.S. 17 Hence,
the bulk of the difference in the work hours impact between the two countries —
73 to 85 percent — is due to the estimated difference in the transfer elasticities,
i.e., in the efficiency responses to changes in expected benefits.
To some unknown extent, the discrepancy in the estimated transfer elasticities is attributable to differences in the data used. The Dutch data do not contain persons over 65 and do not measure the hours worked of the total household. Given the patterns of retirement behavior in the Netherlands, the groups
thus excluded from the Dutch analysis are likely to have lower elasticities of
response to transfers than the population groups included. Moreover, the
Dutch estimates are based on individual and not family data and, hence, do not
reflect the substantial increase in secondary workers during this time period,
some of which may have been in response to the receipt of transfers by primary
earners. Therefore, comparisons should be made and interpreted with utmost
care.
It should also be noted that the analysis is based on the reported number of
hours worked. It is likely, however, that under the circumstances of rapidly increasing transfer expenditures and higher taxes, the shadow economy and
therefore the supply of 'black labor' has increased [Frey and Week (1983)].
Insofar as these hours are not reported, our estimate of the decline in the number of hours worked attributed to expected transfer income growth is overstated. Following the conclusion of Frey and Week that the growth in the shadow
economy in the Netherlands has been larger than that of the U.S., this overestimation would reduce the reported differences in work effort response between
the countries.
Nevertheless, the results suggest a substantial contribution of growing income transfer programs to declining output growth and worsening economic
performance during the 1970's in both of the countries. Correcting for age differences and lower than average productivity of workers receiving income
17. The effect of increased secular underreporting of cash welfare benefits on the CPS on these
results should again be noted (see footnotes 8 and 11).
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transfers, we feel that an estimate of a decrease of potential production growth
in the range of 0.15 to 1.5 percent per year as a consequence of the labor supply
response to the growth in public transfer generosity is a realistic estimate. The
U.S. figure will be on the lower side and the Dutch figure on the upper side of
this range.
However, in the 1970's, the lower level of aggregate demand growth
coupled with the rise in labor supply due to demographic developments resulted
in high levels of unused capacity and unemployment (and associated income
transfers). In this environment, the reduction in work effort due to the growth in
public transfers may not have had as substantial an impact on aggregate output
as these numbers imply. While our estimates have attempted to control for the
impact of economic slack and lagging demand on work hours through the unemployment rate variable, this procedure has weaknesses. N o t only is the unemployment rate a less than ideal proxy for effective labor demand, but we have
been forced by the data to rely on variations in the rate across regions to
measure the effect of changes in the rate over time on hours worked. The more
complete modeling of the demand side of the labor market to complement our
emphasis on the labor supply response to w o r k incentives is a next step in research designed to measure the impact of the welfare state on economic performance.
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Table A.l

Probit Analysis to Determine

Probability of Receipt of Income from Various Sources, 1981 CPS (United

States)

EARN
WT
NWT
ONE
(Whether the family had (Whether the family re- (Whether the family re- (Whether the family had
earnings)
ceived welfare-type trans- ceived non-welfare trans- other non-earned income)
fers)
fers)

Independent

Variables

HRACE (Head is nonwhite =1)
UNEMP (State unemployment rate)
NEDG (No. of children < 6)
HSEX
(Female head = 1)
HVET
(Head is a veteran = 1)
HEDUC (Education of head)
HDISB (Head is disabled = 1)
HAGE (Age of head)
SPOUSE (Spouse in family = 1)
SIDUC (Education of spouse)
SDISB
(Spouse is disabled = 1)
SAGE
(Age of spouse)
NAGS
(No. of family members
> 65)*
REGNE (Region is N.E. = 1)
REGNC (Region is N. Central =
1)
REGS
(Region is South = 1)
SWRK (Spouse works = 1)

Probit
Coefficient

Coefficient
Std. Error

Probit
Coefficient

Coefficient
Std. Error

Probit
Coefficient

Coefficient
Std. Error

Probit
Coefficient

Coefficient
Std.Error

-.197

-3.27

.561

9.63

-.180

-3.54

-.571

•13.18

-.042
-.444
-.330
.132
.215
-.699
.082
-.504
.118
-.039
-.0006

-3.38
-7.32
-5.56
-2.17
10.25
-14.36
8.97
-.809
2.57
-.372
-.030

,006
.232
.476
096
,082
.865
.014
,608
,008
,508
.001

-.403
5.19
6.74
-1.32
-3.80
16.84
-1.41
-1.07
.208
5.30
.065

.052
-.062
-.015
.047
-.078
1.32
-.121
2.15
-.023
.692
-.091

5.38
-1.80
-.302
1.20
-4.38
29.25
-12.86
5.46
-.874
9.92
-6.71

-.005
-.081
.135
-.001
.159
-.235
.029
-1.27
.131
-.055
.022

-.579
-2.57
3.19
-.034
10.89
-6.08
4.11
-3.49
5.41
-.824
1.88

-.751
-.027

-4.89
-.446

.103
.144

-.514
2.15

1.81
-.042

11.22
-.920

.259
-.097

2.13
-2.30

.516
1.28
14.91

.009
.229
.300

.133
-3.57
-3.66

.034
-.064
.135

.776
-1.52
3.02

.057
-.213
.061

1.39
-5.64
1.38

-.030
-.072
2.76

<3
o
f

O
w
O
z
0

>
<
—
>
z

X
>

-

w
;o
-r

H

>
a
H
O
C

c
a
V)

>
>
a

NOSDIS (No. of disabled family
members > 65)*
HAGESQ(Age squdred for head)
SAGESQ (Age squared for spouse)
HEDAGE
(Education times age for
head)
SEDAGE (Education times age for
spouse)
SNSA
(Residence in urban area
= 1)
NFAM (No. of family members)
WNEDJB(No. children under 18 =
1)
CONSTANT
2 = Log Likelihood Ratio

.406
1.77
-.0009
-11.87
-.000004
-.024

1.61
.0001
.0001

6.48
1.54
.794

-.548
.0016
.001

-2.37
18.67
7.49

-1.46
-.257
-.00005
-.836
-.000002
-.017

-.003

-8.09

-.0002

-.469

.0013

3.68

-.001

-4.34

-.002

-2.69

-.0008

-1.08

-.00001

-.026

-.001

-2.84

-.089
.485

-2.11
14.72

-.0004
.090

-.008
3.79

-.093
.053

7.60
-6.88
1890

-.495
-.371

-6.34
-1.02
5436

-.047
1.07

.653
-2.36
120

-2.92
2.93
-.885
3.56
1881

.034
-.006
.077
-2.10

1.18
-.376
1.54
-8.35

z
n
O
£
w
H
SO

>
Z

pn
50

>
Z

* Other than head or spouse.
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Table A.2

Probit analysis to determine probability of receipt of a transfer
income, 1974 and 1980, LSO, the
Netherlands

Independent variables

Age
Eduction
Sex (female = 1)
Number of children
Spouse present = 1
Spouse has income = = 1
Unemployment rate
Urbanization
Number of health complaints
Constant
Probability of being a transfer
recipient
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1974

1980

coefficient

t-value

coefficient

t-value

.018
-.091
.488
.044
-.735
.241
.109
.074
.168

3.77
-1.59
2.27
1.40
-3.80
2.07
2.03
1.94
9.66

.032
-.297
.143
-.010
-.513
-.089
.053
.026
.164

2.60
-1.69
.068
-0.25
-3.04
-0.84
1.91
0.70
10.47

-2.606

-6.01

-1.964

-2.99

9.00%

10.96%

Table A3

OLS Estimates of Logarithm of Family Income from Various Sources for Families Having Such Income, 1981,
CPS (United States)
EARN
(Total Family Earnings)

Independent Variables
HECK*
HRACE
NEDG
HSEX
HEDUC
HDISB
HAGE
SPOUSE
SDISB
SAGE
NAGS

(Head is nonwhite = 1)
(No. of children < 6)
(Female head = 1)
(Education of head)
(Head is Disabled = 1)
(Age of head)
(Spouse in family = 1)
(Spouse is disabled = 1)
(Age of spouse)
(No. of family members
> 65)**
REGNE (Region is N.E. = 1)
REGNC (Region is N. Central =
1)
REGS
(Region is South = 1)
SWRK (Spouse works = 1)
NOSDIS (No. of disabled family
members > 65)**
HAGESCJ(Age squared for head)

Coefficient
-.556
-.090
-.127
-.293
.079
-.433
.059
-.224
-.161
.037

Coefficient
Std. Error
-6.90
-2.08
-4.74
6.94
6.11
-10.06
7.30
-1.14
-2.71
3.89

WT
(Total Family WelfareTransfers)

Coefficient

Coefficient
Std. Error

NWT
UN
(Total Family Non-Wel- (Other Nonearned Incofare Transfers)
me for the Family)

Coefficient

Coefficient
Std. Error

-.312
.136
-.128
.265
-.029
.031
-.016
-.661
-.285
.021

-.991
1.06
-1.68
1.65
-.750
.186
-.910
-1.11
-1.43
.811

-.752
.064
-.065
-.045
.029
-.201
.047
-.511
-.036
.022

-10.64
1.21
-1.52
-.967
1.58
-4.05
5.74
-2.01
-.614
2.15

-.463
-.011

-1.13
-.097

.135
-.071

-.880
-3.61
-2.33

Coefficient

Coefficient
Std. Error

-.325
-.094
-.141
.226
.116
-.067
.081
-.802
-.099
.007

-.890
-.629
-2.31
2.74
2.67
-.760
5.34
-2.11
-.848
.425

1.40
-1.51

.497
.049

2.47
.641

-.136
.009
-.381

-3.12
.2
-7.82

.077
.003
-.064

1.10
.044
-.855

-.152
-.0004

-1.16
-6.25

-.445
-.0003

z
o
n

2
m
50

>
Z

>T1

50
<Sl

>

oz
^

o
^

.146
-.009

1.29
-.234

n
-.063
-.111
.293

-1.75
-3.22
7.50

-.099
-.413
-.398

-.285
-.0005

.171
-6.85

-.455
.00004

.912
.273

-1.38
-3.07

H

HEDACE(Eduction times age for
head)
SAGESQ (Age squared for Spouse)
SNSA
(Residence in urban area
= 1)
NFAM (No. of family members)
CONSTANT
R2/Stand. Error of Estimate
N

-.0003
-.0006

-1.22
-5.20

.0002
-.0001

.298
-.395

.0003
-.0001

1.01
-1.14

.294
.048
6.07
.25/1.17
8,310

11.15
3.94
26.05

.324
.200
6.81
.22/1.05
786

3.94
4.91
10.54

.124
.011
5.83
.31/.989
4,139

3.94
.704
18.80

-.738
1.51

-.0004
-.0003

2.87
2.98
.678

.149
.078
.587
.20/2.15
7,230

OLS

-r.

D
ffl

z

* Selectivity correction term from relevant Probit equation.
** Other than head or spouse.
Table AA

O

estimates of logarithm c >f individual earnings andtransfer incomes, 1974 and 1980, LSO, the
1974

Netherlands

I
>
<
m
>
2

z

1980

i
Independent variables

Heckman'
Age
Education
Sex (female = 1)
Spouse present = 1
Spouse has income = 1
Number of health complaints
Constant
R2
N

Transfer income

Earnings

Earnings

Transfer Income

coefficient

t-value

coefficient

t-value

coefficient

t-value

coefficient

t-value

0.339
0.009
0.192
-0.191

4.42
9.22
18.63
-3.58

0.399
0.011
-0.014
-0.064

2.46
3.31
-0.37
-0.46

0.225
0.009
0.154
-0.171

3.92
10.27
17.80
-4.99

170.25

-0.091
0.035
8.210

-1.23
1.71
18.57

0.309
0.017
0.020
-0.228
-0.120
-0.012
0.027
8.558

1.17
2.87
0.27
-2.08
-0.94
0.20
0.84
16.27

8.827
0.26
1386

a. Selectivity correction term from probit equation.

0.22
137

9.312

206.96
0.29
1564
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>
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Table A.5

Final stage regression annual hours worked, 1969 and 1981,
UNIT = family, CPS Data (United States)
1969
coefficient

Expected family income flows:
Family earnings
Non-welfare transfers
Welfare transfers
Unearned income
Labor market demand:
State unemployment rate
Family characteristics:
HSEX (female head = 1)
Education of head
HDisability (head is disabled)
HAGE (age of head)
HRACE (head is nonwhite = 1)
Veteran (head is a veteran = 1)
Number of children < 6
Number of children under 18
(no = 1)
Number of family members
Number of family members >
65 a
Constant
R2

N

1981

t-statistic

coefficient

t-statistic

.11
-.20
-1.07
-.54

12.61*
2.71*
12.49*
6.95*

.17
-.16
-1.22
-.11

23.34*
6.05*
21.79*
2.82*

-51.65

2.15*

-36.09

4.93*

127.28
49.63
-297.55
-3.49
16.30
-27.14
-547.95

1.73
6.05*
6.21*
1.78
0.27
0.72
17.00*

163.08
-13.06
-362.10
-26.45
99.09
216.73
-588.96

4.05*
2.01*
9.62*
20.64*
2.53*
7.10*
20.96*

545.84
494.22

10.15*
24.53*

1029.22
754.83

24.06*
45.05*

99.92
1647.72
.35
7,181

1.08

-527.90
15.38
.52
10,257

6.88*

* Significant at 5 level.
a. Other than head or spouse.
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Table A.6

Final stage regression on weekly hours worked, LSO (the
Netherlands), 1974 and 1980
1974
coefficient
t-value

Expected income flows:
Expected earnings
Expected transfers
Labor market demand:
Unemployment rate
Individual characteristics:
Age
Education
Number of children
Spouse present = 1
Spouse has income = 1
Urbanization
Number of health complaints
Constant
R2
N
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1980
coefficient
t-value

0.0016
-0.0105

4.72
-4.61

0.0018
-0.0030

4.35
-3.37

-0.384

-1.42

-0.623

-2.93

0.270
-6.380
-0.447
9.640
-7.595
-0.365
0.832
75.91
0.27
1,517

1.94
-4.38
-2.40
8.70
-5.71
-1.90
1.59
9.94

-0.123
-5.215
0.419
1.063
-0.2780
-0.505
-0.533
46.611
0.21
1,738

-1.05
-2.92
1.45
0.72
-0.38
-1.95
-1.80
13.05

DEEL 3

Actualiteit [Recent topics]
3.2
Sociaal Zekerheidsrecht, Nationaal en
Internationaal
[Social security law, national and international]

Omgaan van de Centrale Raad van
Beroep en de Hoge Raad
een vergelijking

B O B BAKELS*

I

Inleiding

Zowel in 1968 als in 1985 is de Centrale Raad van Beroep van standpunt veranderd met betrekking tot de vraag of de rechtsverhouding tussen een NV (of een
BV) en een bestuurder-grootaandeelhouder moet worden beschouwd als een
privaatrechtelijke dienstbetrekking, een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk
recht. Deze rechtspraak wordt weergegeven sub 11.
Sub III wordt aandacht besteed aan recente rechtspraak van de civiele kamer van de Hoge Raad, die zich eveneens kenmerkt door een standpuntverandering.
Sub IV wordt nagegaan in hoeverre de uitspraken van de Centrale Raad en
de Hoge Raad vanuit een oogpunt van rechtsvinding van elkaar verschillen.
Tot slot wordt sub V, in het licht van het voorafgaande, de vraag gesteld
onder welke omstandigheden een rechtsverandering door de wetgever de voorkeur verdient boven een omgaan van de rechter.

* Hoogleraar Sociaal Recht, Rijksuniversiteit Groningen.
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II

De Centrale Raad van Beroep en de
bestuurder-grootaandeelhouder van een NV of BV

Tot 1968 stond de Centrale Raad op het standpunt dat de bestuurder-grootaandeelhouder van een NV niet op arbeidsovereenkomst werkzaam was, aangezien
in dat geval een gezagsverhouding tussen de algemene vergadering van aandeelhouders en deze bestuurder ontbrak. Dit standpunt bracht mede, dat de werknemersverzekeringen niet op deze directeur-grootaandeelhouder van toepassing waren.
Met deze materiele toetsing week de Centrale Raad af van de fiscale jurisprudentie van de Hoge Raad, die een feitelijk bestaande ondergeschiktheid in
dergelijke gevallen niet noodzakelijk acht om een dienstbetrekking aan te nemen.' In dit verband citeer ik de zeer illustratieve overwegingen in HR 8 december 1943, B. 7745, p. 270, 271: 'dat in het algemeen de verhouding van directeur tot n.v. een dienstbetrekking is, hetgeen meebrengt, dat de directeur de opdrachten, hem door het daartoe bevoegde orgaan der n.v. gegeven, als van zijne
werkgeefster afkomstig heeft te beschouwen; dat daarbij niet van belang is de
vraag welke personen dat orgaan vormen en of hij, die directeur is, de besluiten
van bedoeld orgaan kan bepalen.' De Hoge Raad leidt m.a.w. het bestaan van
ondergeschiktheid op formele wijze af uit het wettelijke systeem.2
Op 10 december 1968, RSV 1969,40, veranderde de Centrale Raad van standpunt en bestempelde hij een directeur - enig aandeelhouder van een NV als
werkzaam in (privaatrechtelijke) dienstbetrekking.
De Centrale Raad wijst er ter motivering van deze omslag op, dat het begrip dienstbetrekking is opgenomen in de met ingang van 1 juli 1967 in werking
getreden WAO, dat dit begrip sinds 1 juli 1967 eveneens wordt gehanteerd door
de WW en de ZW, en dat uit de parlementaire stukken blijkt dat een en ander
mede is geschied om het begrip dienstbetrekking met betrekking tot directeuren
— grootaandeelhouders overeenkomstig de fiscale jurisprudentie van de Hoge
Raad te doen interpreteren.
Nadat in 1971 de besloten vennootschap als rechtsvorm in Nederland
werd ingevoerd, is de leer van 1968 eveneens toegepast ten aanzien van directeuren — grootaandeelhouders van besloten vennootschappen. 3

1. Zie over verschillende interpretaties van het begrip arbeidsovereenkomst door HR en CRvB
in het algemeen P.A.L.M. van der Velden, SMA 1982, 7/8, p. 485.
2. Dat er tussen een NV of BV en haar bezoldigde bestuurder een arbeidsovereenkomst bestaat
kan in het privaatrecht als de heersende leer worden beschouwd; W.C.I.. van der Grintegen, Arbeidsovereenkomstenrecht, Alphen aan den Rijn 1983, p. 18. Zie ook HR 18 September 1985,
NJ 1986, 177, m.n. PAS.
3. Voor het overige heeft de Centrale Raad de bestuurder-grootaandeelhouder als een uitzondering beschouwd en in vergelijkbare gevallen zijn materiele toetsing gehandhaafd, zoals ten aanzien van architecten en bouwkundigen die bestuurders waren van een Architecten Cooperatie: in
casu geen gezagsverhouding, geen dienstbetrekking; CR 29 februari 1980, RSV 222, m.n. E.P. de

Jong.
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Vanuit een oogpunt van rechtsvinding kan worden opgemerkt, dat de Centrale Raad in 1968 expliciet zegt dat en waarom hij zijn oude jurisprudentie
verlaat. Zoals we zullen zien, zal de Hoge Raad eerst in 1980 tot een dergelijke
benadering overgaan. Voor het overige vertoont de uitspraak geen bijzondere
aspecten: de Centrale Raad beroept zich ter motivering op een klassiek, wetshistorisch, argument; voorts wordt de nieuwe leer direct toegepast (hetgeen in de
onderhavige procedure betekende dat de directeur-grootaandeelhouder verzekeringspremies verschuldigd was vanaf 1 juli 1967). Ik zal deze uitspraak verder
niet in mijn analyse betrekken.
De uitspraak van 1968 is gedurende zeventien jaar de basis geweest van
een constante jurisprudentie van de Centrale Raad. In 1985 kondigde zich echter een omslagaan. In een uitspraak van 22 januari 1985, RSV 1985,163, m.n.
de Leede, vroeg de Centrale Raad zich in een overweging ten overvloede af of de
leer van 1968 nog wel kan worden gehandhaafd en voegde hij daaraan veel
betekend toe: 'Het is dan ook bepaald niet uitgesloten dat de Raad in toekomstige gedingen van zijn bovengemelde rechtspraak zal terugkomen'. 4
Een dergelijke expliciete waarschuwing vooraf is in de rechtspraak zeer
ongebruikelijk. De betekenis ervan is mij ook niet duidelijk. Is het een aansporing gericht tot directeuren-grootaandeelhouders om nu maar eens te weigeren
verder premies te betalen, of tot bedrijfsverenigingen om in dergelijk gevallen
een uitkering te weigeren? Of is het een hint aan de Raden van Beroep om te
anticiperen op de aangekondigde omslag? Of is het een laatste waarschuwing
aan het adres van de wetgever om in te grijpen voor het te laat is?
Hoe dit zij, op 4 oktober 1985 was het zover: de Centrale Raad ging andermaal om.
CR4november 1985, RSV 1986,21, m.n. E.P.de Jong; AB 1986,38, m.n. JHS.
Het ging in deze procedure om twee directeuren-grootaandeelhouders van
een NV, die in 1979 geconfronteerd werden met een premieheffing ZW, WW en
WAO over de jaren 1976, 1977 en 1978. De NV voerde aan dat de beide betrokkenen niet bij haar in dienstbetrekking waren, voerde met andere woorden
een 'prae-1968-verweer'. De Raad van Beroep conformeerde zich echter aan
de leer van 1968 en de Centrale Raad sloot zich d a a r - voor wat het onderhavige
geval betreft - bij aan.
De Centrale Raad kondigde echter tevens aan dat nu het moment gekomen
was om terug te keren tot het standpunt dat hij voor 1968 had ingenomen, hetgeen betekende dat een bestuurder-grootaandeelhouder wegens het ontbreken
van een gezagsverhouding, in het algemeen niet meer als werknemer in de zin
van de sociale verzekeringswetgeving kon worden beschouwd. Ter motivering
van dit omgaan wees de Centrale Raad er op, 'dat, naar van algemene bekendheid is, in toenemende mate de rechtsvorm van met name de BV wordt gehanteerd (slechts) om een zogeheten oneigenlijk gebruik te maken van de socialeverzekeringswetgeving.'
Zoals gezegd, heeft de uitspraak van 1985 geen gevolgen voor de berechte
4. In gelijke zin had zich reeds de voorzitter van de CRvB uitgesproken; NJB 1985, 1, p. 5.
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casus: de beide betrokken directeuren bleven werknemers. De uitspraak is bedoeld slechts voor de toekomst te werken. De wijze waarop deze toekomstige
werking geconcretiseerd dient te worden, wordt door de Centrale Raad aangegeven in een uitvoerige en gecompliceerdeovergangs-regeling. Kort (en onvolledig) weergegeven komt deze op het volgende neer.
Voorlopig blijven alle directeuren-grootaandeelhouders onder de werknemersverzekeringen vallen. Voor een verandering van hun rechtspositie is allereerst nodig dat de uitspraak van 1985 'algemene bekendheid heeft gekregen'
(dat mag m.i. inmiddels wel worden aangenomen).
Belangrijker is dat de Centrale Raad het met het oog op de rechtszekerheid
onaanvaardbaar acht dat de werknemersstatus met deze algemene bekendheid
van rechtswege verloren gaat. Verlies van deze status kan eerst plaatsvinden
indien de besturen van de bedrijfsverenigingen aldus hebben besloten in het
licht van de nieuwe jurisprudentie. Dienovereenkomstig worden deze besturen
door de Centrale Raad opgewekt per concreet geval een beslissing te nemen.
Daarbij dienen de besturen rekening te houden met de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, waaronder het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. Ook noemt de Centrale Raad in dit verband een aantal omstandigheden die bij de beslissing om het werknemersschap al dan niet aan een bestuurder-grootaandeelhouder te ontnemen, eventueel op termijn, door de besturen moeten worden onderzocht en gewogen.5
Ondanks de uitvoerige overgangsregeling kan men m.i. veilig aannemen
dat de uitvoering ervan nog wel de nodige problemen en onzekerheden zullen
opleveren. Alvorens echter op de merites van deze uitspraak in te gaan, wil ik,
overeenkomstig de opzet van deze bijdrage, ter vergelijking eerst enige aandacht
schenken aan enkele recente arresten waarbij de Hoge Raad is afgeweken van
zijn vaste jurisprudentie.

Ill

Omgaan van de Hoge Raad. Drie arresten

Sedert 1980 is de Hoge Raad in civiele zaken in vijf gevallen teruggekomen op
zijn jurisprudentie. Ik geef hiervan drie voorbeelden. Enerzijds geven deze drie
arresten een inzicht in de wijze waarop de Hoge Raad in de tachtiger jaren
rechtsvinding hanteert. 6 Anderzijds betreft het hier gevallen die zich enigermate
laten vergelijken met de door de Centrale Raad in 1985 toegepaste methode van
rechtsvorming.7
5. De uitspraak is kritisch besproken door M.H. de Vries, De onvrijwillig werklo/e directeurgrootaandeelhouder: onvrijwillig onverzekerd?, bijdrage aan Mobach-bundel Arnhem 1985, p.
211.
6. J. Rombach, WPNR 1980, p. 816.
7. Om deze laatste reden is buiten beschouwing gelaten HR 22 februari 1985, NJ 1986, 3
waarbij de Hoge Raad omging met een beroep op een internationaal verdrag. Voorrs is niet behandeld HR 17december 1982,NJ 1984, 59, dat een belangrijk, maar nogal technisch punt van
burgerlijk procesrecht betreft.
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Ik zou de reeks willen beginnen met HR 7 maart 1980, NJ 353 m.n. S.J.S.; AA
1980, 9, p. 575, m.n. W.C.L. van der Grinten (Stierkalfarrest).
Het ging in dit arrest om de vraag of een eigenaar van een stierkalf, die ex
art. 1404 BW door een slachtoffer van dit stierkalf werd aangesproken voor de
veroorzaakte schade zich aan zijn aansprakelijkheid kon onttrekken door te bewijzen dat hij niet te kort was geschoten in de zorg en waakzaamheid die terzake
van hem mocht worden gevergd. Een dergelijke disculpatiemogelijkheid was
aangenomen door HR 15 oktober 1915, NJ 1071. In dit arrest ging de Hoge
Raad echter om en verving de schuldaansprakelijkheid van de eigenaar van een
dier door een risico-aansprakelijkheid.
Ter motivering van deze omslag wees de Hoge Raad onder meer op de
jarenlange kritiek die het arrest van 1915 had ondervonden — blijkend uit literatuur en afwijkende lagere rechtspraak — en op de sedertdien veranderde rechtsopvattingen, die uitmondden in de in art. 6.3.2.8. Boek 6 NBW neergelegde
risico-aansprakelijkheid van de bezitter van een dier.
Het arrest is vooral opmerkelijk omdat de Hoge Raad voor het eerst in zijn
geschiedenis expliciet stelde dat hij omging en ook motiveerde waarom. Voor
deze uitspraak had de Hoge Raad bij de introductie van een nieuwe opvatting
steeds gedaan of zijn neus bloedde, dat wil zeggen alsof de uitspraak niets
nieuws bracht, alsof het altijd zo geweest was.
Deze nieuwe wijze van omgaan is met instemming begroet. Terecht. Het is
voor een procespartij al onthutsend genoeg indien hij een procedure tegen alle
gerechtvaardigde verwachtingen in verliest. Hem ook nog onthouden waarom
dit gebeurt, is adding insult to injury.
Een tweede voorbeeld levert HR 27 november 1981, NJ 1982,503, m.n. EAAL
en WHH; AA 1982,11, p. 665, m.n. P. vanS. (Pensioenverrekeningsarrest).
In dit arrest was het de vraag of er, in geval van scheiding van tafel en bed
van een in algehele gemeenschap gehuwde man en vrouw, bij de verdeling van
de boedel rekening moest worden gehouden met door de man opgebouwde pensioenrechten - en zo ja, op welke wijze.
Het Hof had - conform een arrest van de HR uit 1959 — vastgesteld dat de
desbetreffende pensioenrechten zo nauw met de persoon van de man waren verknocht, dat zij ex art. 94 lid 3 Boek 1 BW geheel buiten de verdeling van de
gemeenschapsboedel dienden te blijven. De Hoge Raad oordeelde thans echter
anders en schreef een bepaalde verrekening van de pensioenrechten voor.
De Hoge Raad geeft hier wel expliciet aan dat, maar niet waarom hij terugkomt op zijn uitspraak van 1959. Aannemelijk is echter dat de vrijwel unanieme
kritiek van de schrijvers op het arrest van 1959, alsmede afwijkende lagere
rechtspraak, de Hoge Raad tot deze omslag hebben gebracht. 8
Tot slot vermeld ik dat de Hoge Raad hier, anders dan in het Stierkalfarrest, een overgangsregeling treft. Deze werd nodig geacht in verband met art.
1158 lid 2 BW. Dit artikel zegt namelijk dat boedelscheidingen kunnen worden
vernietigd wegens 'benadeling, meer dan een vierde bedragende'. Ten aanzien
8. Zie noot EAAL onder het arrest.
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van huwelijksgemeenschappen nu, verdeeld voor de uitspraak van 1981 en
waarbij geen rekening is gehouden met pensioenrechten, eist volgens de Hoge
Raad de rechtszekerheid dat een eventueel mogelijk beroep ex art. 1158 lid 2 in
de regel niet meer zal worden gehonoreerd.
Het derde geval betreft HR 11 mei 1984, NJ 1985, 374, m.n. W.M.K.
In dit arrest kwam de Hoge Raad terug op zijn in de vorige eeuw gevestigde
rechtspraak, dat bij legatering van een bepaalde zaak de eigendom daarvan van
rechtswege op de legataris overgaat. De Hoge Raad overwoog thans: 'In overeenstemming met een reeds lang algemeen aanvaarde opvatting moet immers
worden aangenomen dat een zodanig legaat slechts een verbintenis tot levering
van de zaak in het leven roept'.
Het beroep op een 'reeds lang algemeen aanvaarde opvatting' geschiedt
terecht. De oude opvatting van de Hoge Raad is immers niet gevolgd door het
merendeel van de lagere rechtspraak, noch door de literatuur en de praktijk 9 ,
terwijl de opvatting dat het legaat slechts een titel voor levering is tevens is neergelegd in art. 4.4.2.1. Boek 4 NBW. De Hoge Raad noemt deze argumenten
echter, anders dan in het Stierkalfarrest, niet met zoveel woorden — hetgeen aan
de realiteit ervan uiteraard niet afdoet.

IV

Hoge Raad versus Centrale Raad

Op welke wijze onderscheiden de drie arresten van de Hoge Raad, bezien vanuit
een oogpunt van rechtsvinding, zich nu van CRvB 1985?
Ik meen op drie punten te kunnen wijzen.
In de eerste plaats kwamen de drie uitspraken onaangekondigd, zonder
waarschuwing vooraf.
In de tweede plaats werd de nieuwe leer in de drie arresten van de Hoge
Raad direct toegepast op het te berechten geval. Ook in het verleden is dit steeds
het geval geweest. De Hoge Raad heeft nooit willen weten van 'prospective
overruling'. 10 Hieronder verstaat men de situatie waarin de rechter in het te berechten geval beslist overeenkomstig de oude leer, maar daarbij aankondigt in
toekomstige gevallen volgens een andere opvatting te zullen oordelen. 11
Prospective overruling wordt wel toegepast door het Amerikaanse Supreme Court. In het Amerikaanse rechtsstelsel weegt het precedent echter zwaarder
dan in Nederland; de Hoge Raad is in geen enkel opzicht aan zijn oude uitspraken gebonden.

9. Asser-Meyers-van der Ploeg, p. 457.
10. H.C.F. Schoordijk, WPNR 1982, p. 227 verwijst voor een voorbeeld van prospective overruling naar HR 27 november 1981, NJ 1982, 503 en E.P. dejong, RSV 1986, p. 6, naar HR 22
februari 1985. RvdW 1985, 47 (NJ 1986,3); wiekennis neemt van beide uitspraken zal constateren dat beiden ongelijk hebben.
11. Wouter van den Bergh, AA 1975, 4, p. 297.
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Prospective overruling heeft zijn voor en zijn tegen. Er wordt hierdoor ongetwijfeld een element van rechtszekerheid toegevoegd aan het proces van
rechtsverandering. Anderzijds heeft het iets zeer onbevredigends indien de
nieuw gevonden rechtvaardigheid slechts voor de toekomst wordt toegepast.
Toepassing van prospective overruling is niet in strijd met ons rechtssysteem en
heeft ook wel pleitbezorgers gekregen12, maar, zoals gezegd, de Hoge Raad
heeft er tot dusver niet van willen weten.
In de derde plaats wijs ik er op dat de arresten van de Hoge Raad niet of
nauwelijks regels van overgangsrecht bevatten. Ook dit is conform de traditie
van de Hoge Raad. 13
Het is duidelijk dat de wijze van rechtsvorming die wordt toegepast in CRvB 4
oktober 1985 op deze drie punten van de jurisprudentie van de Hoge Raad verschilt. De uitspraak van 4 oktober 1985 werd voorafgegaan door een waarschuwing. Voorts past de Centrale Raad hier prospective overruling toe. Gaat zelfs
verder door de 'uitgestelde werking' van zijn beslissing niet te beperken tot het
eerstkomende geval dat hem wordt voorgelegd, maar uit te strekken tot een min
of meer verwijderde toekomst. Hiermede gepaard gaat een zeer uitvoerige overgangsregeling.
Het lijkt mij eveneens duidelijk dat deze verschillen niet voortvloeien uit
een principiele keus van de Centrale Raad voor een nieuwe methode van rechtsvinding. Daarvoor zijn geen aanwijzingen te vinden, noch in de uitspraak, noch
in het verleden.14 Aannemelijk is dat de verklaring ligt in de omstandigheden
van dit specifieke geval. Gegeven de aard van de materie was het verstandig de
toetsing van de honderden lopende verzekeringen in eerste instantie over te laten aan de bedrijfsverenigingen. Anders gezegd: gegeven de keus die de Centrale
Raad in 1985 deed, lag de daaraan gekoppelde 'uitgestelde werking' voor de
hand. Dit brengt mij bij de vraag of de Centrale Raad deze keus niet beter aan de
wetgever had kunnen overlaten.

V

Wetgever of reenter

Rechtsverandering door de wetgever biedt evidente, algemeen erkende, voordelen boven rechtsvorming door de rechter.15 De wetgever heeft de tijd om de
materie zorgvuldig te overwegen, de justiciabelen zien de verandering van verre
aankomen en kunnen zich daarop instellen, overgangswetgeving kan de laatste
plooien wegstrijken. Een rechterlijk college, dat af wil wijken van zijn vaste ju-

12. J. Drion, Stare Decisis, Het gezag van precedenten, oratie Leiden 1950.
13.Zie over dit vraagstuk M.V. Polak, Algemene beginselen van rechterlijk overgangsrecht,
RM Themis 1984, 3, p. 228.
14. M.I. 't Hooft, SMA 1984, 9, 613.
15. H. Drion, Praten over rechtsvinding, de verhouding wetrechter en het nieuw BW, NJB
1983, 38, 1220.
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risprudentie, heeft deze mogelijkheden niet of minder. Dit noopt tot terughoudendheid. 16
De vraag kan worden gesteld onder welke omstandigheden de rechter niettemin 'gerechtigd' is op zijn vaste jurisprudentie terug te komen. Het is niet goed
mogelijk op deze vraag een scherp omlijnd antwoord te geven, maar er kunnen
toch wel enkele factoren worden genoemd.
In de eerste plaats staat een standpuntverandering sterker naarmate zij is
voorbereid en gesteund wordt door literatuur en lagere rechtspraak. Dit laatste
was ook het geval in de drie bovengenoemde arresten van de Hoge Raad; in
twee daarvan was bovendien sprake van op het NBW anticiperende interpretatie.
In de tweede plaats is het van belang dat het maatschappelijk leven zich
zonder al te veel schokken en onzekerheden aan het nieuwe standpunt kan aanpassen. Ook aan dit criterium voldoen de drie arresten. Het zijn belangrijke uitspraken, ongetwijfeld, maar zij leiden mijns inziens niet tot grote maatschappelijke complicaties.
In de derde plaats is terughoudendheid op zijn plaats indien de verandering
van standpunt een maatschappelijk omstreden materie betreft. Ook hiervan
was geen sprake in de drie arresten van de Hoge Raad.
Wanneer we thans het oog richten op de uitspraak van de Centrale Raad van
1985, moeten we constateren dat daar de kaarten toch wel heel anders lagen. De
uitspraak kan niet bogen op voorafgaande steun van de literatuur. 17 Dat de
door de Raad gegeven overgangsregeling ongetwijfeld nieuwe problemen en
onzekerheden met zich zal brengen, heb ik hiervoor reeds gememoreerd. Belangrijker is echter dat de uitspraak een sociaal-politiek vraagstuk betreft,
waarover de meningen verdeeld zijn.
De uitspraak van de Centrale Raad berust op de wens het zogeheten oneigenlijk gebruik te keren dat directeuren-grootaandeelhouders van de sociale
verzekeringswetgeving zouden maken. De Centrale Raad zegt niet wat hij onder
oneigenlijk gebruik verstaat. 18 De vraag in welke mate dit oneigenlijk gebruik
voorkomt 19 en in hoeverre dit tot uitsluiting van deze categorie uit de sociale
verzekeringswetgeving zou moeten leiden is voorts omstreden en draagt, zoals
gezegd, een sterke sociaal-politieke lading. In 1978 heeft een meerderheid van
de van de Sociale Verzekeringsraad tegen deze uitsluiting geadviseerd. 20 Sedert-

16. Zie over de noodzaak tot terughoudendheid om der wille van de rechtszekerheid H.O. Pels
Rijcken, Rechtszekerheid, Assepoester van rechtsvindingstheorieen, bijdrage aan de bundel
Non sine causa, Zwolle 1979; zie ook H. Drion, Het rechtszekerheidsargument, bijdrage aan de
bundel De hanteerbaarheid van het rechr, Zwolle 1981.
17. P.F. van Loo, Directeuren in de WW, SMA 1976, 11, p. 692; N.J. Haverkamp, WI'NR
1979, p. 70.
18. De omschrijvingen van dit begrip varieren. Vgl. ISMO 1985, Tweede Kamer nr. 17050, nr.
35, p. 553.
19. ISMO 1985, p. 355 vermeldt: 'Er bestaat weinig of geen inzicht in de omvang en verbreidheid van oneigenlijk gebruik'.
20. Advies d.d. 14 december 1978 betreffende beperking kring van verzekerden.
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dien is dit vraagstuk herhaaldelijk ter sprake gekomen in het parlement, maar
de wetgever heeft geen aanleiding gezien om in de situatie verandering aan te
brengen. 21 Was het nu aan de Centrale Raad om dit te bewerkstelligen? Vanuit
een oogpunt van wenselijke taakverdeling tussen wetgever en rechter ben ik geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden. 22 Hoe dit zij, op dit moment
rest ons slechts met belangstelling af te wachten op welke wijze de uitspraak in
de praktijk zal worden geconcretiseerd, dan wel of de uitspraak door wettelijke
maatregelen zal worden gecorrigeerd.
Wetgever of rechter? Het is een oude vraag die telkens opnieuw wordt gesteld.
In ieder geval is het een vraag die het waard is om behandeld te worden in een
bundel die is opgedragen aan Gerard Veldkamp, de man die, in verschillende
kwaliteiten, zoveel heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de sociale
zekerheidswetgeving.

21. Nog op 17 oktober 1985 werd gesteld in MvT bij het ontwcrp voor een nieuwe Werkloosheidswet (Tweede Kamer nr. 19261, nr. 3, p. 37) dater geen grond wasom directeuren van een
NV of HV van de werknemersverzekeringen uit te sluiten (zie ook MvA, nr. 8, p. 57).
22. Aan mijn zijde weet ik de Centrale Raad anno 1985, die toen stelde dat slechts de wetgever deze omslag kon realiseren (CR 29 februari 1980, RSV 222, m.n. E.P. de Jong); JHS in zijn
noot bij CR 22 januari 1985, AB 569; P.N. Sonne, SMA 1986, 3, p. 269. Anders: E.P. de Jong,
Ars Aequi 1986, p. 223.
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De codificatie van de sociale
zekerheidswetgeving in Belgie

ROGER DILLEMANS*

Het is voor mij een groot genoegen met het hiernavolgend stukje een bescheiden
bijdrage te kunnen leveren in de eerbetuiging die wordt gebracht aan Prof. Dr.
G.M.J. Veldkamp, Oud-minister en een goede vriend sinds vele jaren.
1. Zowel in Nederland als in Belgie, als in de meeste geindustrialiseerde landen,
is de sociale zekerheid de grootste naoorlogse sociale verwezenlijking geweest.
Zij heeft ganse lagen van de bevolking alhier behoed voor armoede, slechte verzorging en psychische ellende.
Zij is nu tot voldoende maturiteit gekomen en volgens sommigen zelfs tot
oververzadiging. Aan haar doelmatigheid wordt getwijfeld en financieel is zij
aan een ware reddingsoperatie toe.
Tot in haar doelstellingen is zij aan bevraging toe.
Alles wat voor haar redding kan in het werk gesteld worden, moet onverwijld worden ondernomen.
En daarbij denken wij niet alleen aan de financiele aspecten, maar ook aan
haar herordening en kwalitatieve verbetering.
De sociale zekerheid is inderdaad een grote chaos geworden, fragmentair
gegroeid, zeer onevenwichtig in samenstelling, vaak en hoe langer hoe meer een
crisiswetgeving, vaak ook vanuit een louter administratieve benadering gedacht, overdreven tot in het kleinste detail geregeld en dus onstandvastig, overwoekerend, ondoorzichtig en voorwerp van een ongedisciplincerd wetgevend
beleid.
In dat geheel van voorzieningen ontbreekt het aan interne logica, aan gedegen juridische redenering en, wat nog erger is, aan echte rechtszekerheid.
2. Deze ingewikkeldheid en daaruitvolgende rechtsonzekerheid lagen aan de
basis van het Wetsvoorstel tot installing van een Koninklijke Commissie ter
voorbereiding van de codificering, de harmonisering en de vereenvoudiging van
* Rector Katholieke Universiteit Leuven, Belgie.
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de sociale zekerheid, ingediend in de Senaat op 13 april 1978 (Pari. Stukken,
Senaat, 1977-78, nr. 253) en opnieuw ingediend op 10 mei 1979, door de heer
Deleeck (Pari. Stukken, Senaat, 1979, nr. 114).
Anderzijds werd enkele maanden later, op 17 oktober 1979, een ander
wetsvoorstel ingediend door de heren Verhaegen en Van Acker (Pari. Stukken,
Kamer, 1979-80, nr. 301).
In onderling overleg en bij de besprekingen in de Commissies werden sommige elementen uit het laatstgenoemd voorstel opgenomen in het eerstgenoemde. Uiteindelijk leidde het wetsvoorstel Deleeck tot de Wet van 23 juli 1980
(B.S. van 23 augustus 1980) die de Koninklijke Commissie, belast met de codificering, de harmonisering en de vereenvoudiging van de sociale zekerheid in het
kader van de algemene hervorming van de sociale zekerheid instelt.
De Commissie werd op 22 december 1980 geinstalleerd door de heer L.
Dhoore, Minister van Sociale Voorzorg.
Ik had het genoegen deze Commissie te mogen voorzitten samen met Collega en vriend P. van der Vorst, hoogleraar aan de Universite Libre de Bruxelles,
als onder-voorzitter. De Commissie werd uitgemaakt door 12 leden van de wetgevende Kamers en evenveel plaatsvervangende leden en tien vertegenwoordigers van de sociale gesprekspartners en evenveel plaatsvervangende leden.
Een tijdlang trad de heer Deleeck op als verbindingspersoon tussen de Minister van Sociale Zaken en de Voorzitter van de Koninklijke Commissie.
Zes deskundigen uit de Academische wereld stonden ons bij, waarbij vooral dienen vermeld Mevr. B. van Buggenhout, docent aan de K.U. Leuven, en de
Heer Urbain Depre, voorzitter van het Arbeidshof te Brussel en oud Professor
aan de Rijksuniversiteit te Gent. Wij hebben 3 onderscheiden documenten uitgebracht, telkens in de twee landstalen, ten eerste een 'Verslag van de werkzaamheden', ten tweede een Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van
wetboek en ten derde de eigenlijke test van het voorontwerp van wetboek. Deze
drie documenten zijn ondertussen 'Parlementaire documenten' geworden. Het
geheel werd in mei 1985 bij de Regering en het Parlement ingediend en aan de
pers voorgesteld.
3. De Koninklijke Commissie is 36 maal in plenaire zitting bijeengekomen.
De werkzaamheden werden voorbereid in de schoot van de subcommissies
rond bepaalde thema's.
De werkzaamheden vingen aan met de uitwerking van een vragenlijst (Verslag p. 38-42) nopcns de belangrijkste te nemen beleidskeuzen. Alle groepen in
de schoot van de Commissie hebben hun standpunten over de toekomst van de
sociale zekerheid als antwoord daarop meegedeeld (Verslag p. 43-154).
De neerslag van de standpunten vindt men in een Syntheseverslag (Verslag
p. 155-180).
Daarop voortbouwend hebben wij een eerste reeks 'Basisopties als bakens
voor de codificatie' uitgewerkt (Verslag p. 181-192).
En dan kwam het grote werk van de voorbereiding van nota's en teksten in
de schoot van de Subcommissies (waarvan de verslagen ter beschikking zijn) en
de bespreking in plenaire vergadering van de teksten van Wetsontwerp en Me412
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morie van Toelichting. De neerslag van deze besprekingen werd geordend volgens de 14 titels van het Voorontwerp van Wetboek en vormt een bijiage bij het
Verslag van de werkzaamheden.
In functie van deze besprekingen en na nieuw onderzoek werden de 'Basisopties' herwerkt en zij vormen als het ware de algemene inhoudelijke toelichting
bij het Voorontwerp van Wetboek; zij zijn opgenomen in het Verslag (p. 193225).
Op het einde van de werkzaamheden kregen de leden van de Commissie
nog de gelegenheid om een globale beoordeling te geven. Deze vindt men weergegeven op het einde van het Verslag (p. 229-247). Zij was lovend voor de bereikte resultaten op het gebied van de codificatie, harmoniseringen vereenvoudiging. De sociale gesprekspartners behouden een aantal reserves wat de voorstellen tot eigenlijke hervorming aangaat: zij betreffen vooral (buiten de tekst
over de pensioenen, die slechts in bijiage wordt opgenomen) een aantal stukken
in de titels over de financiering, de gezinstoelagen en de arbeidsongeschiktheid;
maar het gaat daarbij toch nog altijd maar om zowat 5 pet. van het totaal van
605 artikelen.
4. Alle ingewijden hebben beseft dat wij voor een gigantische opdracht stonden.
In veler ogen was het een onmogelijke opdracht.
Alle buitenlandse ervaringen inzake eenvoudige codificering, in het bijzonder in Nederland en de Bondsrepubliek, wijzen uit dat deze opdracht, zelfs in
ideale voorwaarden en in een taal uitgevoerd, vele jaren in beslag nemen en dat
men voldoende tijd moet uittrekken voor de noodzakelijke consultaties niet alleen over de inhoud, maar ook over de juridische vormgeving, om te komen tot
een volwaardig Wetboek dat het sociaal recht eindelijk en definitief zijn plaats
zal doen innemen die het verdient in de groep van de voldragen rechtsdisciplines.
Wij hebben over amper vier jaar beschikt. Dat was te weinig.
Onze taak werd immers nog bemoeilijkt door de ambigui'teit van de opdracht, nl. de codificering als dusdanig, maar toch 'in het kader van een algemene hervorming', het nieuwsoortige van de samenstelling van de Commissie (sociale gesprekpartners en parlementairen), waaraan men moest wennen, onvoldoende duidelijkheid inzake de respectieve rol van de voorzitter en de ondervoorzitter en hun positie ten aanzien van de Commissie, de onvoldoende beschikbaarheid van de deskundigen, het gebrek aan een noemenswaardig budget, het feit dat de administratie en de parastatalen van de sociale zekerheid
initieel niet betrokken werden bij het project, het gebrek aan statuut voor de
voorzitter, de ondervoorzitter en de deskundigen, die dan ook dit werk in hun...
vrije tijd hebben moeten afdoen.
De Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid zal niet veel gekost hebben
aan de Belgische belastingbetaler.
5. Het Voorontwerp van Wetboek is ingedeeld in twee grote delen, een Algemeen Deel waarin een horizontale doorsnede gegeven wordt van de sociale zekerheid, en een Bijzonder Deel waarin verticaal naast elkaar de traditionele
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sectoren van de sociale zekerheid worden behandeld. Onze opzet bestond erin
zoveel mogelijk materie naar Deel A te doen verhuizen en telkens als we daarin
slaagden beschouwden we dit als een pluspunt in onze inspanning van codificatie, harmonisatie en uniformisatie.
In het Algemeen Deel vindt men in zekere mate de indeling terug die in de
nieuwe codificaties Veldkamp in Nederland en Hauck in Duitsland worden
aangebracht: eerst een titel met een opsomming van definities en algemene begrippenverklaring, waar onze sociale zekerheid dringend behoefte aan heeft.
Titel 2 bevat een opsomming van grondbeginselen van de sociale zekerheid. Hierbij hebben we ons gei'nspireerd o.m. bij de voorstellen Veldkamp
m.b.t. de 'medewerking' van de verschillende instanties en private organismen
die met opdrachten van sociale zekerheid belast zijn.
In Titel 3 wordt het toepassingsgebied uiteengezet waarbij de burgers
voortaan worden ingedeeld m.b.t. de sociale zekerheid in enerzijds sociaal verzekerden en anderzijds — nieuwe notie — ingezetenen. De eersten hebben recht
op de traditionele sociale verzekeringen, de anderen hebben toch ook recht op
gezondheidszorgen, kinderbijslag, gewaarborgd minimum-inkomen en tegemoetkomingen voor minder-validen.
In Titel 4 werd een poging gedaan om een algemeen statuut van de prestaties te ontwerpen en wij denken dat hiermee een technisch zeer belangrijk stuk is
opgemaakt dat de concrete werking en toepassing van de sociale zekerheid in
grote mate moet verbeteren: het gaat hier over verjaringstermijnen, beslissingsprocedures, betaling van bijdragen en uitkeringen enz.
Titel 5 is al een eerste zeer zwaar politiek geladen stuk over de financiering.
Hierin werd buiten de nagestreefde vereenvoudiging ook een aantal nieuwe gedachten naar voren gebracht, waaronder vooral die van de fiscalisatie van de
kinderbijslag die, in onze ogen, voortaan niet moet rusten op het bedrijfsinkomen en het bedrijfsleven maar wel op de nationale middelen in het algemeen.
Wij hadden hetzelfde wensen te doen voor de gezondheidszorgen maar
daar schenen de obstakels te groot tegen dergelijk voorstel.
Een eerste aanzet werd ook gegeven in de richting van een gedeeltelijke
ontlasting van de arbeidsfactor als financieringsreferentie voor de sociale zekerheid. De volledige vervanging van het bestaande stelsel van bijdragen op het
loon door alternatieve systemen zoals de bijdrage op de toegevoegde waarde
werd nog niet volledig ontworpen omdat wij dachten dat de noodzakelijke research in die richting nog niet voldoende was uitgewerkt. Wel hebben wij de
wettelijke basis wensen te verschaffen voor een dergelijk systeem. Intussen werd
al geopteerd voor een franchise naar onderaan in de vorm van een forfaitaire
som die ontlast zou worden van sociale zekerheidsbijdrage tenminste voor wat
de werkgeversbijdrage aangaat.
In Titel 6 gaat het over de administratieve inrichting en hier werd op grootscheepse wijze 'grote kuis' gemaakt in de bestaande disparate wetgeving over
het statuut van de parastatalen die belast zijn met de uitvoering van de sociale
zekerheid. Een globaal statuut werd ook ontworpen voor de zogenoemde 'Meewerkende Instellingen'. Een ombudsman werd voorzien in de vorm van een par-
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lementair commissaris. Belangrijk in deze Titel is vooral de bewuste invoering
van de informaticatechnieken in de sociale zekerheid.
De laatste Titel, Titel 7 heeft het over de controle en de satieties, met een
poging om de verschillende controleinstituten te fusioneren en om wat klaarheid te scheppen, anderzijds, in het geheel van administratieve en penale saneties. Op te merken is de instelling van een strafrechtelijke verantwoordelijkheid
in hoofde van morele personen.
In de eerste Titel van Boek 2 wordt het stelsel van de kinderbijslag ontworpen. Zoals reeds gezegd wordt een enkel stelsel van kinderbijslag aangehouden,
waarbij de uitkeringen gelijk zijn voor alle kinderen, of hun ouders nu werknemers, zelfstandigen, ambtenaren zijn, of geen enkel beroep uitoefenen. De percentages voor de uitkering als vervangingsinkomen worden gelijk gemaakt
maar de gezinsmodalisatie wordt uitgedrukt in de vorm van een forfaitair supplement dat, per persoon ten laste, wordt uitgekeerd bovenop de individuele
basisprestatie. Er werd daarmee een belangrijk basisgegeven aangehouden, nl.
de universaliteit van de kinderbijslag. Dit houdt in dat voor elk kind, door zijn
bestaan zelf, en mits het aan bepaalde voorwaarden voldoet, het recht op kinderbijslag wordt toegekend. Hierdoor wordt de band met de arbeid als basis
voor het recht op gezinstoelage verbroken. Ook niet arbeidenden kunnen recht
hebben op kinderbijslag voor hun kinderen. Wei is er een zekere band vereist
tussen de rechthebbende en het rechtgevend kind. Ook moet het rechtgevend
kind rechtens en gewoonlijk in Belgie verblijven. De leeftijd tot dewelke kinderbijslag wordt verleend wordt eenvormig op 18 jaar gebracht, op voorwaarde
dat het kind geen andere winstgevende activiteit uitoefent dan die welke uitdrukkelijk is toegelaten. De kinderbijslag kan tot 25 jaar verleend worden voor
kinderen die onderwijs volgen.
In Titel 2 wordt de ziekteverzekering behandeld. Zij wordt traditioneel in
twee afdelingen opgedeeld: de gezondheidszorgen en de arbeidsongeschiktheidsvergoeding. Aan het geheel hebben we de naam gezondheidsverzekering
gegeven om de aandacht te vragen voor de positieve bezorgdheid in een brede
benadering van de gezondheid.
Het bestaande stelsel van de akkoorden tussen de zorgverstrekkers en de
ziekenfondsen wordt gehandhaafd, en meteen dus ook het Belgisch recept van
de betaling per akte, maar daarnaast wordt een stelsel van forfaitaire akkoorden ontworpen.
De verplichte verzekering voor gezondheidszorgen wordt uitgebreid tot de
ganse bevolking. Het criterium wordt alleen nog de verbondenheid met het
grondgebied: het gaat om de 'ingezetenen'. Volledige gelijkstelling tussen de
groepen kon nochtans om politieke redenen niet bereikt worden: de zogenoemde 'kleine' risico's werden nog voorbehouden voor de werknemers en de ambtenaren.
De wettelijke basis wordt verschaft om rekening te houden met de onmiskenbare evolutie op het terrein van het gezondheidszorgenaanbod, waar nieuwe interessante vormen van groepsopstelling, de fameuze eerstelijnszorg, herordening van het aanbod en de komst van nieuwe types zorgverlening zich aandienen. Dit alles geschiedde zonder nog altijd rechtstreeks in te grijpen in de eigen415
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lijke organisatie van de geneeskunde, die tot de types van de 'vrije geneeskunde'
in West-Europa blijven behoren. Dus geen echelonering, toch een aanzet hiertoe
in de zachte vorm van een stimulans om via de huis-, of gezinsarts in het geneeskundig gebeuren binnen te treden; men heeft thans de mond vol over de rol van
de huisarts; hier werd een bescheiden poging gedaan die te revaloriseren.
In de praktische regeling werd de wachttijd afgeschaft, alsmede de bijdragebon.
In het stuk over de arbeidsongeschiktheidsuitkering
werd als prioriteit gesteld: de preventie, het herstel, en dan pas de vergoeding.
Een van de grote hervormingen die worden voorgesteld is de eenmaking
van de notie arbeidsongeschiktheid over de verschillende domeinen heen (gezondheidsverzekering, beroepsziekten, arbeidsongevallen, minder-validen).
Ook de arbeidsongeschiktheid in de openbare sector wordt in dit Wetboek
opgenomen en los gemaakt van de betreffende pensioenregeling.
In toepassing van het nieuw gehanteerde begrip arbeidsongeschiktheid,
dat een functioned begrip geworden is, wordt de notie gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ingevoerd, ook voor de openbare sector en voor de zelfstandigen.
Met het oog op een uniformisering van de evaluatie van arbeidsongeschiktheid worden gewestelijke medische sociale diensten voorgesteld, voor een
stuk naar Nederlands voorbeeld.
Naast de vergoeding voor eigenlijke arbeidsongeschiktheid, wordt een 'integratietegemoetkoming' voorzien voor personen die na de verzorging met een
bepaalde handicap overblijven.
Titel 3 betreft de schadeloosstelling van het beroepsrisico waarvan de verschillende afdelingen hier voor het eerst worden samengebracht: zowel de arbeidsongevallen als de beroepsziekten, zowel in de prive als in de openbare sector.
Zoals bekend is Belgie een van de weinige Europese landen waar de arbeidsongevallen aan de prive verzekeringsmaatschappijen en gemeenschappelijke kassen voor verzekering worden toevertrouwd. Men heeft aan dit stelsel
niet geraakt. Wei werd ook hier de nieuwe uniforme notie arbeidsongeschiktheid aangewend en werd, voor wat de arbeidsongevallen aangaat, voor het eerst
voorzien in een regelmatige (om de drie jaar) herziening van de arbeidsongeschiktheid en werd een zekere indexering ontworpen. Ook hier werd in een aantal zeer formele artikelen de preventie centraal gesteld.
Titel 4 behandelt de werkloosheid, die nu een nieuwe positieve titel krijgt:
de werkverzekering. Bij gebrek aan een echte consensus tussen werkgevers en
werknemers in de betreffende subcommissie hebben we ons moeten vergenoegen met het opstellen van een geharmoniseerde vereenvoudigde tekst van wet.
Een voordeel zal het in elk geval zijn dat de huidige onstandvastigheid die gepaard gaat met het feit dat de betreffende wetgevende documenten alle in de
vorm van louter reglementaire bepalingen voorkomen, nu een zekere stabiliteit
krijgt. Grote nieuwe opties, zoals bv. de beperking in de tijd van de werkloosheidsvergoeding in functie van de gepresteerde werktijd, zoals in vele buitenlandse systemen bestaat, konden niet genomen worden.
Titel 5 en Titel 6 betreffen de regelingen van 'sociale bijstand' die voor het
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eerst nu in het gehele complex van de sociale zekerheid worden opgenomen met
alle sociale en psychologische voordelen vandien.
Titel 5 betreft hetgewaarborgd inkomen. De bestaande uiteenlopende stelsels werden geiiniformiseerd tot een geheel en men heeft gepoogd dat geheel te
valoriseren, ook in de richting van een verhoging van de minima-uitkeringen.
Titel 6 omvat de tegemoetkomingen voor minder-validen. Ook hier, zoals
voor het minimum gewaarborgd inkomen, wordt een onderzoek naar de inkomsten georganiseerd, zoals normaal voor een regime van sociale bijstand.
Naast een vergoeding voor inkomensderving, wordt de 'integratie-tegemoetkoming' voorzien, zoals reeds hoger werd gemeld.
Wat Titel 7 had moeten worden, het stuk over de pensioenen, hebben wij
in de presentatie moeten afhaken en als een aanhangsel voorstellen. Inderdaad
lag een volledige 'codificatie' niet in de mogelijkheden, gezien de ongelooflijk
chaotische uitspreiding van de wetgeving over talloze stelsels, en hebben wij ons
gewaagd rechtstreeks aan een nieuwe globale tekst van voorstel dat alleen bedoeld is om te worden ingevoerd voor de generaties die pas nu tot het beroepsleven toetreden, maar dat toch ook reeds dienst zou kunnen doen als coherent
referentiekader voor de aanpassingen en hervormingen waartoe de overheid
zich in de komende jaren toch zal verplicht zien over te gaan. In deze 'futuristische' tekst werd een grote integeratie van de bestaande pensioensystemen met
inbegrip van de zeer uiteenlopende pensioenen voor de overheidssector nagestreefd.
6. Zoals men ziet zijn de eigenlijke hervormingen die zijn voorgesteld niet sensationeel. De bedoeling was voor alles een behoorlijke codificatie, vereenvoudiging en harmonisatie te realiseren.
Zo hebben we geen algemene fiscalisatie voorgesteld, geen negatieve inkomstenbelasting.
De drie professionele groepen werknemers, openbare sector en zelfstandigen behouden in ruime mate hun afzonderlijke opstelling en hun interne solidariteit wordt nog verstevigd.
Geen ruimere 'privatisering', en ook geen verdere etatisatie, geen onbeperkt mandaat aan de sociale partners, doch wel een reele en geherwaardeerde
opdracht.
Geen verdere invoering van een onderzoek naar het inkomen.
Dat wij geen grootse hervormingen hebben voor te stellen, komt omdat wij
steeds getracht hebben via de leden van de Commissie in voeling te blijven met
en het gehoor te verlenen aan wat ons de aspiraties leken te zijn van de bevolking, en ookmetdekostbareaanbreng van het verleden: wij hebben hetgebouw
dus niet willen afbreken, omdat wij denken dat de sociale zekerheid een verworvenheid is die onze naoorlogse Westerse maatschappijen behoed heeft en nog
behoedt voor vele vormen van verpaupering, marginalisatie en alienatie.
En het is niet op het ogenblik dat het fantoom van deze onheilssituaties
opnieuw voor velen weer opduikt in deze tijd van aanhoudende zware economische crisis, dat wij de bescherming van de sociale zekerheid mogen loslaten.
Dus geen afbouw. Alleen moeten wij ons bewust zijn van de gebreken van
417

DILLEMANS

de huidige sociale zekerheid en ons met alle kracht inzetten om deze weg te werken.
Het antwoord op deze uitdaging ligt ons inziens, niet in de uitkijk naar een
volledig ander model, noch het collectivistische van de Oostbloklanden, waar
geen officiele werklozen zijn, waar de staat de behoeften bepaalt en de utopie
van de gelijkheid het zeer reele gevolg heeft van de ontzegging van de vrijheid die
ook alle sociale zekerheid fictief maakt; noch het V.S.-model, waarin de structurele armoede zo vlot wordt ingebouwd en de wet van de sterkste vaak over sociale toestanden beslist; noch het succes-model van de nieuwe geindustrialiseerde landen in Zuid-Oost Azie en elders die een terugkeer zouden betekenen
naar de sociale kwestie van vorige eeuw in onze landen. Geen van deze modellen
heeft het geheel van de grote waarden die de West-Europese mens groot maakten, voldoende in eer gesteld: de vrijheid, de gelijkheid en vooral de solidariteit.
Als het antwoord niet ligt in de afbouw, dan ligt het evenmin natuurlijk in
de koestering van verworven situaties en het ongewijzigd behoud van een systeem dat aanpassingen, nieuwe evenwichten, nieuwe orientaties behoeft.
Het antwoord ligt wel in het behoud van de beginselen van het stelsel: verzekering en solidariteit, maar met uitzuivering dan, vereenvoudiging, stelling
van prioriteiten, en een permanente beheersing van de budgetten.
Dat hebben wij gepoogd te doen.
7. Ons ontwerp omvat de sociale zekerheid in ruime zin, daarin begrepen het
beroepsrisico, maar ook de zogenoemde sociale bijstand.
De jaarlijkse vakantie werd overgelaten aan het arbeidsrecht.
De fondsen voor bestaanszekerheid werden evenmin behandeld.
Het rechtstreeks doel van de sociale zekerheid blijft verder gericht op de
dekking van de sociale risico's in ruime zin en dus niet op de verticale herverdeling van de inkomens als dusdanig, die eerder een gevolg is dan een doel en die
via een aangepaste fiscaliteit kan worden verwezenlijkt.
Zij is als dusdanig alleen geroepen om individueleprestaties te verschaffen.
Het 'universaliteitsprincipe' blijft gehuldigd, zodat niemand wordt uitgesloten op grond van zijn inkomsten.
Finaliter kwamen wij tot volgende grondstructuren:
a. een stelsel van gezinsprestaties, eenvormig en niet meer beroepsgebonden,
waarbij de betrokkenen als dusdaniggm? bijdrage betalen en n/'eronderworpen zijn aan onderzoek naar het inkomen;
b. drie stelsels van sociale verzekering, bestemd voor de drie socio-professionele groepen: werknemers, zelfstandigen, overheidssector. Hier zijn wel bijdragen voorzien; de uitkeringen zijn dan weer toegekend zonder onderzoek
naar het inkomen.
De drie stelsels omvatten de tak van de gezondheidszorgen, en de takken van
de beroepsgebonden vervangingsinkomens.
c. Een stelsel van sociale bijstand, omvattende het gewaarborgd minimuminkomen en de tegemoetkomingen voor minder-validen: hier zijn geen bijdragen voorzien, maar de toekenning van de uitkeringen worden wel onderworpen aan een onderzoek naar het inkomen.
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De inhoudelijke objectieven die wij verder nastreefden, heten:
— vereenvoudiging, harmonisering, eenmaking en transparantie;
— behoud van het paritair beheer en responsabilisering op alle niveau's;
— humanisering van de toepassing;
— invoering van grotere interne sociale rechtvaardigheid;
— selectiviteit en het stellen van prioriteiten in deze tijd van aanhoudende
economische crisis (de Belgische uitgaven voor sociale zekerheid zijn relatief
de hoogste van West-Europa): door een betere cumulregeling, vestiging van
maxima, erkenning van de prioriteit voor de minst-bedeelden en tenslotte...
belastbaarstelling van alle sociale vervangingsinkomens.
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Sociale zekerheid en de civiele rechter

ROGIER

DUK*

1. De civiele rechter krijgt in toenemende mate te maken met procedures waarin
aanspraken uit hoofde van de sociale zekerheidswetgeving een rol spelen. Zo
besliste de Hoge Raad in 1985 twee zaken in deze sfeer, een geval waarin het
ging om een naar het oordeel van de betrokken instantie ten onrechte uitgekeerde WWV-uitkering (welke instantie in verband daarmee op latere uitkeringen
wenste te korten) l , en een geval waarin — toevalligerwijs — die zelfde instantie,
(de Sociale Dienst van) de gemeente Amsterdam, wel erg lang — veel langer dan
de in de in artikelen 32 en 33 WSW voorziene termijn van maximaal 5 weken nodig had voor de beslissing op een bezwaarschrift, gericht tegen een besluit tot
beeindiging van een dienstverband op grond van die wet2; die laatste beslissing
is mede van betekenis voor de toepassing van de WWV en de ABW, die immers
gelijksoortige bepalingen kennen. In die beide gevallen ging het om in kort geding aanhangig gemaakte zaken; dergelijke procedures zijn mogelijk, omdat het
toepasselijke beroepsrecht, anders dan bij voorbeeld de Wet AROB, geen
spoedvoorzieningen kent. 3 Niet alleen in kort geding is er overigens plaats voor
de civiele rechter; bodemprocedures zijn in het bijzonder mogelijk zowel indien
aan de betrokken instantie onzorgvuldigheid kan worden verweten bij handelingen of nalaten waartegen geen voorziening bij de administratieve rechter, in
het bijzonder die op grond van de Beroepswet, openstaat — zoals bijvoorbeeld
het geval is bij het nalaten van een bedrijfsvereniging om desverzocht een voor
beroep vatbare beslissing af te geven4 — als indien de administratieve rechter in
het voordeel van de justitiabele heeft beslist en deze aanspraken geldend wil
maken in de beoordeling waarvan de sociale verzekeringsrechter niet kan treden, met name: vergoeding wenst van de door hem ten gevolge van de inmiddels
* Advocaat, De Brauw & Westbroek, Den Haag.
1. HR 11 |anuari 1985, RvdW 1985, 18, RSV 1985, no. 112.
2. HR 21 juni 1985, RvdW 1985, 120.
3. Zie voor de betekenis van het civiele kort geding voor de sociale zekerheidswetgeving M.A.
Hoogeveen, 'De President in kort geding en de sociale zekerheid', SMA 1984, pp. 475/488 en de
in dat artikel genoemde rechtspraak en literatuur; vgl. ook 'Onrechtmatige daad' (losbladig), no.
's VII-40/50.
4. Zie M.A. Hoogeveen, a.w. (n.3) en de aldaar in noten 52., 53. en 56. genoemde literatuur.
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vernietigde beslissing geleden schade; die schade zal in het bijzonder het gevolg
kunnen zijn van het feit dat een in eerste instantie geweigerde uitkering (weliswaar alsnog, maar) met vaak aanzienlijke vertraging wordt uitbetaald.
2. In hetgeen hierna volgt, wordt allereerst bezien onder welke omstandigheden
sprake is van een burgerlijke rechtsvordering, met name een vordering uit onrechtmatige daad, nodig om de burgerlijke rechter, op grond van art. 2 RO,
bevoegd te achten van een vordering kennis te nemen. Daarna zal worden onderzocht hoe bij dergelijke vorderingen de geleden schade moet worden bepaald, en met name wat daarbij de betekenis is van art. 1286 BW, op grond
waarvan bij vorderingen strekkende tot bepaling van een zekere geldsom,
(slechts) moratoire rente, gefixeerd op een percentage van de verschuldigde
hoofdsom, kan worden toegekend.
3. Uit hoofde van de sociale verzekeringswetgeving zijn de met de uitvoering
daarvan belaste organen in het bijzonder belast met het doen van betalingen in
die gevallen waarop die wetgeving daarop aanspraak geeft. Geschillen tussen
die organen en de justitiabelen betreffen dan ook met name de vraag of in een
gegeven geval al dan niet recht op een uitkering bestaat. Een dergelijk geschil
betreft als zodanig niet een burgerlijke rechtsvordering zodat, ook bij gebreke
van een bijzondere rechtsgang, zoals die van de Beroepswet, de burgerlijke rechter terzake onbevoegd is.5 Die omstandigheid levert niet meer dan een eenvoudig te slechten barriere op, en wel omdat de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter gegeven is zodra de eiser, al dan niet terecht, aan zijn vorderingen een
privaatrechtelijke grondslag geeft; daarbij valt met name te denken aan een vordering uit onrechtmatige daad. 6 Is de vordering zo ingekleed, dan zal de burgerlijke rechter deze ten gronde hebben te beoordelen, tenzij er met betrekking tot
het gevorderde een adequate administratieve rechtsgang is; alsdan volgt immers
niet-ontvankelijkheid.7 De vraag ten principale is daarmee wanneer een met de
uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving belast orgaan door geen uitkering of andere voorziening krachtens die wetgeving toe te kennen onrechtmatig
handelt, preciezergeformuleerd: of het enkele feit dat (naarachteraf in een procedure bij de bevoegde administratieve rechter is gebleken resp. — wanneer het
om een kort geding gaat - naar verwachting zal blijken) ten onrechte een uitkering of voorziening wordt geweigerd, reeds meebrengt dat onrechtmatig — want
in strijd met de rechtsplicht van dat orgaan — wordt gehandeld, of dat van onrechtmatigheid eerst sprake is indien is voldaan aan (nader te omschrijven) bijkomende voorwaarden (waarbij met name kan worden gedacht aan de eis dat
de beslissing kennelijk onjuist dan wel de rechtsschending anderszins gekwalificeerd moet zijn).
4. Aan een vordering uit onrechtmatige daad naast een beroep op de admini5. Vgl. 'Onrechtmatige daad' (losbladig), no's VII - 1/2.
6. Zie HR 9 november 1973, NJ 1974, 9 1 , AB 1974, 10.
7. Zie HR 15 aprii 1977, NJ 1977, 400 en HR 25 november 1977, NJ 1978, 255.
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stratieve rechter bestaat bij geschillen ten gronde behoefte, omdat het arsenaal
waarover de administratieve rechter pleegt te beschikken, beperkt is en deze met
name veelal geen (integrale) schadevergoeding kan toekennen. 8 Zo heeft de
Centrale Raad van Beroep meermalen beslist dat hij niet bevoegd is kennis te
nemen van (rente-)vorderingen in verband met de onjuist bevonden weigering
van een uitkering dan wel een (andere) vertraging bij de toekenning daarvan. 9
Met name na de totstandkoming van de Wet AROB is aan dit probleem zowel in
de rechtspraak als in de juridische litteratuur ruim aandacht - toegespitst op de
toepassing van juist die wet — besteed. Een voorvraag is daarbij in hoeverre de
civiele rechter alsdan aan het oordeel van de administratieve rechter omtrent de
ongeldigheid van de in beroep vernietigde beschikking gebonden is, een vraag
die, zo lijkt mij, overigens kan worden onderscheiden van die of met de onregelmatigheid in administratiefrechtelijk opzicht al dan niet ook de onrechtmatigheid in civielrechtelijke zin (zonder meer) gegeven is. Die voorvraag is inmiddels
door de Hoge Raad in het zgn. St. Oedenrodearrest beantwoord in deze zin
'...dat het oordeel over de vraag of de beschikkingen in strijd met het
recht... zijn genomen, bij (de administratieve rechter) berust zodat (de civiele rechter) van de uitspraken van (de administratieve rechter) had uit te
gaan'.10
5. In een arrest uit 1980 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat uitzetting van een
vreemdeling voordat op diens beroep tegen de weigering van een verblijfsvergunning is beslist,
'...een onrechtmatige daad kan opleveren. Dit zal met name het geval zijn,
wanneer de staatssecretaris in de gegeven omstandigheden in redelijkheid
niet tot de maatregel van uitzetting had kunnen komen, waarbij mede van
belang is of het beroep bij de Afdeling Rechtspraak verwacht mag worden
een redelijke kans van slagen te hebben en of de uitzetting in strijd zou komen met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur...'.11
Deze overweging laat ruimte voor een onderscheid tussen het administratiefrechtelijke onregelmatigheidsoordeel, ook voor zover dat onregelmatigheidsoordecl niet (slechts) op procedurele, maar (ook) op inhoudelijke overwegingen
is gebaseerd, en het oordeel dat in civielrechtelijk opzicht onzorgvuldig is gehandeld. De vraag of dat onderscheid gemaakt dient te worden of dat strijd met
materiele algemene beginselen van behoorlijk bestuur het als zodanig rechtvaardigt overheidshandelen onrechtmatig te achten, heeft vele pennen in bewe8. Vgl. echter art. 60 Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie ('Het College kan het
lichaam veroordelen tot vergoeding van of tot betaling van een tegemoetkoming in de schade, die
de verzoeker door het besluit of de handeling geleden heeft.')
9. CRvB 15 apnl 1976, AB 1977, 52 en CRvB 14 februari 1979, AB 1980, 419.
10. HR 24 februari 1984, NJ 1984, 669.
11. HR 25 april 1980, NJ 1981, 416.
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ging gebracht. 12 De litteratuur van de laatste jaren gaat duidelijk in de richting
van een samenval van die oordelen 13 , een opvatting waarvoor steun kan worden gevonden in een arrest van de Hoge Raad van eind 1984 waarin bij de beslechting van een voor de civiele rechter aangespannen geschil werd geoordeeld
dat het de ontvanger der directe belastingen niet vrij stond
'...bij het uitoefenen van zijn bevoegdheid tot intrekking van het gegeven
uitstel... de algemene beginselen van behoorlijk bestuur te veronachtzamen en dat op een zodanige veronachtzaming te zijner tijd zo nodig in een
volgend kort geding een beroep kan worden gedaan'.14
6. In de rechtspraak op het gebied van de sociale zekerheid, met name het sociaal verzekeringsrecht, spelen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
een relatief ondergeschikte rol, en wel omdat die wetgeving aan de met de uitvoering daarvan belaste organen slechts in zeer beperkte mate beleidsvrijheid
laat. De geschillen waarvoor de Raden van Beroep en de Centrale Raad van
Beroep worden geplaatst, hebben in het algemeen een wat ander karakter; het
zal daarbij in hoofdzaak gaan om drie categorieen van vragen: a. zijn in de bestreden beslissing de toepasselijke wettelijke regels rechtens juist uitgelegd, b.
zijn de feiten waarop de beslissing berust, juist vastgesteld, en c. heeft het uitvoeringsorgaan de (correct uitgelegde) rechtsregel terecht op de (juist vastgestelde)
feiten van toepassing geacht? De derde vraag verdient het apart te worden genoemd, omdat veel in de betrokken wetgeving gehanteerde begrippen betrekkelijk vaag zijn en de toepassing van het recht op de feiten daardoor degene die
beslist, een zekere vrijheid van beoordeling (wat iets anders is dan: beleidsvrijheid) laat.
7. Trekt men de onder 5 aangeduide lijn in rechtspraak en litteratuur door naar
het gebied van de sociale zekerheid, dan zou — in elk geval: normaliter — het
enkele feit dat de uitspraak van de sociale verzekeringsrechter ertoe noopt een
eerst geweigerde uitkering alsnog toe te kennen, voldoende zij om mee te brengen dat het betrokken orgaan jegcns de uitkeringsgerechtigde (in strijd met zijn
wettelijke rechtsplicht en dus) onrechtmatig heeft gehandeld en op die grond
gehouden zou zijn de additionele schade, bij voorbeeld die opgetreden door de
vertraging in de uitbetaling, te vergoeden (aangenomen dat ook aan de andere
elementen voor aansprakelijkheid ex art. 1401 BW, zoals schuld, is voldaan). In
de gepubliceerde jurisprudentie is tot nu toe in overwegende mate voor een terughoudender benadering gekozen. De President van de Amsterdamse Rechtbank wees in 1982 een tegen een bedrijfsvereniging gevraagde voorziening af:

12. Vgl. 'Onrechtmatige daad' (losbladig), no.'s VII - 92/97.
13. Vgl. N.S.J. Koeman, 'Civiele schade-acties na schorsing of vernietiging door de AROBrechter', Bouwrecht 1984, pp. 465/474, nzn. pp. 466/467 en J.H.W. de Planque, 'Aansprakelijkheid van de overheid', Bouwrecht 1984, pp. 659/680, m.n. pp. 660/663 en pp. 672/674.
14. HR 23 november 1984, NJ 1985, 605; zie ook de annotatie van M. Scheltema onder dat
arrest, NJ 1985, pp. 1994/1995.
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de door de eiser gevorderde schorsing van een besluit tot beeindiging van een
voorziening ex art. 5 7 A A W , zo oordeelde hij,
'.. .stuit af op het bepaalde in artikel 85 van de Beroepswet, bepalende dat
het beroep op zichzelf geen schorsende kracht heeft...'
terwijl een verbod tot terugvordering van de in dat geval ter beschikking gestelde auto n a a r het oordeel van die President eerst gerechtvaardigd zou zijn
'...indien het beroepen besluit klaarblijkelijk onjuist...' 15
zou zijn. In een uitspraak van de Haagse President was voldoende grond voor
weigering van de in kort geding gevraagde voorzieningen dat de betrokken bedrijfsvereniging
'...zich op het standpunt (had) kunnen stellen...'
en had
'...kunnen oordelen...' 16
terwijl voor zijn collega te Maastricht in een vergelijkbaar geval criterium
was
'...dat van een onrechtmatig handelen slechts sprake kan zijn indien (de
bedrijfsvereniging) niet in redelijkheid haar door eisers bestreden standpunt vermag in te nemen en dienovereenkomstig te handelen...'
en volgde afwijzing o m d a t het d o o r de betrokken bedrijfsvereniging ingenomen
(juridische) s t a n d p u n t (betreffende de toepasselijkheid van artt. 1639aa e.v.
BW bij faillissement)
'...voorshands zeker niet als geheel onverdedigbaar (kan) worden aangemerkt...' 1 7
Van een principled andere benadering getuigt een recent arrest van het Amsterdamse Hof, waarin de stelling dat een bedrijfsvereniging slechts dan onrechtmatig handelt indien het d o o r h a a r in een voor beroep vatbare beslissing ingeno15. Pres. Rb. Amsterdam 2 September 1982, RSV 1983, 21, met instructieve noot van J. Spier.
16. Pres. Rb. 's-Gravenhage 7 September 1982, KG 1982, 164.
17. Pres. Rb. Maastricht 16 mei 1983, KG 1983, 182.
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men standpunt zo evident onjuist is dat zij dat standpunt in redelijkheid niet kan
innemen, als volgt is verworpen:
'...Voor marginale toetsing is slechts dan plaats indien aan degene, die de
ter toetsing staande beslissing genomen heeft, een zekere mate van beleidsvrijheid bij het nemen daarvan toekomt'.18
Of dat oordeel juist is, zal moeten blijken uit de beslissing op het inmiddels (mede) tegen dit oordeel ingestelde cassatieberoep.
8. Wie een hem toekomende sociale uitkering te laat - met name eerst na vernietiging door de rechter van een weigerende beslissing — ontvangt, zal aanspraak
willen maken op vergoeding van de door hem dientengevolge geleden (vertragings-)schade. Het burgerlijke recht kent voor de gevallen van vertraagde nakoming van een verplichting het onderscheid tussen compensatoire en moratoire
interessen, waarbij de laatste — met uitsluiting van iedere andere vorm van schadevergoeding - verschuldigd zijn bij verbintenissen die uitsluitend 19 strekken
tot betaling van een geldsom.20 Op organen van sociale verzekering, met name
op bedrijfsverenigingen, rusten ten aanzien van verzekerden onderscheiden verplichtingen, waaronder — bij voorbeeld — die tot het instellen van een deugdelijk
onderzoek. Bij behoorlijke nakoming van die verplichtingen mondt zulks uit in
de vaststelling of de verzekerde al dan niet recht op een uitkering heeft. De aanspraak op de uitkering zelf, die wordt genegeerd door een beslissing waarbij
deze ten onrechte geweigerd wordt, kan echter moeilijk anders worden gekarakteriseerd dan als een verplichting tot betaling van een geldsom, en voor een
dergelijke verplichting geldt art. 1286 BW, zodat van vergoeding van compensatoire interessen geen sprake kan zijn.21 Wat dat betreft verschilt de positie niet
van die van de schadeverzekeraar die ex art. 6, lid 1, van de Wet Aansprakelijk18. Hof Amsterdam 14 november 1985, KG 1986, 10.
19. De hierboven geciteerde uitspraken zijn alle in kort geding gewezen. In die citaten wordt
steeds een (on-)rechtmatigheidsoordeel verwoord. Te verdedigen valt dat, wat er ook zij van de
rechtmatigheid van deaangevallen beslissing, de rechter in kort geding een wat grotere mate van
terughoudendheid past dan de bodemrechter, welke laatste immers kan uitgaan van de voorafgaande beslissing van de gespecialiseerde rechter. Wat de rechter in kort geding betreft is dan
nog voorstelbaar dat in de praktijk wordt gevarieerd al naar gelang het geschil dat aan hem
wordt voorgelegd, typisch sociaal-verzekeringsrechtelijke trekken vertoont of dat het daarbij,
zoals in de uitspraak van het Amsterdamse Hof, gaat om de uitleg van een civielrechtelijk begrip,
in dat geval art. 1639aa BW (waarbij wel aantekeningverdient dat de sociale verzekeringsrechter vaak de mogelijkheid heeft die begrippen anders te interpreteren dan de civiele rechter). Tenslottekan nog, overeenkomstigdeindelinggebruiktin het in noot 3 bedoeldeartikel van Hoogeveen, worden gevarieerd al naar gelang de fase waarin het beslissingsproces in het sociale verzekeringscircuit zich bevindt. Omdat het bij dat alles meer gaat om overwegingen van opportuniteit (van rechterlijk ingrijpen) dan van rechtmatigheid, wordt in deze bijdrage niet verder op
deze onderscheidingen ingegaan.
20. Zie HR 7 mei 1971, NJ 1971, 329.
21.Zie voor het onderwerp in het algemeen Asser-Rutten I (6e druk, 1981), pp. 223/227 en
Hofmann-Van Opstall (9e druk, 1976), pp. 278/293.
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heidsverzekering Motorvoertuigen gehouden is tot vergoeding van de schade,
veroorzaakt door de verzekerde die met zijn auto (onrechtmatig) schade toegebracht heeft.22
9. Op grond van de aard van de vordering bij de vertraagde toekenning van een
(in dat geval: AAW/WAO-)uitkering heeft de Kantonrechter te Amsterdam moratoire interessen over de hoofdsom verschuldigd geoordeeld.23 Die beslissing
staat niet op zichzelf, in die zin dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat bepalingen als die van art. 1286 BW ook op publiekrechtelijke vorderingen van toepassing kunnen zijn24 en dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven de wettelijke rente van art. 1286 toepasselijk heeft geacht op de vordering tot restitutie
van een ten onrechte aan een bedrijfslichaam betaalde heffing.25 Desalniettemin
kan op goede gronden staande worden gehouden dat toewijzing van moratoire
interessen in de hier bedoelde gevallen in strijd komt met het wettelijke systeem,
zoals de Minister van Justitie in 1978 het antwoord op Kamervragen heeft uiteengezet26: de regeling inzake die interessen zou, aldus de Minister, weinig geschikt zijn voor toepassing op uitkeringen, te betalen krachtens de sociale verzekeringswetten, zowel omdat veelal een andere (voorlopige en/of plaatsvervangende) uitkering wordt genoten als omdat de rentevergoeding als prikkel tot
nakoming geen doelmatig middel zou zijn bij debiteuren welke een publieke
taak vervullen. Dat de wetgever niet van de toepasselijkheid van art. 1286 BW is
uitgegaan, kan worden afgeleid uit het feit dat voor de spiegelbeeldige situatie,
die waarin de verschuldigde premie niet tijdig wordt voldaan, in art. 14 van de
Coordinatiewet Sociale Verzekeringen een bijzondere regeling is neergelegd
(waarbij het door de werkgever bij te late betaling verschuldigde rentepercentage bij ministeriele beschikking wordt vastgesteld). De fiscale wetgeving kent in
art. 17, lid 2, van de Wet op de invordering een vergelijkbare regeling voor gevallen waarin uitstel van belastingbetaling wordt toegestaan, maar een aanspraak op een vergoeding wegens renteverlies, bij voorbeeld indien bij voorheffing te veel (loon-)belasting is geheven, wordt in fiscalibus niet erkend. 27
10. Zo men de onder 9 bedoelde knoop al in die zin doorhakt dat bij een onrechtmatige vertraging in de uitbetaling van een sociale verzekeringsuitkering
recht op moratoire interessen kan bestaan, moet nog worden bezien met ingang
van welk moment die aanspraak ontstaat. 28 Het lijkt goed verdedigbaar dat de
betrokken vordering niet reeds opeisbaar wordt door het enkele feit dat de verzekerde — bij voorbeeld — ziek of werkloos wordt, maar dat aan het betrokken
orgaan in elk geval een in de omstandigheden van het geval redelijke termijn
22. Vgl. HR 29 |anuari 1937, NJ 19.57, 570 en HR 30 januari 1952, NJ 1953, 624.
23. Vgl. HR 29 april 1977, NJ 1978, 99.
24. Ktr. Amsterdam 26 april 1983, NJ 1984, 197.
25. HR 17 maart 1978, NJ 1978, 562, AB 1978, 358; vgl. ook de noot van G.J. Scholten onder dat arrest in de NJ.
26.CBB 1 november 1977, AB 1978, 121.
27. Hand. 11 1977-1978, Aanhangsel 689 onder 1.
28. Vgl. W.P. K.rasmus, 'Het invorderingsrecht van de Fiscus' (losbladig), eerste deel, 11 13b.
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moet worden gelaten om, nadat de uitkering is aangevraagd, informatie te verzamelen en zijn standpunt te bepalen. In die vroege fase zal normaliter echter
nog niet de door art. 1286, lid 3, BW vereiste sommatie zijn gedaan; als dat al
gebeurt, pleegt het toch niet eerder te geschieden dan na de vernietiging van de
betrokken beslissing door de Raad van Beroep (al dan niet hangende een eventueel, mogelijk slechts ter sauvering van de termijn ingesteld appel). Het feit dat
een — aan bepaalde in de wet uiteengezette eisen voldoende — sommatie noodzakelijk is - en dat onvoldoende voor de aanspraak op moratoire interessen is dat
het orgaan in kwestie in verzuim is, doordat het (ten onrechte) ondubbelzinnig
heeft laten blijken niet te willen betalen —, kan aldus meebrengen dat de voordelen - voor de uitkeringsgerechtigden — van een stelsel waarbij de organen bij
vertraging in de uitbetaling van uitkeringen voor vertragingsschade aansprakelijk kunnen worden gehouden, van veeleer theoretische dan praktische betekenis zullen blijven.
11. Het is opmerkelijk dat, terwijl het grensgebied tussen het algemeen administratief recht en het burgerlijk recht druk bevolkt is, aan dat tussen sociaal verzekeringsrecht en civielrecht tot op heden in literatuur en rechtspraak weinig
aandacht geschonken is. Het bovenstaande, dat niet meer beoogt dan een eerste
schets te geven van een aantal interessante problemen die zich in dat nauwelijks
geexploreerde overgangsgebied blijken voor te doen, moge dienen als eresaluut
vanuit een privaatrechtelijk georienteerd buurland aan degene die de afgelopen
decennien steeds in het centrum van het sociaal verzekeringsrechtelijke rijk
heeft verbleven, aan Gerard Veldkamp.
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IAO-Ubereinkommen zur Sozialen
Sicherung

W l N F R I E D HAASE*

I
Bei internationalen Absprachen kommt der Uberwachung ihrer Durchfiihrung
eine ganz besondere Bedeutung zu. Dies gilt nicht nur fur den militarischen Bereich, dessen internationale Kontrollmechanismen haufig spektakularer Art
sind und die Offentlichkeit beschaftigen. Es gilt ebenso fur Ubereinkunfte aus
dem Bereich der Sozialpolitik, also insbesondere des Sozialrechts und des Arbeitsrechts.
Abgesehen vom allgemeinen Volkerrecht, das gem. Artikel 25 Abs. 2 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar als Bestandteil des
Bundesrechts anzusehen ist und daher der Kontrolle der nationalen Gerichte
unterliegt, bediirfen die zwei- und mehrseitigen volkerrechtlichen Ubereinkiinfte zuvor der Ratifizierung, urn wirksam hinsichtlich ihrer Durchfiihrung iiberwacht zu werden. Aber auch nicht ratifizierte Ubereinkunfte werden, wie wir
unten sehen, einer Kontrolle nicht ganz entzogen.1
In der Bundesrepublik Deutschland wird die Bestatigung des Bundesprasidenten als Ratifikation bezeichnet. Volkerrechtliche Ubereinkunfte, die nach Artikel 59 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes zustimmungsbediirftig sind, konnen erst
nach Vorliegen der parlamentarischen Zustimmung (Vertragsgesetz) ratifiziert
werden. Die Zustimmung ist erforderlich bei Vertragen, welche die politischen

* Ministerialdirektor Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung. Bonn, BRD.
l.Vgl. hierzu u.a. der Verfasser 'Internationales Sozialrecht, Rechtsquellen, Umsetzung und
Uberwachung', KompaG Heft 6 1983 S. 25 1 ff, aber auch'SozialeSicherheitdurch die Internationale Arbeitsorganisation'. Die Sozialversicherung Dezember 1984 S. 309 ff.
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Beziehungen des Bundes regeln, oder sich auf Gegenstande der Bundesgesetzgebung beziehen. Bei Ubereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
(IAO) zur sozialen Sicherung ist in aller Regel die Bundeskompetenz gegeben
und daher ein Zustimmungsgesetz erforderlich.
Zustimmungsgesetze transformieren den Inhalt von volkerrechtlichen
Vertragen insoweit in das innerstaatliche Recht, als sie ihn fur die staatlichen
Organe wie auch — falls sie sich auf die rechtlichen Verhaltnisse einzelner Begiinstigter und Verpflichteter beziehen — fur diese Begiinstigten und Verpflichteten verbindlich machen. Solche Gesetze entfalten voll die verfassungsrechtlichen Wirkungen eines innerdeutschen Gesetzes. 2 Ob jedes Zustimmungsgesetz
Transformationswirkung in dem Sinne hat, daf? es Rechte und Pflichten nicht
nur der Vertragsstaaten, sondern auch einzelner Betroffener auslost, hangt von
dem Inhalt des volkerrechtlichen Vertrages ab. Man wird hier jeweils darauf
abstellen mtissen, ob der Vertrag Bestimmungen enthalt, die unmittelbar die
Rechte des einzelnen betreffen (z.B. Gleichbehandlungsgrundsatz) oder ob es
sich um Verpflichtungen des Staates handelt (z.B. Verpflichtung zur Anpassung
der Gesetzgebung, zur Einrichtung einer Verbindungsstelle usw). Nur im ersten
Fall kann das Zustimmungsgesetz die materielle Wirkung haben, dafs innerstaatliches Recht mit unmittelbarer Geltungskraft fur den einzelnen Burger entsteht (self executing). In diesen Fallen findet praktisch die Kontrolle bzw. Uberwachung eines Ubereinkommens durch die nationalen Gerichte statt, da sich ja
der einzelne an sie wenden kann.
Handelt es sich nicht um individuelle Anspruche, sondern um Rechte und
Pflichten der Vertragsstaaten, so sehen die zwei- und auch mehrseitigen Ubereinkiinfte hierfur besondere Vorschriften und Verfahren vor. Fur die Anwendung mehrseitiger Ubereinkommen, die bei internationalen Organisationen
vorbereitet und beschlossen werden, gibt es meist organisationseigene Kontrollverfahren. Ein solches sehr umfangreiches Uberwachungssystem hat die IAO.
Es gilt als eines der besten im Bereich der Vereinten Nationen. Dies kommt sicher daher, dafs die IAO die alteste Sonderorganisation im Verband der Vereinten Nationen ist, also jahrzehntelange Erfahrungen auf diesem Gebiet hat. Aber
auch die Mitwirkung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber in dieser dreigliedrigen
Organisation ist mitverantwortlich dafiir, daS das Uberwachungssystem besonders gut ausgebaut ist. Dies gilt vor allem fur den Bereich des Vereinigungsrechts.
Die scharfste Form einer Uberwachungsmafinahme ist die Klage eines Mitglieds gegen ein anderes Mitglied der IAO. Sie ist nach Artikel 26 der Verfassung moglich.3 Das Verfahren kann auch von Amts wegen oder auf Grund der
Klage eines zur Konferent entsandten Delegierten eingeleitet werden. Ein Untersuchungsausschuf? aus unabhangigen Juristen kann in derartigen Fallen zur
Priifung der Streitfrage eingesetzt werden. Derartige Klagen hat es noch nicht
2. Vgl. die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 2 1 . Marz 1957 BVerfGE 6, 291
(294).
3. Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation und Geschaftsordnung der Internationalen Arbeitskonferenz. Internationales Arbeitsamt Genf Juli 1980.
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allzuviele gegeben. Sie beriihrten auch nur am Rande Fragen der sozialen Sicherheit.4
Auch die Beschwerden, die von Berufsorganisationen gegen Mitgliedsstaaten wegen Nichteinhaltung von Ubereinkommen nach Artikel 24 der Verfassung erhoben werden konnen, werden nicht sehr haufig wegen Verletzung
von Ubereinkommen der sozialen Sicherheit vorgebracht.5 Diese Beschwerden
werden von einem vom Verwaltungsrat (VR) eingesetzten dreigliedrigen Ausschufi behandelt und dann vom Verwaltungsrat abschliefsend beurteilt. Halt
der Verwaltungsrat die von der betroffenen Regierung gegebenen Erklarungen
nicht fiir befriedigend, so kann er gemafs Artikel 25 der Verfassung die Beschwerde und ggfs. die Antwort veroffentlichen. Eine derartige Veroffentlichung wird in der Offentlichkeit als 'Verurteilung' bezeichnet, die es im juristischen Sinne naturlich nicht ist. Nach Artikel 10 der Verfahrensordnung kann
die Beschwerde auch von Amts wegen als Klage weiterbehandelt werden. In
dem bislang einzigen Verfahren dieser Art geht es auch nicht um Probleme der
sozialen Sicherung, sondern um eine Beschwerde des Weltgewerkschaftsbundes
wegen angeblicher Verstofie gegen das Ubereinkommen 111 durch die Bundesrepublik Deutschland. 6
In Sachen der Koalitionsfreiheit kennt die Internationale Arbeitsorganisation
ein ganz spezielles Verfahren. Dies beriihrt naturlich in aller Regel nicht die soziale Sicherung, kann aber dann mittelbar fiir diesen Bereich von Bedeutung
sein, wenn es etwa um die Frage der Gewerkschaftseigenschaft geht, die auch
fiir die Bestellung von ehrenamtlichen Sozialrichtern von Interesse ist.7
Am bedeutsamsten fiir die Uberwachung der Durchfiihrung von Ubereinkommen ist das sog. Berichtssystem.8 Es verpflichtet alle Staaten in regelmafsigen
Abstanden iiber ratifizierte9 und sogar iiber nichtratifizierte10 ubereinkommen
zu berichten. Das Berichtssystem hat den Vorteil, dal? es nicht erst bei Anrufung
durch einen Klager oder Beschwerdefiihrer wirksam wird. Die in regelmaftigen
Abstanden vorzulegenden Staatenberichte werden in einem unabhangigen
Sachverstandigenausschufs durchgesehen und beurteilt. Ein Bericht dieses Sachverstandigenausschusses wird dann der jahrlichen Konferenz der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK) vorgelegt und in einem hierfiir eigens eingesetzten
Ausschufs ausfiihrlich erortert. n Die Konferenz selbst eintscheidet dann darii4. Vgl. z.B. die Klage Frankreichs gegen Panama betr. das Ubereinkommen 55 iiber die Verpflichtungen der Reeder bei Krankheit, Unfall oder Tod von Schiffsleuten, VR-Drueksachen GB
201/23/17, 201/23/41, 202/7/15).
5. Vgl. z.B. die Beschwerden gegen Schweden (1982) wegen Verletzung des UK 121, gegen Belgien (1983) wegen Verletzung des UK 102 und gegen Costa Rica (1984) unter anderem wegen
Verletzung der UK 102 und 130.
6. Vgl. VR-Drucksachen 229/5/11; 231/5/15.
7. Vgl. §14 Abs. 2 Sozialgerichtsgesetz.
8. Vgl. hierzu u.a. Beitzke Giinther 'Verwirklichung sozialer Menschenrechte durch internationale Kontrolle. Die Berichtspflichten gegeniiber der ILO'. Vereinte Nationen 5/81 S. 149 ff.
9. Art. 22 IAO-Verfassung a.a.0.
10. Art. 19 Abs. 5 e IAO-Verfassung a.a.0.
11. Vgl. z.B. den Bericht des Konferenzausschusses aus dem Jahre 1985 Provisional Record Nr.
30.
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ber, welche Kritik im einzelnen an das Verhalten der Staaten anzubringen ist.
Die scharfste Form der Kritik ist die Aufnahme der kritischen Bemerkungen in
einen Sonderabsatz des Konferenzberichts. Friiher sprach man von der Aufnahme in die schwarze Liste. Das Verfahren dieses Konferenzausschusses ist in letzter Zeit vor allem dem Einwand ausgesetzt gewesen, es beriicksichtige zu wenig
die Schwierigkeiten der Entwicklungslander; von ostlicher Seite wird behauptet, es bedeute einen Eingriff in innere Angelegenheiten der Mitgliedslander.12
Der Sachverstandigen-ausschul? ist wegen seiner Zusammensetzung immer
wieder Gegenstand der Kritik, vor allem der Ostblocklander. 13
Fur die Uberwachung der Ubereinkommen, die die soziale Sicherung betreffen, ist sicher der Sachverstandigenausschufs (SVA) selbst von allergrofs'ter
Bedeutung. Bei der sozialen Sicherung geht es doch um sehr spezielle, meist auch
mehr technisch-juristische Fragen, die sich kaum fur die politischen Instanzen
wie den KonferenzausschuS oder den schon oben erwahnten Beschwerdeausschuf? des Verwaltungsrats eignen. Fur den Sachverstandigenausschufs ist andererseits Voraussetzung die Vorbereitung durch das Amt, das ja nicht nur die
jeweiligen Staatenberichte durchsieht, sondern auch standig die Entwicklung
der Gesetzgebung in den einzelnen Landern verfolgt. Dariiber hinaus werden
neben den Staatenberichten haufig informelle Beschwerden an das Amt herangetragen. Auch vor der Ratifizierung eines Ubereinkommens wird gelegentlich
das Amt gebeten, zu Zweifelsfragen Stellung zu nehmen, die es dann vorbehaltlich einer Entscheidung des I n t e r n a t i o n a l Gerichtshofes zu beantworten versucht. 14

II
Nachstehend mogen einige Beispiele, die das Recht der sozialen Sicherung in der
Bundesrepublik Deutschland betreffen, verdeutlichen, welche Bedeutung und
Wirkung die Uberwachung der Ubereinkommen durch die IAO und die nationalen Gerichtsbarkeit hat:
Das in diesem Zusammenhang wohl interessanteste Ubereinkommen aus
dem Bereich der sozialen Sicherung, das sowohl die Uberwachung seiner
Durchfiihrung durch die nationalen Gerichte als auch durch die IAO deutlich
macht, ist das Ubereinkommen 19 iiber die Gleichbehandlung einheimischer
und auslandischer Arbeitnehmer in der Entschadigung von Betriebsunfallen
vom 5. Juli 1925. 15 Obwohl es eines der altesten Ubereinkommen ist, ist es wegen der hohen Zahl der Ratifizierungen - auch heute noch von grower Bedeu-

12. Vgl. hierzu insbesondere den Bericht des Generaldirektors zur Internationalen Arheitskonferenz 1984 (70. Tagung), Internationales Arbeitsamt Genf.
13. Die derzeitige Zusammensetzung des Sachverstandigenausschusses ist im Allgemeinen Bericht III (Teil 4 A) der Internationalen Arbeitskonferenz 1985 wiedergegeben.
14. Vgl. Art. 37 IAO-Verfassung a.a.O. sowie Bericht des Generaldirektors GB 221/19/1.
15.Reichsgesetzblatt II 1928, 509.
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tung. 16 Der Austritt Deutschlands aus der IAO, der im Jahre 1935 wirksam
wurde, ist auf die jetzige Anwendung des Ubereinkommens ohne Wirkung geblieben, weil die Bundesrepublik Deutschland anlafslich ihrer Wiederaufnahme
in die IAO am 12. Juni 1951 sich zu den Verpflichtungen aus dem vom Deutschen Reich vor seinem Austritt ratifizierten Ubereinkommen bekannt hat, soweit diese Verpflichtungen im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland
entstanden sind oder entstehen.17 Es ist das von der Rechtsprechung am meisten
zitierte bzw. beriicksichtigte Ubereinkommen der IAO.
Nach dem Ubereinkommen (Art. 1) hat jedes Mitglied der IAO, das dieses
Ubereinkommen ratifiziert, die Verpflichtung, den Staatsangehorigen jedes anderen das Ubereinkommen ratifizierenden Mitgliedes, die auf seinem Gebiet einen Betriebsunfall erlitten haben, oder ihren Hinterbliebenen, die gleiche Behandlung in der Entschadigung bei Betriebsunfallen zu gewahren, wie seinen
eigenen Staatsangehorigen. Diese Gleichbehandlung wird den auslandischen
Arbeitnehmern und ihren Hinterbliebenen ohne Rucksicht auf ihren Wohnsitz
gewahrt. Soweit indes Zahlungen in Frage kommen, die ein Mitglied oder dessen Staatsangehoriger diesem Grundsatz gemal? im Ausland zu leisten hatten,
sind die entsprechenden Mafinahmen, 'notigenfalls' durch Sonderabkommen
zwischen den beteiligten Mitgliedern zu vereinbaren. Bei dem Ubereinkommen
handelt es sich also um die Frage der Gleichbehandlung, nicht um die Frage der
Gegenseitigkeit oder des Exports. Trotz der Formulierung in Art. 1 Abs. 1 des
Ubereinkommens, die auf eine Staatenverpflichtung hindeutet, hat die Rechtsprechung zutreffend die durch das Ubereinkommen begriindeten Anspruche
als Individualanspruche gewertet. Jeder Betroffene hat auch auf Grund des Ubereinkommens den Anspruch unabhangig davon, ob die Versicherungstrager eines anderen Mitgliedslandes, das dieses Ubereinkommen ratifiziert hat, ihre
Verpflichtungen erfullen oder nicht. Zu dieser Frage, die im Verhaltnis zu Ostblockstaaten eine groEe Rolle gespielt hat, hat sich das Bundessozialgericht
(BSG) mehrfach geaufsert.18 Die Uberwachung des Ubereinkommens durch die
Rechtsprechung hat auch bei den Beratungen des deutsch-polnischen Rentenabkommens von 1976 eine bedeutsame Rolle gespielt. Ein Verbalnotenaustausch iiber die gegenscitige Rentenzahlung war das Ergebnis19; dies wurde
dem Sachverstandigenausschufs1 der IAO mitgeteilt.
Der Sachverstandigenausschufs' hat sich auch hinsichtlich der Staatenverpflichtungen mit diesem Ubereinkommen befaf?t und die Bundesregierung schon
im Jahre 1955 gefragt, ob die damals in der Unfallversicherung vorgesehenen
Leistungsverbesserungen, die auch in bilateralen Abkommen vereinbart wurden, nicht ebenfalls den Angehorigen anderer Staaten gewahrt werden mufs'ten,
die das Ubereinkommen ratifiziert haben, falls diese Staatsangehorigen in ei16. Uber 100 Ratifizierungen. Von der VR-Arbeitsgruppc fur Internationale Arbeitsnormen
wird dem UK 19 hinsichtlich seiner Forderung Prioritat eingeraumt. VR-Drucksache GB 232/
WP/ILS/1.
17. Erlal? des BMA vom 8.8.1951 - BAB1 1951 S. 389.
18.Vgl. insbesondere BSG vom 22.10.1975 - 8 RU 236/74, vom 17.12.1975 - 2 RU 105/75
BSGE 41, 108 ff, vom 26.5.1977 - 2 RU 70/76.
19.BGB1 1976 11451.
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nem der Lander wohnen, mit denen bilaterale Vertrage abgeschlossen sind. Die
Bundesregierung hatte damals die Anfrage mit dem Hinweis auf die 'besonderen Verhaltnisse' zwischen den Vertragspartnern sehr zuriickhaltend beantwortet. 20 Das Gesetz zur voraufigen Neuregelung von Geldleistungen in der gesetzlichen Unfallversicherung vom 27.7.1957 hat dieses Problem spater im Sinne
des Ubereinkommens gelost.21
Wahrend das Ubereinkommen 19 vorwiegend die nationale Rechtsprechung befaftt hat, hat das Ubereinkommen 102 22 iiber die Mindestnormen der
sozialen Sicherheit den Sachverstandigenausschufi der IAO beschaftigt: So ist
nach den Artikeln 10 und 12 des Ubereinkommens Krankenhauspflege 'wenn
erforderlich' wahrend der ganzen Dauer des Falles zu gewahren. Nach § 184
Abs. 1 RVO a.F. konnte die Krankenkasse anstelle von Krankenpflege Krankenhauspflege gewahren. Der den Krankenkassen eingeraumte Ermessensspielraum bei der Gewahrung dieser Leistung war allerdings nach hochstrichterlicher Rechtsprechung dann nicht mehr gegeben, wenn eine andere Leistung als
die der Krankenhauspflege nicht in Betracht kam. Hierauf hatte die Bundesregierung auf Anfragen des Sachverstandigenausschusses wiederholt hingewiesen. Die Gewahrung von Krankenhauspflege werde in den Fallen in denen sie
medizinisch notwendig ist, zur Pflichtleistung der Krankenkassen. In der Folge
fuhrte die mehr formale Abweichung der Regelungen im Ubereinkommen und
in der Reichsversicherungsordnung zu einer Gesetzesanderung, die im Jahre
1974 wirksam wurde. 23
Nach Artikel 69 e und f des Ubereinkommens konnen Leistungen, auf die eine
Person Anspruch hatte, ruhen, wenn der Fall von der betreffenden Person durch
ein von ihr begangenes Verbrechen oder Vergehen oder vorsatzlich herbeigefiihrt worden ist. Die Vorschrift des § 192 Abs. 1 RVO alter Fassung sah dagegen vor, dafs die Satzung Mitgliedern das Krankengeld ganz oder teilweise fur
die Dauer einer Krankheit versagen konnte, die sie sich u.a. 'durch schuldhafte
Beteiligung oder Schlagereien oder Raufhandeln zugezogen' hatten. Da zwischen beiden Regelungen eine sachliche Diskrepanz bestand, hatte der SachverstandigenausschuG wiederholt eine Anderung der gesetzlichen Vorschriften gefordert.24 Die Vorschrift des § 192 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes vom
10.8.1972 25 entspricht jetzt dem Ubereinkommen. Seitdem kann das Krankengeld nur danri ganz oder teilweise versagt werden, wenn sich der Versicherte die
Krankheit vorsatzlich zugezogen hat.
Artikel 69 e und f des Ubereinkommens 102 hat auch im Zusammenhang
20. Vgl. die Berichte des SVA 1956, 1957, 1958 zum UK 19.
21. BGB! 1957 1, 1071.
22. Das Ubereinkommen vom 28. Juni 1952, Zustimmungsgesetz vom 18.9.1957 (BGB1 1957
II 1321 ff), in Kraft fur die Bundesrepublik Deutschland am 21.2.1958.
23. Vgl. hierzu Klotz Valentin 'Der KinfluR der Internationalen Arbeitsorganisation auf die innerstaatlicheGesetzgebung'Bundesarbeitsblatt 10/1973 S. 499 ffsowie Berichte des SVA 1969,
1971, 1972, 1973, 1974 zum UK 102 und Leistungsverbesserungsgesetz vom 1.1.1974 BGBI I
S. 1925.
24. Vgl. hierzu Berichte des SVA 1971, 1972, 1973 zum UK 102.
25. BGBI 1972 I 1433.
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mit dem Opferentschadigungsgesetz (OEG) zu einer Entscheidung des BSG geruhrt. Da nach § 2 OEG entschadigungsausschliefs'end die leichtfertige (fahrlassige) Beteiligung des Geschadigten an einer Schlagerei sein kann, war die Frage
aufgetaucht, ob diese Vorschrift einen Verstol? gegen das Ubereinkommen bedeute, das nur bei vorsatzlichem Handeln zulafst, die Leistung zu verweigern.
Das BSG bekannte sich hier zu der Auffassung, daf? das Opferentschadigungsrecht nicht zur sozialen Sicherheit im Sinne des UK 102 rechnet. 26
Die wohl strittigste Frage aus dem Ubereinkommen 102 beriihrt die Leistungen
bei Arbeitslosigkeit. Die im Ubereinkommen vorgeschriebenen Leistungen bei
Arbeitslosigkeit konnen nach Artikel 69 (i) u.a. dann ruhen, 'wenn der Verlust
der Beschaftigung die unmittelbare Folge einer auf eine Arbeitsstreitigkeit zuriickzufuhrenden Arbeitseinstellung war oder die betreffende Person ihre Beschaftigung freiwillig ohne ausreichende Griinde aufgegeben hat'. Die Auslegung dieser Bestimmung und ihre Durchfuhrung in der innerstaatlichen Gesetzgebung machten von Beginn an Schwierigkeiten.27 Zwei Grundauffassungen
standen sich gegenuber: Der Verlust der Beschaftigung miisse die unmittelbare
Folge einer auf eine Arbeitsstreitigkeit zuriickzufuhrenden Arbeitseinstellung
sein. Jedoch werde durch das Ubereinkommen nicht gefordert, daf? auch die
Arbeitseinstellung unmittelbar auf die Arbeitsstreitigkeit zuruckzufuhren sei.
Daraus wurde und wird gefolgert, dafi die Arbeitseinstellung im Betrieb auch
mittelbar auf die Arbeitsstreitigkeit zuriickgefuhrt werden konne, um die Ruhensvorschrift der Artikels 69 (i) anzuwenden. Demgegeniiber argumentierte
der Sachverstandigenausschul? der IAO zunachst, der Begriff 'unmittelbare Folge' stelle vielmehr die Beziehung zwischen 'Arbeitslosigkeit' und 'Arbeitsstreitigkeit' her. Es konne daher mur den unmittelbar am Arbeitskamf beteiligten
Arbeitnehmern Arbeitslosengeld verweigert werden. Dies war und ist auch die
Auffassung der Gewerkschaften.
Bei lnkrafttreten des Ubereinkommens im Jahre 1958 regelte § 84 AVAVG
die Zahlung von Arbeitslosengeld an von einem Streik betroffene Arbeitnehmer. Danach ruhte der Anspruch auf Arbeitslosengeld grundsatzlich wahrend
des Arbeitskampfes. Lediglich zur Vermeidung unbilligcr Harten konnte Arbeitslosengeld an Arbeitnehmer, die an Arbeitskampfen nicht teilnahmen, gezahlt werden. Voraussetzung war, da(? es sich um einen Arbeitskampf aufierhalb des Betriebes, Berufskreises, Arbeits- oder Wohnortes des Arbeitslosen
handelte. Diese Vorschrift wurde vom SachverstandigenausschuE als unvereinbar mit dem Ubereinkommen 102 angesehen. Das am 1. Juli 1969 in Kraft gctretene Arbeitsforderungsgesetz (AFG) regelte dann in der im Bundestag gefundenen Fassung des § 116 die Zahlung von Arbeitslosengeld an Arbeitnehmer,
die durch einen Streik arbeitslos werden. Danach erhalten Arbeitnehmer, die
durch einen inlandischen Arbeitskampf, an dem sie nicht beteiligt sind, arbeitslos werden, nur dann kein Arbeitslosengeld, wenn der Arbeitskampf auf eine
Anderung der Arbeitsbedingungen in dem Betrieb, in dem sie zuletzt beschaftigt
26. BSG vom 24.4.1980 BSGE 50,95 (99).
27. Vgl. hierzu Klotz a.a.0. S. 502 sowie die Berichte des SVA 1965, 1967, 1968 zum UK 102.
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waren, abzielt oder die Gewahrung von Arbeitslosengeld den Arbeitskampf
beeinflussen wiirde. Naheres iiberlief? § 116 AFG einer von der Bundesanstalt
fur Arbeit zu erlassenden Anordnung. 28
Auch mit dieser Vorschrift haben sich der KonferenzausschufJ und der
Sachverstandigenausschul? wiederholt und ausfiihrlich befafit29 und die Bundesregierung um Mitteilung liber seine Durchfiihrung und die Anzahl der Betroffenen gebeten. Jede Bundesregierung — gleich welcher Zusammensetzung —
hat die Auffassung vertreten, dafi die Gesetzgebung im Einklang mit dem Ubereinkommen 102 steht. 30 Das hat auch das Bundessozialgericht in seiner Entscheidung vom 9. September 1975 3 1 betont. Andererseits haben die Gewerkschaften immer wieder hieran ihre Zweifel geauEert. In der Diskussion um die
Neufassung des § 116 AFG wird erneut die Frage nach einer Ubereinstimmung
mit dem Ubereinkommen 102 gestellt. 32
Auch das Ubereinkommen 118 iiber die Gleichbehandlung von Inlandern
und Auslandern in der sozialen Sicherheit 33 beschaftigte wiederholt den Sachverstandigenausschuf? der IAO. So mufSten vor dem Inkrafttreten des AFG Auslander fiir den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe in bestimmten Fallen eine langere
Beschaftigung nachweisen und diese Beschaftigung - anders als Deutsche - im
Inland zuriickgelegt haben. 34 Der Regierungsentwurf des AFG sah zwar die
Gleichbehandlung von In- und Auslandern in der Arbeitslosenhilfe vor, jedoch
sollte den Anspruch auf Arbeitslosenhilfe nur haben, wer sich seit mindestens 6
Monaten rechtmafitig und nicht nur voriibergehend in der Bundesrepublik auf28. Neutralitats-Anordnung vom 22.3.1973 Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt fiir Arbeit
1973 S. 365.
29. Vgl. Berichte des SVA 1970, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1981, 1985 zum UK 102.
30. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang, daS der Europaischen Ordnung der Sozialen
Sicherheit vom 16. April 1964 eine Anlage beigefiigt ist, die nach Artikel 83 Bestandteil der
Ordnung ist. Hiernach soil Artikel 68 Buchstabe i dieser Ordnung im Zusammenhang mit der
nationalen Gesetzgebung eines jeden Vertragsstaates interpretiert werden. Diese Erlauterung zu
Artikel 68 (i) der Europaischen Ordnung, der wortlich mit Artikel 69 Buchstabe (i) des Ubereinkommens 102 ubereinstimmt, vvurde beschlossen, nachdem den Mitgliedsstaaten die enge Auslegung des Artikels 69 Buchstabe (i) durch den SachverstandigenausschuK bekannt geworden
ist. Die Mitgliedsstaaten des Europarats haben mit dieser Erlauterung ihre Auffassung bekundet, daG der Wortlaut des Artikels 69 Buchstabe (i) nicht zu der engen Auslegungzwingt, welche
der Sachverstandigenausschuls' zunachst angewendet hat. Vgl. hierzu die Denkschrift zur Europaischen Ordnung der Sozialen Sicherheit BT-Drucksache VI/567.
31.BSG vom 9. September 1975 BSGE 40, 190 ff<aber auch Heintzer Markus und Eilers Stephan. Die Volkerrechtskonformitat der geplanten Anderung des Neutralitatsparagraphen des
Arbeitsforderungsgesetzes. Der Betrieb 1986 Heft 5 S. 271 ff.>
32. Vgl. die Kleine Anfrage von Abgeordneten der SPD vom 30.7.1985 BT-Drucksache 10/
3691 und die Anrwort der Bundesregierung vom 14.8.1985 - BT-Drucksache 10/373 1 sowie
die Frage des Bundestagsabgeordneten Peter Buchner und die Anrwort des Parlamentarischen
Staatssekretars Wolfgang Vogt vom 13.1.1986 BT-Drucksache 10/4697< > .
33. Ubereinkommen vom 28.6.1962, Zustimmungsgesetz vom 21.8.1970 (BGBI II S. 802), am
19.3. 1972 fiir die Bundesrepublik Deutschland in Kraft. Nach Art. 2 des Gesetzes sind nach
Malsgabe von Art. 5 Abs. 1 UK 118 § 313 Abs. 5 Satz 3 RVO und § 625 RVO auf die in Art. 2
genannten Personen nicht mehr anzuwenden. Keine Ratifizierung hinsichtlich der Leistungen
bei Invaliditat, bei Alter sowie der Familienleistungen.
34. §§ 144, 145 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 und 3 AVAVG und § 2 der 5. VO zur Durchfiihrung
des AVAVG.
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halt. Nach Artikel 4 Absatz 1 des Ubereinkommens darf dagegen die Gleichbehandlung grundsatzlich von keiner Wohnbedingung abhangig gemacht werden. Der Deutsche Bundestag hat daher § 132 Satz 1 Nr. 4 des Regierungsentwurfs gestrichen, da eine solche Aufenthaltsvoraussetzung fiir die Gewahrung
von Leistungen bei Arbeitslosigkeit im Widerspruch zum Ubereinkommen 118
der IAO gestanden hatte. 35
In der Krankenversicherung widersprach § 313 Abs. 5 Satz 3 RVO dem
Ubereinkommen, da nach dieser Vorschrift kein Sterbegeld zu zahlen war,
wenn der Berechtigte im Ausland stirbt. 36 Artikel 5 Absatz 1 des Ubereinkommens sieht jedoch die Verpflichtung zur Zahlung von Sterbegeld ins Ausland
vor. Ab Inkrafttreten des Ubereinkommens ist daher § 313 Abs. 5 (jetzt Abs. 4)
Satz 3 RVO auf Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 Grundgesetz, auf
Staatsangehorige anderer Mitgliedsstaaten der IAO, welche die Verpflichtungen in dem Zweig Krankengeld iibernommen haben sowie auf Fluchtlinge und
Staatenlose nicht mehr anzuwenden.
In der Unfallversicherung ruht nach § 625 RVO die Leistung, wenn der
Berechtigte nicht Deutscher ist und sich aufierhalb des Geltungsbereichs des
Grundgesetzes aufhalt, wahrend nach Artikel 5 des Ubereinkommens 118 die
Unfallrente auch an Auslander ins Ausland zu zahlen ist. Ab Inkrafttreten des
Ubereinkommens durfte daher § 625 RVO auf Staatsangehorige anderer Mitgliedsstaaten der IAO, welche die Verpflichtungen in dem Zweig der Leistungen
bei Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten iibernommen haben sowie auf
Fluchtlinge und Staatenlose nicht mehr angewendet werden. Hierzu hat sich das
Bundessozialgericht in einer Entscheidung vom 23.2.1983 geaufiert37, das es
sich insoweit nicht um eine Staatenverpflichtung, sondern um mogliche lndividualanspriiche handelt.
Das Ubereinkommen 121 iiber Leistungen bei Arbeitsunfallen und Berufskrankheiten aus dem Jahre 1964 38 fiihrte zu einer Anderung des nationalen
Rechts (§ 616 RVO). Abfindungen bei Auslandsaufenthalten diirfen jetzt nur
noch mit Zustimmung der Betroffenen vorgenommen werden. Einige direkte
Anfragen des Sachverstandigenausschusses wurden spater offenbar zufriedenstellend beantwortet. Das Ubereinkommen hat bei weitem nicht die Bedeutung
erlangt wic dus Ubereinkommen 19, das wegen der hohen Zahl der Ratifizierungen noch immer in der Praxis der Unfallversicherungstrager und der Sozialgerichte eine grofie Rolle spielt.
Auch as Ubereinkommen 128 iiber Leistungen bei Invaliditat und Alter
und an Hinterbliebene aus dem Jahre 1967 39 fiihrte zu einer Anfrage wegen
Herabsetzungder Altersgrenze furschwere Arbeiten gemafi Artikel 15 Absatz 3
35. Bundestagsdrucksache V/4110 S. 60 und S. 22 des Schriftlichen Berichtes des Ausschusses
fiir Arbeit zu Drucksache V/4110 sowie Klotz a.a.O. S. 502.
36. Vgl. IAK 1969 Bericht III Teil 2 S. 114 engl. Fassung.
37. AZ 2 RU 74/81; abgedruckt in Die Berufsgenossenschaft 1983 S. 560.
38. Ubereinkommen vom 8.7.1964, Zustimmungsgesetz vom 29.10.1971 - BGB1 1971 II,
1169, in Kraft fiir die Bundesrepublik Deutschland am 1.3.1973.
39. Ubereinkommen vom 29.6.1967, Zustimmungsgesetz vom 21.8.1970 - BGBI 1970 II, 813,
in Kraft fiir die Bundesrepublik Deutschland am 15.1.1972.
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dieses Ubereinkommens. Die Bundesregierung beantwortete es seinerzeit mit
dem Hinweis auf die flexibele Altersgrenze fiir Schwerbehinderte.
Das Ubereinkommen 130 iiber arztliche Betreuung und Krankengeld aus
dem Jahre 1969 40 veranlafite den SachverstandigenausschuR im Wege einer direkten Anfrage zu erkunden, wie viele Personen von der Kostendampfung betroffen worden sind.

Ill
Die vorstehend erwahnten Beispiele machen deutlich, dafi die Kontrollorgane
der IAO und das Internationale Arbeitsamt selbst, die Gesetzgebung in der Bundesrepublik Deutschland aufmerksam beobachten und ihre Ubereinstimmung
mit den ratifizierten Ubereinkommen iiberwachen. Aber auch dann, wenn ein
Ubereinkommen nicht ratifiziert worden ist, bewirken die verfassungsmafSige
Pflicht zur Vorlage von Ubereinkommen an die gesetzgebenden Korperschaften 41 und die verfassungsmaSige Pflicht, dem Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes in angemessenen, vom Verwaltungsrat festzusetzenden Zeitabstanden iiber den Stand der Gesetzgebung und iiber die Praxis beziiglich der
Fragen zu berichten, die den Gegenstand des Ubereinkommens betreffen, einen
Druck in Richtung Ratifizierung, d.h. letztlich auf die Anpassung der nationalen Gesetzgebung, urn damit die Ratifizierung zu ermoglichen.
Die im Vergleich zu anderen IAO-Ubereinkommen allgemein und im Verhaltnis zur Bundesrepublik Deutschland relativ mafsVolle Kritik an der Durchfiihrung der Ubereinkommen zur sozialen Sicherung hat sicher mehrfache
Griinde: Fiir politisch motivierte Beschwerde- und Klageverfahren sind die Systeme der sozialen Sicherung zu kompliziert und daher wenig geeignet. Die politisch brisanteren Ubereinkommen zur Vereinigungsfreiheit (87) und Diskriminierungin BeschaftigungundBeruf (111) bestatigen dies. Vielleichtisteine weitere Ursache auch die Tatsache, dafi in dem Leitungsgremium der IAO, dem
Verwaltungsrat, in aller Regel Vertreter aus den Arbeitsministerien der Mitgliedslander sitzen, die nur ausnahmsweise — wie etwa in Osterreich und in der
Bundesrepublik Deutschland - fiir die soziale Sicherung in ihrem Lande zustandig sind. Auch von den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbanden sind in diesem dreigliedrigen Rat wenig Sachkundige aus dem Bereich der sozialen Sicherung. Dies fiihrt schon dazu, daf? die Probleme der sozialen Sicherheit im Verwaltungsrat nicht gerade Prioritat geniefien, was sich letztlich auf die Festlegung der Tagesordnungspunkte fiir die jahrliche Arbeitskonferenz und damit
auf die Auswahl der vorzubereitenden und von der Konferenz zu beschliefienden Ubereinkommen auswirkt. Auch die Vertreter der Entwicklungslander bevorzugen nicht gerade Themen der sozialen Sicherung, da die Sicherungssyste-

40. Ubereinkommen vom 25.6.1969, Zustimmungsgesetz vom 15.5.1974 - BGB1 1974 II, 705,
in Kraft fur die Bundesrepublik Deutschland am 8.8.1975.
41. Art. 19 Abs. 5 Buchst. b lAO-Verfassung.
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me bei ihnen meist unterentwickelt sind und sie uberdies den Fragen des Arbeitslebens selbst, vor allem der Beschaftigung, Vorrang einraumen. Die Entscheidungen des Verwaltungsrats, nichtratifizierte Ubereinkommen aus dem
Bereich der sozialen Sicherung fiir das Verfahren nach Art. 19 der Verfassung
vorzusehen, machen dies ebenfalls deutlich. So war das Ubereinkommen 102
im Jahre 1960, das Ubereinkommen 118 im Jahre 1976 Gegenstand einer solchen Uberprufung und erst im Jahre 1988 wird wieder ein Ubereinkommen der
sozialen Sicherheit (102) an der Reihe sein.
Soweit die Bundesrepublik Deutschland von dem Uberwachungsverfahren betroffen ist, beruht die doch im groEen und ganzen verhaltnismafsig geringfiigige
Kritik an der Durchfiihrung der IAO-Ubereinkommen zur sozialen Sicherung
nicht zuletzt darauf, daf? unser soziales Sicherungssystem weit ausgebaut ist,
weswegen es zu wenig Beanstandungen Anlal? gibt. Andererseits zeigen die vorstehend erwahnten Beispiele, dafi die haufig vertretene Auffassung, die IAOUbereinkommen hatten eben wegen unseres so weit entwickelten sozialen
Rechtsstaats fiir uns keinerlei Bedeutung, irrig ist. Dais' wir auch aus dem Bereich der sozialen Sicherheit IAO-Ubereinkommen nicht ratifizieren konnen,
diirfte dies zusatzlich belegen. 42
Wie ich eingangs erwahnt habe, befassen sich die nationalen Gerichte vorwiegend mit Ubereinkommen, die Individualrechte begriinden. Anders als das Berichtsverfahren der IAO werden die Gerichte allerdings nur nach Anrufung tatig und wenden — wie die Praxis zeigt — internationales Recht meist nur auf Vorbringen der Parteien des Verfahrens an. Solange Sozialrecht nur ausnahmsweise
Priifungsfach in der Juristischen Ausbildung ist, wird bei Juristen die Kenntnis
des noch spezielleren Internationalen Sozialrechts kaum erwartet werden konnen. Aber die Tendenz ist positiv! Dann wird auch der Uberwachung der Ubereinkommen durch die nationalen Gerichte eine grofiere Bedeutung zukommen. Andererseits darf nicht iibersehen werden, dafi gelegentlich sogar Ubereinkommen, die nur Staatenverpflichtungen begriinden, in einen Rechtsstreit
eingefuhrt werden und nichtratifizierte Ubereinkommen fur Entscheidungen
unserer hochsten Gerichte von Bedeutung sein konnen. 43
Zu einer wirksameren Uberwachung der Ubereinkommen im nationalen
Bereich tragen sicher auch die in letzter Zeit beinahe regelmafiig stattfindenden
Besuche von Ausschuftmitgliedern des zustandigen Ausschusses fiir Arbeit und
Sozialordnung des Deutschen Bundestages, aber auch der Richter des Bundessozialgerichts beim Internationalen Arbeitsamt in Genf bei. Denn solche Besuche fiihren doch zu einem besseren Verstandnis internationalen Rechts und internationaler Verfahren, hier insbesondere der Internationalen Arbeitsorganisation. Gelegentliche Anfragen einzelner Abgeordneter im Deutschen Bundes42. Vgl. z.B. das bislang nicht ratifizierte Ubereinkommen 157 iiber die Wahrung der Rechte in
der Sozialen Sicherheit, 1982.
43. Ubereinkommen 71 iiber die Altersrente der Schiffsleute; BSG vom 16.2.1984 BSGE 56,
157 ff.
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tag zur Ubereinstimmung nationalen Rechts mit IAO-Ubereinkommen verstarken das Interesse, aber auch das BewuiStsein fur die Bedeutung internationaler
Normen. Der Besuch des Bundesprasidenten bei der Internationalen Arbeitskonferenz 1986 wird hierzu beitragen.
Abschliefiend und zusammenfassend kann vielleicht folgendes festgestellt werden: Die Durchfiihrung der IAO-Ubereinkommen zu uberwachen ist zunachst
Aufgabe der IAO selbst. Sie hat hierfur mehrere Verfahren. Fur die IAO-Ubereinkommen, die soziale Sicherung betreffen, ist das Berichtsverfahren, das
nicht erst bei Anrufung wirksam wird, am bedeutendsten. Es iibt zwar keinerlei
Zwang aus: seine moralische Wirkung ist wie die der anderen Verfahren nicht
zu unterschatzen. Wiirde man die Wirksamkeit der Uberwachungsverfahren
bestreiten, ware die massive Kritik des Ostens, denen sich mit anderen Argumenten auch Entwicklungslander angeschlossen haben, aber auch die Sorge
westlicher Lander 'verurteilt' oder kritisiert zu werden, nicht verstandlich.
Die Rechtsprechung der nationalen Gerichte stellt zwar keine Uberwachung im Sinne der Uberwachungs- und Kontrollverfahren der IAO dar. Werden die Gerichte angerufen, dient ihre Rechtsprechung ebenfalls der Durchfiihrung ratifizierter Ubereinkommen. Im Bereich der sozialen Sicherung sind wegen der in den Ubereinkommen haufig vereinbarten Gleichbehandlungsklauseln Individualanspriiche (self executing) gegeniiber anderen Ubereinkommen,
die lediglich Staatenverpflichtungen vorsehen, relativ oft gegeben, so dafi die
nationale Rechtsprechung die Durchfiihrung der Ubereinkommen mit ihren Urteilen erzwingen kann.
Aber auch Legislative und Regierung sind bei der Gesetzgebung bestrebt,
den IAO-Ubereinkommen Rechnung zu tragen 44 , um einerseits die Ratifizierung von Ubereinkommen zu ermoglichen, andererseits aber auch Kritik an der
Durchfiihrung von Ubereinkommen zu vermeiden oder ihr doch abzuhelfen.
Zwar stellt die Zahl der Ratifizierungen von Ubereinkommen keinen Nachweis
fur die Giite eines Sozialstaates dar 45 ; andererseits notigt doch auch die Mitgliedschaft in einer derartigen Organisation, ihre Ziele und Spielregeln zu
beachten. Die Ubereinkommen und die Verfahren zu ihrer Uberwachung gehoren hierzu.

44. Vgl. z.B. Art. 2 Zustimmungsgesetz zum UK 102 a.a.O., der § 596 RVO a.F. als mit dem
Ubereinkommen nicht in Einklang stehend aufter Kraft setzte. Bei Beratungen des AFG sprach
der Bundesrat die Erwartung aus, dal? § 116 AFG von der Bundesanstalt fur Arbeit 'unter
Beachtung des Ubereinkommens 102' durchgefiihrt wiirde, (BT-Drucksache 276/69 Beschlufi
S. 3 Nr. 5). In der Sitzungam 1.2.82 (BR 427/1/81) erklarte er, die Berichterstattungder Regierung sei nicht mehr erforderlich, da die seit 1969 erstatteten Berichte gezeigt hatten, 'daE die
Bundesanstalt fur Arbeit § 116 AFG - Arbeitslosengeld bei Streik - unter Beachtung des Ubereinkommens 102 der Internationalen Arbeitsorganisation anwendet'.
45. Vgl. hierzu: Der Einflufi der Ubereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Internationales Arbeitsamt Genf. Erste Auflage 1977 S. 30.
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Zur Kodifikation des Sozialrechts —
insbesondere des Rechts der
gesetzlichen Rentenversicherung — in
der Bundesrepublik Deutschland

KARL HAUCK*

I
Das deutsche Sozialrecht stammt aus sehr unterschiedlichen rechts- und gesellschaftspolitischen Traditionen. Es spiegelt einerseits die historischen Ereignisse
der letzten hundert Jahre, andererseits die foderative Struktur unseres Staatswesens wider. Wahrend die klassischen Zweige der Sozialversicherung im Kaiserreich Ende des 19./Anfang des 20. Jahrhunderts gepragt wurden, haben die Sozial- und Jugendhilfe, die Knappschafts- und Arbeitslosenversicherung sowie
die Kriegsopferversorgung in der Weimarer Republik Gestalt gewonnen. Ausbildungs- und Arbeitsforderung sowie Kindergeld und Wohngeld sind Sozialleistungsbereiche, die erst nach dem 2. Weltkrieg konzipiert wurden. 1
Diese Entwicklung hat ihren Niederschlag in einer fast unubersehbaren
Zahl von Gesetzen und Verordnungen gefunden, deren Vielgestaltigkeit durch
eine starke Differenzierung der Sozialleistungen nach Art, Voraussetzungen
und Umfang erganzt wird. Im Zuge des Ausbaus unseres Sozialleistungssystems
nach dem 2. Weltkrieg hat dies sogar kasuistischen Charakter angenommen,
was zu einer volligen Uniibersichtlichkcit unserer Sozialrechtsordnung gefiihrt
hat. Ihr steht der Burger vielfach verstandnis- und hilflos gegeniiber, auf>erdem
belastet sie die Verwaltung, Rechtsprechung und Gesetzgebung bei der Rechts-

* Ministerialdirektor, Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Bonn, BRD.
l.Vgl. Erdmann, Die Entwicklung der Deutschcn Sozialgesetzgebung, 2. Aufl. 1957; Peters,
DieGeschichtedersozialen Versicherung, 2. Aufl. 197.?; Kohler/Zacher, Ein Jahrhundert Sozialversicherung, Bd. 6 der Schriftenreihe fur Internationales und Vergleichendes Sozialrecht 1980.
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anwendung, Rechtsfindung und Rechtsanderung. Rechtsfremdheit und Rechtsunsicherheit sind die Folge.
Der Ruf nach einer grundlegenden Vereinfachung und Kodifikation des
Sozialrechts wurde daher immer lauter. Die Vorarbeiten hierzu begannen im
Jahre 1970, als aufgrund eines Kabinettsbeschlusses vom 19-3-1970 eine Sachverstandigenkommission eingesetzt wurde, deren Aufgabe es war, der Bundesregierung Vorschlage zur Kodifikation des Sozialrechts in einem einheitlichen
Sozialgesetzbuch zu unterbreiten. Die Kodifikation sollte die Bereiche der Ausbildungs- und Arbeitsforderung, der Sozialversicherung und sozialen Entschadigung bei Gesundheitsschaden, des Kinder- und Wohngeldes sowie der Jugend- und Sozialhilfe umfassen. Inzwischen sind die Arbeiten der Sachverstandigenkommission abgeschlossen, die wegen des Umfangs und der Schwierigkeit
der Materie eine stufenweise Verwirklichung des Sozialgesetzbuchs und eine
Kodifikation ohne grundlegende Reform des Sozialrechts vorgeschlagen hat. 2

II
Vom Sozialgesetzbuch sind jetzt vier Teilgesetze in Kraft. Nach dem Allgemeinen Teil vom 11. Dezember 1975 (BGBl.I S. 3015), den Gemeinsamen Vorschriften fur die Sozialversicherung vom 23. Dezember 1976 (BGBl.I S. 3845)
und den beiden ersten Kapiteln des Zehnten Buches iiber das Verfahrens recht
und den Schutz der Sozialdaten vom 18. August 1980 (BGBl. IS. 1469/2218) ist
am 1. Juli 1983 auch das Dritte Kapitel des Zehnten Buches iiber die
Zusammenarbeit der Leistungstrager und ihre Beziehungen zu Dritten wirksam
geworden (BGBl. 1982 I S. 1450). Damit ist die erste Phase der Kodifizierung
des Sozialrechts, d. h. die Kodifizierung jener Vorschriften, die iibergreifenden
Charakter haben und mehr als einen Sozialleistungsbereich erfassen, abgeschlossen.
Nunmehr gilt es, Schritt fur Schritt mit dem gleichen Engagement, das bei
den bisherigen Teilen des Sozialgesetzbuchs festzustellen war, die Einordnung
des Rechts der einzelnen Sozialleistungsbereiche voranzutreiben. Es besteht zur
Zeit ein Zwischenzustand, der nicht befriedigen kann und der daher so kurz wie
moglich sein sollte. Das ubergreifende Recht steht bereits im Sozialgesetzbuch;
es ist teilweise in neuer Sprache abgefaKt und es ist, wie konnte es anders sein,
von unserer Zeit gepragt. Das konkrete Leistungsrecht, die Vorschriften iiber
Finanzierung und Organisation und der betroffene Personenkreis befinden sich
noch in den Einzelgesetzen, die zum Teil, wie die Reichsversicherungsordnung,
iiber 70 Jahre alt sind. Es ist fur den Burger, die Versicherungstrager und die
Gerichte nicht einfach, sich immer wieder mit der Zusammenfiigung des neuen
und alten Rechts beschaftigen zu mussen.

2. Vgl. hierzu Hauck/Haines, Kommentar zum Allgemeinen Teil des Sozialgesetzbuchs, Stand
1-7-1984, E 010 und F. 050.
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III
Gestiitzt auf die Arbeiten Sachverstandigenkommission fiir das Sozialgesetzbuch hat das Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung bereits umfangreiche Vorarbeiten fiir die Einordnung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung, Unfallversicherung und Rentenversicherung in das Sozialgesetzbuch
geleistet. Dabei ist man davon ausgegangen, daf? die parlamentarischen Gremien nicht den gesamten Regelungskomplex der Sozialversicherung zeitgleich
beraten und verabschieden konnen, weil dies zu einer Uberlastung der zustandigen Ausschiisse fiihren wiirde. Dies bedeutet, dafs nach dem derzeitigen Stand
der Uberlegungen die Einordnung des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung, der gesetzlichen Unfallversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung in gesonderten Gesetzgebungsakten erfolgen soil. Trotzdem oder gerade
deswegen wurde bei den Vorbereitungsarbeiten sorgfaltig darauf geachtet, dafs
der Regelungskomplex der Sozialversicherung bei der Kodifizierung insgesamt
sprachlich, terminologisch und systematisch aufeinander abgestimmt wird. 3
So wie die Dinge heute aussehen — ich meine den Stand der Vorbereitungsarbeiten und der politischen Diskussion — wird wohl mit der Einordnung des Rechts
der gesetzlichen Rentenversicherung in das Sozialgesetzbuch begonnen werden.
Diese Einordnung ist nicht nur eine formale Kodifikationsmafinahme, sondern
dient vor allem auch dazu, das sehr komplizierte und uniiberschaubare Rentenrecht zu vereinfachen. Hierauf hat die Bundesregierung bereits in ihrem Beschluft vom 13. Juli 1983 hingewiesen, in dem die Einordnung des Rentenrechts
in das Sozialgesetzbuch als eine Mafinahme gekennzeichnet wird, die — neben
anderen MafSnahmen — mit dem Ziel der Entbiirokratisierung und der Rechtsund Verwaltungsvereinfachung vordringlich verwirklicht werden soil. Nicht
zuletzt aus diesem Grund wird im Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung die Einordnung des Rechts der gezetzlichen Rentenversicherung in das Sozialgesetzbuch als eine wichtige Aufgabe der in den Haushaltsbegleitgesetzen
1983 und 1984 4 begonnenen Strukturreform angesehen, deren Ziel es ist, das
geltende Rentenrecht an die veranderten Verhaltnisse, insbesondere die veranderten okonomischen und demographischen Rahmenbedingungen, anzupassen.5

3. Vgl. hierzu Hauck, Die Kodifikation des Sozialrechts als Beitrag zur sozialen Sicherung,
Festschrift fiir Horst Peters 'Soziale Sicherung durch soziales Recht', 1975.
4. Vgl. Hauck/Biirsch, Die sozialrechtliche Gesetzgebung 1982 und 1983, Jahrbuch des Sozialrechts der Gegenwart Bd. 6 S. 21 ff.
5. Zur Strukturreform in der gesetzlichen Rentenversicherung vgl. Bliim, Hauck u. A., Arbeit
und Sozialpolitik Heft 9/10 1985; Hauck, Die Rentenversicherung imjahre 2000, DAngVers 1/
1986; Kolb, Strukturreform oder Strukturverbesserung des Rentenrechts, DRV 1/2 1986; Hoffmann/Genzke, Modellrechnungen iiber die langfristige finanzielle Enrwicklung der gesetzlichen
Rentenversicherung, DAngVers 9/85.
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IV
1. Die Ausgangslage, in der sich Bundesregierung und Gesetzgeber bei der Einordnung des Rentenrechts in das Sozialgesetzbuch befinden, ist einerseits die,
dafi das Rentenrecht in einer Vielzahl von Gesetzen — namlich in drei Hauptgesetzen und in zahlreichen Neben- und Sondergesetzen sowie in einer Reihe von
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften aufgesplittert ist. Eine Einmaligkeit im deutschen Recht diirfte es dabei wohl sein, dafs die Vorschriften der drei
Hauptgesetze, die gesondert die Rentenversicherung der Arbeiter, die Rentenversicherung der Angestellten und die knappschaftliche Rentenversicherung regeln, weitgehend wortgleich sind. Ist schon diese Rechtszersplitterung ein ausreichender Kodifikationsgrund, so kommt anderseits hinzu, daf? sowohl sie als
auch die zahlreichen Novellierungen, die das Rentenrecht im Laufe seiner fast
hundertjahrigen Geschichte erfahren hat, dazu gefiihrt haben, daf? seine Systematik von einer fast uniibersehbaren Regelungskasuistik uberlagert worden ist.
All dies hat zur Folge, dafi die Burger dem Rentenrecht zu einem grofiten Teil
mit volligem Unverstandnis gegenuberstehen, was im Laufe der Zeit zwangslaufig in Mifstrauen gegen die Versicherungstrager und Gerichte, gegen die Regierung und den Gesetzgeber und letzten Endes gegen die Institution 'Rentenversicherung' selbst umschlagen muf?.
2. Bei der Frage, wie das Rentenrecht gesetzestechnisch kodifiziert werden soil,
ist zunachst zu entscheiden, in welchem Umfang das geltende Recht in die Kodifikation einbezogen werden soil. Grundsatzlich enthalt das Rentenrecht Regelungskomplexe, die ihrem Inhalt nach auf Dauer angelegt sind und in ihrem
personlichen Geltungsbereich generellen Charakter haben; diese gehoren in das
Sozialgesetzbuch. Es gibt aber auch Regelungskomplexe, die ausschliefslich
oder iiberwiegend der Bewaltigung von Vergangenheitsproblemen dienen oder
lediglich fur spezifische Personenkreise von Bedeutung sind. Besonders signifikante Beispiele hierfiir sind das Fremdrentenrecht und das Recht zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversicherung. In
Ubereinstimmung mit dem Votum der Sachverstandigenkommission fur das
Sozialgesetzbuch sollen diese Rechtsbereiche nach den derzeitigen Uberlegungen im Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung aus der Kodifikation
ausgeklammert werden, weil sie zum groftten Teil auslaufendes Recht enthalten
und auf jeden Fall eine transparente Einordnung des Rentenrechts in das Sozialgesetzbuch aufierordentlich erschweren, wenn nicht gar unmoglich machen
wiirden.
3. Das danach fiir die Kodifikation in Betracht kommende Recht enthalt seinerseits wiederum Regelungen, die Tatbestande in Vergangenheit und Zukunft betreffen und Regelungen, die ausschliefilich fiir Tatbestande in der Vergangenheit von Bedeutung sind. Zu den letzteren gehort insbesondere das gesamte
Ubergangsrecht wie z. B. die Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze. Obwohl dieses Ubergangsrecht noch Jahrzehnte Bedeutung haben kann, sollte es
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im Interesse der Einfachheit und Transparenz als letztlich auslaufendes Recht
nicht in das Haupt- und Dauerrecht aufgenommen werden. Es sollte vielmehr
Gegenstand eines besonderen Einfiihrungsgesetzes sein, das fiir den Bereich der
gesetzlichen Rentenversicherung das Sozialgesetzbuch erganzt und gleichzeitig
die zahlreichen, oft sehr komplizierten Ubergangsregelungen neu ordnet. In seinen Vorbereitungsarbeiten geht das Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung von dieser Konzeption aus.
Allerdings gibt es aufserhalb des Ubergangsrechts Regelungen, die zwar
auch nur Tatbestande in der Vergangenheit betreffen, die aber im Bewufitsein
der Versicherten und Rentner einen so festen Platz haben, daf? es auf Unverstandnis, ja sogar Mifstrauen stofien konnte, wenn diese Regelungen sich nicht
im Hauptrecht wiederfinden wiirden. Ich meine damit z. B. die Ersatzzeitenregelung, insbesondere die rentenrechtliche Berucksichtigung von Zeiten des Militardienstes und der Kriegsgefangenschaft. Die oben vorgeschlagene Konzeption von Hauptgesetz und Einfiihrungsgesetz sollte daher nur ein Grundsatz
sein, von dem aus Griinden der rechtlichen und sozialen Transparenz abgewichen werden kann.
4. Was die Kodifikation des Hauptrechts angeht, so gibt es eine Reihe von mehr
oder minder bindenden Vorgaben. Die Sachverstandigenkommission fiir das
Sozialgesetzbuch und die Bundesregierung haben fiir die Einordnung der einzelnen Sozialleistungsbereiche in das Sozialgesetzbuch eine Gliederungdes Sozialgesetzbuchs nach 'Buchern' und fiir die Einordnung der Sozialversicherung das
Vierte Buch mit den Kapiteln Gemeinsame Vorschriften, Krankenversicherung,
Unfallversicherung und Rentenversicherung festgelegt. Fiir die einzelnen Leistungsbereiche gibt es jeweils ein einheitliches Gliederungsschema, namlich die
Regelungen iiber den Personenkreis, die Leistungen, die Aufbringung der Mittel
und die Organisation, und zwar moglichst in dieser Reihenfolge.6 Bei den bisherigen Vorarbeiten haben sich keine durchgreifenden Gesichtspunkte ergeben,
die Veranlassung geben konnten, von diesen Vorgaben abzuweichen.
Fiir die Rentenversicherung ist hiernach das Vierte Kapitel des Vierten Buches
des Sozialgesetzbuchs vorgesehen. Entsprechend dem das Sozialgezetzbuch
pragenden Grundsatz, Gemeinsamkeiten des Sozialrechts nach Moglichkeit
auch gemeinsam zu regeln, sollen dabei die Rentenversicherung der Arbeiter,
die Rentenversicherung der Angestellten und die knappschaftliche Rentenversicherung, soweit sie — wie z. B. im Leistungsrecht — ubereinstimmende Vorschriften haben, nur einmal geregelt werden. Soweit Unterschiede von der Sache her
geboten sind, wie z. B. im Personenkreis, in der Organisation, teilweise auch in
der Finanzierung und bei der knappschaftlichen Rentenversicherung auch teilweise hinsichtlich der Leistungen, sollen diese im Rahmen des Vierten Kapitels
der Vierten Buches des Sozialgesetzbuchs gesondert geregelt werden, wobei die
Frage, ob dies in einem besonderen Abschnitt, Unterabschnitt oder Titel geschehen soil, m. E. verhandlungsfahig bleiben sollte. Dies gilt vor allem auch fiir die
6. Vgl. im einzelnen Hauck/Haines, a.a.O., E 050 S. 13 ff.
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Altershilfe fiir Landwirte, die zwar nach der Konzeption des Sozialgesetzbuchs
ein Teil der gesetzlichen Rentenversicherung ist, jedoch nicht nur starke rechtliche, sondern auch strukturelle Unterschiede zu den iibrigen Zweigen der Rentenversicherung aufweist. Die Kodifizierung des Rentenrechts im geplanten Sinne kann demnach nicht als ein Mittel zur Zentralisierung der Rentenversicherung oder gar zur Einheitsversicherung mifideutet oder mifsbraucht werden.
5. Die Sachverstandigenkommission fiir das Sozialgesetzbuch hat die Kodifikation des Sozialrechts mit einer 'begrenzten Sachreform' verbunden, ohne diesen
Begriff naher zu definieren. Bundesregierung und Gesetzgeber sind bei ihren
bisherigen Arbeiten hiervon ausgegangen, wobei die Frage einer restriktiven
oder extensiven Interpretation dieses Begriffs allenfalls am Rande eine Rolle
spielte. Diese Frage diirfte sich neuerdings iiberhaupt nicht mehr stellen, denn
nach den bisherigen Verlautbarungen der Bundesregierung sollen mit der Einordnung des Rentenrechts in das Sozialgesetzbuch weitere Schritte zur Strukturreform der gesetzlichen Rentenversicherung getan werden. Es sollen also
Mafinahmen mit dem Ziel getroffen werden, die Leistungs- und Finanzierungsstrukturen der gesetzlichen Rentenversicherung an die veranderten okonomischen und demographischen Rahmenbedingungen anzupassen. Gedacht ist
hierbei in erster Linie an
- die Ausgestaltung des Grundsatzes der gleichgewichtigen Entwicklung
von Renten und verfiigbaren Arbeitnehmerverdiensten,
- die Neuorientierung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung, und
- die Neuregelung der Anrechnung und Bewertung der beitragslosen und
beitragsgeminderten Zeiten.
Zumindest die zuletzt genannte MafSnahme wird durch die Kodifizierung des
Rentenrechts wesentlich erleichtert, wenn nicht gar erst ermoglicht, was den
engen Zusammenhang zwischen der Einordnung des Rentenrechts in das Sozialgesetzbuch und der Strukturreform in der gesetzlichen Rentenversicherung
verdeutlicht.

V
Diese generelien Aspekte der Kodifizierung des Rentenrechts mochte ich noch ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - um Uberlegungen erganzen, die im
Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung auf Fachebene zu einigen
wichtigen Einzelfragen des Personenkreises, der Leistungen und der Finanzierung angestellt werden.
1. In alien drei Zweigen der Sozialversicherung ist von dem erfafiten Personenkreis der weitaus groSte Teil kraft Gesetzes versichert und identisch. Fiir ihn
ware eine Regelung 'vor der Klammer', also in den Gemeinsamen Vorschriften
fiir die Sozialversicherung, rechtstechnisch durchaus moglich. Schwierigkeiten
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ergaben sich allerdings z. B. bei den freiwillig Versicherten, bei Selbstandigen,
Schiilern und Studenten, um nur einige Personengruppen zu nennen, deren Versicherungsverhaltnis in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung unterschiedlich geregelt ist, wobei die Gemeinsamkeiten in der Renten- und Krankenversicherung grower sind als im Verhaltnis dieser beiden Versicherungszweige zur Unfallversicherung. Die bisherigen Vorarbeiten haben gezeigt, daf> eine
Regelung des versicherten Personenkreise in den Gemeinsamen Vorschriften
wegen der vielen Besonderheiten der einzelnen Versicherungszweige nur zu Lasten der Verstandlichkeit moglich ware, also das Gegenteil dessen bewirken wiirde, was mit dem Sozialgesetzbuch bezweckt wird. Daher soil es grundsatzlich
beim geltenden Recht bleiben, d. h. der Personenkreis — von einigen gemeinsamen Grundsatzen abgesehen — in den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung
gesondert geregelt werden.
2. Fur die Rentenberechnung wird an den Prinzipien der Rentenreform 1957
festgehalten, d. h. die Renten sollen auch kiinftig individuell nach den vorher
erbrachten Beitragen berechnet werden. Aus Griinden der Verwaltungsvereinfachung wird jedoch fur die Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten und die knappschaftliche Rentenversicherung eine einheitliche Rentenberechnung vorgeschlagen, und zwar nicht nur fur Beitragszeiten, sondern auch
fur beitragslose Zeiten. Dabei entfallen die etwas hoheren Werte in der knappschaftlichen Rentenversicherung fiir das Durchschnittsentgelt und die allgemeine Bemessungsgrundlage, wobei jedoch sichergestellt ist, dafi die Rentenberechnung zu den gleichen Ergebnissen wie bisher fiihrt. Die Berechnung ist auf die
Ermittlung von Werteinheiten abgestellt, wie sie bereits der Praxis der Rentenversicherungstrager und den Rentenauskiinften zugrundeliegt.
3. Aus Griinden grofierer Beitragsgerechtigkeit und zur Vermeidung von Zufallsergebnissen, die durch die derzeitigen Anrechnungsvoraussetzungen bedingt sind, sollen die Anrechnung und Bewertung beitragsloser und beitragsgeminderter Zeiten neu geregelt werden. Die bisherigen Vorarbeiten gehen dabei
von folgenden Grundsatzen aus:
— die derzeitigen Anrechnungsvoraussetzungen, insbesondere die Halbbelegung, sollen entfallen,
— die tatbestandlich gegebenen Ersatz-, Ausfall- und Zurechnungszeiten sollen in vollem Umfang Angerechnet werden,
— die Bewertung der Zeiten soil sich nach dem Verhaltnis richten, in dem
die tatsachliche Beitragsleistung zur moglichen Beitragsleistung steht, wobei
die Ersatz-, Ausfall- und Zurechnungszeiten selbst in diesen Zeitraum nicht
eingerechnet werden,
— freiwillige Beitrage und Pflichtbeitrage sollen gleichbehandelt werden.
Dieser Neuregelungsvorschlag starkt nicht nur das Prinzip der Beitragsbezogenheit der Renten, sondern auch die Solidargemeinschaft in der gesetzlichen
Rentenversicherung, weil jene, die aus der Solidargemeinschaft austreten, gegeniiber den Versicherten, die durch laufende Beitragszahlung den Generationen447
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vertrag funktionsfahig erhalten, Nachteile bei der Bewertung der beitragslosen
und beitragsgeminderten Zeiten in Kauf nehmen miissen.
4. Zur Kontretisierung des gesetzlich bereits festgelegten Grundsatzes der
gleichgewichtigen Entwicklung von Renten und verfiigbaren Arbeitnehmerverdiensten, die bis Mitte 1988 in etwa durch den Krankenversicherungsbeitrag
der Rentner sichergestellt ist, soil die Fortschreibung der allgemeinen Bemessungsgrundlage geandert werden. Diese soil sich kiinftig nicht mehr allein nach
der Entgeltentwicklung richten, vielmehr soil erstmalig auch die Entwicklung
der Beitragssatze fur die Beitrage zur Rentenversicherung und zur Bundesanstalt fur Arbeit beriicksichtigt werden. Dadurch soil ausgeschlossen werden,
daft bei steigenden Sozialabgaben die Renten und Rentenanwartschaften starker steigen als das durch die Sozialabgaben belastete verfugbare Arbeitnehmereinkommen. Ob dieser Vorschlag hinsichtlich der Steuerbelastung durch eine
steuerrechtliche Regelung flankiert werden soil oder raulS, wird diskutiert; dabei ist auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur unterschiedlichen
steuerlichen Behandlung von Pensionen und Renten aus dem Jahre 1980 zu
beachten.
5. Der Bundeszuschuf? zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten ist seit 1957 wegen seiner Anbindung an die Lohnentwicklung im Verhaltnis
zu den starker gestiegenen Rentenausgaben von rd. 32% auf rd. 18% zuriickgegangen. Diese Entwicklung wirkt sich zu Lasten der Beitragszahler und Rentner
aus. Will man die Belastung der Beitragszahler in Grenzen halten und Weiterhin
ein angemessenes Rentenniveau sicherstellen, mufS zumindest die Fortschreibung des Bundeszuschusses geandert werden. Hierzu wird vorgeschlagen, den
Bundeszuschufs in Zukunft nicht mehr an der Lohnentwicklung, sondern an der
Entwicklung der Rentenausgaben und an der Entwicklung des Beitragssatzes zu
orientieren. Dadurchw wiirde gewahrleistet, dafi der prozentuale Anteil des
Bundes an der Finanzierung der Rentenausgaben zumindest erhalten bleibt und
sich entsprechend dem Finanzierungsanteil der Beitragszahler entwickelt. Bedingt die demographische Entwicklung eine Anhebung des Beitragssatzes, hat
dies gleichzeitig eine Anhebung des Bundeszuschusses zur Folge.
Aufier einer Anderung des Fortschreibungsmodus fur den Bundeszuschufs
wird auch eine absolute Anhebung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten diskutiert. MafSgebender Gesichtspunkt
hierfur soil der Ausgleich fur Aufwendungen der Rentenversicherungstrager
aufgrund sog. versicherungsfremder Aufgaben sein. Die Auffassungen, was versicherungsfremde Aufgaben sind, gehen weit auseinander; die Schatzungen bewegen sich zwischen etwa 20 und 40% der Rentenausgaben. Daher wird man
nicht fehlgehen, wenn man feststellt, dall die Diskussion, der auch ein Koalitionsbeschluft aus dem Jahre 1983 zugrundeliegt, nur politisch entschieden
werden kann, wobei die Haushaltslage des Bundes eine bedeutsame Rolle spielen wird.
Die Ausfiihrungen zeigen, dafs die Vorbereitungsarbeiten fur die Einordnung
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der gesetzlichen Rentenversicherung in das Sozialgesetzbuch weit vorangeschritten sind und daf? hierfiir bereits klare Vorstellungen bestehen. Die Einordnung wird das Rentenrecht stark vereinfachen. Allein die Tatsache, dafs fiir das
Hauptrecht weniger als 300 Paragraphen benotigt werden, zeigt den gewaltigen
Fortschritt an Transparenz gegeniiber dem geltenden Recht. Rund 1000 Vorschriften konnen entfallen, ganz abgesehen von den inhaltlichen, begrifflichen
und sprachlichen Vereinfachungen. Es bleibt zu hoffen, daft Bundesregierung
und Gesetzgeber in der nachsten Legislaturperiode diesen sicherlich sehr umfangreichen und schwierigen Komplex ziigig beraten und verabschieden werden.
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Het Informatieprobleem in de Sociale
Zekerheid

JEF VAN LANGENDONCK*

Inleiding
Veldkamp zal wellicht het meest de geschiedenis ingaan als degene die het voorstel heeft geformuleerd van een 'sociale supermarkt' (of in goed Nederlands:
sociale supermarket). In zijn 'Broodnodig, een serie sociaal-politieke verkenningen' noemde hij deze sociale supermarkt een bittere noodzaak, niet zomaar een
wensdroom. Hij wees hierbij op de geweldige revolutie die de distributie heeft
doorgemaakt en nog steeds doormaakt, om de consument zo doelmatig mogelijk te kunnen bedienen.
Hij schreef hierbij': 'Moeten wij, zo heb ik mij afgevraagd, in het kader van
onze totale maatschappelijke en stedebouwkundige planning niet toe naar de
sociale supermarket? Een gemeenschapscentrum in iedere gemeente van enige
omvang en voor de kleinere gemeenten wellicht in een centrumgemeente, waar
de mensen terecht kunnen voor al hun menselijke zorgen; waar de overheid gelegenheid biedt voor het vervullen van noodzakelijke formaliteiten bij huwelijk,
geboorte, overlijden, voor identiteitspapieren e.d., waar men terecht kan voor
zijn belastingszaken; waar men terecht kan voor zijn sociale zekerheid in al haar
vormen met inbegrip van de bijstand; waar men terecht kan voor zaken van
arbeidsbescherming, arbeidsbemiddeling en wat daarmede samenhangt; waar
ook de G.G.D. gehuisvest is, voor zover het om het directe contact met de mensen gaat; waar men de maatschappelijke gezondheidsorganisaties kan vinden;
waar men — waarom eigenlijk ook niet — geestelijke raadslieden en maatschappelijke werkers kan vinden. Dit alles met goedc informatrices, die de mensen
naar de juiste functionarissen verwijzen, en last but not least, een algemeen
klachtenbureau, zo men wil de 'ombudsman', gericht naar de overheid en maatschappij.'
* Instituut voor Sociaal Recht, Katholieke Universiteit Leuven, I.euven, Belgie.
1. G.M.J. Veldkamp, Broodnodig, een serie sociaal-politieke verkenningen, N. Samson, Alphen
a.d. Rijn, 1970, biz. 144.
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In deze bijdrage wil ik ingaan op een essentieel aspekt van deze problematiek, dat mij en mijn medewerkers in het Instituut voor Sociaal Recht — en voor
zover ik weet ook de jubilaris - zeer ter harte gaat: de informatieverstrekking.

1
a

Principiele aspecten van recht op informatie
Recht op informatie

Het recht op informatie is inherent aan de aard zelf van de rechtstaat, zijnde een
staat waarin de verhoudingen tussen de burgers onderling en tussen de burgers
en de overheid geregeld worden door het recht in plaats van door geweld of
machtsverhoudingen. Om een dergelijke rechtstaat te realiseren moeten een
aantal delicate mechanismen tot stand gebracht worden, die betrekking hebben
op de totstandkoming van het recht, de uitoefening ervan en de controle hierop. 2 Dit zijn wat wij noemen onze 'democratische' instellingen, gebaseerd op
het principe van de scheiding van de machten.
Het recht op informatie is het onontbeerlijke cement van deze hele constructie. Als de burger niet het recht heeft de rechtsregels te kennen waarvan hij
kan genieten of waaraan hij onderworpen is, is het zinloos er over te waken dat
deze regels op democratische wijze tot stand komen, en volgens een behoorlijke
ordening uitgeoefend en gecontroleerd worden. 3
In een oude, liberalistische opvatting zou men dit recht op informatie kunnen herleiden tot een louter negatief verbod van elke vorm van verhindering van
de toegang tot informatie. Maar precies op dit punt is het meer evident dan voor
welk ander punt ook, dat het recht op informatie slechts bestaat wanneer ook de
nodige positieve maatregelen genomen zijn om er voor te zorgen dat deze informatie in het bereik van iedereen komt. 4 Dit recht bestaat niet wanneer het niet
gerealiseerd wordt.
Tussen de burger en zijn informatie over het recht staan meer dan alleen
sociaal-economische barrieres, die hij door persoonlijke inspanningen kan
overwinnen: deze barrieres zijn ook van psychologische, culturele en tijd-ruimtelijke aard, zodat de individuele burger in vele gevallen de competentie of de
mogelijkheid mist om eraan te verhelpen.5 De overheid dient dus noodzakelijke

2. F. Dumon, 'Over de rechtsstaat', Rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van het
Hof van Cassatie op 3 sept. 1979, in: R.W., 1979-80, k. 273 e.v.
3. C.J.M. Schuyt, Tussen macht en moraal - over de plaats van het recht in verzorgingsstaat
en demokratie, Samsom, Alphen a.d. Rijn, 1983.
4. M. Cappelletti, J. Gordley, E. Johnson, Toward equal justice. A comparative study of legal
aid in modern societies, Dobbs Ferry, New York, 1975, biz. 28-31.
5. Zie hierover: Vlaams Rechtsgenootschap, Voorhereidende teksten op het inieruniversitair
rechtscongres van 12 en 13 maart 1976, l.euven, VRG, 1976; J. van den Heuvel, 'Recht voor
alien. Preadvies voor het congres van het Verbond der Belgische advokaten', in: R.W., 1972-73,
k. 385-395; M. Storme, De leemten in de Belgische rechtshulp. Openingsrede op de Open Partijdag van IPOVO-CVP te Waregem, 17.6.1978.
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maatregelen te treffen om de inforrhatie over het recht daadwerkelijk in het bereik van de burgers te brengen.
Wanneer men ziet welke enorme inspanningen, met grote inzet van openbare middelen, worden gedaan om een behoorlijke organisatie te garanderen
van de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht (men denke aan de
organisatie van verkiezingen, de huisvesting en organisatie van al de verschillende staatsorganen, de aanwerving van honderdduizenden ambtenaren, de precieze reglementering van de benoemingen, de bevoegdheid en de werkingsvoorwaarden van al deze instellingen, enz....), dan kan het slechts verwondering
wekken dat voor het sluitstuk van de organisatie van de rechtstaat, nl. het recht
op informatie, zo weinig middelen ter beschikking worden gesteld.
Zulk recht op informatie is voor het eerst duidelijk erkend in de Duitse
Bondsrepubliek, waar de paragrafen 13, 14 en 15 van boek I van het 'Sozialgesetzbuch' (in voege sinds 1 januari 1976) een algemeen recht op informatie en
voorlichting voor de sociaal verzekerden instellen.
Deze drie paragrafen bevatten drie verschillende rechten, die aangeduid
worden met de Duitse termen 'Aufklarung', 'Beratung' en 'Auskunft'. Met
'Aufklarung' wordt algemene informatie bedoeld, die door de instellingen verschaft wordt aan het publiek. 'Beratung' stemt meer overeen met wat wij advies
of bijstand zouden noemen: het gaat erom de betrokken rechthebbende inzicht
te verschaffen in de stand van zijn dossier en in de toepasselijke rechtsregels, en
hem voor te lichten over wat hij moet doen om zijn doel te bereiken, en welke
gevolgen bepaalde handelingen of nalatigheden voor hem kunnen hebben.
'Auskunft' wordt gedefinieerd als op het individueel geval toegespitste informatie, die erop gericht is het individu in het labyrint van de sociale administratie
wegwijs te maken. 6
Het Franse rechtsbestel kent geen algemene afdwingbare informatieplicht
van de overheid ten overstaan van de burgers in sociale zekerheidsrechtelijke
materies. Voor zover ons bekend werd enkel met betrekking tot de sociale voorzieningen in het kader van de jeugdbescherming dergelijke plicht uitdrukkelijk
in de wet ingeschreven (Zie artikel 55 van de Code de la famille et de l'aide
sociale.), en dan nog slechts sinds 1984 (Het in voorgeciteerde artikel 55 werd in
zijn huidige versie ingevoerd door de wet nr. 84-422 van 6 juni 1984 (J.O., 7 juni
1984, 1762).). Weliswaar waarborgt de wet nr. 78-753 van 17 juli 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratief, social et fiscal, zoals gewijzigd bij wet nr. 79-587 van 11 juli 1979, voor eenieder principieel het recht
om, op aanvraag, toegang te hebben tot de administratieve documenten (Voor
een definitie van dit begrip, zie artikel 1, al.2 van de wet van 6 juni 1984.) 'de
caractere non nominatif, en vestigt dezelfde wet voor eenieder een inkijkrecht
van nominatieve documenten, medische dossiers uitgezonderd, die op zijn of
haar persoon betrekking hebben. Bovendien bevat de wet een element van actieve openbaarheid, door een regelmatige bekendmaking te garanderen van richt6. Burdensky, von Maydell, Sehellhorn, Kommentar turn Sozialgesetzbucb Allgemeiner
Luchterhand, Neuwicd, Darmstadt.

Teil,
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lijnen, instructies, omzendbrieven, nota's en ministeriele antwoorden die een
interpretatie van het positieve recht of een beschrijving van de administratieve
procedures behelzen. Volgens het rapport van de 'mediateur' (ombudsman)
volstaat dit echter niet om de burgers een werkelijk recht op informatie te geven. 7
In landen als Nederland en Groot-Brittannie is evenmin een wettelijk recht
op informatie uitdrukkelijk erkend. In de rechtspraak vindt men er echter vormen van sanctionering van nalatigheid aan de kant van de uitvoeringsorganen
in het verstrekken van voldoende voorlichting voor de verzekerden. 8
In Belgie heeft de wet van 29 juni 1981 'houdende de algemene beginselen
van de sociale zekerheid voor de werknemers' wel in zijn artikel 17 de instellingen van de sociale zekerheid de verplichting opgelegd om 'maatregelen van organisatorische aard' te treffen om de voorlichting te waarborgen 'waarop de
verzekerden recht hebben', maar een algemene informatieplicht voor de organen van de sociale zekerheid is daar toch niet te vinden. Daarbij moet men dan
nog in acht nemen dat bedoelde wetsbepaling nooit officieel in voege is getreden. Ook in Belgie moet de rechthebbende zich vergenoegen met rechterlijke
uitspraken, die uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur de verplichting afleiden voor de uitvoeringsorganen om de verzekerden informatie en bijstand te verstrekken.9

b

Passieve en actieve informatie

Ten aanzien van het recht op informatie kan men niet volstaan met het formuleren van een wederzijdse zorgvuldigheidsplicht tussen de burger en de overheid,
die er zou in bestaan dat de overheid alle redelijke en noodzakelijke maatregelen
moet treffen om de informatie over rechten en plichten ter beschikking van de
burgers te stellen, en dat anderzijds de burger zelf 'als een goed huisvader' de
nodige zorg aan de dag moet leggen om zich van zijn rechten en verplichtingen
op de hoogte te stellen (zie heersende rechtspraak). 10
Tussen de burgers en de overheid heerst in deze materie (zoals in andere)
een ongelijke verbouding. De overheid is de maker van de regels en hun behoeder, en heeft dus een geprivilegieerde positie t.a.v. de kennis en de interpretatie
van deze regels. De burger is het subject van deze regelingen, en kan niet geacht
worden enige bijzondere competentie te bezitten om ze te kennen of te begrijpen. Bovendien beschikt de overheid over een uitgebreid administratief apparaat, bezet met specialisten voor alle mogelijke materies, terwijl de burger in zijn
7. Sixieme rapport du mediateur an president de la republique et au parlement, Parijs, 1978,
biz. 71.
8. M. Partington, Claim in time, London, Frances Pinter, 1978; A.I. Ogus, E.M. Bahrendt, The
Law of Social Security, London, Butterworths, 1982, biz. 568 e.v.; H. Calvert, Social Security
Law, London, Sweet & Maxwell, 1978, biz. 44-45.
9. Klassiek is: Arbeidshof Antwerpen, afd. Hasselt, 2 |uli 1977, J.T.T., 1977, biz. 311-312.
10. J. van Langendonck, 'De administratieve struikelstenen', in: Raakvlakken, tussen sociale
zekerheid en andere rechtstakken, dl. II, Brussel, l.arcier, biz. 9-44.
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eentje geconfronteerd wordt met het geheel van de overheidsregelingen op alle
mogelijke gebieden, waarin hij bezwaarlijk een volledigen gedetailleerd inzicht
kan krijgen.
Het is dus duidelijk dat de informatieplicht van de overheid groter moet
zijn dan de zorgvuldigheidsplicht (waarvan wij het bestaan niet ontkennen) van
de burger. De overheid moet de burger meer dan halfweg tegemoetkomen in
zijn streven om zijn rechten te realiseren en zijn verplichtingen te vervullen. Dit
houdt in dat de overheid niet kan volstaan met een passief ter beschikking stellen van informatie, door het toegankelijk maken van de bronnen van informatie, maar dat zij integendeel de verplichting heeft actief op te treden om de gevallen op te sporen van burgers die onwetend zijn over hun rechten en verplichtingen, en om deze burgers de nodige begeleiding te geven waardoor zij in een betere juridische en administratieve toestand kunnen worden gebracht. Een dergelijke actieve begeleidingsplicht is nu reeds in zekere mate door de Belgische wetgeving en rechtspraak aanvaard, en wordt in sommige buitenlandse stelsels
meer expliciet erkend.

c

Informatierecht

van de zwakste groepen

Ten aanzien van de informatie over het recht (zowel sociaal recht als ander
recht) zijn de burgers niet gelijk. Meer bepaald de competentie van de burgers
om met rechtsregelen om te springen, om hun belangen te verdedigen en om
informatie in te winnen over hun zaken ligt zeer verschillend tussen verschillende bevolkingsgroepen en verschillende categorieen van personen. 11
Het burgerrechtelijk ideaal van de 'goede huisvader' is gericht op de doorsnee-burger, die voortdurend van een 'normale' voorzichtigheid en voorzorg
getuigt. Meer bepaald voor het recht op informatie gaat dergelijk concept niet
op. In de eerste plaats zijn de grote bevolkingsgroepen door hun lage onderwijsgraad niet in staat om op een normale wijze de inhoud van wetten en
reglementen te begrijpen. Er mag veilig gesteld worden dat dit het geval is voor
een ruime meerderheid van de bevolking. Bovendien zijn er in de bevolking ruime groepen van mensen met laag cultured niveau, voor wie iedere vorm van
textuele informatie uiteraard onvoldoende is om tot een goed begrip van hun
rechten en verplichtingen te komen. Dan spreken wij nog niet over de werkelijke
analfabeten, noch over de talrijke vreemdelingen die op dit punt voor een ernstige taalbarriere zijn geplaatst. Verder moet men nog denken aan zintuigelijk gehandicapten, mentaal gehandicapten, hoogbejaarden, en tevens ook aan kinderen en andere groepen voor wie de informatie uiteraard via begeleiding moet
gebeuren. Daarbij moet tevens nog gedacht worden aan personen in instellingen, die van de buitenwereld afgezonderd zijn en in hun normale contactname
met de informatiebronnen gehinderd zijn (ziekenhuizen, bejaardentehuizen,
M.P.I.'s, gevangenissen, en dergelijke).
11. J. Breda, Rechtshulp voor marginalen, Brussel, Diensten van de Eerste Minister, Programmatie van het wetenschapsbeleid, 1981, nr. 27.
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Om reeel te zijn moet het recht op informatie gerealiseerd worden precies
ten aanzien van de zwakste groepen. In deze materie moet duidelijk aan positieve discriminatie worden gedaan. Door hun sociaal-culturele of sociaal-economische zwakke positie hebben deze groepen recht op een grotere inspanning
vanwege de staat om tot informatie over hun rechtstoestand te komen. Uiteraard kan nooit gegarandeerd worden dat enig systeem voldoende zou zijn om
alle rechtsonderhorigen behoorlijke en voldoende informatie over hun rechten
en plichten te verschaffen, maar dit mag geen excuus zijn om de informatieverschaffing alleen op de doorsnee-burger te richten. Wanneer geen adekwate
maatregelen worden getroffen om informatie te verstrekken aan de zwakste
groepen, is geen werkelijk recht op informatie aanwezig.

d

Rechtsmiddelen

Het recht op informatie is een recht op recht. Uiteraard is het niet mogelijk in
alle gevallen tot een sluitende en voldoende informatie van alle rechtssubjecten
te komen. Daarom moet een behoorlijke remediering voorzien zijn voor de gevallen waarin de informatie te kort schiet; hetzij dat informatie ontbrak of onvolledig was, hetzij dat de informatie op misleidende wijze werd gegeven of
door het subject verkeerd werd begrepen.
De burgerrechtelijke schadevergoeding, te eisen voor de burgerlijke rechtbank, komt hier nauwelijks in aanmerking. De procedure duurt te lang, is te
kostbaar, en vereist op haar beurt een te hoge mate aan competentie en informatie over het recht, om voor de betrokkenen een werkelijke bron van rechtsherstel uit te maken. Indien men het recht op informatie een werkelijke inhoud wil
geven, is vereist dat voor de gevallen van gebrekkige informatie snelle, soepele,
en nuttige remedies voorhanden zijn.12
Concreet betekent dit dat, bij gebrek aan volledige informatieverstrekking
over een recht op prestatie, voorlopige betalingen bij wijze van voorschot kunnen worden toegekend binnen de perken van wat al geweten is. Het betekent
ook dat prestaties op soepele wijze moeten worden kunnen toegekend, wanneer
bepaalde formaliteiten niet correct zijn vervuld bij gebrek aan informatie bij de
betrokkene. Eventueel moet het recht met terugwerkende kracht worden toegekend, wanneer een aanvraag te laat werd ingediend. Ook terugvorderingen van
ten onrechte toegekende prestaties moeten beperkt en eventueel verboden worden, wanneer de onverschuldigde betaling het gevolg was van een gebrek aan
informatie bij de betrokkene.
Dit betekent niet dat principieel de rechthebbende altijd gelijk heeft. Uiteraard zal hij maar aanspraak kunnen maken op dergelijke remedies wanneer, en
in de mate waarin, hem zeif geen schuld treft. Tegenover de informatie- en begeleidingsplicht van de overheid staat immers de medewerkingsplicht van de
rechthebbende, die onder meer zelf het nodige moet doen om zich met zijn so12. V. Denti, 'Accessibility of legal procedures for the underprivileged', in: Towards a justice
ivith a human face, Kluwer, Antwerpen-Deventer, 1978, biz. 167 e.v.
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ciale zekerheid in orde te stellen en aan de instellingen de nodige inlichtingen te
verschaffen die vereist zijn voor een goede administratie van het stelsel.13
Slechts wanneer hij deze verplichtingen niet vervuld heeft bij gebrek aan informatie daaromtrent zal hij recht hebben op toekenning van de prestaties alsof de
correcte rechtswegen waren bewandeld. 14

e

Objectiviteit

De sociale zekerheid is een openbare dienst. Zelfs wanneer deze wordt uitgevoerd door private organisaties, zoals in een aantal landen (waaronder Belgie)
in zekere mate het geval is, blijft hij gebonden aan de regels die de openbare
dienst beheersen, waaronder deze van de neutraliteit en de objectiviteit.15
Dit is een moeilijke opgave waar het om informatieverstrekking gaat. Behalve in het absurde geval waarin de verstrekte informatie erin zou bestaan uitsluitend de volledige tekst van de wetten en reglementen ter beschikking te stellen (wat een negatie van de informatieverstrekking zou inhouden) wordt de inhoud van de informatie steeds in zekere mate bepaald door de informatieverstrekker, hetzij deze de informatie in zijn woorden weergeeft, hetzij zelfs hij de
officiele bewoordingen gebruikt, maar daarin een bepaalde selectie maakt.
Een opvallend aspect van dit probleem is dat van informatiecompagnes die
gevoerd worden naar aanleiding van nieuwe regelingen, en waarin men zich
moet hoeden voor een identificatie met een bepaalde ideologische strekking of
politieke kleur. De attitude-campagne van de Zweedse sociale zekerheidsinstellingen ten voordele van het vaderschapsverlof (soort materniteitsuitkering voor
de vader) is daar een voorbeeld van, omdat de socialistische partij daar zeer
sterk de gelijkheid van man en vrouw beklemtoont, terwijl de conservatieve
partijen integendeel het traditionele familiemodel in hun vaandel voeren. In dergelijke attitude-campagnes beijvert men zich om bij de bevolking een positieve
houding t.a.v. een bepaalde prestatie op te roepen. De vraag kan dan gesteld
worden op welk ogenblik hier van bei'nvloeding sprake is, en in welke mate de
overheid zich hier dient te onthouden van een inmenging in keuzen die tot private sfeer van de burgers behoren. Wanneer de overheid bv. een reclamecampagne
voert voor een vervroegde pensioneringsregeling, zou men kunnen oordelen dat
zij de vrije keuze van de betrokkene tussen werken en met pensioen gaan onvoldoende respecteert.
In feite bestaat er een zekere vermenging tussen informatieverstrekking
over de sociale zekerheid en een public relationsdienst of een persdienst van de
betrokken instelling of de betrokken minister. Beide functies dienen strikt gescheiden te zijn. Zeker waar het de verantwoordelijke minister betreft, die al-

13. H. Zacher, Sozialgesetzbuch, R.S. Schulz Verlag, Percha, losbl., A 16 e.v..
H.Cass. 4 Jan. 1973, R.W., 1972-73, k. 1279; R.C.J.B., 1974, biz. 336 met noot Stassen;
R.G.A.R., 1973, 9025, met noot J.F.; J.T., 1973, biz. 550, met noot J.I..
15. L.P. Suetens, 'Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in
het Belgisch administratief recht', in: T.B.P., 1970, biz. 379-396.
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licht tot een bepaalde politieke strekking behoort, mogen de middelen van de
sociale zekerheid niet worden ingezet om de persoonlijke of partijpropaganda
te dienen. Zelfs wanneer de boodschappen van de betrokken dienst uitsluitend
objectieve waarheid bevatten, zal hierbij allicht tot hoofdzakelijk op de positieve kanten van de sociale zekerheidsmaatregelen worden gewezen, en zullen nadelige aspecten ervan minder in het licht worden gesteld. Een objectieve voorlichting van de betrokkenen vereist dat zowel de ene als de andere aspecten even
goed (en de negatieve zelfs met een bijzondere waarschuwing) aan bod worden
gebracht.
Het lijkt niet gemakkelijk een afdoende verfijnde deontologie van de informatieverstrekking in de sociale zekerheid (en in de overheid in het algemeen) op
te stellen. De waarborgen zullen eerder aan de institutionele kant moeten liggen: scheiding van het politieke en het ambtelijke niveau, deskundig toezicht op
de informatieverstrekking, en onafhankelijke opstelling van de informatiediensten en hun personeelsleden.

2

Moeilijkheden van informatieverstrekking

Informeren is een moeilijk vak. Elke vorm van informatieverstrekking heeft zijn
moeilijkheden en risico's. In onze studie hebben we de verschillende kanalen
overlopen die zowel in binnen- en buitenland voor die informatieverstrekking
over sociale zekerheid worden gebruikt. Samenvattend kan men hierover zeggen wat volgt:

a

Media

De meest opvallende moeilijkheid met betrekking tot de informatieverstrekking
is gelegen in de te gebruiken media. 16 Uiteraard moet voor de informering van
de burgers over hun rechten inzake sociale zekerheid gebruik gemaakt worden
van een of meerdere media. Het is volstrekt ondenkbaar hier uitsluitend met
informatie van persoon tot persoon te werken. De media maken het mogelijk de
boodschap op ruimer vlak en aan een grote groep van personen uit te dragen,
maar zij hebben elk hun eigen vorm van beperktheid. Er is niet een ideaal medium om op dit gebied aan informatieverschaffing te doen. Overal wordt getracht met zoveel mogelijk verschillende media te werken, in de hoop dat zij
elkaars onvolkomenheden zullen aanvullen.17
Men moet hierbij in de eerste plaats onderscheid maken tussen de eigen
media van de informatieverstrekker, en het gebruik van vreemde media. In het
16. Zie hierover: Ministere des Affaires Sociales, Les institutions sociales et les usagers. Liaisons Sociales - Documents, Parijs, 1983, nr. 6, 5.
17. C.N.E.S.S., L'information sociale en question, Parijs, Economica, 1982; R. Poirier, 'Orientations recentes des institutions de securite sociale en matiere d'information au public', in: Rev.
Int. Sec. Soc, 1985, nr. 2, biz. 221-236.
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eerste geval heeft de instelling die informatie moet verstrekken de volledige controle over zowel de inhoud van de boodschap als de vorm waarin deze wordt
gebracht en de intensiteit waarmee het medium wordt gebruikt. Men denke
hierbij in de eerste plaats aan folders die door de instellingen zelf worden verspreid. Het gevaar hierbij is echter dat de verspreidingskanalen door dergelijk
medium weinig ontwikkeld zijn, en dat zij weinig van aard zijn om de aandacht
van het publiek te trekken. Wanneer men daarentegen externe media aanwendt
(bv. boodschappen via radio, televisie, de pers) dan kan men gebruik maken van
het ruime publiek dat door deze media wordt bestreken, maar vermindert meteen de controle die men heeft over de inhoud van de boodschap: ofwel wordt de
vormgeving ervan bepaald door de professionelen van de betrokken media
(journalisten), ofwel moet de omvang ervan sterk worden beperkt (advertenties).
Een tweede keuze is deze tussen geschreven of audio-visuele media. Waar
deze keuze inzake de informatie aan dienstverleners (indirecte informatie) weinig problemen met zich meebrengt, ligt dit helemaal anders op het vlak van de
directe informatie aan de verzekerden zelf. De zeggingskracht en de aantrekkelijkheid van audio-visuele middeien is duidelijk veel groter, maar daartegenover
staat hun veel hogere kostprijs en hun sterke gebondenheid aan technische verspreidingsmiddelen (televisie, video, film, en dergelijke). Geschreven boodschappen zijn veel eenvoudiger te realiseren en te verspreiden aan veel lagere
kostprijs, wat een ruimere informatieboodschap en een grotere frequentie toelaat, maar zij vereisen een meer actieve inspanning van de ontvanger van de
boodschap, en zij dreigen aan een belangrijk bevolkingsgedeelte helemaal voorbij te gaan. Daarentegen is dan weer bij audio-visuele media het gevaar van
bei'nvloeding van de betrokkenen, gaande tot vormen van indoctrinatie en propaganda, veel groter wegens de meer passieve houding van de betrokkene.
Een verdere keuze die moet gemaakt worden is deze tussen eenmalige en
periodieke media. Met periodieke media bedoelen wij: alle regelmatige informatieverstrekkingen, hetzij schriftelijk (dagbladen, weekbladen en tijdschriften) of audio-visueel (radio en TV). Eenmalige producties hebben geen eigen
publiek, en vereisen een bepaalde werving of het inschakelen van een bepaalde
organisatie om aan de man gebracht te worden. Dit is het geval met films, diareeksen, tentoonstellingsstands en brochures die over bepaalde onderwerpen
kunnen worden vervaardigd. Hun informatieve waarde kan zeer groot zijn,
maar deze bepaalt zich tot het publiek dat er kan worden door bereikt. De periodieke media, in hun geheel genomen, bereiken een zeer ruim publiek maar ze
zijn weinig gericht op informatieverstrekking over recht en sociale zekerheid.
Dergelijke boodschappen moeten er als het ware ingesmokkeld worden, hetzij
via advertenties, hetzij als nevenproduct van andere berichtgeving, in een journalistieke vorm die dreigt de inhoud te vervormen. Hoe ruimer het publiek dat
men kan bereiken, hoe groter het gevaar voor onvolledige en oncorrecte informatie.
De periodieke media stellen bovendien nog een ander probleem dat in de
praktijk een vrij groot belang heeft. Hun pluriformiteit brengt mee dat zij een
weerspiegeling zijn van de diverse strekkingen en ideologieen die in de gemeen459
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schap aanwezig zijn. De openbare dienst van de sociale zekerheid mag uiteraard
niet in de ogen van het publiek gei'dentificeerd worden met een van dergelijke
groepen of strekkingen. De neutraliteit eist dan ook dat men gebruik maakt van
meerdere gelijkwaardige media tegelijkertijd, waarbij een zo evenwichtig mogelijke spreiding dient nagestreefd te worden. In zoverre de boodschap bij wijze
van advertentie wordt gebracht betekent dit tevens een vorm van steun aan de
betrokken media, waarbij dan weer de vraag rijst van een niet-discriminatie tussen de verschillende vormen, types en strekkingen van media. Dit kan er op de
duur toe leiden dat de sociale zekerheidsinstellingen gaan afzien van het plaatsen van advertenties, omdat zij anders gedwongen worden in een zo groot aantal bladen of stations tegelijk te adverteren, dat de kost ondraaglijk wordt. In de
Scandinavische landen blijkt dit probleem acuut gesteld te zijn.

b

Taal

De inhoud van de sociale zekerheidsregelingen is te ingewikkeld om louter langs
visuele weg meegedeeld te worden. Het gebruik van gesproken of geschreven
taal is onvermijdelijk, zelfs bij een zo ruim mogelijke aanwending van visuele
middelen.
Aesopus zei reeds dat de taal tegelijk het beste en het slechtste is dat er
bestaat. Zij is onontbeerlijk om een boodschap te laten verstaan, maar zij is
tevens een bron van misverstanden en verkeerde informatie. Een grote zorgvuldigheid bij het gebruik van taal moet altijd nagestreefd worden.
Wij releveren hier in de eerste plaats het probleem van de verstaanbaarheid
van de geschreven taal. Deze blijkt zeer laag te zijn voor de taal waarin wetten en
reglementen van sociale zekerheid zijn geschreven. Een bloemlezing van enkele
teksten uit onze reglementen zou op dit gebied meer dan overtuigend zijn. Vooral de recente volmachtsbesluiten munten uit door duisterheid en moeilijke begrijpbaarheid. Het is evident dat er op dit vlak een zeer grote weg is af te leggen,
eer men tot enige leesbaarheid en begrijpbaarheid zou komen. 18
Maar ook de rechtstreeks inforntatieve teksten die van de sociale zekerheidsinstellingen uitgaan om het publiek in te lichten, zowel in de vorm van
folders en brochures als in de vorm van persberichten, radio- en TV-programma's, propagandafilms en dergelijke, laten op het gebied van verstaanbaarheid
voor het doelpubliek vaak te wensen over. Buitenlandse onderzoekingen, waarvan hoger gewag wordt gemaakt, hebben aangetoond dat de toepassing van
verstaanbaarheidstests op dergelijke teksten tot vrij negatieve resultaten leidt.
Het gebruik van de deskundigheid van communicatiespecialisten zou hieraan
veel goed kunnen doen.
Er is niet alleen het probleem van de taal, maar ook dat van de talen. In
onze multiraciale maatschappijen bevinden zich talrijke groepen van anderstaligen, voor wie boodschappen in de landstaal onverstaanbaar zijn. De meeste
18.Zie: Onderzoek naar de verwachtingen betreffende de infarmatieverstrekking
ciale zekerheid, Brussel, Koning Boudewijnstichting, 1985.
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sociale instellingen voorzien informatiefolders in de meest voorkomende migrantentalen. Deze informatie kan echter nooit op het individuele geval toegespitst zijn, en kan evenmin de voortdurende evolutie van de reglementering op
de voet volgen. Hierbij voegt zich vaak ook nog het probleem van de lage scholingsgraad of zelfs ongeletterdheid van de betrokkenen, waardoor deze folders
helemaal hun doel missen. Zij worden soms vervangen door cassettes met gesproken teksten, die echter dan wel niet op dezelfde grote aantallen kunnen verspreid worden, en die evenmin gemakkelijk zijn in het gebruik.
Het talenprobleem zal zich het meest acuut stellen op het ogenblik dat een
buitenlander zich tot de diensten van de sociale zekerheid wendt, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling in een taal die door de ambtenaren van deze dienst niet
wordt begrepen. Het is uiteraard niet mogelijk op ieder punt, op ieder ogenblik
tolken voor alle mogelijke talen ter beschikking te hebben. Tolken zijn duur,
vaak druk bezet, en alleszins niet in onbeperkte aantallen beschikbaar. Soms
wordt dit probleem opgelost via bijzondere plaatselijke informatiekantoren
voor migranten en via tolkencentra, die telefonisch kunnen bereikt worden. Een
ideale communicatie is dan nog niet gegarandeerd.

c

Tijdstip

Een niet altijd voldoende erkend probleem van de informatieverstrekking betreft het tijdstip waarop de informatie aan de betrokkene wordt aangeboden.
Informatie is enkel doeltreffend wanneer zij de betrokkene bereikt op het ogenblik dat hij deze nodig heeft om er iets mee te doen. Informatie die verstrekt
wordt op een tijdstip min of meer lange tijd voor er gebruik kan worden van
gemaakt verliest veel van haar practische betekenis. De betrokkene dreigt zich
de inhoud van de informatie niet meer te herinneren, of er zich een verkeerd
beeld van te vormen, of zelfs helemaal niet meer te weten dat de informatie hem
bereikt heeft; en de betrouwbaarheid zelf van de informatie vermindert met de
tijd, vooral in een materie die zodanig aan verandering onderhevig is als de sociale zekerheid.
Voor zowat alle media met ruime verspreiding stelt zich dit probleem. Zij
bereiken weliswaar een zeer groot publiek, maar zij bereiken dit meestal op een
tijdstip waarop deze informatie niet meteen praktisch gebruikt wordt. Het nut
van dergelijke boodschappen bestaat er in het publiek bewust te maken van het
bestaan van bepaalde regelingen en mogelijkheden, maar op het ogenblik waarop de betrokkenen er gebruik van willen maken zal een meer individueel gerichte informatie noodzakelijk zijn. Wij herinneren er in dit verband trouwens aan
dat binnen de informatievloed die vandaag reeds de sociaal verzekerden — en
hun dienstverleners — overspoelt, precies dergelijke systeemuitleggende informatie sterk overheerst op de concrete probleem-oplossende informatie.
Nu is de noodzaak van sociale prestaties vaak gebonden aan objectief kenbare omstandigheden, zoals een geboorte, een overlijden, een afdanking, een
ongeval, en dergelijke. Zulke gebeurtenissen brengen op zichzelf reeds het contact mee van de betrokken persoon met bepaalde instanties: gemeentehuis, ver461
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zekering, geneesheer,... De sociale zekerheid kan daarop inspelen door op die
plaatsen affiches uit te hangen of bij die gelegenheden folders of brochures ter
beschikking te stellen. Dit wordt blijkbaar in een aantal landen gedaan. Zelf kan
het zo worden georganiseerd dat de sociale zekerheid automatisch op de hoogte
gesteld wordt van dergelijke gebeurtenissen, zodat ze zelf aan de betrokkene de
vraag kan stellen of hij van de prestaties gebruik wil maken en of hij daartoe de
nodige informatie bezit.
Een veel gehoorde klacht bestaat erin dat de diensten van de sociale zekerheid traag werken en dat zij lange tijd zetten op de behandeling van een dossier.
Bij schriftelijke vragen om informatie kan dit probleem zich scherp stellen wanneer het antwoord lange tijd achterwege blijft. Uit onderzoek is gebleken dat dit
doorgaans niet zo is, ook al zijn er wel sporadische gevallen van laattijdige
beantwoording. De meer moderne vorm van telefonische vraagstelling en
beantwoording lijkt hieraan beter tegemoet te komen. Deze stuit dan weer op de
moeilijkheid dat een aanzienlijk deel van het publiek geen telefoon heeft, en dat
het gebruik van publieke telefooncellen voor dergelijke informatievergaring vrij
duur uitkomt. Dit schijnt op een adekwate manier opgelost te worden door een
systeem van kosteloze telefooninformatie, zoals in Groot-Brittannie is georganiseerd.

d

Inhoud

Het echte probleem van de informatie over sociale zekerheid is natuurlijk de
inhoud van de over te brengen boodschap. 19 De sociale zekerheid is een uiteraard ingewikkelde materie. Alle poging tot vereenvoudiging en harmonisatie
ten spijt, zal de sociale zekerheid altijd moeten rekening houden met een veelheid van practische situaties, een grote varieteit aan noden en behoeften, en een
complex systeem van regels om te maken dat iedereen krijgt waar hij recht op
heeft, maar ook niet meer dan dat. Uit ons vergelijkend onderzoek is voldoende
gebleken dat zelfs in de landen met de meest vereenvoudigde stelsels, zoals Zweden en Groot-Brittannie, de inhoud van de regelingen toch nog te ingewikkeld
blijft om via eenvoudige boodschappen aan het publiek te worden gebracht.
Deze opmerking geldt trouwens niet alleen voor de directe, tot de burgers gerichte informatie, maar in toenemende mate ook voor de tot de dienstverleners
gerichte vormen van informatie. De complexiteit van het sociale zekerheidsrecht, en vooral de elkaar snel opvolgende wijzigingen ervan, maakt het niet
eenvoudig ook deze laatsten van begrijpelijke, volledige en — vooral — actuele
informatie te voorzien.
Voor een goede informatieverstrekking is dus een samenbrenging vereist
van twee noodzakelijke, maar op zichzelf zeldzame competenties: kennis van
het sociale zekerheidsstelsel, en kennis van de informatietechnieken. Dergelijk
samenspel kan slechts in gespecialiseerde informatiediensten over sociale zeker19. D. Merten, 'Auskunftanspruch und Auskunftbescheid im Sozialrecht', in: Vierteljahresschrift fur Sozialrecht, 1973, nr. 1, biz. 66 e.v.
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heid worden bereikt. In de gevallen waarin men, zoals in Belgie gebruikelijk is,
de informatieverstrekking aan deskundigen van de sociale zekerheid zelf overlaat, leidt dit evident tot onbevredigende resultaten. Hetzelfde geldt trouwens
voor de gevallen waarin journalisten zonder voldoende deskundigheid trachten
te informeren over de sociale zekerheid.
Bij alle vormen van ruimere publieksinformatie stuit men op het dilemma
van de slogan-matige, maar te algemene, of de meer precieze, maar minder bevattelijke informatie. Naarmate de boodschap er meer op gericht wordt de aandacht van het publiek te trekken, zal zij aan preciesheid en informatieve waarde
verliezen. Wanneer zij echter meer nauwkeurig de inhoud van de regeling tracht
weer te geven, zal zij minder gemakkelijk tot de aandacht van het publiek doordringen. Het oplossen van dergelijke dilemma's behoort tot de beroepsbekwaamheid van de journalisten en de informatiedeskundigen, een deskundigheid die in de sociale zekerheidsinstellingen in ruimere mate zou moeten worden
aangewend.
Precieze informatie over regels die gelden in een bepaald geval, kan slechts
door de diensten van de sociale zekerheid zelf of bepaalde gespecialiseerde organisaties worden verstrekt. Hierbij stelt zich dan weer het probleem van de specialisatie, dat zijn oorsprong vindt in de opsplitsing van de sociale zekerheid in
verschillende regimes en verschillende risico's met eigen wettelijke en reglementaire bepalingen en eigen administratieve instellingen en procedures. De informanten, die deskundig zijn over een bepaald risico of een bepaalde categorie,
zullen doorgaans weinig of niets afweten van de regels die gelden voor andere
risico's of categorieen. Een doorverwijzingsplicht of samenwerkingsplicht naar
Duits model zou in dit verband een belangrijke verworvenheid zijn. Ook de rol
van openbare of semi-openbare informatieorganisaties, (zoals OCMW's, vakbonden, en dergelijke) kan op dit gebied belangrijk zijn.
Wanneer de inhoud van de informatieboodschap onvolledig, misleidend
of onjuist was, kan daaruit schade voortvloeien voor de verzekerde. Dit kan niet
vermeden worden. De informatie die aan de betrokkene wordt verstrekt, hetzij
via publieksmedia, hetzij op individuele basis, is altijd in zichzelf verschillend
van de wettelijke en reglementaire bepalingen waarop zij berust. Dit verschil
wordt groter naarmate een ruimer publiek moet bereikt worden, en de boodschap beperkter van omvang dient te zijn. Enerzijds moet over de nauwkeurige
inhoud van de informatie voldoende gewaakt worden door toezicht op de informatieactiviteit vanuit de verantwoordelijken van de instellingen; maar anderzijds moet een behoorlijke remediering voorzien zijn voor het geval waarin dergelijke schade zich inderdaad voordoet. Over de problemen van de remediering
spraken we hierboven reeds onder de principiele aspecten.

e

Vertrouwen

Een laatste moeilijkheid die wij hier willen onderlijnen is deze van de vertrouwensrelatie tussen de verzekerde en de persoon of instelling tot wie hij zich
wendt om informatie over sociale zekerheid te krijgen. Deze vertrouwensrelatie
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is niet evident. In de eerste plaats kan de betrokkene in grote onzekerheid leven
over wat zijn situatie ten aanzien van de sociale zekerheid is, waarover hij conflicterende informatie ontvangt van verschillende kanten. Vervolgens is het niet
evident dat de betrokkene zijn voile vertrouwen geeft aan de sociale instelling
die met de uitvoering van de sociale zekerheid is belast. Er bestaat namelijk een
belangenconflict tussen beide partijen, dat er uiteraard in bestaat dat de verzekerde zoveel mogelijk prestaties wil ontvangen, en dat de instelling niet zomaar
onbeperkt prestaties wil uitlenen. Door de vele regels die tegen misbruiken gericht zijn, voelt de verzekerde zich vaak gewantrouwd en gecontroleerd door
zijn instelling, zodat hij het gevoel krijgt dat deze instelling niet geneigd is hem
alle informatie te geven waardoor hij een maximum aan prestaties zou kunnen
ontvangen.
In die zin is er vaak een behoefte aan onafhankelijke informatie, die duidelijk losstaat van de instelling, maar wel met voldoende competentiewaarborgen
is omgeven. Voor vakbondsleden zal vaak de vakbond deze rol kunnen vervullen. Maar voor niet-vakbondsleden moet er een andere mogelijkheid zijn. Men
zou hier kunnen denken aan gespecialiseerde adviesbureaus, of aan het financieren van rechtshulp terzake.
De onafhankelijkheid op zichzelf is niet het enige element dat het vertrouwen bepaalt. Ook de deskundigbeid van de informatieverstrekkers is hierin een
belangrijk element. Over deze deskundigheid dient behoorlijk gewaakt te worden. Wat de interne deskundigen van de sociale zekerheidsinstellingen zelf betreft dient een voldoende opleidingsprogramma en een afdoende toezicht te bestaan. Buitenlandse voorbeelden kunnen hiervoor inspirerend werken, zoals het
Nationaal Opleidingscentrum voor de Sociale Zekerheid, in Saint-Etienne
(Frankrijk) en de Britse opleidingsprogramma's voor Regional Information Officers, evenals het systeem van de Insurance Officers en de Chief Insurance Officer.

Conclusie
De informatiefunctie in de sociale zekerheid is van meer fundamentele betckenis
dan men op het eerste gezicht zou denken. Zij heeft te maken met het wezen zelf
van de uitvoering van de sociale zekerheid en met het bereiken van haar doel:
het verschaffen van een gevoel van zekerheid aan de bevolking doorheen een
door de staat gedragen organisatie. De doelstelling die erin bestaat een sociale
zekerheid te verwezenlijken houdt in zichzelf de verplichting in hierover voldoende informatie te verschaffen.
Het vervullen van deze informatieplicht is geen gemakkelijke, ja zelfs een
onmogelijke opdracht. Om ze naar best vermogen te vervullen moeten de instellingen die aan de sociale zekerheid medewerken verschillende middelen inzetten
en meerdere media aanwenden. Zij moeten daarbij een taal gebruiken die door
de gebruikers verstaan wordt, ook door zwak taalbegaafde of anderstalige gebruikers. En zij moeten zich organiseren op zulke manier dat zij voor deze ge464
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bruikers te vinden en te bereiken zijn. De figuur van de supermarkt moet hierbij
voor ogen staan: een centrale plaats waar men weet dat men voor alles terecht
kan. En laat daar dan gerust nog wat buurtwinkeltjes bijkomen, waar men misschien niet alles vindt, maar waar men graag naartoe gaat.
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Codificatie en andere
wetgevingsvraagstukken

WlM DE RlJK*

1

Inleiding

Onlangs heeft Gerard Veldkamp een artikel geschreven over codificatie als het
vergeten hoofdstuk in het Sociale Zekerheidsbeleid. Daaraan moet ik even denken bij het schrijven van deze bijdrage over codificatie. Codificatie zou zeker
terecht als een vergeten hoofdstuk in de waardering voor Veldkamps levenswerk kunnen worden beschouwd, wanneer een bijdrage over codificatie in deze
bundel zou ontbreken. Toch is dat artikel aanleiding noch motivering voor deze
bijdrage. Integendeel. Veldkamp heeft daarin bijna alles, wat over de codificatie
van de sociale zekerheidswetgeving te zeggen valt, in de hem eigen Veldkampiaanse denktrant aus einen Gusz bijeengeschreven. Dat artikel gelezen hebbende, kan men zich hoogstens afvragen: heeft het zin daaraan nog wat toe te voegen? Nu de meester zelf gesproken heeft, past het verder te zwijgen.
Dat zal ik dus toch niet doen. In de eerste plaats ben ik de overtuiging toegedaan, dat het Veldkamp toekomt openlijk waardering tegenover zich te horen
uitspreken, dat onder zijn leiding de codificatie-arbeid het resultaat heeft kunnen opleveren, dat zij uiteindelijk heeft opgeleverd. Op de tweede plaats verdient de codificatie-arbeid zelf het nog eens op zijn eigentijdse waarde te worden
geschat: temidden van de vele ontwikkelingen, die zich anno 1986 op het terrein
van wetgevingsvraagstukken voordoen. En die waarde is aanwezig. In dit verband herinner ik me - het zal reeds in de zeventiger jaren zijn geweest — dat de
toenmalige directeur-generaal mij de volgende vraag voorlegde: wat heeft de
codificatie, gezien de elkaar snel opvolgende wijzigingen in de sociale zekerheidswetgeving volgens jou voor zin?
Ik heb toen onder aanhaling van het romeinsrechtelijke adagium 'lex aere
perennium' enerzijds met voorbehoud, anderzijds met wat durf het volgende,
* Stafafdeling Beleidsontwikkeling, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den
Haag.
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althans met woorden van gelijke strekking, geantwoord: nog niet exact valt aan
te duiden, waarin die zin zal bestaan, maar een ding is zeker: het mag dan zijn,
dat de politiek vandaag deze en morgen weer een andere wijziging in de sociale
zekerheidswetgeving wil aanbrengen, en die wetgeving aldus van dag tot dag
verandert, toch zal altijd een duidelijk systematisch verantwoord stramien van
wetgeving noodzakelijk blijven. Dat stramien met de daaraan in die zin verbonden eeuwigheidswaarde gaat de codificatie-arbeid uiteindelijk opleveren. 1
Mag ik dan nu de lezer uitnodigen mij nog even te volgen, om dit nader toe
te lichten. Achtereenvolgens zal ik daartoe in kort bestek de schijnwerper richten op enkele belangrijke hedendaagse ontwikkelingen op het algemene terrein
van wetgeving als ook op de jongste ontwikkelingen op het specifieke terrein
van de sociale zekerheidswetgeving.

2

Ontwikkelingen op het algemene terrein van wetgeving

Zoals de lezer bekend is, begint de Commissie voor Wetgevingsvraagstukken in
haar eindrapport 'Orde in de regelgeving' met te wijzen op de toenemende belangstelling voor de problemen van wetgeving. 2 Die problemen worden daar
geschetst als te bestaan uit:
— een overdaad aan voorschriften vanwege de bijzonder sterke groei van
het totale regelbestand, dat van overheidswege is uitgevaardigd;
— de veelvuldige en snelle wijzigingen daarin wegens het instrumentale karakter of de grote mate van detaillering daarvan;
— de hanteerbaarheid, of liever gezegd, de niet hanteerbaarheid van de wettelijke voorschriften en daarop gebaseerde regels, omdat niemand ze nog kan
overzien.
De aandachtige lezer, die met de codificatie-arbeid en de schiftuur daarover bekend is, beluistert en herkent hierin, ondanks enkele nuance-verschillen, duidelijk de problematiek van de sociale zekerheidswetgeving, die oorzaak ervan is
geweest, dat tot die codificatiearbeid werd besloten. 3 Het kan niet anders, of de
Commissie Wetgevingsvraagstukken doelt dan ook impliciet mede op de codificatiearbeid in de passage, luidende: 'De hier in het kort gesignaleerde ontwikkelingen en daarmee verbonden problemen hebben uiteraard reeds eerder de aan-

l.Zie: Blinde vlekken in het sociaal recht, biz. 215-235. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van Prof. Mr. B.S. Frenkel als hoogleraar in het sociaal recht aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. ISBN 90312 03386.
2. Zie: Orde in de regelgeving, hoofdstuk 1. Inleiding, paragraaf 1. Een groeiende belangstelling voor wetgevingsvraagstukken, biz. 7-9. Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1985.
3. Zie: Nota vereenvoudiging sociale wetgeving 1967, Gedrukte Stukken zitting Tweede Kamer, 1966-1967-9026 d.d. lOfebruari 1967; interimrapport staatscommissie vereenvoudiging
en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving d.d. 24 maart 1970.
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dacht getrokken. Op verschillende manieren is en wordt gepoogd verbeteringen
daarin aan te brengen'. 4
I
Overigens is het volgende zakelijk van meer belarrg. De staatscommissie
vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving (de commissie Veldkamp) heeft zich van meet af aan rekenschap gegeven, uiteraard wel
moeten geven, van een aantal overeenkomstige vraagstukken, als in het eindrapport van de commissie Polak aan de orde zijn gesteld. Zo is bij de evaluatie
van de regeringsopdracht ruim aandacht geschonken aan de onderlinge samenhang van wetgeving. 5 Hetgeen correspondeert met wat de werkgroep Polak tot
verkenning van enige wetgevingsproblemen op het algemene terrein van administratief recht heeft gedaan bij wijze van voorbereiding op de werkzaamheden
van de commissie Polak. 6 Daarbij gaat het, zowel bij de staatscommissie Veldkamp, evenals bij de beide commissies Polak, niet om de beleidsmatige samenhang in de wetgeving, waarvoor 'de term coordinatie meer (is) ingeburgerd'.7
Waar het wel om gaat is de harmonisatie van wetgeving: 'de eenheid van wetgeving op onderdelen van overwegend juridische aard', zoals 'gemeenschappelijke beginselen, gemeenschappelijke begrippen, procedure-regels e.d.'.8
Vanuit die invalshoek 'zal de (codificatie-)arbeid... qua werkingssfeer
(wel) tot de sociale zekerheidswetgeving beperkt zijn, doch qua analyse kan zij
daarmede niet volstaan. Ook (met) verschillende andere delen van de sociale
wetgeving,... de algemene samenhangen in ons recht,... een aantal bijzondere
samenhangen zoals bijv. met het belastingrecht (moet rekening worden gehouden)'. 9 Hier volsta ik kortheidshalve met te wijzen op de gerealiseerde afstemming van de regels over premieheffing voor de sociale verzekeringen op het
zoeven genoemde belastingrecht. In het voorontwerp Financieringswet sociale
zekerheid is in dat opzicht gestreefd naar een systematische aanwending van het
fiscale begrippenapparaat, ook voor de premieheffing voor de werknemersverzekeringen. Sprekend zijn daarbij:
l°het gebruik van de fiscale termen 'aanslag', 'aangifte', 'voorlopige aanslag' en 'navorderingsaanslag' voor de regeling van de wijze van heffing; en
2°de opbouw van het premieloon vanuit het loonbegrip voor de loonbelasting bij de regeling van de maatstaf voor de heffing.10

4. Zie: onder voetnoot 2, biz. 8, derde alinea. Hierbij wordt aangetekend, dat de voorzitter
van de Commissie Wetgevingsvraagstukken in zijn artikel in N.J.B. d.d.... met kennelijke waardering uitvoerig de voorstellen van de Staatscommissie heeft weergegeven, zoals uiteengezet in de
Memorie van toelichting bij het voorontwerp Financieringswet Sociale Zekerheid, alsook dat het
lid van die Commissie Polak, Prof. Mr. F.H. van der Burg tevens zitting had in de Staatscommissie
Veldkamp.
5. Zie: eerste interimrapport d.d. 24 maart 1970, biz. 28, onderaan 29.
6. Idem, biz. 38, onder punt 1, voorlaatste alinea.
7. Zie: voorontwerp Financieringswet sociale zekerheid, deel 1, biz. 88, derde alinea van onderen.
8. Zie: Orde in de regelgeving, biz. 55 e.v.
9. Zie: eerste interimrapport, biz. 29.
10. Zie: Voorontwerp Financieringswet sociale zekerheid, deel 1, paragraaf 3.3. Aansluiting bij
het fiscale recht, biz. 76-87.
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In een passage van het eerste interimrapport over het gebruik van delegaties
wordt in een enkele gecomprimeerde volzin blijk ervan gegeven, dat ook bij de
commissie Veldkamp duidelijk het primaat van de wet(gever) en de begrenzing
van delegatie voor ogen hebben gestaan. Die zin luidt: 'Met grote zorgvuldigheid moet echter getoetst worden dat delegatie niet leidt tot het ontlopen van
verantwoordelijkheid tegenover het parlement, alsmede dat delegatie als zodanig niet tot onnodige gedifferentieerdheid leidt'. 11 Ook hier is het niet bij verbale voornemens gebleven. Dat zou trouwens niet hebben gekund. De opdracht
hield nu eenmaal in het doen van concrete voorstellen tot vereenvoudiging en
codificatie van de sociale zekerheidswetgeving zelf. Tijdens de lange rit, die dat
heeft gevergd, zijn mede genoemde voornemens uitgewerkt en gerealiseerd. Bijkomend voordeel is geweest, dat de gedachtengang binnen de staatscommissie
met de ontwikkeling van ideeen op het algemene terrein van wetgeving kon
mee-evalueren. Een duidelijk voorbeeld hiervan is terug te vinden in het algemeen deel van de toelichting bij het voorontwerp Financieringswet sociale zekerheid op het stuk van parlementaire betrokkenheid bij ministeriele regelgeving. Voor ministeriele besluiten, waarbij van de wet wordt afgeweken, werd
overeenkomstig een amendement-Dolman c.s. voorgesteld een clausule toe te
voegen, dat vaststelling daarvan niet eerder geschiedt dan twee maanden, nadat
bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant heeft plaatsgevonden. 12
Geconstateerd kan worden, dat aldus het voorstel van de staatscommissie
Veldkamp, ceteris paribus, op het stuk van parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving spoort met de voorkeur, die de commissie Polak daarna in
haar eindrapport voor de hoofdvorm van gecontroleerde delegatie aan de dag
legt.13
De commissie Polak noemt in haar eindrapport vanzelfsprekend ook de werkzaamheden van de commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen, bekend als de commissie Geelhoed. De voorstellen van deze commissie hebben hun sporen in de praktijk achtergelaten. In dat opzicht kan worden gewezen op de dereguleringsrubriek, die sedert 1 februari 1985 in de toelichting bij alle ontwerpen van wet en algemene maatregel van bestuur, maar
ook in elke beleidsnota dient voor te komen.
De strekking daarvan is, zoals de lezer bekend zal zijn, dat alle betrokkenen bij het proces van wetgeving, vanaf beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding via beleidsvorming tot beleidsbepaling toe, voortdurend gedwongen
worden de voor- en nadelen van het te voeren beleid respectievelijk de te nemen
maatregel tegen het nagestreefde doel af te wegen. Een en ander geschiedt aan de
hand van een uitgebreide of een beknopte vragenlijst. Het behoeft geen betoog,
dat de beknopte vragenlijst voorkeur geniet. Dat is ook gebleken tijdens een
recente bijeenkomst tot evaluatie van de Algemene aanwijzingen voor de rijksl l . Z i e : voetnoot 6.
12. Zie: Voorontwerp Financieringswet sociale zekerheid, deel 1, biz. 88, derde alinea van onderen.
13. Zie voetnoot 8.
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dienst inzake terughoudendheid met regelgeving en die inzake de toetsing van
ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur. 14 Daarbij kwam
opnieuw tot uiting, dat de eigen cultuur bij de verschillende wetgevingsafdelingen veelal bepalend is voor de wijze, waarop (deregulering van) wetgeving tot
stand komt. De verschillende stijlen van wetgeving bij de verschillende departementen en de verschillende onderdelen van elk departement blijken hardnekkig
stand te houden. 1S Heeft de codificatie in dat opzicht wel resultaat opgeleverd?
De beantwoording van deze vraag zal gebeuren in de volgende paragraaf.

3

De jongste ontwikkelingen op het terrein van de sociale
zekerheidswetgeving

Allesoverheersend op dit terrein is natuurlijk de stelselherziening van de werkloosheidsregelingen met alle daarbij behorende wetsvoorstellen geweest. In
aansluiting op het vorengaande over algemene wetgevingsaspecten, tenderend
naar deregulering en harmonisatie van wetgeving, wordt hier volstaan met in
het kort aandacht te schenken aan de betekenis van de systematiek, die bij deze
stelselherziening in de nieuwe Werkloosheidswet is neergelegd. Hier vinden we
namelijk een goed voorbeeld ervan, hoe de systematiek van een paar wetten, die
vanwege de eigen wetgevingscultuur uiteenlopen, tot een eenvormig en duidelijk geheel zijn herleid.
De bestaande werkloosheidswet bevat een onduidelijk en systeemloos samenstel van regels, waarin objectieve en subjectieve normen voor het recht op
uitkering en voor het geldend maken daarvan door elkaar lopen. Zoals menigeen bekend zal zijn, is deze wet indertijd totstandgekomen binnen de hoofdafdeling werknemersverzekeringen onder leiding van Mr. Morren. Hier en daar
spreekt men dan ook wel van het Morren-effect. In dat opzicht is in de Wet
Werkloosheidsvoorziening sprake van een meer geordend en consistent samenstel van objectieve normen voor het recht op uitkering enerzijds, anderzijds van
subjectieve normen voor het geldend maken van dit recht. Deze wet is eerst ruim
tien jaar later tot stand gekomen bij de Directie Complementaire Sociale Voorzieningen.
Dit onderscheid tussen objectieve en subjectieve normen, in beide werkloosheidsregelingen terug te vinden, maar op verschillende wijzen uitgewerkt, is
in de nieuwe Werkloosheidswet tot uitgangspunt genomen voor een consistente
opzet en opbouw van een gei'ntegreerde regeling. Op basis van de voorstellen
van de staatscommissie vereenvoudiging en codificatie van de sociale zekerheidswetgeving zijn deregulering en harmonisatie aldus hand in hand gegaan.
De harmonisatie van de uiteenlopende systematiek in de twee afzonderlijke
wetten maakte het mogelijk deze beide werkloosheidswetten door een nieuwe
werkloosheidswet te vervangen. 15 Daarmee is tevens de basis gelegd voor ver14. Kamerstukken 1984-1985, 17931, nrs. 46 en 49.
IS.Zie: Advies van de Raad van State d.d. 26 September 1985 over de nieuwe Werkloosheids-
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dergaande deregulering en harmonisatie van de sociale zekerheidsregelingen
overeenkomstig de voorstellen van laatstgenoemde commissie.

4

Slotopmerkingen

In het vorenstaande zijn slechts enkele facts and gestes van de codificatie-arbeid
tegen het licht van hedendaagse ontwikkelingen op wetgevingsgebied gehouden. Er zouden natuurlijk veel meer grepen in het arsenaal kunnen worden gedaan, nog ervan afgezi^n, dat de codificatie-arbeid vaak ook ongemerkt en zonder dat het wordt verrneld in allerlei maatregelen doorwerkt. Toch is het weinige, dat hier op summiere wijze naar voren is gebracht, mijns inziens voldoende
om te laten doorschemeren, dat de codificatie-arbeid zinvolle arbeid is geweest,
nog steeds relevant is en in de toekomst zijn (licht)sporen binnen de sociale zekerheidswetgeving zal nalaten. Welke verrijzenis kan Gerard Veldkamp zich,
na Calvarie te hebben doorstaan, beter wensen. 16

wet. Gedrukte stukken, vergaderjaar 1985-1986, 19 261B, biz. 2, eerste kolom, laatste alinea,
doorlopend in de tweede kolom.
16. Zie: Blinde vlekken in het sociaal recht, biz. 217, laatste twee regels.
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Le Droit (Portugais) De La
Securite Sociale

ANTONIO DA SILVA LEAL*

I
Mon pays, — le Portugal, — est certainement le moins connu de tous les pays de
I'Europe communautaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes etrangers
qui passent leurs vacances au Portugal, lis proviennent surtout des autres onze
pays de I'Europe des Douze. En tout cas le tourisme a I'etranger est une facpn
tres agreable d'employer le temps libre, mais il est aussi une source inepuisable
d'idees erronnees sur les pays que l'on visite.
Le Portugal est vraiment un inconnu. Nous parlons la sixieme langue du
monde. Avec l'integration de l'Espagne et du Portugal I'Europe communautaire
s'est soudain enricbie sous le point de vue linguistique. L'anglais, l'espagnol et le
portugais sont parmi les six langues les plus repandues dans ce monde ou nous
vivons.
Je ne suis pas chauviniste, mais je pense que mon pays est un pays pauvre et
charmant, — comme la petite Cendrillon. Quand je pars de mon pays, j'emmene
avec moi certaines images de la region ou mon pere et ses parents sont nes, a la
frontiere du Portugal avec l'Espagne. Cette region est pleine de petites villes et
de bourgades merveilleuses, avec des chateaus qui ont ete construits pour assurer notre independance contre les royaumes espagnols. Il n'y a jamais eu, tant
que je sache, des conflits entre les populations portugaises et les populations
espagnoles, sauf quand les rois espagnols se fachaient avec les rois portugais ou
vice-versa. Les chateaux restent la, beaux et morts.
L'ame de ma ville natale, qui est Lisbonne, est restee pres qu'intacte, malgre les tracasseries de la speculation immobiliere.
Sous le point de vue de la securite sociale, on ne s'imagine pas que la legislation portugaise est tres volumineuse et occupe une place considerable dans l'en* Professeur a I'lnstitut Superieur des Sciences du Travail et de I'Entreprise, Lisbonne, Portugal.
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semble de notre legislation. Comme partout en Europe et meme dans le monde,
nous avons trop de lois, trop de reglements. En tout cas, ca represente pour un
petit pays comme le Portugal un grand effort.
La plupart de notre legislation de securicte sociale a ete publiee apres la
Revolution d'avril 1974, qui est connue a l'etranger (un peu romantiquement)
comme la Revolution des Ouillets. Les juristes portugais connaissent tres mal
cette legislation, mais elle existe et je ne la connais pas trop bien. J'ai un peu
participe a l'elaboration de quelques lois et je suis meme le principal auteur intellectuel et manuel de ce que l'on appelle chez nous la Loi-cadre de la Securite
sociale. (J'espere que le Gouvernement et le Parlement me pardonneront cette
indiscretion d'ordre personnel, mais il y a des moments ou il faut dire la verite,
quoique pas toute la verite).
Un de mes collegues au Secretariat d'Etat de la Securite Sociale avait publie
en 1979 un recueil de la legislation portugaise de securite sociale. C'etait un
premier essai pas tout-a-fait reussi. En 1982 ou 1983 (je ne sais pas exactement)
il a propose aux Presses Nationales la publication d'un nouveau recueil. Les
Presses Nationales ont accepte le projet. Les deux premiers volumes sont sortis
la fin 1983. lis s'occupent respectivement des schemas et regimes et de la structure et organisation. Le troisieme volume a ete publie vers la fin 1984. II est
dedie aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. L'annee derniere les Presses Nationales ont edite un quatrieme volume de mise-a-jour. 1
Les quatre volumes comprennent deja presque trois mille pages. lis ont a
peine des annotations. Sous certains aspects, le recueil vient de commencer. II
n'est plus actualise. II n'inclut ni les regimes de securite sociale de la fonction
publique ni le regime de securite sociale des travailleurs agricoles. Les normes
internationales n'ont pas ete recueillies. Une partie de ces normes a ete remplacee le ler Janvier par le droit communautaire derive.
Le prix du recueil est tres haut pour le public portugais. Je ne possede qu'un
exemplaire de chacun de ces quatres volumes publies. C'est un peu etrange parce que deux de ces volumes, — le premier et le troisieme — portent des prefaces
dont je suis 1'auteur. C'est vrai que je ne les ai pas achetes, mas aussi que l'on m'a
offert seulement un exemplaire de chaque volume.
Quand le projet a ete accepte par les Presses Nationales, mon collegue a eu
l'idee de m'inviter a ecrire une preface pour le premier volume. Ce serait une
sorte de presentation generale du recueil, sous la forme d'une reflexion necessairement superficielle. J'ai accepte cette invitation de sa part, qui d'ailleurs etait
tres gentille. Je l'ai ecrite le mois de septembre 1983 entre deux deplacements a
Strasbourg, ou je representais le Portugal au Comite Directeur de la Securite
Sociale du Conseil de l'Europe.
Je ne suis pas tres orgueilleux, mais je reconnais que cette preface du premier volume est un texte amusant, ou j'ai essaye d'exposer d'une facpn assez
legere les problemes de la theorisation du droit de la securite sociale. Quelquefois on me dit 'Ah, c'est vous 1'auteur de la preface de ce recueil!'. Je ne resiste
l.Apelles J.B. Conceiqao, Direito da Seguranca Social, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 4 volumes, 1983-1985.
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pas a la temptation de demander: 'Est-ce que vous I'avez lue?' Je n'ai obtenu que
deux reponses positives. Les juristes et les experts portugais de securite sociale
ont du moins la vertu d'etre sinceres.
Comme d'habitude, j'ai occupe mes vacances en 1983 avec des themes de
securite sociale. Ca m'arrive depuis 1972. A ce temps-la, je preparais une dissertation d'agregation a l'Universite (Neuve) de Lisbonne. Je travaillais beaucoup.
J'etais directeur d'un Centre d'Etudes au Ministere des Corporations. J'etais
professeur a Lisbonne et a Evora, qui est une ville tres belle a 150 Kms de Lisbonne. II fallait done profiter des vacances pour fiare avancer un peu la redaction de la dissertation. Quand la Revolution est venue en 1974, la dissertation
n'etait pas tout-a-fait redigee, mais j'approchais la fin.
L'ete 1984, je suis parti pour le Luxembourg pour participer au Colloque
de 1 'European Institute of Social Security. (Je crois qu'il faut ecrire qa en anglais
pour ne pas etre hue a Louvain). J'ai traverse le Rhin pour accompagner ma
femme qui participait a un Congres international des Archives qui se tenait a
Bonn. Apres les archives, j'ai descendu le Rhin et je l'ai traverse de nouveau a
Strasbourg pour prendre part a une reunion du Comite Directeur pour la Securite Sociale.
Quand je suis rentre a Lisbonne, il m'a fallu partir presqu'immediatement
pour le Bresil. J'aime bien le Bresil qui parle aussi ma langue. En tout cas, j'ai du
faire plusieurs conferences dans cinq villes differentes. J'arrivais a chaque ville
et je ne savais pas sijee devrais faire une conference a l'universite ou aux services
de la securite sociale. Peut-etre un jour ecrirai-je (evidemment en portugais)
l'histoire incroyable de ce tour intellectuel a travers le Bresil.
Quand je suis revenu du Bresil, les Presses Nationales avaient deja compose mon manuscrit. L'auteur du recueil avait revu tres mal les premieres epreuves
typographiques. On m'a refuse la possibility de faire les corrections qui me paraissaient absolument indispensables. On a admis l'hypothese d'ajouter un erratum, mais cette hypothese a ete ecartee.
Les coquilles de cette deuxieme preface sont une veritable catastrophe. J'en
ai honte et je ne me reconnais pas dans un texte qui etait tres vif, mais qui etait
moins laid que celui qui a ete publie. Personne n'a lu cette preface ou je parlais
des experiences etrangeres en matiere d'accidents de travail et de maladies professionnelles. J'ai ete sauve par le manque de temps et par l'absence d'interet des
autres.
Est-ce que ca vaut bien la peine d'ecrire en portugais? La sixieme langue du
monde est une langue tres riche. Elle est capable d'exprimer les idees et les sentiments avec beaucoup dc profondeur. A son cote les autres langues europeennes
que je parle un petit peu ou que je lis sont des jeux d'enfants, — sauf l'allcmand en
ce qui concerne le langage philosophique. Mais qa vaut la peine de Pecrire!
D'ailleurs, je ne l'ecris pas tres bien. Ecrire en franqais e'est plus facile.
Quand j'ai requ (quoique par une evidente equivoque) l'invitation pour
collaborer dans ce Liber Amicorum, je l'ai immediatement acceptee volontiers.
J'aime le Professeur Gerard Veldkamp depuis le premier moment ou je l'ai rencontre pour la premiere fois. Nous nous tutoyons depuis cette premiere minute.
Un grand poete portugais disait que les hommes se connaissent les uns les autres
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depuis le debut du monde. Je crois aux poetes, meme quand j'admets qu'ils ont
ete chez nous les responsables du manque de la pratique des discours rationnels
et raisonnes.
Je me preparais a ecrire en honneur de Gerard un essai sur le tu de Pamitie.
J'ai ete empeche de faire de nouvelles betises par une lettre qui m'a ete adressee,
quoique tres tardivement. Dans cette lettre quelqu'un s'est rappele que je suis
professeur de Droit du Travail (et pas de Securite Social) dans un etrange institut
superieur a Lisbonne ou Ton apprend a la fois le management, la sociologie et
I'antropologie sociale. On me disait que Ton attendait de moi une etude sur le
droit de la securite sociale J'ai hesite un peu, parce que, a ce moment-la, je venais
de decouvrir le manque d'une theologie de la securite sociale. Mais je ne suis pas
theologien. Mes amis moines m'ont convaincu que la theologie releve des experts. A nous, les laiques, il incombe seulement d'apporter des temoignages. J'ai
done renonce a mon premier projet j'ai admis que, faute de temps, la solution
serait de traduire la preface du premier volume du recueil que j'avais ecrite.
Mais je ne sais pas assez de franqais pour le faire et, surtout, je ne sais pas traduire.
Je ne peux qu'ecrire directement en franqais, avec beaucoup d'erreurs, un
resume repense de cette preface. J'espere bien que les lecteurs (s'il y en a) admettent que mes erreurs sont des coquilles typographiques. Je demande pardon a
Gerard d'ecrire en franqais, parce qu'il prefere de parler anglais. Malheureusent
je suis en train de perdre l'habitude d'ecrire en anglais. Les etrangers qui me
connaissent s'adressent a moi habituellement en franqais. Je me vois oblige de
repondre aussi en franqais. J'ecrivais anglais beaucoup mieux que franqais,
quoique l'anglais que je parle est mauvais. On ne sait pas grand-chose sur le
Portugal en Europe, mais generalement on pense que nous sommes francophones, comme les elites des anciennes colonies de la France en Afrique.

II
Le recueil de legislation publie par mon collegue a pour titre une denomination
portugaise qui correspond litteralement a l'expression franqaise Droit de la Securite Sociale. Les editeurs portugais savent que les livres qui emploient dans
leurs titres le mot Direito (Droit) se vendent beaucoup. Nous sommes un pays
de poetes, mais, comme l'ltalie, nous sommes aussi un pays de juristes.
Je me suis battu contre cette denomination qui n'est justifiee que par des
raisons commerciales. Les Presses Nationales sont une entreprise publique depuis 1969. Auparavant elles etaient un etablissemcnt public. Etant donne leur
nature d'entreprise, les Presses Nationales ont comme but le profit. C'est tout-afait legitime.
Dans la preface du premier volume, je me suis plaint de cette motivation
economique. A mon avis, l'expression Droit de la Securite Sociale, en franqais
comme en portugais, ne peut avoir que deux sans. Ces deux sens relevent des
theories, — et pas de la realite.
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On sait que le droit est conqu a la fois comme un liquide et comme un arbre.
II a des sources et il a des branches. Cette connaissance fait partie du noyau dur
du savoir que les juristes possedent, mais ils n'en sont pas toujours conscients.
On peut dire que les sources et les branches constituent le secret de la science des
juristes. Nous pourrons 1'appeler Science juridique, Rechtswissenschaft, Jurisprudence, Giurisprudenza ou Ciencia Juridica (qa vaut pour l'espagnol et presque pour le portugais). En tout cas il n'y a pas de science des juristes sans ces
idees de sources et de branches.
L'enseignement du droit est base sur l'idee meme des branches et il y a toujours une ou plusieurs disciplines scolaires qui s'occupent des sources (l'introduction a l'etude du droit, la theorie generale du droit, la premiere partie du
droit civil, la philosophic du droit). L'enseignement du droit n'epuise pas evidemment la pensee juridique. A son cote, il y a la pratique quotidienne des professionals du droit, — les juges, les avocats, les officiers d'etat civil, certains
fonctionnaires qui travaillent comme des consulteurs juridiques aux Ministeres.
Mais on ne peut pas nier I'importance decisive que la formation academique des
juristes exerce sur leur pensee.
Le concept de branche de droit est fondamentalement un concept theorique et universitaire. On prepare un doctorat d'Etat dans une certaine branche
de droit — comme dans quelconque branche de la connaissance. Ca c'est le sens
theorique, scientifique de l'expression branche de droit.
Cette expression convient aussi aux disciplines que Ton apprend dans les
facultes de droit et quelquefois dans d'autres ecoles, comme celles ou les sciences economiques, le management ou la sociologie sont appris.
En Europe continentale, apres le mouvement de la codification et tout specialement apres les Codes napoleoniens, les branches de droit correspondent a
ces textes solennels, qui sont les Constitutions et les Codes eux-memes ou, plus
rigoureusement, aux exigences de l'exegese de ces textes. Le droit civil et les
Codes civiles sont le pendant l'un de l'autre. Et le meme en ce qui concerne le
droit constitutionnel et les Constitutions ou le droit criminel et les Codes penaux.
Generalement on croit que les branches de droit sont a la fois des branches
de la legislation et des branches de la connaissance/enseignement. En ce qui concerne la legislation, c,a pourrait convenir aux codes, mais la plupart des lois ce
sont des pots-pourris, ou les branches se melangent. Cette realite specifique constitute par les normes juridiques ne se laisse pas diviser et classifier par des
branches.
Je fais presque toujours cette erreur d'envisager les branches de droit comme des branches ou Ton peut accrocher les lois, les reglements, les arrets des
tribunaux, mais je m'en repentis toujours. Les branches de droit ne sont que des
branches de la theorie du droit et de son enseignement.
L'enseignement est en aval de la theorisation, mais on ne peut pas les confondre. Les theoriciens sont quelquefois de mauvais enseignants. Les enseignants sont quelquefois de mauvais theoriciens.
Les branches modernes du droit sont le produit de faction du legislateur et
de Paction des theoriciens du droit. C'est a dire, elles sont le produit de l'histoire
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et de la logique. Elles constituent I'encadrement du savoir et de la pensee des
juristes. Elles se reflechissent aussi dans la pratique du droit, — qui est l'affaire
quotidienne des juges, des avocats, des notaires, de certains fonctionnaires.
L'autonomie d'une branche de droit depend essentiellement de la concurrence de trois conditions: l'existence d'un volume minimum de legislation specifique, l'elaboration scientifique ou, du moins, theorique des concepts et des
principes que cette legislation specifique (spontanement ou pas) accueille et l'inclusion dans les facultes de droit d'une discipline scolaire qui va transmettre les
resultats de cette elaboration. J'ai appris qa il y a longtemps avec un jeune juriste
cubain qui essayait de faire un doctorat en droit quelque part a Paris ou a New
York.
Toutes les branches de droit reposent sur ces trois autonomies: l'autonomie materielle, l'autonomie scientifique ou theorique et l'autonomie didactique
ou pedagogique. Mon ami cubain s'appelait Mesa, — ce qui veut dire en francais
'table'. Je ne l'ai jamais revu apres l'avoir recontre en 1958 a Bruxelles. Je ne sais
pas si cette conception est assez repandue dans les pays de l'Amerique Latine. Je
pense qu'il n'etait pas son auteur. Je crains que dans les pays de l'Europe occidentale (sauf le cas particulier de 1'Allemagne et un peu de PItalie), les juristes ne
se posent le probleme de savoir ce que c'est vraiment une branche de droit.
En ce qui concerne le cas de mon pays, il ne nous manque pas du tout la
base materielle du droit de la securicte sociale, mais on ne peut pas reconnaitre
l'existence d'un droit de la securite sociale au sens propre de 1'expression.
On peut evidemment se poser le probleme de savoir si nos normes juridiques de la securite sociale devraient etre codifiees. L'idee d'un Code de la Securite Sociale plait aux jeunes, - et surtout a ceux qui ne seraient jamais charges de le
rediger. Je me suis toujours oppose a la codification de la legislation de securite
sociale, parce que l'on courrait le risque de figer son evolution et, surtout, parce
qu'en ce moment la rationalisation et l'humanisation de la securite sociale exigent des etudes que nous n'avons pas faites. II y a une crise de l'Etat Providence.
II faut le repenser, mais pas le demanteler.
La verite c'est qu'il nous manque une theorisation juridique de la securite
sociale. S'il nous manque un theorisation juridique, il nous manque aussi une
theorisation economique, une theorisation sociologique, une theorisation demographique, une theorisation politique. J'ai toujours pense que la securite sociale comme branche de la connaissance etait necessairement multidisciplinaire,
mais personne ne peut la construire tout seul comme cet heros peninsulaire qui
est Don Quiciiotte. (II est evidemment plus representatif des plaines de Castilles
que du Portugal. Nous, les Portugais, partageons avec les espagnols un certain
quichottisme, quoique plus discret).
II faut creer un centre europeen de recherche et de formation dans le domaine de la securite sociale. L'European Institute of Social Security, que Gerard
preside, est un peu un club d'amis qui se rencontrent. Ulnstitute a fait certainement un bon travail. Mais je suis plus ambitieux. Je pense a une grande creation
europeenne, - oil le Conseil de l'Europe et, eventuellement, les Communautes
Europeennes devraient collaborer avec le B.I.T. et l'Association internationale
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de Securite sociale. Je ne comprends pas pourquoi nous perdons le temps avec
des incertitudes et des doutes a ce sujet.
Revenant au Portugal, la verite c'est qu'il n'y a pas en ce moment un seul
centre d'investigation qui s'occupe des problemes de la securite sociale. Avant la
Revolution de 1974, il y a avait un Centre d'Etudes au Ministere des Corporations et il y a avait un Conseil Superieur de la Prevoyance Sociale qui etait devenu en 1970 le Conseil Superieur de 1'Action Sociale. Ces deux organismes
etudiaient la securite sociale, surtout sous le point de vue juridique.
Apres la Revolution, les organismes considered au dessous des soupqons
politiques ont ete supprimes, meme s'ils beneficiaient en fait ou en droit d'un
statut d'independance. Le Centre d'Etudes a ete eteint. Le Conseil Superieur
connait depuis novembre 1974 le nirvana du sommeil. II existe, mais il ne fonctionne pas. Les gens sont devenus des vieillards qui attendent l'heure de leur
retraite. C'est deja mon cas.
Qa c'est evidemment l'autre cote d'une situation universitaire. L'enseignement de la securite sociale, — qu'a ce temps-la on appelait encore prevoyance
sociale — a commence chez nous l'annee 1964-65 a l'Institut Superieur des
Sciences Sociales et Politique d'Outre-Mer. (Les sciences sociales avant la Revolution de 1974 ont toujours connu chez nous des 'liaisons dangereuses'). L'annee suivante on a introduit deux nouveaux cours dedies a la theorie de la securite sociale et a l'organisation de la prevoyance sociale. J'ai ete charge de ce dernier cours. C'etait a l'Institut d'Etudes Sociales, qui avait comme but la formation du personnel des institutions de prevoyance, des organismes syndicaux et
des services du personnel des entreprises. L'Institut avait ete fonde dans le cadre
du Ministere des Corporations. Les premiers responsables de l'Institut ont
adopte une pratique de cooptation pour eviter les interventions abusives du
pouvoir. Le ministre, qui e'tait aussi issu des milieux universitaires, a accepte
cette pratique. II ne pouvait prevoir que l'Institut d'Etudes Sociales devrait devenir un centre de liberte et de libertation. II a ete converti en 1972 dans le nouvel Institut des Sciences du Travail et de l'Entreprise et il a ete integre dans l'Universite Neuve de Lisbonne.
Apres la Revolution, l'Institut a connu les exces inevitables. On a mis a la
porte un de mes collegues qui avait fait son doctorat d'Etat a Paris et qui etait
notre meilleur expert dans le domaine de l'economie du developpement. L'Institut a ete le premier etablissement universitaire portugais a beneficier d'un statut
de gestion democratique.
On a pu, grace a l'effort des eleves et de quelques enseignants, eviter le pire.
L'Institut a gagne une image de gauche, mais ce n'est pas exact. Il n'a pas connu
la degragadation pedagogique qui suit les revolutions. On n'a pas eu un seul
jour de greve des eleves. La seule greve que l'Institut a connu a ete une greve des
professeurs du 'management' qui etaient victimes de certaines discriminations
qui favorisaient les professeurs de sociologie.
En tout cas, il y avait dans le plan d'etudes de la licence en Sciences du
Travail deux semestres consacres a la securite sociale. Apres la Revolution on a
converti rapidement la licence en Sciences du Travail dans une licence en Sociologie. (Les licences au Portugal exigent un minimum de quatre annees et un
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maximum de six annees d'etudes. A I'Institut c'etait cinq annees, — ce qui etait, a
ce temps-la, la regie generale).
Outre les deux semestres de Securite Sociale, la troisieme annee de la licence en Sciences du Travail comprenait deux semestres de Droit du Travail. On a
revu le plan des cours, mais je ne sais pas pourquoi la Securite Sociale y est restee. Peut-etre les sociologues ont-ils reconnu pour une fois son importance.
Mais en tout cas c'etait deja I'agonie. Plus tard, un des sociologues et moi-meme
nous avons essaye de concevoir une autre licence placee entre la gestion et la
sociologie. Nous avons accepte l'idee britanuique de Social Administration,
mais mon ami sociologue avait fait ses etudes au Royaume Uni et je suis franchement anglophile. Notre effort a ete un echec.
De toute faqon, j'ai eu le triste privilege d'etre le premier et le dernier professeur universitaire au Portugal a assurer l'enseignement en 1974-75 de deux
semestres d'une discipline qui s'appelait tout simplement securite sociale. Les
eleves etaient a la fois tres marxistes et tres gentils. lis s'interessaient beaucoup
aux problemes des pays de l'Est. lis voulaient connaitre tout sur la securite sociale de l'Union Sovietique, de la Chine et meme de l'Albanie. Comme toujours,
j'ai bien aime ces charmants revolutionnaires. J'ai utilise largement la recherche
que j'avais faite depuis 1972, mais a ce temps-la j'avais deja perdu l'espoir d'elaborer ma dissertation d'agregation. Les filles et les garqons sont maintenant des
gens serieux. Je suis sur qu'ils ont vote droite aux dernieres elections legislatives
et presidentielles.
Entre 1977 et 1984, la Faculte de Droit de Lisbonne a inclu dans son programme d'etudes une discipline de Droit du Travail et de la Securite Sociale. Ce
n'etait pas encore l'independance du Droit de la Securite Sociale, mais c'etait
une promesse. En 1984, cette discipline est devenue une discipline de Droit du
Travail, tout court. On a laisse tomber la Securite Sociale, comme si c'etait un
sujet sans beaucoup d'interet pour la formation des juristes et pour la vie meme
de la communaute.
A I'Institut Superieur des Sciences Sociales et Politiques, — qui est la nouvelle denomination de I'Institut de la Politique d'Outre-Mer ou l'enseignement de
la prevoyance sociale a commence au Portugal, il y a une licence en Service Social, que l'on apelle maintenant Politique Sociale. Dans cette licence, il y a une
discipline de Politique sociale et organisation de la securite sociale, mais je crois
que cette discipline est trop ambitieuse. On ne peut pas apprendre et faire apprendre a la fois le tout et la partie.
La Faculte de Droit de Lisbonne a dedie un peu d'attention a la securite
sociale dans le cadre de l'enseignement des Finances Publiques. A Coimbra, il y
a un assistant, d'ailleurs tres competent, qui prepare son doctorat et qui a decouvert la securite sociale par le biais de ses etudes sur la responsabilite civile.
Apres plusieurs aventures, on m'a charge a I'Institut Superieur des Sciences
du Travail et de l'Entreprise du cours de Droit du Travail, ou je donne quelques
notions tres legeres de securite sociale. C'est vrai que, pendant quatorze annees,
j'ai eu l'honneur et le plaisir de collaborer sous plusieurs aspects a l'Ecole Nationale de Sante Publique dans un cours destine a la formation des administrateurs
des hopitaux. Je leur ai dit ce que je savais de la securite sociale. lis etaient mede480
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cins, ingenieurs, sociologues, economistes, juristes. J'ai toujours evite de parler
du Droit de la Securite Sociale. La fatigue m'a force a demander que Ton me
releve a l'Ecole Nationale de Sante Publique, qui est un etablissement excellent
et qui commence a connaitre la reputation Internationale qu'elle merite.
Chez nous, on ne discute pas quels sont les rapports entre le Droit du Travail et le Droit de la Securite Sociale ou entre de Droit de la Securite Sociale et le
Droit de la Sante. On n'etudie pas le Droit de la Securite Sociale de la Fonction
Publique, comme un droit administratif special. On ne se pose pas le probleme
de savoir si tout notre Droit de la Securite Sociale doit ou non etre integre dans le
Droit Administratif, etant donne que toutes ou presque toutes nos institutions
de securite sociale sont des etablissements publics.
Mais vraiment qui peuvent interesser ces questions? Aux gens qui dirigent
les institutions et qui revent de devenir un jour ou l'autre Secretaires d'Etat ou
Ministres? Aux gens qui ne lisent pas de prefaces, meme quand elles sont amusantes?
Et je reviens (pardonne-moi, mon cher Gerard) a une question que je me
suis deja pose: Est-ce que c,a vaut bien la peine d'ecrire et de penser dans cette
sixieme langue du monde qui est la mienne? Du moins en Europe?
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De informatieplicht als beginsel van
behoorlijk bestuur in de Belgische
rechtspraak over Sociale Zekerheid

DRIES SIMOENS*

De volgende bladzijden zijn geschreven uit oprechte bewondering voor de persoon en het werk van Professor Veldkamp. Zoals het past in een Liber Amicorum zijn het bedenkingen van een vriend opgedragen aan een vriend, vanuit het
besef dat deze vriendschappelijke band bestand was tegen moeilijke beslissingen.
Wij weten dat dr. Veldkamp als Minister, als Verantwoordelijke voor de harmonisatie van de sociale zekerheid en als Hoogleraar ondermeer begaan was en
is met de vraag hoe de rechtsonderhorigen geinformeerd moeten worden over
hun rechten en plichten op het complexe domein van de sociale zekerheid. Een
andere zorg van hem is de toenadering tussen het Nederlandse en het Belgische
recht. Wij dachten dan ook Professor Veldkamp het best te kunnen 'vieren' — en
hem meteen op bescheiden en volstrekt ontoereikende wijze te danken voor het
vele dat hij voor ons betekent — door te onderzoeken hoe een in Nederland ontworpen leerstuk (de 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur') in Belgie
aangewend kan worden om de burger een recht op informatie te verschaffen ten
overstaan van de sociale zekerheidsinstellingen. Dit recht zal dan hoofdzakelijk
door de rechtspraak moeten worden uitgebouwd. Want de sociale zekerheidswetten kennen slechts op twee plaatsen uitdrukkelijk aan de burger een — dan
nog zeer beperkt — recht op informatie toe.
a. Op grond van artikel 20 § 1, vierde lid, b van het K.B. nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen hebben de
sociale verzekeringskassen tegenover de aangesloten leden de plicht 'hen bijstand te verlenen betreffende hun verplichtingen en rechten in het kader van
het sociaal statuut'.

* Werkleider-lektor, Katholieke Universiteit Leuven, Belgie.
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b. Volgens artikel 3 van de Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen heeft het gelijknamige Rijksfonds (onder
meer) tot opdracht 'de minder-validen op te sporen en in te schrijven' (en
verder 'alle documentatie te verzamelen en te verspreiden betreffende de lotsverbetering van de minder-validen').
Het aantal wettelijke bepalingen die de administratie een actieve informatieplicht opleggen is dus zeer beperkt. Vandaar het groot belang van de vraag of de
overheid al dan niet tot het verlenen van informatie verplicht is op grond van
een algemene, ongeschreven regel, die door de rechtspraak zou worden gesanctioneerd.
Op deze vraag past een zeer genuanceerd antwoord, zoals hieronder moge
duidelijk worden.

1

De 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' in het
algemeen

Stellen wij vooreerst dat algemene rechtsbeginselen in het Belgisch rechtssysteem kunnen worden erkend als rechtsbron. Het Hof van Cassatie bijvoorbeeld
roept herhaaldelijk algemene rechtsbeginselen in, zoals ondermeer de 'wetmatigheden van de openbare dienst': de beginselen van continuiteit, veranderlijkheid en benuttigingsgelijkheid. De Raad van State van haar kant heeft zich in
talloze arresten beroepen op hetgeen bekend staat als 'de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur'. Het lijkt ons dat het bestaan van een algemene, ongeschreven regel die tot informatieverstrekking verplicht in het kader van de
laatstgenoemde beginselen moet worden onderzocht, en dan meer bepaald in
het kader van het algemeen beginsel van de 'zorgvuldigheidsplicht'.
Lichten wij dus eerst deze begrippen toe: algemene beginselen van behoorlijk bestuur en, als een aspect daarvan, de zorgvuldigheidsplicht.
Het begrip 'algemene beginselen van behoorlijk bestuur' is, voor zover wij
konden nagaan, voor het eerst in Nederland gebruikt in 1952 en is daarna via
duidelijk aanwijsbare kanalen ook in ons recht geintroduceerd, waar het sindsdien — in de straks te preciseren mate - door de rechtspraak wordt gehanteerd.
Het begrip werd een eerste maal tot voorwerp van studie genomen door de
(Nederlandse) Verenigingen voor administratief recht, aan de hand van twee
preadviezen uitgebracht door de hoogleraren Samkalden en Wiarda (zie hierover later: G.J. Wiarda, 'Algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het Nederlandse recht', TBP, 1979,365). Volgens deze laatste had de opkomst van het
begrip te maken met een algemene ontwikkeling in Nederland, die zich aftekent
op meerdere gebieden van het recht; men ervaart met name de toenemende behoefte om naast concrete, op maat van bepaalde wel omschreven situaties gesneden rechtsregels, als maatstaf voor rechterlijke toetsing mede gebruik te maken van vage normen en beginselen. Een beslissende stap in de richting van een
erkenning van de geldingskracht van de algemene beginselen van behoorlijk be484
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stuur werd in 1954 — steeds in Nederland - gezet naar aanleiding van de Wet
administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie, die vier beroepsgronden opsomt, waaronder vooral de laatste ons in dit kader interesseert: 'het beroep kan
worden ingesteld terzake dat (...) het lichaam anderszins heeft besloten of gehandeld in strijd met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginsel van
behoorlijk bestuur' (L.P. Suetens, 'Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
in de rechtspraak van de Raad van State', TBP, 1981, 81). Wiarda had in zijn
preadvies vijf beginselen geconcretiseerd: fair-play, zorgvuldigheid, zuiverheid
van oogmerk, evenwichtigheid en rechtszekerheid.
Intussen was er een analoge ontwikkeling in Frankrijk geweest, zij het minder concreet en op een minder duidelijk aanwijsbare wijze. Men nam er aan dat
er beginselen van politieke moraal bestaan die de menselijke persoon en waardigheid moeten beschermen en die in deze geest het optreden van openbare besturen moeten beheersen. Zij hebben een geldigheidskracht ook al bestaan er
geen grondwettelijke of andere teksten die ze voorschrijven (W. Lambrechts,
'Het zorgvuldigheidsbeginsel in de rechtspraak in verband met de overheidsaansprakelijkheid', R.W., 1979-80, 1411).
Het zou de Nederlandse, scherpere formulering zijn die in ons land zou
worden geintroduceerd. De eerste stap in die richting werd gezet door L.P. Suetens in een bijdrage geleverd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van het
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht (L.P. Suetens, 'Algemene rechtsbeginselen en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het
Belgisch administratief recht', TBP, 1970, 379-396).
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur vormen in ons land een
behoorlijkheidscontrole op het overheidsoptreden. Zij werden, als dusdanig,
verder gepreciseerd; de klassieke inventaris behelst er zeven: fair-play, motiveringsplicht, verbod van machtsafwending, verbod van willekeur, gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheid en zorgvuldigheid.

2

Uitingen van de 'algemene beginselen van behoorlijk
bestuur' in de sociale zekerheidswetgeving

Uit de opsomming hierboven valt vooral het zorgvuldigheidsbeginsel te onthouden voor het onderwerp dat ons in deze bijdrage bezig houdt. Toch is het wellicht nuttig er in het voorbijgaan op te wijzen dat ook bepaalde andere beginselen een rol kunnen spelen in het licht van de bredere vraag, hoe de bescherming
van de onwetende burger ook op andere manieren dan door een informatieplicht kan worden gerealiseerd. Zo houdt het beginsel van de fair-play ondermeer op het processuele vlak in:
een hoorplicbt. Deze wil de rechten van de verdediging veilig stellen en betekent
ook een realisatie van de regel 'audi et alteram partem'. Een dergelijke hoorplicht is uitdrukkelijk voorgeschreven door de wettelijke en reglementaire bepalingen in de sectoren werkloosheid en bestaansminimum. Het is opvallend hoe
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door de rechtspraak uiterst streng wordt gewaakt over het toepassen van deze
bepaling; de hoorplicht is voorgeschreven op straffe van absolute nietigheid van
de genomen beslissing (Cass., 7 februari 1983, Soc. Kron., 1983). Het lijkt dus
dat de rechtspraak er zich inderdaad rekenschap van geeft dat hier een fundamenteel beginsel van behoorlijk bestuur in het geding is. Reeds in 1963 verdedigde Ch. Huberlant de stelling dat op grond van een algemeen rechtsbeginsel
dat niet noodzakelijk telkens opnieuw uitdrukkelijk moet worden hernomen,
de burger die in aanmerking komt voor een strafrechtelijke veroordeling of voor
toepassing van een tuchtstraf of van een administratieve sanctie, in de gelegenheid dient te worden gesteld argumenten te zijner verdediging te laten gelden
('Le droit administratif beige comprend-il des principes generaux non-ecrits?',
Melanges Dabin, Brussel, 1963, 685).
—onpartijdigheid. Hier is het adagium toepasselijk 'nemo judex in causa sua'.
De administratie kan niet tegelijk beslissingen nemen in verband met de toekenning van het recht op sociale uitkeringen, en degene zijn die in geval van betwisting een tweede oordeel velt. Dit beginsel van onpartijdigheid — letterlijk op te
vatten: iemand die 'partij' is geweest bij het treffen van een bepaalde beslissing
kan geen rechter spelen, in een volgende graad, over de beoordeling ervan — is
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt in een arrest van 17 mei
1984 (JTT, 1984, 416) tot een algemeen beginsel verheven: 'geintimeerde betoogt met reden dat in principe elke beslissing van de organen van de sociale
zekerheid ten aanzien van de verzekerden voor de toetsing bij de rechter moet
kunnen gebracht worden; appellant wijst geen voorschrift aan dat de toegang
tot de rechter in een geschil als het onderhavige zou ontzeggen' (in casu ging het
om het aanvechten van een beslissing waarbij geen vrijstelling van stempelcontrole werd verleend).
—formele en materiele motiveringsplicht. Bestaat er bij elke overheidsbeslissing
een materiele (d.i. inhoudelijke) motiveringsplicht, in die zin dat de beslissing
moet worden gedragen door de wettelijke vereiste motieven, dan is het beginsel
omgekeerd wat de formele motiveringsplicht betreft (als processueel beginsel):
deze bestaat alleen op grond van een uitdrukkelijk of reglementair voorschrift,
zoals inzake het bestaansminimum het geval is: vermeldt de wetgeving terzake
enkel dat de beslissing het toegekend bedrag alsmede de wijze en de regelmaat
van betalingen moet aanduiden, dan wordt in de praktijk meer vereist. Volgens
een ministeriele omzendbrief van 12 juni 1975 moet de beslissing aan de belanghebbende alle elementen bezorgen die het hem mogelijk maken te oordelen of er
beroep moet worden ingesteld {Het recht op een bestaansminimum, Brussel,
1978, 42). Dan wordt de burger alvast gei'nformeerd over het waarom van de
genomen beslissing, en kan hij ertoe besluiten deze in rechte aan te vallen.
-fair-play. Dit beginsel is door L.P. Suetens {o.c, 85) als volgt omschreven: de
overheid mag de burger niet door minder oirbare middelen in de verkrijging van
zijn rechten belemmeren, hetgeen volgens dezelfde auteur bij voorbeeld wel het
geval zou zijn bij het achterhouden van gegevens.
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3

Zorgvuldigheids- en informatieplicht in de rechtspraak
over sociale zekerheid

Komen wij thans tot het zorgvuldigheidsbeginsel, dat het meest rechtstreeks
met een algemene informatieplicht in verband kan worden gebracht. Dit beginsel houdt in dat de overheid bij de bepalingen en de uitvoering van haar beleid
behoorlijke procedures volgt en daarbij alle betrokken belangen naar hun gewicht in aanmerking neemt (definitieontleend aan: W. Lambrechts, o.c, 1423).
Hoe is de huidige stand van zaken in verband met de toepassing van dit
beginsel op de informatieplicht?
Hier moeten we vaststellen dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur weliswaar in de administratieve rechtspraak (Raad van State) kwantitatief en kwalitatief tot ontwikkeling zijn gekomen, maar dat de burgerlijke rechtbanken op deze evolutie ten achter zijn gebleven (en dus ook de arbeidsrechtbanken en -hoven die tot de burgerlijke rechtsmachten in de brede zin dienen te
worden gerekend). Een uitzondering hierop vormen twee arresten geveld in
pensioengeschillen, het ene (het geval-Mercier) door het Arbeidshof te Bergen
op 13 juni 1975 (JTT, 1976, 7), het andere (het geval-Jeurissen) door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt op 2 juni 1977 (RW, 1977-78,1510).
Voor een goed begrip van deze straks te bespreken rechtspraak geven wij
hier de hoofdlijnen uit de pensioenwetgeving weer van de procedure die moet
worden gevolgd om een geldige pensioenaanvraag te laten registreren. De aanvraag dient gericht tot de burgemeester van de gemeente waar men zijn werkelijke verblijfplaats heeft; de burgemeester kan een ambtenaar van het gemeentebestuur machtigen tot het in ontvangst nemen van de aanvragen. Alleen ten voordele van gegadigden die in het buitenland werken is een schriftelijke aanvraag
mogelijk, rechtstreeks te richten tot de RWP (art. 10 KB 21 december 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen van werknemers). In beginsel is de aanvrager ertoe gehouden zich persoonlijk aan te bieden, maar hij kan zich laten vertegenwoordigen door een persoon met volmacht (art. 13 zelfde KB).
In de eerste casus (het geval-Mercier) had de aanvrager van een overlevingspensioen zich enkel schriftelijk in verbinding gesteld met de gemeentelijke
overheid om haar aanvraag te doen, zonder dat de overheid het nodig had
geoordeeld haar bij wijze van antwoord mede te delen dat de wet voorschrijft
dat de pensioenaanvrager in persoon voor de burgemeester (of diens afgevaardigde) verschijnt. Het Arbeidshof te Bergen treedt de stelling van de weduwe bij,
dat zij de gevolgen niet moet dragen van het schuldig stilzitten van de overheid
en dat haar pensioen dient in te gaan op de eerste dag van de maand volgend op
die waarin ze haar intentie had uitgedrukt een pensioenaanvraag te doen, ook al
was die schriftelijk en dus niet in de voorgeschreven vorm. Aldus de redenering
van het Arbeidshof: 'Attendu que nonobstant le silence de la loi, les administrations chargees de la gestion d'un service public, sont tenues de renseigner de
maniere exacte et complete les particuliers sur les obligations qui leur incombent et de corriger leur ignorance eventuelle de celles-ci'.
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In het geval Jeurissen was een aanvraag om een overlevingspensioen door
een weduwe (ondermeer) gericht tot de Rijksdienst door Werknemerspensioenen (RWP) in plaats van, zoals we hebben gezien, tot de burgemeester van haar
gemeente. Pas meer dan een jaar na het overlijden van haar man, en zonder dat
de RWP kontakt met haar had opgenomen om haar de juiste weg te wijzen,
wordt ze zich bewust van haar vergissing. De RWP weigert haar overlevingspensioen retro-actief toe te kennen vanaf het overlijden van haar man, zoals
volgens de wet het geval ware geweest bij een aanvraag binnen het jaar. Dit
standpunt van de RWP vindt echter geen gehoor bij het Arbeidshof te Antwerpen, dat de weduwe in het gelijk stelt en de eerste — tijdige maar tot de verkeerde
dienst gerichte — aanvraag als voldoende beschouwd. Met een mooie formule
wordt overwogen 'dat het voor de openbare diensten een methode van goed
bestuur is de rechtzoekenden voor te lichten en te begeleiden'.
De administratieve rechtspraak gaat verder en poneert, zoals gezegd, op
een ondubbelzinnige wijze het gestelde beginsel. Aangezien deze rechtspraak
niet bevoegd is inzake sociale zekerheid, moesten wij ons voorbeeld ter illustratie halen uit een andere rechtsdomein, al gaat het om een analoge situatie in
verband met informatie. De Raad van State overwoog op 30 September 1980
(RW 1981-82) als volgt: 'overwegende dat de minimale dienstwilligheid waartoe een ambtenaar gehouden is tegenover de geadministreerde, vereist dat hij,
binnen de grenzen van de vereisten van vlot bestuur die altijd een zekere elasticiteit vertonen, het minimum doet om wat een geadministreerde wegens onkunde
of onopmerkzaamheid niet volmaakt op een formulier heeft ingevuld, zo mogelijk bij te werken (...)'.
Uit het voorgaande kunnen wij twee voorlopige besluiten halen:
— principieel is het beginsel van een actieve informatieplicht door de rechtspraak erkend als behorend — via de zorgvuldigheidsplicht - tot de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur en kan dus een overheidsoptreden door de
rechtspraak aan deze plicht worden getoetst;
— maar de toepassing van dit principe is vanwege de rechtspraak zeer
schuchter gebeurd, in een zeer klein aantal beslissingen.
Deze dubbele constatering doet dan ook de vraag rijzen of het wenselijk is dat de
rechtspraak in een ruimere mate zou komen tot een affirmatie van deze informatieplicht, in het kader van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Zijn er bepaalde bezwaren tegen deze beginselen en tot waar reiken de grenzen
van de toepassing ervan?
a. W. Lambrechts (o.c, 1428) maakt melding van een mogelijkeopwerping, dat
men door een ruimere toepassing zou komen tot een 'gouvernement des juges',
maar weerlegt deze bezwaren op een kordate wijze: de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur moeten eerder worden gezien als een tegengewichtig om het
zo kostbare evenwicht in de scheiding van de machten te behouden. Zulks geldt
des te meer in een tijd waar de wetgevende macht een groot deel van haar functies aan de uitvoerende macht delegeert. De bevoegdheden van deze laatste wor488
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den dus steeds omvattender. Dit impliceert echter de noodzaak dat het bestuur
steeds omzichtiger moet omspringen met de haar verleende discretionaire bevoegdheid of beleidsvrijheid.
b. De doelmatigheid van het bestuur zou leiden onder een te strikte toepassing
van de rechterlijke controle. Dit argument lijkt ons reeds relevanter. In feite legt
het de rechtspraak op, een evenwicht te zoeken tussen de belangen van de burger en de eisen van een vlot bestuur. Dat de rechtspraak zich daarvan bewust is,
is reeds gebleken in het arrest van de Raad van State van 30 September 1980,
hoger geciteerd: dit arrest stelt uitdrukkelijk dat de dienstwilligheid van de
ambtenaar een plaats moet krijgen 'binnen de grenzen van de vereisten van vlot
bestuur die altijd een zekere elasticiteit vertonen'.
c. En verder moeten aan de kant van de burger de goede trouw en met name de
onwetendheid nopens de juiste procedure buiten kijf staan. Maar anderzijds
mag men o.i. dan weer niet zover gaan een 'onoverwinnelijke dwaling' te eisen.
Dit delicaat punt dient zeker door de rechtspraak verder te worden gepreciseerd. Wijzen wij voorlopig op een vonnis van de Arbeidsrechtbank te Bergen,
afdeling La Louviere van 18 december 1980 {TSR, 1982,155, met noot H.D.)
dat een sociaal verzekerde veroordeelt tot het terugbetalen aan zijn mutualiteit
van ZlV-uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid die hij ten gevolge van een
vergissing van de mutualiteit was blijven ontvangen nadat hij weer was beginnen te arbeiden. Verdacht was dat de betrokkene — moedwillig? om zijn werkhervatting te verdoezelen? - had nagelaten zijn bijdragebons bij zijn mutualiteit
in te leveren (zoals hij in vroegere perioden wel had gedaan); en verder had enig
gezond verstand bij hem toch vragen moeten oproepen nopens de wettigheid
van het cumuleren van loon met loonsvervangende uitkeringen (aldus H.D. in
geciteerde noot).
d. En verder nog dit: er dient over gewaakt dat op het leerstuk van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur niet te pas en te onpas een beroep wordt gedaan. In die zin waarschuwde reeds in 1970 emeritus Eerste voorzitter Somerhausen ervoor, dat de toepassing van dit leerstuk tot dwaling kan leiden: 'wanneer een rechter het niet eens is met een bepaling uit het positief recht, hoeft
maar een algemeen rechtsbeginsel te bedenken en hij kan weigeren de wet toe te
passen' ('De Raad van State en de algemene beginselen van het administratief
recht', TBP, 1970, 478).
Of om het met de woorden van L.P. Suetens tezeggen: het hantcren van de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur mag niet geworden tot een gemakkelijkheidsoplossing (o.c, 89).
In dit verband kan nuttig verwezen worden naar het cassatiearrest D'Haene (Cass., 23 juni 1980, TBP, 1981,501). In casu had de Rijkskas voor Rust- en
Overlevingspensioenen (RROP) (uitbetalingsinstantie) volgens opdracht haar
gegeven door de Rijksdienst voor Werknemerspensioenen (RWP) (beslissingsinstantie) van D'Haene een deel van haar pensioen teruggevorderd. Nu blijkt
dat deze terugvordering onwettig was, verzet deze gepensioneerde zich op
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grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur tegen de RROP die,
naar zij beweert, de zorgvuldigheidsplicht had overtreden door een klaarblijkelijk ongegronde terugvordering uit te voeren. Het Hof van Cassatie heeft voor
deze redenering geen oor: de RROP is ertoe gehouden de beslissingen van de
RWP uit te voeren zonder deze te kontroleren; stelt zij a.h.w. incidenteel toch
een vergissing vast, dan eisen de reeds genoemde algemene beginselen dat ze de
RWP daarvan op de hoogte brengt maar blijft zij volgens de wet verplicht tot
uitvoering t.o.v. de burger. D'Haene had dus ongelijk de RROP een inbreuk op
de zorgvuldigheidsplicht te haren opzichte te verwijten, zij had de RWP moeten
aanspreken wegens overtreding van de wet die terugvordering in zijn geval verbood.
e. Een laatste weerstand tegen een verruimd beroep op de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur zou hun 'vaagheid' kunnen zijn, die weinig 'rechtszekerheid' biedt. Het is inderdaad juist dat wie zorgvuldigheid eist daarmee nog niet
te kennen geeft welke preciese eisen hij aan de volledigheid en de nauwkeurigheid van de zorgvuldige voorbereiding van de administratieve rechtshandeling
stelt (W. Lambrechts, o.c, 1429). Het is nochtans te verwachten dat deze vaagheid zal afnemen naarmate het begrip meer wordt toegepast. Hier ligt een belangrijk werkterrein voor de rechtspraak: de toetsing van het zorgvuldigheidsaspect van de overheidsbeslissing blijft een kiese aangelegenheid die de rechter
verplicht tot de accurate verwoording en tot een concrete motivering van zijn
uitspraak (J. Delva, 'Overheidsaansprakelijkheid en legaliteitsonderzoek',
TBP, 1975, 202).

4

Conclusie

De administrate moet aanvaarden dat de min of meer ruime discretionaire bevoegdheid die zij bezit in evenwicht wordt gehouden door de waarborgen die de
rechten en de belangen van de burgers moeten vrijwaren, langs de rechtspraak
om. Deze laatste kan een middel tot toetsing vinden in de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, meer bepaald in dat van de zorgvuldigheid, dat in een
aantal gevallen een actieve informatieplicht inhoudt. Maken op dit ogenblik de
burgerlijke rechtsmachten (anders dan de administratieve) weinig gebruik van
dit toetsingsrecht, dan is het wenselijk dat zij dit in de toekomst op ruimere
schaal zouden doen. Indien zij daarbij de omzichtigheid en de plicht tot accurate
motivering in acht neemt zoals deze in de laatste nummers werden aangegeven,
zal zij gestalte geven aan een algemene, ongeschreven regel die de overheid tot
informatie verplicht — in de omstandigheden die zij aldus zal aangeven.
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L'Evolution des Normes
Internationales sur la Securite Sociale

NICOLAS VALTICOS*

Devenue actuellement, dans la plupart des pays, surtout industrialises, un element familier et indispensable de la vie des individus comme de la structure et de
l'equilibre des societes, ayant connu, depuis quarante ans, une expansion considerable puis, recemment, une certaine contestation, la securite sociale se trouve
a un palier de son developpement ou il est bon de mesurer le chemin parcouru et
d'essayer de voir un peu clair dans son avenir.
On sait que l'origine aussi bien que le developpement de la securite sociale
doivent beaucoup, non seulement a divers modeles nationaux, mais aussi aux
discussions qui se sont deroulees et aux normes qui ont ete formulees sur le plan
international. 1 C'est aux normes elaborees par l'Organisation internationale du
Travail (OIT) et a leur evolution que la presente etude sera consacree, car ce
sont elles qui ont essentiellement marque revolution de la securite sociale et ont
du reste fortement influence aussi divers textes adoptes dans le cadre d'autres
organisations internationales. 2
11 est naturel que, dans son souci de promouvoir la justice sociale et de
proteger l'homme contre les charges qui pesent sur lui et les dangers qui le menacent, l'OIT ait des l'origine vise a repondre a son besoin de securite. Cela etait
d'autant plus necessaire que la securite sociale a rapidement assume des dimensions internationales, notamment en raison des migrations de travailleurs et des

* Secretaire General de PInstitut de Droit International, Ancien Sous-Directeur General du Bureau International du Travail, Geneve, Suisse.
1. V. Pierre I.aroque, '^Organisation internationale du Travail et la securite sociale', Revue
francaise des Affaires sociales, avril-juin 1969, pp. 129-140; Guy Perrin, 'Reflexions sur cinquante annees de securite sociale', Revue internationale du Travail, BIT, Geneve, mars 1969, pp.
279-324.
2. C'est le cas notamment du Code europeen de la securite sociale, entre en vigueur en 1968,
de la Charte sociale europeenne de 1961, des reglements 3 et 4 de 1958 de la CEE, prepares avec
I'aide du BIT, etc.
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progres de I'integration economique regionale, ce qui posait le probleme de
coordination et d'harmonisation des regimes nationaux interesses.3
C'est pour cette double raison que, des 1919, le Preambule du texte initial
de la Constitution de l'OIT s'est refere a l'urgence de 'la lutte contre le chomage..., la protection des travailleurs contre les maladies generales ou professionnelles et les accidents resultant du travail... les pensions de vieillesse etd'invalidite' aussi bien que de 'la defense des interets des travailleurs occupes a l'etranger'.
En cette meme annee 1919 furent adoptes les premiers textes de l'OIT en
matiere d'assurance sociale et I'oeuvre normative s'est poursuivie et developpee
depuis. L'evolution s'est faite sur un double plan: sur le plan conceptuel, ou Ton
a passe en une vingtaine d'annees de la notion d'assurance sociale a celle, bien
plus ample, de securite sociale, et sur le plan de la technique juridique ou Ton a
abouti a des textes a la fois plus souples, a certains egards, et plus precis, a d'autres, pour tenir compte tant de la diversite des situations nationales que de la
necessite de proposer des orientations suffisamment nettes.
Les premiers textes adoptes furent, en 1919, une convention (no 2) et une
recommandation (no 1) sur le chomage, ainsi qu'une convention (no 3) sur la
protection de la maternite. En 1921, une convention (no 12) porta sur l'extension aux salaries agricoles de la protection prevue en cas d'accidents du travail,
alors que deux recommandations (nos 12 et 17) preconiserent de leur etendre
aussi les benefices de la protection de la maternite ainsi que ceux des assurances
contre la maladie, l'invalidite, la vieillesse, etc. En 1925, la Conference internationale du Travail adopta trois textes importants (conventions nos 17,18 et 19)
en matiere de reparation des accidents du travail — dont l'un sur l'egalite de
traitement — et de maladies professionnelles. C'est en 1925 aussi que fut adoptee
une resolution fondamentale de la Conference Internationale du Travail sur les
problemes generaux de l'assurance sociale. Cette resolution donna une nouvelle
impulsion a I'oeuvre normative de l'OIT en la matiere.
C'est ainsi qu'a partir de 1927, l'Organisation entreprit l'adoption methodique de textes distincts qui visaient l'etablissement de regimes d'assurance sociale concernant chacun un risque determine et un grand secteur economique
distinct. Ce furent d'abord, en 1927, deux conventions (nos 24 et 25) sur l'assurance-maladie visant principalement, l'une les salaries de 1'industrie et du commerce et l'autre les salaries de I'agriculture. Quelques annces plus tard, en 1933,
six conventions analogues (nos 35 a 40) traiterent respectivement de l'assurance
vieillesse, invalidite et deces dans chacun de ces deux secteurs. En 1934, on revint, pour la completer, sur la convention (no 18) de 1925 concernant les maladies professionnelles et on adopta une convention (no 44) et une recommandation (no 44) en vue d'assurer aux chomeurs des indemnites ou des allocations, ce
texte etant complete par une recommandation (no 45) sur le chomage des jeunes

3. Guy Perrin, 'L'action de l'Organisation internationale du Travail en faveur de la coordination et de I'harmonisation des legislations de securite sociale', Revue beige de securite sociale,
octobre 1969, no 10, pp. 1 -65; du meme, 'Avenir de la securite sociale', Revue internationale de
la securite sociale, no 1, 1969, pp. 27-28.
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gens. Enfin, la question de la conservation des droits a pension des migrants fit
l'objet d'une convention (no 48) adoptee en 1935.
Cette oeuvre considerable, qui s'est inspiree des modeles qui avaient ete
etablis dans les pays europeens avances a l'epoque, avait des caracteristiques qui
ont ete souvent exposees: elle consacrait des regimes d'assurance sociale visant
essentiellement les travailleurs salaries, elle visait des risques determines et de
grands secteurs economiques distincts. La formulation, tout en etant precise a
certains egards, comme du point de vue des minima de periodes d'assurance ou
de protection, ne Petait pas du point de vue du montant des prestations, laisse a
la decision des Etats interesses et aux conditions nationales. Par ailleurs, compte
tenu de leur conception, les conventions d'assurance sociale prevoyaient la contribution des interesses (employeurs et salaries) aussi bien que des pouvoirs publics aux ressources des assurances, ainsi que leur participation — en tout cas
celle des assures — a leur gestion.
II est interessant, par ailleurs, de noter que certaines de ces conventions
introduisaient des regies nouvelles en la matiere, comme celle exigeant qu'un
supplement d'indemnisation soit alloue aux victimes atteintes d'incapacite necessitant l'assistance constante d'une autre personne.
D'une maniere generale, l'objectif des normes en matiere d'assurance sociale, si important fut-il, demeurait limite: il s'agissait surtout de soulager les
difficultes les plus graves des groupes les moins favorises4, et moins de viser un
ideal que de definir ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'un Etat ayant
atteint un degre suffisant devolution economique et sociale. 5 De toute maniere,
ces conventions et recommandations ont exerce une influence considerable sur
les legislations nationales entre les deux guerres et en ont profondement marque
l'orientation. 6
En plus, d'ailleurs, des normes generales qui viennent d'etre mentionnees,
la protection des gens de mer a plus specialement fait l'objet d'une serie de textes
dont, des 1920, une convention (no 8) prevoyant le versement d'une indemnite
de chomage en cas de perte par naufrage d'un navire 7 et surtout, en 1936, une
convention (no 55) relative aux obligations de l'armateur en cas de maladie ou
d'accident des gens de mer et une autre (no 56) concernant l'assurance-maladie
des gens de mer.
Enfin, les normes internationales en matiere d'assurance sociale ont, ainsi
qu'on Pa dit, vise des I'origine a assurer une protection efficace, d'une part, des
travailleurs etrangers et, d'autre part, des assures qui passent d'un pays a Pautre
et peuvent relever de plusieurs regimes nationaux differents. Des dispositions
prevoyant l'egalite de traitement entre travailleurs etrangers et nationaux en ce
qui concerne diverses eventualites figurent dans des conventions adoptees des
1919, puis en 1925 et, par la suite, en 1933, 1934 et 1936. D'autre part, pour ce
qui est du probleme, bien plus complexe, de la conservation des droits acquis ou
4. V. Perrin, 'Reflexions e t c ' prec, p. 282.
5. V. Laroque, op.cit., pp. 130-132.
6. Laroque, op.loc.cit.; Perrin, op.cit., p. 285.
7. La aussi il s'agissait d'une regie nouvelle.
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en cours d'acquisition pour les assures se rendant d'un pays a l'autre, la question
touchee par certaines des conventions relatives a l'egalite de traitement a ete
essentiellement traitee par la convention (no 48) sur la conservation des droits a
pension des migrants, de 1935. Ce texte n'a cependant eu que des resultats limites, bien que ses principes aient inspire la plupart des relations internationales
etablies depuis en matiere de securite sociale. La question devait etre reprise,
comme on le verra, pres de 50 ans plus tard, en 1982.

De l'assurance sociale a la securite sociale
Vers la fin de l'entre-deux guerres (legislation des Etats-Unis de 1935 et de Nouvelle-Zelande de 1938) et surtout pendant (plan Beveridge et Conference interamericaine de securite sociale de Santiago du Chili de 1942) et aussitot apres la
deuxieme guerre mondiale, la notion de securite sociale est venue prolonger et
depasser celle d'assurance sociale et a marque la nouvelle generation des normes
que l'OIT a adoptees dans ce domaine.
Les notions directrices de la securite sociale sont bien connues.
Elle vise surtout a generaliser la protection a l'ensemble de la population et
non seulement a couvrir les salaries ou meme les travailleurs. II ne s'agit par
ailleurs plus de secourir principalement les victimes de 'coups durs' mais, plus
generalement, de garantir a toute personne une securite suffisante du niveau de
vie. De par son objectif, la securite sociale a a aussi pour objet d'unifier l'ensemble du systeme, a en coordonner les differents aspects et a veiller a son efficacite
reelle. Sur le plan administratif, la nouvelle conception appelait un depassement
des formules anterieures de l'assurance sociale, dans lesquelles le role des representants des employeurs et des travailleurs etait essentiel, compte tenu du lien
entre la cotisation et la prestation et du fait que les salaries etaient les principaux, sinon les uniques beneficiaires de l'assurance. Cette ample conception de
la securite sociale doit beaucoup a Paction conceptuelle et normative de l'OIT.
Aux caracteristiques qui viennent d'etre rappelees se sont d'ailleurs ajoutes des
elements plus specialement pertinents sur le plan international lorsqu'il s'agissait de mettre au point les normes inspirees de la securite sociale que l'OIT allait
formuler a partir de 1944. Or, sur ce plan, certaines des preoccupations
n'etaient pas aisement compatibles.
D'une part, en effet, la notion de securite sociale comportait une conception large et comprehensive et appelait une efficacite dans la protection qui exigeaient un minimum d'ampleur quant aux personnes protegees et aux risques
couverts autant que de precision quant au niveau des prestations. D'autre part,
cependant, l'existence, dans la nouvelle communaute mondiale, d'Etats dont les
conditions economiques et sociales varient considerablement rendait impossible I'application de normes identiques - s'agissant surtout de normes relativement ambitieuses - a une communaute aussi heterogene. L'elaboration des normes internationales en matiere de securite sociale appelait done la prise en consideration de la diversite des conditions nationales et une mesure appreciable de
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souplesse dans la formulation8 autant que de generosite dans l'inspiration.
L'oeuvre normative accomplie par l'OIT dans ces conditions a ete considerable. Elle allait etre d'abord marquee, en 1944, par la 'Declaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation', dite 'Declaration de Philadelphie',
qui fut incorporee dans la Constitution de l'OIT et qui souligna l'engagement de
l'Organisation de seconder la mise en oeuvre de programmes propres a realiser
Textension des mesures de securite sociale en vue d'assurer un revenu de base
pour ceux qui ont besoin d'une telle protection, ainsi que de soins medicaux
complets...'. La meme annee, une forte impulsion a la conception de securite
sociale, fondee sur les principes d'universalite et d'unite de la fonction et rattachee a I'ensemble de la politique sociale, fut donnee par deux recommandations
portant, l'une (no 68) sur la garantie des moyens d'existence, et l'autre (no 69)
sur les soins medicaux. La portee de la premiere, qui attribuait a tout regime de
garantie des moyens d'existence la mission de 'soulager le besoin et prevenir
l'indigence en retablissant jusqu'a un niveau raisonnable les moyens d'existence
perdus en raison de l'incapacite de travailler (y compris la vieillesse) ou d'obtenir un emploi remunerateur ou en raison du deces du soutien de famille' etait
significative. Ce fut sur la base des principes poses par ces deux textes que se
developpa Paction normative dans les annees qui suivirent.
Dans cet ordre d'idees, on envisagea une convention qui comporterait une
norme minimum, accessible a des pays se trouvant aux stades initiaux du developpement, et une norme superieure a laquelle devraient viser les pays economiquement evolues. La Conference internationale du Travail prefera s'en tenir a ce
qui fut appele la norme minimum de securite sociale (convention no 102 de
1952), norme qui etait deja suffisamment elevee et constitua meme, a de nombreux egards, un modele plus general de technique juridique pour les conventions internationales en matiere de travail et de securite sociale de l'apres-guerre.

La convention (no 102) concernant la securite sociale (norme
minimum), 1952
La convention (no 102) de 1952 concernant la norme mimimum de securite
sociale est, a divers egards, un des textes les plus remarquables qu'ait elabores
l'OIT. II se distingue par trois caracteristiques judicieusement combinees: son
caractere comprehensif, sa precision et sa souplesse.
Le caractere comprehensif de cette convention provient du fait qu'elle englobe a la fois les neuf eventualites au sujet desquelles il a ete estime que la securite sociale doit proteger les individus, soit: les soins medicaux, les indemnites
de maladie, les prestations de chomage, les prestations de vieillesse, les presta8. Pour la souplesse dans ('Elaboration des normes internationales du travail d'une maniere
plus generale, v. N. Valticos, Droit international du travail, 2e ed., Paris, Dalloz, 1983, pp. 226230.
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tions en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les prestations aux families, les prestations de maternite, celles d'invalidite et celles de
survivants. Du point de vue des personnes protegees, le caractere comprehensif
de la conventi on decoule du fait que la portee de la convention n'est plus limitee
a certains secteurs d'activite economique determines, mais qu'elle s'etend — avec
des facultes de limitation a des proportions qui seront indiquees ci-dessous — a
l'ensemble des salaries, de la population active et meme des residents.
La precision de la convention reside dans le fait que, pour la premiere fois
dans un texte international, elle determine le taux minimum que les prestations
en especes consistant en paiements periodiques doivent atteindre et qui est, selon l'une ou l'autre des trois formuies definies par la convention, de 40 a 50 pour
cent du gain d'un ouvrier masculin qualifie ou d'un manoeuvre ordinaire.
La souplesse de la convention reside essentiellement en quatre elements: le
premier decoule du fait que la convention donne aux Etats certaines possibilites
de circonscrire son champ d'application qui varie selon les branches mais doit
comprendre une proportion donnee soit de l'ensemble des salaries (50 pour cent
au moins) soit des residents (20 pour cent au moins) soit tous les residents dont
les ressources sont inferieures a un certain montant.
Un deuxieme element est que, comme on l'a indique un peu plus haut, le
taux des prestations est fixe selon un pourcentage du gain fixe sur le plan national, ce qui permet d'adapter automatiquement les obligations decoulant de la
convention au niveau economique du pays interesse.
Un troisieme element de souplesse provient du fait que, si la convention
comporte neuf parties correspondant aux branches de securite sociale precitees,
la ratification de la convention par un Etat n'exige l'acceptation que de trois au
moins de ces branches (comprenant au moins une de celles que la convention
precise comme etant d'importance particuliere), les autres branches pouvant
faire, naturellement, l'objet d'acceptations ulterieures. L'utilite de cette disposition s'est trouvee, en fait, confirmee dans plusieurs cas.
Enfin, un quatrieme element de souplesse provient du fait que la convention autorise, pour ce qui est du champ d'application et des prestations, certaines derogations pour les Etats 'dont l'economie et les ressources medicales n'ont
pas atteint un developpement suffisant'.
La convention no 102 a marque profondement le developpement de la securite sociale dans le monde. Certes, elle n'a pas fait l'objet d'un tres grand nombre de ratifications: 30 en tout a ce jour, cinq des Etats interesses ayant accepte
les neuf parties du texte. Mais l'effet de la convention a largement depasse celui,
deja important, qu'il a eu dans les trente pays considered. Ainsi, grace a la cooperation technique, diverses dispositions de la convention ont ete reprises dans
les legislations nationales de plusieurs pays n'ayant pas ratifie la convention 9 et
la conception meme qui a inspire ce texte international a influence le developpement de nombreux systemes nationaux.

9. V. BIT, L 'impact des conventions et recommandations
1977, p. 27.
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Les conventions ulterieures
Apres l'adoption de la convention no 102 de 1952 et, I'annee suivante, de la
convention no 103 sur la protection de la maternite, l'OIT entreprit, non sans
difficultes et sans quelques delais, l'etablissement d'une serie de nouveaux textes destines a completer, et parfois a reviser, les conventions anterieures, en
prescrivant dans certains cas un niveau plus eleve que celui de la convention no
102.
S'agissant ainsi de la question de l'egalite de traitement, la convention no
118 de 1962 a prevu l'engagement des Etats ayant ratifie ce texte a accorder
l'egalite de traitement aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est egalement en vigueur. Cette convention a recueilli le chiffre de 35
ratifications. Dans le domaine plus difficile de la conservation des droits en matiere de securite sociale, c'est en 1982 seulement que la convention no 48 a pu
etre revisee par la convention no 157, dont l'objectif est d'aider a l'amelioration
de la situation des millions de personnes qui travaillent ou sejournent hors de
leur pays. Elle a recueilli les deux premieres ratifications permettant son entree
en vigueur et a ete completee, en 1983, par unerecommandation (no 168) sur la
meme question.
Dans le domaine des normes visant plus specialement les eventualites determinees dont la convention no 102 avait traite de maniere globale, on doit
signaler le travail systematique qui a abouti a l'adoption, en 1964, de la convention (no 121) etdelarecommandation (no 121) sur les prestations en cas d'accidents du tra.vail et de maladies professionnelles10, puis, en 1967, de la convention (no 123) etdelarecommandation (no 131) concernant les prestations d'invalidite, de vieillesse et de survivants 11 , et enfin, en 1969, de la convention (no
130) et de la recommandation (no 134) concernant les soins medicaux et les
indemnites de maladie. 12 La mise en oeuvre de la revision des normes (convention et recommandation no 44 de 1934) en matiere de prestations de chomage,
qui laissaient nettement a desirer, a rencontre des difficultes au sein du Conseil
d'administration du BIT. Recemment, cependant, en novembre 1985, celui-ci a
decide de mettre a l'ordre du jour de la Conference internationale du Travail de
1987 la question de la promotion de l'emploi et de la securite sociale, ce qui
permettra de considerer la revision de la convention no 44 qui s'imposait depuis
longtemps mais posait de serieux problemes.
Enfin, s'agissant de categories speciales de travailleurs, il faut surtout signaler les conventions (nos 70 et 71) et les recommandations (nos 75 et 76) en
matiere de securite sociale des gens de mer, qui furent adoptees en 1946, et les
textes particuliers que furent les accords sur la securite sociale des bateliers rhenans, dont le premier, de 1950, a etc une etape importante dans le developpementde la coordination de la securite sociale et dont le texte revise, de 1961, est
10. La convention no
sionnelles) annexe
11. La convention no
12. La convention no

121 a ete ratifiee par 18 Etats. l.e tableau (la liste des maladies profesa la convention a ete modifie en 1980.
128 a ete ratifiee par 14 Etats.
130 a ete ratifiee par 13 Etats.
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entre en vigueur en 1970 et a ete complete par un arrangement administratif,
une nouvelle revision etant intervenue en 1979. II faut signaler egalement la
convention europeenne concernant la securite sociale des travailleurs des transports internationaux, adoptee en 1956 et completee par un arrangement de
1959.
On ne peut, par ailleurs, passer sous silence le developpement et le role que
les accords bilateraux en matiere de securite sociale ont joue depuis la fin de la
premiere et surtout de la deuxieme guerre mondiale. 13 Ces accords se sont souvent inspires des dispositions des conventions de l'OIT, notamment de la convention no 48. Alors que les premiers de ces accords etaient limites a une ou
plusieurs branches determinees de la securite sociale, on s'est ensuite tourne vers
des conventions de plus large portee, rendues possibles lorsque les systemes de
securite sociale des pays contractants reposaient sur les memes bases. Ces conventions generales se sont caracterisees par l'elargissement de leur champ d'application et par le fait que, ne se bornant pas a prevoir l'egalite de traitement —
sans du reste la consacrer totalement —, elles posaient aussi des regies pour la
coordination des systemes nationaux de securite sociale.
Ainsi, revolution des normes internationales de la securite sociale a ete, a l'image de Involution survenue sur le plan interne — et a la suite d'influences reciproques — dans le sens d'un elargissement et d'une integration constants. Inspires
par une conception de plus en plus vaste et globale de la securite sociale, comme
par le desir d'aller au-dela de regies trop generales, les auteurs des normes internationales ont ete aussi conscients de la diversite des conditions economiques et
sociales dans le monde. lis ont done du combiner Pampleur de la vision avec la
prudence dans la formulation. On est ainsi arrive aux dernieres etapes de revolution qui a conduit les normes internationales de l'assurance sociale a une mesure appreciable de securite sociale qui consiste a assurer un certain niveau de
prestations a des groupes etendus de la population.
A ce stade, on peut se poser deux types de questions, l'une tournee vers le passe
et l'autre vers l'avenir.

Actualite des normes adoptees
S'agissant du passe, de tres nombreuses conventions et recommandations ont,
on l'a vu, ete adoptees depuis 1919 jusqu'a ce jour. Toutes ces normes restentelles egalement d'actualite? La question s'est posee pour 1'ensemble des normes

13. V. P. Laroque, 'Problemes internationaux de securite sociale, Revue Internationale du Travail, aout 1952, pp. 131-139; H. Creutz, 'L'OIT et la securite sociale des etrangers et des migrants', Revue Internationale du Travail, avril 1968, pp. 388; P. Durand, La politique contemporaine de securite sociale, Paris, 1953, pp. 403; N. Valticos, Droit international du travail
Paris, 2eed., 1983, pp. 170-173.
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de l'OIT et, depuis quelques annees, le Conseil d'administration du BIT a entrepris des reexamens periodiques des normes adoptees depuis plus de 65 ans et les
classe en diverses categories: celle des textes dont il convient de promouvoir en
priorite la ratification et l'application; celle des textes qui meriteraient une revision; et celle des textes restants, qui ne sont pas necessairement depasses car
plusieurs d'entre eux restent valables en tant qu'objectifs temporaires pour divers pays qui ne peuvent encore acceder aux normes les plus recentes; enfin, une
quatrieme categorie comprend les questions au sujet desquelles de nouveaux
instruments devraient etre envisages. Un premier examen de ce type a ete acheve
en 1979 et un nouvel exercice a commence a la fin 1985. S'agissant du domaine
envisage dans la presente etude, ce sont naturellement la convention no 102 et
celles qui ont suivi, c'est-a-dire celles qui s'inspirent de la notion de securite sociale, plus quelques conventions anterieures encore utiles (egalite de traitement,
d'une part, et securite sociale des gens de mer, d'autre part) qui ont ete placees
dans la premiere categorie, c'est-a-dire celle des textes prioritaires.

Perspectives d'avenir
Peut-on maintenant, se tournant vers l'avenir, s'essayer a certaines previsions?
On doit deja, de toute maniere, envisager un programme minimum.
Jl reste encore, en effet, a completer l'oeuvre commencee dans la foulee de
la convention no 102 et a achever la mise a jour des conventions d'assurance
sociale d'entre les deux guerres. Ainsi, il vient d'etre decide, avons-nous dit,
d'envisager pour 19871a revision des normes sur les prestations de chomage. La
seule autre eventualite prevue par la convention no 102 qui n'ait pas encore fait
l'objet d'une convention speciale est celle des prestations aux families, et on
peut s'attendre qu'elle figure ulterieurement sur le programme des travaux de
l'OIT. On pense aussi, compte tenu des modifications que la conception de securite sociale a entrainees sur le plan de la gestion, a la question de la participation des assures a I'administration des institutions de securite sociale. En outre,
la question de I'egalite de traitement entre hommes et femmes en matiere de
securite sociale a egalement ete retenue, lors du reexamen des normes acheve en
1979, parmi les matieres pouvant etre l'objet de nouveaux instruments. Par ailleurs, la revision de certains instruments concernant la securite sociale des gens
de mer (les conventions nos 56, 70 et 71) a ete mise en train et sera probablement examinee par une session maritime de la Conference internationale du
Travail en 1987.
Mais est-il possible de voir plus loin et, si l'on peut dire, plus large?
II faut dire que, de ce point de vue, l'avenir est manifestement plus difficile
a scruter. Les normes internationales en matiere de securite sociale, comme toute norme internationale plus generalement14, ne peuvent, en effet, etre detachees
de revolution de la situation sociale dans le monde. Elles sont a la fois le reflet et
14. Valticos, op. cit., pp. 223-224.
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le moteur de cette evolution. Elles ont certes permis d'initier ou d'accelerer les
mesures de progres, mais le rythrrie de leur adoption et leur contenu dependent,
d'une part, des grands mouvements d'idees et des grandes revendications sociales et, d'autre part, de la conjoncture economique generale et de la diversite des
situations nationales.
Or il est evident que, depuis plusieurs annees deja, la securite sociale traverse une phase nouvelle qui parait appeler une action normative renouvelee sur
le plan international. 15 Parallelement, cependant, elle connait des difficultes serieuses et ne beneficie plus de l'accord unanime qui avait entoure sa remarquable expansion. Elle est critiquee pour 1' accroissement de ses couts, consequence
naturelle de son expansion et des changements survenus dans la composition
demographique des societes modernes. Elle subit aussi les contrecoups de la recession economique et de 1' accroissement considerable du chomage. II serait
cependant injustice d'en faire le bouc emissaire des difficultes economiques actuelles, comme vient de le montrer un groupe d'eminents specialistes reunis par
le Directeur general du BIT pour examiner le role actuel de la securite sociale
dans les pays industrialises et ses perspectives devolution. Ce groupe, qu'a preside M. Pierre Laroque et dont faisait partie M.G. Veldkamp, a, dans son remarquable rapport 16 , fait justice des critiques adressees a la securite sociale et signals les developpements qui restent encore a accomplir pour que celle-ci, qui est
maintenant ressentie comme une necessite, puisse atteindre pleinement le but
qui lui est assigne, c'est-a-dire repondre a une aspiration generale a la securite
dans son acception la plus large. A cet effet, le groupe a presente une serie de
recommandations fondees sur l'hypothese que, dans les annees prochaines, la
croissance economique reprendra et que Ton pourra atteindre des niveaux
d'emploi plus eleves.17
Ces propositions, bien qu'encore d'ordre general et subordonnees pour
une large part a devolution economique mondiale, visent certes les pays industrialises. II serait utile qu'elles soient completers par la suite par des etudes correspondantes concernant le role et l'avenir de la securite sociale dans les pays en
developpement.
Les conclusions auxquelles a deja abouti le groupe Laroque devraient, a
notre sens, trouver un jour leur prolongement sur le plan des normes internationales. Certes, la periode actuelle de recession n'y est pas particulierement propice, mais le merite de 1'OIT a souvent ete de prevoir et d'indiquer la voie suffisamment tot, ainsi que 1'ont montre les recommandations nos 67 et 69 de 1944,
preparees pendant la deuxieme guerre mondiale. Ne serait-il done pas souhaitable d'envisager, dans les annees qui viennent, Petablissement d'une nouvelle recommandation qui tracerait les grandes lignes de la securite sociale des generations a venir ou, si l'on prefere, la norme non pas tant 'superieure' mais en quelque sorte 'optimale' qui, assortie des clauses de souplesse necessaires pour tenir
15. V.
16. V.
17. V.
te,
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compte des niveaux differents du developpement dans le monde, poserait les
bases d'un elargissement et d'une adaptation de la securite sociale aux besoins
des societes de l'an 2000, soit un demi-siecle apres l'adoption de la convention
no 102?
Une telle recommandation viserait surtout a definir et ordonner dans un
nouvel ensemble coherent une vision a la fois plus generale et plus efficace d'une
securite sociale pouvant repondre aux aspirations a la securite au sens large qui
se sont developpees compte tenu des conceptions et des conditions de vie dans
les societes modemes. A cet effet, la nouvelle norme devrait comporter un elargissement sensible de son champ d'application, afin de proteger les personnes
qui ne le sont pas actuellement. Elle devrait egalement prevoir certaines nouvelles eventualites, elargir les cas dans lesquels il y a ouverture du droit aux prestations en especes, assurer l'egalite de traitement independamment du sexe, marquer une preference pour le calcul des prestations liees au gain et prevoir un
niveau de prestations plus eleve que les normes actuelles. Par ailleurs, la nouvelle norme appellerait un reexamen de 1'ensemble du probleme des soins de sante,
compte tenu des progres accomplis en la matiere, et viserait la prevention aussi
bien que la protection contre les risques. Du point de vue de l'administration de
la securite sociale, il y aura certainement lieu de prevoir la participation des
assures et des beneficiaires et d'etablir certains principes de base destines a eviter
la bureaucratic
Jusqu'ou pourrait-on encore aller? Pourrait-on ainsi envisager, pour les
pays industrialises, l'institution d'un revenu minimum national? 18 Une recommandation, par definition non obligatoire, serait l'instrument approprie, nous
semble-t-il, pour lancer une telle suggestion a plus long terme, surtout si l'on
songe que, des 1944, la Declaration de Philadelphie proclamait l'obligation de
l'OIT d'aider a etendre la securite sociale 'en vue d'assurer un revenu de base a
ceux qui ont besoin d'une telle protection'.
Si audacieuse et prematuree que puisse paraitre encore aujourd'hui cette
conception, il n'est pas trop tot pour envisager l'avenir et, d'une maniere plus
generale, esquisser un programme qui contribuerait a attenuer davantage, pour
les generations futures, les souffrances, la misere et I'angoisse du lendemain.
C'est ainsi que la notion de securite sociale se combinerait pleinement avec celle
de solidarite nationale et internationale. Nous n'avons fait encore parcouru
qu'une partie du chemin.

18. V. La securite sociale a {'horizon 2000 prec, pp. 32-33, et p. 119, paragr. 226; v. aussi
Perrin, 'Reflexions e t c ' prec, pp. 310-311.

501

DEEL 3

Actualiteit [Recent topics]
33
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Bonden tussen bewind en burgers
Democratiscb-corporatieve besturing van
de sociale verzekering

ARIE DEN BROEDER*

1

Inleiding

In mijn bijdrage voor dit liber amicorum wil ik in het bijzonder ingaan op de
plaats en taak van de belangenorganisaties van werkgevers en werknemers in de
bestuurlijke organisatie van de sociale verzekering. Het zal de lezers van deze
bundel bekend zijn, dat de genoemde organisaties reeds sinds het begin van deze
eeuw bij de besturing van de sociale zekerheid zijn betrokken. Dit geldt vooral
ten aanzien van de sociale verzekering, in mindere mate ten aanzien van de complementaire sociale voorzieningen.
Nu de sociale zekerheid in verband met de actuele economische en bestuurlijke problemen van de verzorgingsstaat op fundamentele wijze in discussie is
gekomen, kan een beschouwing over de bestuurlijke organisatie van de sociale
zekerheid een welkome aanvulling zijn op de bijdragen over het prestatiestelsel
en de financiering van de sociale zekerheid. De centrale vraag die ik wil behandelen is die naar de verdeling van de bestuurlijke taken en daarbij behorende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden over enerzijds de overheid en namens
haar optredende organen en anderzijds sociaal-economische belangenorganisaties.

* Plv. directeur-generaal Sociale Zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Den Haag.
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2

Sociale zekerheid en openbaar bestuur

De sociale zekerheid is in de eerste plaats een onderwerp van overheidsbeleid en
openbaar bestuur. Ze is tegenwoordig grotendeels geregeld in wetten, die door
publiekrechtelijke organen of organen met publiekrechtelijke bevoegdheden
worden uitgevoerd. De overheid of door haar aangewezen organen zien toe op
de uitvoering overeenkomstig de wettelijke voorschriften en mogelijkheden.
Overheidsorganen, uitvoeringsorganen en toezichtorganen verrichten gezamenlijk al die handelingen, die ik besturing van de sociale zekerheid noem. Ik
bedoel met besturing of bestuur hetzelfde als De Goede/Van den Brink: dat deel
van de overheidsbewindvoering, dat niet bestaat in het geven van algemeen verbindende voorschriften of rechtspraak, maar wel in meer dan het uitvoeren van
algemeen verbindende voorschriften, bijvoorbeeld het verwezenlijken van doeleinden.1 Ik reken de activiteiten van de uitvoerende en toezichthoudende organen van de sociale zekerheid tot het openbaar bestuur.
Voor de besturing van de sociale zekerheid zijn niet uitsluitend en zelfs niet
overwegend de traditionele vormen van het openbaar bestuur gekozen, die de
bestuurlijke organisatie biedt. De complementaire sociale voorzieningen, zoals
de Algemene Bijstandswet en haar rijksgroepsregelingen, de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Wet Sociale Werkvoorziening, worden door de gemeentebesturen of door samenwerkingsorganisaties van gemeenten uitgevoerd. De
uitvoering van de sociale verzekering echter is opgedragen aan bijzondere organen, te weten: de bedrijfsverenigingen, de Gemeenschappelijke Medische
Dienst en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor voor de Ziektewet, de
Werkloosheidswet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet; de Sociale Verzekeringsbank en de raden
van arbeid voor de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Weduwen- en Wezenwet en de Algemene Kinderbijslagwet; de ziekenfondsen voor de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Sociale Verzekeringsraad en de Ziekenfondsraad zien toe op de uitvoering van de genoemde
wetten van de sociale verzekering, terwijl de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid toezicht houdt op de uitvoering van de complementaire sociale voorzieningen door middel van het Rijksconsulentschap Sociale Zekerheid.

3

Sociale zekerheid en sociaal-economische
belangenorganisaties

De belangenorganisaties van werknemers en werkgevers behartigen de belangen van hun leden — en veelal van werknemers of werkgevers in het algemeen —
in de eerste plaats zelf, op privaatrechtelijke wijze. Dit geldt in het bijzonder de
1 B. de Goede, Beeld van het Nederlands bestuursrecht (vierde druk, bewerkt door H. van den
Brink), VGravenhage 1984, p. 19.
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regeling van lonen en andere arbeidsvoorwaarden, die door middel van onderhandelingen en overeenkomsten of afspraken tussen beide partijen op de arbeidsmarkt plaatsvindt. De overheid is hierbij afwezig of stelt zich terughoudend op. De voornaamste resultaten van deze onderhandelingen zijn collectieve
arbeidsovereenkomsten en pensioenregelingen.
De autonome belangenbehartiging gold in vroeger tijden ook voor de sociale zekerheid, die immers uit het onderling hulpbetoon van werknemers en de
zorg van vakverenigingen en ondernemers is voortgekomen. Deze regelingen
zijn echter beperkt van inhoud gebleven. De sociale zekerheid kwam pas goed
tot ontwikkeling, toen de wetgever er zich mee ging bemoeien. Thans speelt de
overheid op dit gebied een overheersende rol: het gehele terrein van de sociale
zekerheid, gelet op de verscheidenheid van situaties die om inkomensbescherming vragen, wordt door wettelijke regelingen bestreken. Wei hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties aanvullende taken op dit gebied op zich genomen, zoals de regeling van bedrijfstak- en ondernemingspensioenen en toeslagen op de wettelijke ziekengeld-, arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsuitkeringen (bovenwettelijke uitkeringen, afvloeiingsregelingen).
De laatste tijd wordt nu en dan aangedrongen op vermindering van wettelijke voorzieningen en tegelijkertijd verruiming van mogelijkheden voor (aanvullende) voorzieningen op basis van overeenkomsten tussen werkgevers en
werknemers. Dit gebeurt onder invloed van het streven naar privatisering of
decollectivisering. Een variant hierop is de gedachte, dat de wetgever zich zou
moeten beperken tot de regeling van uitkeringen op minimumniveau en de bedrijfsverenigingen zouden kunnen besluiten tot verhoging van die uitkeringen.
Dit is een vorm van decentralisatie. De komende stelselherziening, die onder
meer een verlaging van uitkeringen inhoudt, nodigt uit tot aanvullingen in de
privaatrechtelijke sfeer. Fase heeft er echter op gewezen, dat het herziene stelsel
de aansluiting van aanvullende regelingen zal bemoeilijken door het gedifferentieerder uitkeringssysteem en systeem van toeslagen. 2 Het Christelijk Nationaal
Vakverbond heeft onlangs een krachtig pleidooi voor gedeeltelijke privatisering
van de werknemersverzekeringen (minimumniveau bij wet, aanvullingen bij
collectieve arbeidsovereenkomst) gehouden. 3 Uit de conferentie van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid in oktober 1985 over privatisering
van de sociale zekerheid zijn weinig bemoedigende conclusies voor een ontwikkeling in die richting of in de richting van de commerciele verzekering te trekken.4

2. W.J.P.M. Fase, Sociale partners, wat nu?, in: Sociaal Maandblad Arbeid 1986/2, pp. 190
e.v.
3. Christelijk Nationaal Vakverbond, Discussienota vakbeweging en werknemersverzekeringen,
1985.
4. Privatisering van de sociale verzekering, verslag van de conferentie van het Nederlands Genootschap voor Sociale Zekerheid op 25 oktober 1985.
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4

Rol van de 'sociale partners' bij beleidsvorming

De organisaties van werkgevers en werknemers hebben de naam 'sociale partners' verworven door de wijze waarop zij betrokken zijn geraakt bij wetgeving
en bestuur op sociaal-economisch gebied. Overleg en samenwerking tussen deze organisaties onderling en tussen deze en de overheid zijn zeer kenmerkend
voor het institutionele en organisatorische kader, waarbinnen de vorming en
uitvoering van beleid op dat gebied plaatsvindt. Dit geldt in bijzondere mate
voor het gebiedsdeel sociale zekerheid. De geformaliseerde invloed en verantwoordelijkheid van de werkgevers- en werknemersorganisaties met betrekking
tot de sociale zekerheid is zeer karakteristiek voor het openbaar bestuur en de
arbeidsverhoudingen in Nederland.
De invloed van de sociale partners bestaat vooral via hun participatie in
overleg- en adviesorganen. Het belangrijkste adviesorgaan van de regering op
sociaal-economisch gebied is de Sociaal-Economische Raad. De Grondwet (artikel 79) rekent de SER tot de vaste colleges van advies in zaken van wetgeving
en bestuur. De Wet op de Bedrijfsorganisatie (artikel 41) verplicht de regering
het oordeel van de SER te vragen over alle beleidsvoornemens op sociaal en
economisch gebied en geeft de SER bovendien de bevoegdheid uit eigen beweging te adviseren. Zijn adviezen betreffende de sociale zekerheid worden voorbereid door de Commissie Sociale Verzekeringen en de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening. In de SER bezetten de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties samen tweederden van de zetels.
Op het specifieke gebied van de sociale zekerheid treden de Sociale Verzekeringsraad, de Ziekenfondsraad en het College Algemene Bijstandswet als adviesorganen op. Ook in deze organen zijn de sociale partners ruimschoots vertegenwoordigd. De adviezen van de SVR en de ZFR betreffen overwegend de uitvoeringsaspecten van de sociale verzekering, teneinde doublures met de SER te
beperken. De adviestaak van het College ABW is ruimer. Deze taak wordt binnenkort overgenomen door de SER, die daartoe een commissie van voorbereiding zal instellen.
De genoemde adviesorganen zijn veelal belangrijke en noodzakelijke aanvullingen op de politieke organen en organisaties in eigenlijke of engere zin. Van
Putten stelt dat ambtenaren, regering en parlement onze samenleving in al haar
verscheidenheid en ingewikkeldheid niet meer ten voile kan overzien. Tegen die
achtergrond kan het zowel uit een oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid als uit overwegingen van democratic van betekenis zijn, dat overheidsorganen zich bij de beleidsvorming door adviescolleges laten bijstaan. Wei dient
naar zijn mening de samenstelling zo goed mogelijk een weerspiegeling te zijn
van de groepen en belangen waarop het beleid betrekking heeft en dienen de
zienswijzen van de belanghebbenden optimaal bij de standpuntbepaling door
de adviescolleges te worden betrokken. 5 Ik onderschrijf deze opvatting, maar

5. J. van Putten, Adviesorganen, in: A. Hoogerwerf (red.), Overheidsbeleid, Alphen aan den
Rijn 1978, p. 245.
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voeg er aan toe dat de advisering door gezaghebbende colleges regering en parlement geenszins ontslaan van hun eigen verantwoordehjkheid voor de keuzen
die zij maken.

5

Rol van 'sociale partners' bij beleidsuitvoering

Niet alleen bij de vorming, maar ook bij de uitvoering van het sociale-zekerheidsbeleid spelen de sociale partners een voorname rol. Dit komt tot uitdrukking in hun deelneming aan de besturing van de sociale zekerheid door middel
van uitvoerende en toezichthoudende organen. Op het gebied van de werknemersverzekeringen bezetten representanten van werknemers en werkgevers op
paritaire basis zetels in de besturen van de bedrijfsverenigingen, de GMD en het
G AK. Op het gebied van de volksverzekeringen maken zij het merendeel uit van
de besturen van de Sociale Verzekeringsbank en de raden van arbeid. Ook nemen ze deel aan de besturen van een groot aantal ziekenfondsen.
Voorts nemen de vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers actief deel aan de besturen van de toezichthoudende organen: zij bezetten samen
tweederden van de zetels in de SVR en de ZFR.
De bestuurlijke organisatie van de complementaire sociale voorzieningen
wijkt hier sterk van af. Deze is namelijk binnen het gebruikelijke kader van het
openbaar bestuur gehouden: in het bijzonder zijn de gemeenten in medebewind
met de uitvoering belast, terwijl de minister van SZW toezicht uitoefent. De
sociale partners zijn via gemeentelijke adviescommissies bij de uitvoering betrokken.
Het is dus alleen op het gebied van de sociale verzekering, dat de sociale
partners besluitvormende bevoegdheden hebben op het niveau van de uitvoering en het toezicht, d.w.z. door hun participatie in de besturen of raden. Hun
deelneming aan adviserende taken met betrekking tot de beleidsvorming en de
beleidsuitvoering betreft vrijwel het gehele terrein van de sociale zekerheid. In
elk geval kan worden geconstateerd, dat de belangenorganisaties van werkgevers en werknemers een positie en functie hebben bij de besturing van de sociale
zekerheid; beperkt tot de sociale verzekering is dat zelfs een dominante positie
en functie.
Wat de sociale verzekering betreft, is de integratie van de sociale partners
in het openbaar bestuur verklaarbaar door de historische ontwikkeling van de
sociale verzekering, de financiering van de sociale verzekering uit premies van
werknemers/verzekerden en werkgevers en de verwevenheid van de sociale verzekering met de collectieve regeling van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. De sociale-verzekeringswetgeving is als het ware een publieke mantel om
de private belangenbehartiging. Niettemin rijst de vraag of het uit juridisch en
bestuurlijk oogpunt juist is, dat de invloed en zeggenschap van belangenorganisaties op een belangrijk gebied van overheidsbeleid en openbaar bestuur zo
groot is.
Naar mijn mening is het volkomen gerechtvaardigd de sociale partners bij
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de uitvoering van de sociale verzekering te betrekken en kan de historisch gegroeide medezeggenschap op dit bestuurlijk niveau worden gehandhaafd. Ik
vind het echter onjuist, dat ook het toezicht op het bestuurlijk handelen is opgedragen aan organen, waarin sociale partners op zo dominante wijze de bestuurlijke functies vervullen. Dat toezicht behoort namens de minister van SZW respectievelijk van WVC te worden uitgeoefend door een orgaan, dat onafhankelijk staat ten opzichte van de uitvoeringsorganen.

6

Tussen corporatisme en democratie

In alle ontwikkelde democratische landen hebben belangenorganisaties op verschillende beleidsgebieden (arbeid en inkomen, maatschappelijke dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs enzovoort) invloed op wetgeving en bestuur,
beleidsvorming en beleidsuitvoering. De complexiteit van maatschappelijke
vraagstukken heeft de behoefte aan het optreden van intermediaire organisaties
tussen de overheid en de individuele burgers of belangengroepen doen ontstaan.
Ook op het gebied van de sociale zekerheid is het verschijnsel van 'bonden tussen bewind en burgers' bekend, maar op verschillende manieren gestructureerd.
De structuur kan corporatistische trekken vertonen, zoals in Nederland.
Kenmerkend voor het corporatisme lijkt mij een zo grote mate van autonomic van maatschappelijke organisaties bij de vervulling van publiekrechtelijke
taken, dat de politieke verantwoordelijkheid en controle grotendeels aan regeling en parlement zijn ontvallen. Het kan ook zijn dat de belangenorganisaties
zelf met politieke taken binnen de formele staatsinrichting zijn belast, zoals dat
het geval was in Italie, Portugal, Spanje, in mindere mate ook Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk. Met die fascistische of nationaal-socialistische vormen van
corporatisme mag de Nederlandse situatie niet worden vergeleken. De door
Van Doom gegeven definitie van corporatisme ligt wat dichter bij deze situatie:
het beleidssysteem, waarbinnen formeel en/of informed feitelijk plaats is ingeruimd aan de invloed van specifieke belangengroepen, ongeacht of deze groepen door de overheid zijn binnengehaald dan wel van onderop zijn gegroeid, de
overheid hebben gepenetreerd en gecommitteerd. 6 In die benadering hebben de
vertegenwoordigers van belangengroepen hun positie door beleidsbeslissingen
of door acceptatie van politieke zijde kunnen innemen. Dikwijls is dat wettelijk
geregeld. Deze vorm van corporatieve besturing of besturing met corporatieve
kanten noemt Wilensky democratisch corporatisme. 7
Ook die vorm van corporatisme wijkt af van de liberale democratie, waarin individuen afzonderlijk of verenigd aan de besluitvorming deelnemen en zich
onderwerpen aan het meerderheid van stemmen genomen beslissingen. In cor6. J.A.A. van Doom, Corporatisme en technocratic - een verwaarloosde polariteit in de Nederlandse politiek, in: Beleid & Maatschappij 1981/1, p. 35.
7. H.L. Wilensky, The new corporation - centralisation and the welfare state, London/Beverly
Hills 1976.
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poratieve besluitvormingsstructuren beslissen op functionele gronden gevormde organisaties namens hun leden of de door hen gerepresenteerde belangengroep en zorgen deze organisaties ervoor dat hun groepen de genomen beslissingen in acht nemen. Vaak kennen deze organisaties een verplicht lidmaatschap.
In ons land is de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie daar een voorbeeld van,
maar men kan ook de hiermede verwante bedrijfsverenigingen en raden van
arbeid noemen.
In plaats van democratisch corporatisme kan men ook het opgekomen begrip neo-corporatisme gebruiken. Scholten verstaat hieronder: een gei'ntegreerde structuur en interactiesysteem, waarbij vooral sociaal-economische besluiten van openbaar beleid (of met directe invloed daarop) gezaghebbend gevormd
worden door, alsmede voor effectuering afhankelijk zijn van, de substantiele
deelneming van een matrix van oligopolistische en gecentraliseerde ondernemers- en werknemersorganisaties. Deze worden gemandateerd inzake hun interne en externe bevoegdheden en status. Hij licht de verschillende bestanddelen
van zijn definitie toe door te wijzen op: een beperkt aantal actores, wier gezamenlijke aandeel qua georganiseerd ledental zodanig is, dat acties van buitengesloten concurrenten vrijwel altijd ineffectief zullen zijn, zonder belangrijke
waardenverschillen inzake functionele taken (oligopolistische matrix); overeenkomsten die een privaatrechtelijke status kunnen hebben, maar veelal publiekrechtelijk worden gesanctioneerd (gezaghebbend); de staat, inclusief zijn
publiekrechtelijke organen zoals de SER, onderhoudt exclusieve relaties met deze organisaties (staatsmandaat). 8 Deze definitie acht ik ten voile van toepassing
op de in Nederland gegroeide, formele en informele, vlechtwerken van politieke
en sociaal-economische organisaties. Tal van vormen van gestructureerd en incidenteel overleg tussen politici of ambtenaren enerzijds en werkgevers- en
werknemersrepresentanten anderzijds, adviesorganen, bestuurlijke structuren
en verbindendverklaringen van privaatrechtelijke overeenkomsten zijn daar bekende illustraties van.
Scholten maakt een onderscheid tussen corporatieve acties die de hoofdstructuur van het bestel betreffen en corporatieve acties die op het gebied van
materiele ondersteuningsstructuur van de welvaartsstaat betrekking hebben.
De hoofdstructuur wordt gekenmerkt door de relatieve autonomic van de
maatschappelijke organisaties ten opzichte van de staat en door de onderlinge
verhoudingen binnen het economische kader, vooral met betrekking tot de vorming van het arbeidsvoorwaardenbeleid. De ondersteuningsstructuur betreft
vooral de legitimerende en ideologische ondersteuning van het bestel en de cumulatieve economische kosten versus de economische en evenwichtsfuncties.
De samenhang tussen deze twee structuren is duidelijk, omdat tweederden van
de collectieve uitgaven direct is gekoppeld aan de loonontwikkeling in de bedrijven. De resultaten van de onderhandelingen kunnen door de staat dus niet ontlopen worden, maar worden bindend opgelegd.9 Het behoeft geen betoog dat
8.1. Scholten, Neo-corporatisme en openbaar bestuur: institutionele sclerose en dwang, in: Beleid & Maatschappij 1983/9, p. 244.
9.1. Scholten, t.a.p., p. 245.
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ook de gezamenlijke aandacht van de overheid en de sociaal-economische belangenorganisaties voor de hoogte en duur van de uitkeringen, het volume van
het gebruik en daarmee de uitgaven en kosten van de sociale verzekering in dit
verband moet worden gezien.
Rieken, Muffels en Fruytier zien in de uitvoering van de sociale verzekering
het corporatisme verweven met dualisme en autonomie. Zij gebruiken de term
corporatisme, omdat in de organisatiestructuur van de sociale zekerheid in sociale partners een eigen autonomie hebben en de staat de uiteindelijke soevereiniteit heeft en het algemeen belang dient. Hoewel de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het beleid bij regering en parlement ligt, zijn de beleidsorganen
toch vrij autonoom in de beleidsvaststelling en de wijze van uitvoering van de
wetten. De uitvoering heeft echter ook van meet af aan een zekere ambivalentie
— overheid of georganiseerd bedrijfsleven — gekend en daardoor een dualistische
structuur gekregen en behouden. 10 Dit is inderdaad een duidelijke samenhang
in het systeem van besturing van de sociale verzekering en vooral in het functioneren ervan.
De drie genoemde auteurs menen dat de corporatistische structuur een geringe veranderingspotentie tot gevolg heeft. Het systeem is namelijk in staat de
druk van buiten te neutraliseren. Zolang de belangen van de in het systeem vertegenwoordigde groepen parallel lopen, heeft een ander organisatieconcept
weinig kans van slagen. De voortdurende stagnatie in de discussie over de reorganisatie van de uitvoering van de sociale verzekering is hiervan een voorbeeld.
Ook leidt de defensieve strategic van autonomiehandhaving ertoe, dat coordin a t e binnen en verandering van de uitvoeringsorganisatie niet van de grond
komen. Dit heeft ineffectiviteit in het uitvoeringsproces en een gebrekkig probleemoplossend vermogen van het systeem tot gevolg.'' Deze kritiek valt moeilijk te bestrijden.

7

Democratisch-corporatief bestuur

In mijn dissertatie heb ik voor de besturing van de sociale zekerheid met inschakeling van de sociaal-economische belangenorganisaties een drietal varianten
onderscheiden:
1. een publiek-democratische variant, gekenmerkt door besturing via overheidsorganen, waarbij maatschappelijke organisaties in een adviserende rol
zijn betrokken;
2. een corporatistische variant, waarbij op basis van wetgeving en onder
toezicht van de overheid maatschappelijke organisaties met de besturing, inclusief verordenende bevoegdheid, zijn belast;
3. een democratisch-corporatieve variant, met als karakteristiek vormen van
10. J. Rieken, R. Muffels en B. Fruytier, (On)macht in de organisatie van de sociale zekerheid,
in: Intermediair 12 februari 1982, p. 35.
11. J. Rieken, R. Muffels en B. Fruytier, t.a.p.
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besturing onder eindverantwoordelijkheid van de overheid op hoofdlijnen,
maar met inschakeling van maatschappelijke organisaties voor de uitvoering
(uitwerking en toepassing) van de wettelijke regelingen.12
De uitvoering van de sociale verzekering stemt het meest overeen met de corporatistische variant, als men ook denkt aan de dominerende positie van de belangenorganisaties in de SVR en de ZFR. De uitvoering van de complementaire
sociale voorzieningen door de gemeenten stemt overeen met de publiek-democratische variant. Zelf heb ik in mijn proefschrift een ontwerp voor een democratisch-corporatief bestuurssysteem ontwikkeld. Daarin wordt onder meer
een scheiding aangebracht tussen politieke verantwoordelijkheid, toezicht en
uitvoering. Regering en parlement zorgen voor een deugdelijke wetgeving. De
minister (van SZW of van WVC) is verantwoordelijk voor de uitvoering volgens
de door de wetgever vastgestelde juridische, financiele en bestuurlijke kaders,
maar niet voor de verdere uitwerking en toepassing van het beleid. Binnen de
gestelde kaders ligt de verantwoordelijkheid voor een doelmatige en doeltreffende uitvoering bij de uitvoeringsorganen zelf. In mijn concept is de toezichthoudende functie opgedragen aan een Raad van Toezicht voor de Sociale Verzekering, die is samengesteld uit een aantal onafhankelijke, door de Kroon benoemde deskundigen. Deze raad bevordert dat de uitvoering plaatsvindt overeenkomstig de bedoelde juridische, financiele en bestuurlijke kaders, maar bemoeit zich niet met de toepassing van de regelingen in individuele gevallen. Dat
is een taak voor de uitvoeringsorganen, die elk in een regio werkzaam zijn en
bevoegd zijn tot het uitoefenen van de distribuerende en begeleidende functies
van de sociale verzekering. De regionale organen worden overhuifd door een
Raad van Bestuur voor de Sociale Verzekering, die de coordinatie en consistentie van het uitvoeringsbeleid van de regionale organen bevordert. De besturen
van de regionale uitvoeringsorganen zijn samengesteld uit werknemers- en
werkgeversvertegenwoordigers en een onafhankelijke voorzitter. De Raad van
Bestuur bestaat uit gelijke aantallen onafhankelijke leden, werknemersleden en
werkgeversleden, voor het merendeel gerecruteerd uit de besturen van de regionale uitvoeringsorganen. Naar behoefte geven commissies van de raad steun
aan de invulling van het beleid voor onderdelen van het sociale-verzekeringsstelsel of voor sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven.13
Het moge duidelijk zijn dat ik een verschuiving van de corporatistische opzet van de huidige uitvoeringsorganisatie naar een democratisch-corporatieve
opzet voorsta. Ik denk dat overheid en belangenorganisaties zich in een democratisch-corporatieve structuur duidelijker ten opzichte van elkaar kunnen profileren, omdat de eigen functies zuiverder blijven en duidelijker wordt wie verantwoordelijk is voor deze of gene beslissing. Tegelijkertijd blijft de invloed van
de organisaties op wetgeving en bestuur behouden. Met Reynaerts ben ik van
oordeel, dat de toekomstige structuur van de sociale zekerheid mede zal moeten
steunen op de belangenverwevenheid van overheid, werkgevers en werknemers
en dat er kanalen beschikbaar moeten blijven om de inhoud en vormgeving van
12. A.L. den Breeder, Bestuurbaarheid van de sociale zekerheid, Deventer 1986, pp. 243-246.
13. A.L. den Broeder, t.a.p., pp. 225-237.
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het sociale-zekerheidsbeleid mede af te stemmen op de wensen, behoeften en
mogelijkheden van de partijen in het maatschappelijk krachtenveld, die vanaf
het begin de sociale zekerheid hebben gedragen en tot ontwikkeling gebracht. 14

8

Functionele decentralisatie

Ter onderscheiding van de territoriale decentralisatie (provincies, gemeenten in
plaats van het rijk) noemt men de toekenning van overheidstaken, -bevoegdheden en -verantwoordelijkheden aan gespecialiseerde organen als bedrijfsverenigingen en raden van arbeid functionele decentralisatie. Het begrip is lang geleden gei'ntroduceerd door Josephus Jitta, die het omschreef als: het in de wetgeving en het bestuur van stad en land opzettelijk en systematisch inschakelen van
colleges van deskundigen en belanghebbenden. 15
De functionele decentralisatie op sociaal-economisch gebied is hier te lande door verschillende stromingen bevorderd. De sociaal-democraten en de sociaal-liberalen wensten nieuwe organen om de taak van de centrale overheid te
verlichten bij toenemende ordening van het bedrijfsleven. De anti-revolutionairen wilden in verschillende levenssferen de soevereiniteit in eigen kring behouden en als beginsel voor de inrichting van de samenleving hanteren. De roomskatholieken kozen het subsidiariteitsbeginsel voor een — corporatieve - ordening van de maatschappij. De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie is het meest
op het subsidiariteitsbeginsel gebaseerd, hoewel ze ook trekken van de principes
van soevereiniteit in eigen kring en decentrale ordening vertoont. De memorie
van toelichting op het ontwerp van wet op de bedrijfsorganisatie zegt: 'Bij de
opstelling van dit ontwerp is uitgegaan van de gedachte, dat men aan een lager
orgaan dient over te laten, wat dit even goed of beter kan doen dan een hoger
orgaan.' Veraart heeft laten zien hoe dezelfde gedachte van invloed is geweest
op de keuze voor uitvoeringsorganen van werkgevers en werknemers, in het
bijzonder de bedrijfsverenigingen en - in mindere mate — de raden van arbeid.' 6
De SER houdt in zijn advies over de vereenvoudiging van de uitvoeringsorganisatie nadrukkelijk vast aan het beginsel van functionele decentralisatie. Dit
houdt in dat de in de verschillende sectoren van het bedrijfsleven werkende organisaties van werknemers en werkgevers in de gelegenheid blijven in gezamenlijk overleg voor hun sector het beleid te bepalen ten aanzien van de hoogte van
de uitkeringen, de voorwaarden waaronder deze worden toegekend en de hieruit voortvloeiende premie. Tevens brengt dit met zich dat de met de sociale verzekering verwante regelingen, die door de sociale partners in de desbetreffende
sector van het bedrijfsleven zijn respectievelijk worden getroffen, door hen bij
het uitvoeringsorgaan van de sociale verzekering in administratie moeten kun14. W.H.J. Reynaerts (red.), Arbeidsverhoudingen, theorie en praktijk, deel 2, p. 298. Leiden/
Antwerpen 1983.
15. A.C. Josephus Jitta, Functionele decentralisatie, 1932.
16. J.J.M. Veraart, Bedrijfsorganisatorische aspecten der sociale verzekering, Utrecht 1950.
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nen worden gegeven.17 Hier wordt de functionele decentralisatie wel heel sterk
geidentificeerd met bedrijfstakgewijze uitvoering van de sociale verzekering,
waarvoor toch weinig krachtige argumenten zijn aan te voeren. Functionele decentralisatie met behulp van regionale organen maakt een uitvoering mogelijk,
die dichter bij de clienten plaatsvindt en coordinatie met activiteiten van instellingen op belendende beleidsterreinen mogelijk maakt. De problematiek houdt
niet zo zeer verband met die van bedrijfstakken als wel met die van de (regionale) arbeidsmarkt en van individuele ondernemingen.

9

Zelfstandige bestuursorganen

Nauw verwant met de gedachten over functionele decentralisatie zijn de pleidooien voor installing (of handhaving) van zogenaamde zelfstandige bestuursorganen, die de laatste tijd worden gehouden in verband met het streven naar
vermindering van het gecentraliseerde bestuur.
Van den Hoff en De Groot omschrijven zelfstandige bestuursorganen als
op zichzelf staande organisaties met op grond van attributie of delegatie verkregen publiekrechtelijke bevoegdheden, al of niet met een publiekrechtelijke status, die een formele band hebben met de centrale overheid en waarin maatschappelijke organisaties al of niet een rol kunnen spelen. Deze organen brengen, hoewel de stadia in de beleidsprocessen in elkaar overlopen, een scheiding
tussen enerzijds beleidsvoorbereiding en -vaststelling en anderzijds beleidsuitvoering. Dat houdt in dat de ministeriele verantwoordelijkheid en de parlementaire controle alleen de voorbereiding en vaststelling van het beleid betreffen en
de uitvoering op een andere wijze wordt gecontroleerd. 18 Bedrijfsverenigingen,
Sociale Verzekeringsbank, raden van arbeid en ziekenfondsen zijn door middel
van attributie en delegatie met bestuurstaken, de uitvoering van de sociale verzekering betreffend, belast. De ministeriele verantwoordelijkheid en de parlementaire controle zijn slechts op hoofdzaken gericht, de controle is toevertrouwd aan de Sociale Verzekeringsraad en de Ziekenfondsraad. Zoals al is geschetst, vervullen de werkgevers- en werknemersorganisaties een rol bij de vervulling van de bestuurstaken door hun deelneming aan de besturen van de uitvoeringsorganen.
Van den Hoff en De Groot dringen aan op beperking van de taken en verantwoordelijkheden op centraal niveau in verband met de omvang en complexiteit van het overheidsbeleid. Zij menen dat anderen — binnen de door regering
en parlement gestelde kaders — verantwoordelijk moeten zijn voor de uitvoering. 19 Eerder heeft Scheltema gepleit voor het opdragen van uitvoerende taken

17. Sociaal-Economische Raad, Advies vereenvoudiging uitvoering sociale verzekering (uitvoering aan de top), 's-Gravenhage 1984.
18. C M . van den Hoff en R. de Groot, Zelfstandige bestuursorganen - achtergrondstudie
Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst, nr. 5, deel 2, 's-Gravenhage 1981, pp. 22-26.
19. C M . van den Hoff en R. de Groot, t.a.p., pp. 22-26.
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aan zelfstandige bestuursorganen. Hij acht dit met name wenselijk, wanneer de
beleidsuitvoering een omvangrijk proces is, zoals wanneer vele gevallen van dezelfde soort moeten worden behandeld.20 Hij wil de beleidsvorming onder de
politieke verantwoordelijkheid houden en de politieke controle daarop versterken. De beleidsuitvoering evenwel zou buiten de verantwoordelijkheid van de
minister moeten geschieden door bestuursorganen, waarin door belanghebbende burgers wordt deelgenomen. Deze organen zouden gebonden moeten zijn
aan duidelijke regels (wet, algemene maatregel van bestuur), voorschriften voor
de begroting, procedures voor de benoeming van de leden en condities voor een
goede uitvoeringsorganisatie. Zij zouden zich openlijk moeten verantwoorden
voor hun activiteiten (jaarverslag) en door de rechter worden gecontroleerd. 21
Ook De Ru stelt dat, wanneer overheidsgezag zonder ministeriele bevelslijn
wordt uitgeoefend, andere waarborgen moeten gelden, zoals rechterlijke controle, verslaglegging, benoemings- en ontslagbevoegdheden en budgetvaststelling.22 Albeda beklemtoont dat bevoegdheden die om praktische redenen binnen de democratische rechtsstaat worden overgedragen aan bijzondere organen, bevoegdheden van de staat blijven. De zelfstandigheid impliceert geen
onafhankelijkheid. Hij keert zich tegen de corporatistische gedachte, alsof belangenorganisaties de schakels zijn tussen staat en maatschappij. 23
Ik sluit mij graag aan bij de opvatting, dat het wenselijk is een deel van de
publiekrechtelijke taken en bevoegdheden door middel van decentralisatie op te
dragen aan zelfstandige bestuursorganen, waarin maatschappelijke organisaties participeren. Dit vermindert de taak en verantwoordelijkheid van de centrale overheid en betrekt belanghebbenden bij de uitvoering van het beleid. Ook ik
stel mij op het standpunt, dat de gedecentraliseerde taken publiekrechtelijke taken blijven, die aan bestuursrechtelijke controle onderworpen moeten zijn. In
mijn reeds genoemde ontwerp voor een herziening van de bestuurlijke organisatie van de sociale verzekering blijven de ministeriele verantwoordelijkheid en de
parlementaire controle beperkt tot de vorming (voorbereiding en vaststelling)
van het beleid. Een ander orgaan beziet of de uitvoeringsorganen functioneren
binnen de door wetgever of minister vastgestelde juridische, financiele en bestuurlijke kaders. De uitvoeringsorganen zorgen voor de concrete beleidsuitvoerende taken. Met deze verdeling van bevoegdheden over enerzijds regering,
parlement en minister en anderzijds uitvoeringsorganen, plus de regeling van
het onafhankelijk toezicht, meen ik een formule te hebben gevonden voor de
inpassing van zelfstandige bestuursorganen in het publieke bestel. Die inpassing
in het publieke bestel wordt reeds in belangrijke mate bereikt door de gebon-

20. M. Scheltema, Bestuursrecht en bestuursmogelijkheid, Deventer 1977, p. 16.
21. M. Scheltema, Raden en commissies als zelfstandige bestuursorganen, in: Adviseren aan de
overheid - rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 's-Gravenhage
1977, pp. 332-350.
22. H.J. de Ru, Zelfstandige bestuursorganen vanuit juridisch perspectief - inleiding studiedag
over zelfstandige bestuursorganen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gehouden op 12 november 1985.
23. W. Albeda, Doelmatige bevoegdheidsuitoefening binnen de democratische rechtsstaat - inleiding studiedag zelfstandige bestuursorganen (zie noot 22).
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denheid aan de vastgestelde juridische, financiele en bestuurlijke kaders. Ze kan
voorts worden bevorderd door eisen te stellen aan verslaglegging, informatievoorziening, openbaarheid van bestuur en rechtsbescherming, alsmede door
het beleid te laten controleren door de Algemene Rekenkamer.24

10

Besluit

De burgers in hun positie van actuele of potentiele clienten van de sociale zekerheid zijn gebaat bij een doeltreffende en doelmatige besturing van de sociale
zekerheid, waarop zij zelf direct of indirect op macro-, meso- en microniveau
invloed hebben en waarvoor zij medeverantwoordelijkheid kunnen dragen. Wil
de sociale zekerheid bestuurbaar zijn, dan is een gedecentraliseerde uitvoering
door middel van zelfstandige organen dringend gewenst. Inpassing van deze organen in ons constitutionele bestel veronderstelt voldoende controle- en correctiemogelijkheden van bestuurlijke en rechterlijke aard. De verwevenheid van de
wettelijk geregelde sociale verzekering en de particuliere regeling van arbeidsvoorwaarden maakt betrokkenheid van de organisaties van werknemers en
werkgevers bij de besturing van de sociale verzekering gewenst en gerechtvaardigd. Deze conclusies te zamen genomen leiden tot de slotsom, dat een democratisch-corporatieve bestuursvorm met een grote mate van zelfstandigheid binnen
randvoorwaarden in verband met de politieke verantwoordelijkheid en controle het meest geschikt is voor de uitvoering van de sociale-verzekeringswetten.

24. A.L. den Broeder, t.a.p., p. 229.

517

L'evolution du systeme d'organisation
de la Securite Sociale en France
decisions d'Etat, enjeux de societe
(1921-1986)

ANTOINETTE CATRICE-LOREY

On a pu etudier le systeme d'organisation de la Securite Sociale en retraqant, a
partir du modele conqu par le legislateur en 1945, les avatars d'un systeme pose
comme decentralise ainsi que l'evolution du pouvoir des differents groupes sociaux appeles a assurer sa gestion1; on a pu relever les changements introduits
par des reformes successives, les contradictions qu'ils introduisent dans le fonctionnement de l'institution, les conflits qu' ils engendrent entre les acteurs gestionnaires comme entre ceux-ci et le pouvoir central. II reste toutefois a rendre
compte des raisons qui ont inspire les decisions politiques de l'acteur Etat lorsque, au fil de situations historiques diverses, il est intervenu pour constituer ou
pour modifier le systeme d'organisation. Nous nous attacherons ainsi a analyser les diverses options ou transactions auxquelles le Pouvoir Central s'est arrete
a tel ou tel moment du developpement de la Securite Sociale, en fonction d'un
contexte donne de societe et de ses variables tant socio-politiques que culturelles
ou economiques. Inscrit dans cette perspective le systeme d'organisation se
comprend comme une consequence de la maniere dont l'Etat a gere les multiples
rapports d'implications qui relient le regime de protection a la societe globale.
Essayant de reconstituer dans leur cheminement historique les processus
politiques de decision relatifs aux modes d'administration de la protection so* Directeur de recherches au C.N.R.S. (Centre national de la recherche Scientifique) et au
C.R.E.S.S.T. (Centre de recherches en Sciences Sociales du Travail), Universite Paris-Sud, France.
1. cf.Antoinette Catrice-Lorey 'Dynamique interne de la Securite Sociale'. Economica, Paris,
1982, 351 pages.
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ciale, nous remonterons aux lois de 1928-1930 qui instituent pour la premiere
fois en France un regime obligatoire d'assurances sociales.2 Organisant la couverture d'un ensemble de risques maladie et vieillesse au profit d'un large collectif de salaries, cette intervention de l'Etat ouvre la voie a la generalisation de la
protection et se presente comme une phase preparatoire a la creation d'un veritable systeme de Securite Sociale. L'elaboration de ces lois, on le sait, est marquee par pres de dix annees de debats complexes et de luttes obscures. Ainsi
prendrons nous comme point de depart denotre reflexion I'annee 1921 qui voit
le depot du premier projet de loi sur les Assurances sociales; celui-ci contient un
dessin de la structure d'organisation prevue pour le nouveau regime. Dans la
ligne d'une recherche sur la continuite des strategies publiques, il n'est pas ininteressant de noter que ce premier projet d'organisation conqu par les pouvoirs
publics laisse peu de champ a une decentralisation des pouvoirs au profit des
unites de base chargees d'appliquer la loi. C'est pourtant cette decentralisation
qui sera mise en avant en 1945.
Reprenant dans leur succession les decisions qui d'une part prevaudront
finalement pour le fonctionnement des Assurances sociales, d'autre part constitueront le premier modele d'organisation de la Securite Sociale, nous montrerons comment les solutions retenues sont liees a des enjeux de societe et a des
debats de fond, soit qu'ils mettent en cause le jeu des forces sociales et politiques
et les interventions de l'Etat dans le jeu, soit qu'ils aient trait a la maniere dont
celui-ci gere I'heritage culturel de la prevoyance volontaire 3 et les modeles d'organisation legues par 'la tradition'.
Au moment ou elles sont institutes, les formules d'organisation arretees
repondent parfois a des d'objectifs precis; on montrera dans quelle mesure c'est
le cas en 1945, s'agissant notamment de la volonte de changement des rapports
sociaux qu'implique la repartition des pouvoirs etablie entre gestionnaires syndicaux et patronaux de la nouvelle institution. II reste que les decisions prises
apparaissent aussi souvent comme essentiellement contingentes et comme la resultante de nombreux compromis sociaux et politiques. La pression de ces derniers ne sera pas parfois sans mettre en peril la rationalite de 1'organisation.
Cela dit il faut relever en outre que certaines reformes qui ont affecte le
modele initial et qui semblent en rupture de signification avec les projets anterieurs ont en fait leur source dans une transformation radicale du mode de rapport que le regime de protection entrenait avec la societe globale. C'est dans
cette perspective que sera presentee la reforme de 1967, contemporaine de la
2. Nous ne traitons pas ici dircctement de revolution du secteur des prestations familiales. Celles-ci ont en effet une origine historique differente, se presentent autour des annees trente sous des
formes particulieres, celles de caisses de compensation d'origine patronale, et garderont dans le
systeme de Securite Sociale de 1945 une certaine specificite d'organisation. L'Etat est intervenu
en 1932 pour instituer ('obligation du versement des Allocations familiales. cf. A Catrice-Lorey,
in ouvrage cite P. 135-155 'Unite de la Securite Sociale et specificite de ses branches: le cas des
Allocations familiales'.
3. Dans la perspective de la prise en compte de I'heritage institutionnel, cf. Jean-Claude Poirier
'Les institutions chargees de la gestion des prestations d'assurances sociales et d'allocations familiales au debut des annees trente' Paris, 1985, Comite d'Histoire de la Securite Sociale, Colloque
des Societes Savantes de Dijon.
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prise de conscience des problemes d'ordre economique que souleve desormais a
Pechelon national le developpement de la Securite Sociale. Les objectifs de regulation poursuivis par l'Etat postulent un accroissement de son controle sur le
fonctionnement du systeme: des elements de centralisation seront introduits
dans l'organisation. Pratiquement les significations politiques et culturelles imprimees au premier modele sont releguees au second plan; elles n'en continuent
pas moins d'etre vecues comme primordiales par certains acteurs internes.
L'Etat, quant a lui, s'est contente de superposer deux logiques dans un systeme
d'organisation devenu hybride et peu coherent.
Des 1921, avons nous dit, l'Etat cherche a formuler un projet de Ioi instituant un
systeme d'assurances sociales obligatoires. La societe francaise sent confusement le retard pris par rapport a certains pays etrangers, d'autant que la protection prevue par la legislation allemande se trouve apres querre inscrite dans une
part du territoire national, l'Alsace-Lorraine. Toutefois les differents courants
qui la traversent laissent apparaitre un attachement profond aux idees liberates,
lequel s'assortit de reactions de defiance par rapport a l'Etat. Des liens de creation, en outre, attachent un certain nombre de groupes sociaux aux realisations
de la prevoyance libre. Bref la societe francaise n'est pas prete a consentir a une
Ioi d'obligation. La longueur et la complexite des debats qui se sont ouverts, le
jeu sans cesse repris des negociations qui seront necessaires pour aboutir a la
solution de 1930 en portent temoignage. Et pourtant si certaines categories professionnelles (les mineurs, les cheminots, les ouvriers de la metallurgie) beneficient d'initiatives de protection venant du patronat, si une fraction importante
de la population est couverte par des reseaux divers de societes de secours mutuels, les travailleurs dans leur ensemble — et en leur nombre les plus defavorises
— ne sont pas garantis face a la maladie et a la vieillesse; la Ioi de 1910 sur les
retraites ouvrieres et paysannes qui a tente de generaliser l'assurance vieillesse a
ete un echec. Un regime obligatoire d'assurances sociales, couvrant Pensemble
des deux risques, semble done s'imposer. Durant pres de dix annees on discutera du principe d'une telle protection, des techniques financieres a mettre en
oeuvre, de la definition du champ des beneficiaires4; une longue polemique se
developpera en meme temps a propos de l'organisation: quelles seront les institutions chargees d'appliquer la Ioi?
Le dessin d'organisation inclus dans le projet depose en 1921 par le Ministre du Travail prend position dans les deux directions qui constitueront, en
1945 encore, les dimensions de fond du probleme. Deux questions se posent en
effet: comment d'une part assurer, compte tenu des multiples structures preexistantes, la rationalite du nouveau systeme, autrement dit sur quel principe
d'unicite le fonder? Quel champ de pouvoir d'autre part attribuer a l'Etat dans
['institution, sous quelles formes amenager son controle?
On I'a dit, le dispositif prevu a Pepoque est assez centralisateur. II prevoit
un seul type de caisses, mises en place a Pechelon regional par les Pouvoirs pu4. Le regime obligatoire d'assurances sociales ne s'appliquera qu'en dessous d'un certain niveau
de revenus: les salaries Cadres ne sont pas inclus en 1930 dans le champ de la protection legale.
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blics, et qui reqoivent le caractere d'etablissement public. Ces organismes ont
vocation a rassembler tous les assures et a gerer tous les risques. Si les conseils
qui les administrent sont composes pour moitie de representants des assures, le
pouvoir de tutelle reconnu a PEtat n'en est pas moins important.
Considerant l'orientation de ces propositions de depart et les solutions definitivement adoptees en 1930, on est surpris de relever l'ecart qui les separe. II
traduit en fait le feu croise des resistances que le gouvernement rencontrera de la
part des forces sociales: aux premiers rangs celles des deux principaux initiateurs de la prevoyance libre, la mutualite et le patronat, directementmis en cause par la nouvelle organisation. Leur opposition conjuguee contraindra la puissance publique, de concession en concession, a des modifications radicales du
plan primitif.
Certaines recherches ont montre combien le Patronat 5 , du moins celui de la
grande entreprise, en creant au 19eme siecle6 dans certaines branches professionnelles des caisses de secours et de prevoyance, avait fait oeuvre de precurseur en matiere de Securite Sociale. Non pas d'ailleurs que ce faisant il reponde
seulement aux preoccupations humanitaires de certains courants qui Paniment:
les interventions sociales des chefs d'entreprise contribuent aussi a assurer le
recrutement et la stabilite de la main d'oeuvre dans des secteurs industriels en
expansion.
Lorsqu'ils se trouvent confronted au projet de loi d'obligation, les representants du Patronat sont done deja au fait des mecanismes financiers et administratifs d'une couverture collective des risques, des charges qu'elle represents; la
ne sera pas le probleme majeur. En revanche ils sont particulierement soucieux
de sauvegarder leurs droits gestionnaires sur les institutions qu'ils ont creees, et
sur celles qui se developperont, surveillant tant le danger d'etatisation du nouveau regime que la menace d'une eventuelle prise en mains de sa gestion par les
travailleurs eux-memes. Henri Hatzfeld a pu noteren ce sens que les Assurances
sociales avaient pose au grand Patronat 'un probleme de pouvoir beaucoup plus
qu'un probleme d'interet'. 7
Issues, avant meme la Revolution de 1789, de l'entraide et de la solidarite
entre travailleurs, condamnees, tolerees, autorisees enfin apres 1850, progressivement encadrees des lors par leurs membres bienfaiteurs qui leur apportent un
soutien financier mais aussi gestionnaire, s'etant definitivement distinguees du
mouvement syndical et de ses tendances revolutionnaires, les caisses de secours
mutuels constituent vers 1920 Pessentiel des institutions de la prevoyance libre.
Au depart, dans le sillage des idees liberales, la Mutualite prend position
contre le principe de l'obligation d'assurance. On la voit mener la un combat
retardataire contre Pavenement d'une autre etape de la protection. Elle se ralliera finalement a l'objectif de fond des Pouvoirs publics mais en contraignant
5. cf. Henri Hatzfeld 'du Pauperisme a la Securite Sociale (1850-1940)' A. Colin Paris, 1972,
348 pages.
6. Rappelons que le Patronat est aussi a l'origine du versement d'un sursalaire familial et de
I'organisation des reseaux de caisses de compensation inter-entrepnses chargees par la suite de la
gestion des prestations familiales.
7. cf. Henri Hatzfeld. Ouvrage cite p. 164.
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ceux-ci a revenir a une conception pluraliste de I'organisation. Dans le cadre de
Pobligation, elle revendiquera pour les assures la liberte du choix de l'organisme
d'assurance, s'attachant parallelement a reduire les prerogatives de l'Etat dans
le systeme. En 1930 elle obtiendra du legislateur que tous les organismes de
gestion des assurances sociales soient constitues et administres suivant le modele mutualiste. 8
La question de la predominance, dans le reseau d'organismes, des caisses
primaires a competence territoriale prevues par les Pouvoirs publics represente
un autre enjeu. En 1930 le legislateur ne leur reconnait plus qu'un role d'appoint, celui de rassembler les assures qui n'auront pas emis de choix pour les
caisses d'affinites. Dans la structure definitive, les 'caisses departementales' seront ainsi les temoins effaces des premiers projets de l'Administration. Tout en
n'ayant qu'une fonction 'residuelle' elles n'en reuniront pas moins la majeure
partie des beneficiaires. II reste que les concessions faites peu a peu conduisent a
garantir a la Mutualite un role central dans la gestion de la nouvelle institution;
elle s'en acquittera avec succes.
Ce combat efficace pour la sauvegarde d'un systeme pluraliste est aussi le
fait du Patronat qui de la sorte conservera le controle de son secteur d e s t i t u tions. En fait le modele juridique adopte est un moule dans lequel les multiples
groupements professionnels, mutualistes, syndicaux pourront trouver leur place. Concessions de forme et concessions de fond se conjuguent. Loin d'etre un
choix delibere, la solution mutualiste retenue pour les Assurances sociales en
1930 apparait comme une formule de compromis, la seule capable de rallier au
principe de Pobligation les divers interets en presence.
La mise en oeuvre du regime d'assurances obligatoires etant remise a la
Mutualite, est-ce a dire que selon les principes de base et l'esprit de cette derniere, les assures participeront effectivement a la gestion des caisses d'assurances
sociales? Telle ne sera pas, sauf exceptions, la situation; en depitdes indications
donnees par la loi de 1930, la place laissee aux beneficiaires dans la conduite des
institutions restera theorique. A la tete des caisses mutualistes on trouvera tres
souvent, comme responsables, des non salaries, travailleurs independants ou
membres des professions liberales, ou des salaries appartenant a la categorie
professionnelle des Cadres; et Ton sait que ces derniers ne sont pas alors beneficiaires des Assurances sociales... Admiseau niveau des principes, la democratisation de la gestion des organismes de protection reste a realiser.
C'est au sortir d'une periode de querre que sera conc,u et mis en forme dans ses
premieres etapes un veritable systeme de Securite Sociale. La collectivite nation a l ressent fortement en 1945 le besoin de securite et la necessite de reduire les
inegalites sociales devant les risques. Les forces politiques et sociales ont ete
confrontees dans l'epreuve et leurs clivages sont momentanement attenues. Le
redressement economique requiert un intense effort de toutes les categories de
travailleurs, ses priorites et ses exigences induisent aussi l'instauration de nouvelles solidarites; des engagements relatifs a l'etablissement d'un 'plan complet'
8. Tel qu'il est defini par la loi du ler Avril 1898.
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de protection ont ete pris par le Conseil national de la Resistance. Quant a la
configuration du Gouvernement, elle se caracterise dans la periode qui suit la
Liberation par un effacement des forces conservatrices et une importante contribution des partis de gauche; de nombreuses reformes seront lancees visant
notamment a jeter les bases d'une democratic sociale. Bref les conditions d'un
consensus social de changement sont reunies quant a Pavenement d'un regime
de Securite sociale, et elles le sont dans un contexte quasi revolutionnaire de
restructuration de societe.
Dans sa conception meme et dans sa portee, Pobjectif de creation d'un systeme de Securite Sociale tranche radicalement avec les realisations de l'etape
anterieure. Dans la ligne des idees developpees par Lord Beveridge en Angleterre, il s'agit cette fois d'un projet global se proposant d'une part d'assurer la couverture de I'ensemble des risques, d'autre part d'etendre a toute la population le
benefice de la securite. La realisation d'un tel plan impliquait le consentement
des diverses categories sociales a l'organisation d'une solidarite a caractere national permettant elle-meme de mettre en oeuvre une large redistribution des
revenus.
Le projet presente en 1945 par les pouvoirs publics et l'Administration distingue bien, et la vocation a long terme du systeme, et les premieres etapes qui
seront realisables. Ainsi la generalisation de la Securite Sociale concernera-t-elle
tout d'abord I'ensemble des salaries, en englobant les cadres, avant d'atteindre
les non-salaries. Mais d'ores et deja sont poses les principes fondamentaux de
l'organisation du systeme, qui lui permettront de gerer ses missions presentes et
ses fonctions futures; tels qu'ils sont exposes dans 1'ordonnance du 4 Octobre
1945 ilsexprimentl'originaliteetlescaracteres propresdu systeme franc,ais. Les
formules d'organisation et de gestion proposees ne seront pas sans provoquer
de vifs debats et des oppositions multiples
Le premier debat central sera celui de la 'caisse unique'. 9 L'organisation
precedente se caracterisait par sa multiplicity et par sa dispersion; cherchant a
introduire un principe de rationalite, l'Administration fondera le nouveau systeme sur l'unite d'organisme. 10 Ayant requ une competence territoriale, la caisse
unique doit gerer, pour toutes les categories d'assures, I'ensemble des facteurs
d'insecurite: en plus des risques maladie, invalidite, vieillesse que couvraient les
Assurances sociales, elle aura en charge la couverture des accidents du travail et
les allocations familiales.11
Le projet d'integration des risques dans une meme institution impliquait
concretement la fusion de structures d'origines diverses, enlevees a leurs anciens
9. Sur la periode de creation de la Securite Sociale en France cf. Henri Galant 'Histoire politique de la Securite Sociale franchise 1945-1952' Paris, A. Colin 1955, 200 pages. Le chapitre II
traite des debats relatifs aux projets d'organisation de la nouvelle institution.
10. Face a l'instabilite de l'instance politique en France, la contribution de l'Administration elle-meme a I'elaboration des institutions sociales a tou jours ete tres importante. Ayant a sa tete
Pierre I.aroque, l'Administration joue en 1945 aupres des Pouvoirs publics un role essentiel dans
la conception et la conduite du projet de Securite Sociale.
11. Le risque chomage n'est pas inclus en 1945 dans le systeme de Securite Sociale. C'est sur
I'initiative des partenaires sociaux et par la voie d'une Convention Collective Nationale qu'il
sera pris en charge en 1958, devenant alors un regime obligatoire d'assurance.
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gestionnaires: les accidents du travail seront repris aux Compagnies privees
d'assurances, les allocations familiales aux caisses patronales de compensation... les mutualistes ne seront pas les derniers perdants dans l'operation de
refonte... Unissant leurs forces, les tenants de l'organisation par affinites12 s'opposeront vigoureusement au projet. L'Administration tiendra bon et les pouvoirs publics obtiendront gain de cause: il seront toutefois contraints d'enteriner la secession du secteur des allocations familiales qui arguant de la specificite
du risque, reclame depuis le debut son independance administrative.
Tout en etant enlevees au Patronat et integrees dans le nouveau systeme, les
Caisses d'Allocations Familiales se constitueront en branche speciale a I'interieur du regime general. 13 Cet echec partiel de Pintegration des risques manifeste un permier type de breche dans le projet initial d'organisation unique. Les
Caisses primaires et les Caisses regionales qui avaient ete prevues gereront les
risques maladie et accidents du travail, ainsi que Pinvalidite et la vieillesse.
Inscrits dans un cadre d'ensemble en partie unifie, les organismes charges
de gerer les legislations de Securite Sociale auront-ils un caractere etatique ou
decentralise? L'option en faveur d'une solution decentralisee se refere explicitement 14 a Pheritage culturel de la prevoyance libre, a l'esprit et aux valeurs que la
Mutualite a insuffles depuis plus d'un siecle aux institutions qu'elle a creees.
Face aux risques de bureaucratie qu'implique l'instauration d'un systeme etatique, le recours a la Mutualite et a ses principes est presente comme une garantie
de la vitalite future de la nouvelle institution et des solidarites concretes qu'elle
saura sauvegarder. Ainsi done, ayant chacune a leur tete un conseil d'administration, les caisses disposent d'une large autonomic; quoiqu'assumant une mission de service public, elles reqoivent un statut prive, celui de la mutualite; elles
forment par ailleurs un reseau organique demultiplie aussi rapproche que possible, a l'echelon local 15 , des besoins des usagers.
11 n'est pas ininteressant de noter que le recours a 1'archetype mutualiste
comme fondement de l'organisation nationale de protection n'apparait officiellement qu'en 1945. Dans le regime des Assurances obligatoires, le legs repris par
les Pouvoirs publics representait un lien plus subi que voulu. Mais la n'est pas,
lorsqu'on se livre a une analyse plus globale de la realite, la seule ambiguitc que
recouvre Invocation devenue courante du role joue par la 'tradition mutualiste'
dans la conception de la structure du systeme franc,ais.
La reference au modele mutualiste invoquee en 1945 comporte aussi,
quant au fonctionnement de la nouvelle institution, un autre principe central:
celui de la gestion par les beneficiaires, ceux-ci devenant de la sorte responsables
de la bonne marche de l'organisation. On a dit combien dans les faits le mouvement mutualiste avait ete la cheville ouvriere du systeme des assurances sociales
12. Les mutualistes, les employeurs, le mouvement catholique soutenu par certains partis politiques comme le M.R.P. et par le syndicat C.F.T.C.
13. La loi du 22 Aout 1946 leur avait accorde a titre provisoire, I'independanee d'exercice; la
loi du 21 Fevrier 1949 consacrera definitivement I'autonomie administrative de la branche.
14. Cf. Pexpose des motifs de l'ordonnance du 4 Octobre 1945, et son texte reproduit in 'Prevenir', Mars 1982, Cahier no 5 'Securite Sociale' p. 121-126.
15. Les Caisses primaires ont au maximum une circonscription departementale.
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de 1930. Or, lorsqu'il s'agiten 1945 de designer les representants des assures ce
n'est plus vers lui que se tourne le legislateur mais vers les syndicats de salaries a
qui seront remis les trois quarts des sieges, tandis que le patronat doit se contenter d'une situation tres minoritaire dans les Conseils. Pratiquement on garde le
modele mais on se separe de l'acteur qui l'animait. Chercher a comprendre ce
renversement revient a mettre en avant une autre piste d'explication de la structure specifique du systeme franqais.
Nous avons rappele combien par son contexte politique et par sa volonte
de progres social, la periode qui suit la Liberation constituait un moment de
transformation dans l'histoire sociale. Certaines reformes, telle la creation des
Comites d'Entreprise, tendent a mettre en place de nouveaux modeles de rapports sociaux, tout en elargissant le role attribue aux organisations syndicales
dans la vie nationale. A cet egard, l'institution de protection sera aussi en 1945
un terrain temoin, un lieu a partir duquel PEtat tente certaines modifications des
rapports entre forces sociales. De son cote, a Pissue d'un long cheminement, la
Mutualite est devenue une force conservatrice; encadree par de multiples protecteurs, ayant pris ses distances par rapport aux orientations du mouvement
syndical16, elle apparait plus representative des classes moyennes que du monde
ouvrier. Elle sera done exclue de la gestion directe des Caisses. Ainsi s'explique
que la mise en oeuvre du principe de la gestion par les interesses17 ait donne lieu
a un phenomene historique de releve la Mutualite par le Syndicalisme. Les Mutualistes, quant a eux, vivront le renversement comme une depossession. Le legislateur s'attachera en revanche a menager de nouveaux champs d'action a l'institution mutualiste. 18 La contribution de cette derniere a la Securite Sociale empruntera desormais d'autres voies, notamment celle d'apports complementaires
a la protection legale.
On est en droit de conclure que les principes originaux d'organisation et de
gestion du systeme franqais s'enracinent autant dans le contexte historique de
1945 que dans la tradition nationale et le legs de la mutualite. On peut de plus
penser que Pheritage du passe n'a pas ete sans offrir un tremplin favorable a la
realisation d'objectifs nouveaux de societe.
Cela dit, il faut constater que lorsque PEtat intervient en 1945 dans le jeu
des forces sociales pour designer les gestionnaires de l'institution decentralisee,
il confere en meme temps a cette derniere des significations politiques et des
dimensions de conflit dont les effets sont toujours sensibles actuellement. Pour
expliciter cette affirmation on evoquera rapidement quelques periodes reperes
de l'histoire institutionnelle.
16. Cf. in Henri Hatzfeld, ouvrage cite 'la Mutualite et le Monde ouvrier' p. 190-198.
17. L'expose des motifs de l'Ordonnance du 4 Octobre 1945 indique bien le principe qui, dans
l'esprit du legislateur, justifie la situation predominance accordee aux syndicars des salaries:
c'esCen tant que representancs des inceressesqu'ilsonr la majorire dans les Conseils. L'argumenc
-generalemenr avancepar les organisacions syndicales elles-memes-selan lequel ils benificieraient d'une telle situation en raison de leur position de 'payeurs' dans le systeme n'est a aucun
moment evoque.
18. Cf. Pierre Laroque 'L'influence Mutualiste dans le systeme de protection sociale franqais'
Prevenir, Mai 1984, no 9, p. 125-134.
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A l'origine les organisations syndicales recoivent done le pouvoir de gerer
la Securite Sociale, sous une tutelle d'Etat qui, legere au depart, deviendra de
plus en plus contraignante. La representation des employeurs dans les Conseils
est reduite au quart des sieges, en depit de leur contribution passee a la construction de la protection sociale. En fait un debat de fond s'installe alors dans un
contexte d'affrontements de classes, celui d'une rivalite de pouvoir entre organisations syndicales et patronales, l'une et l'autre soucieuses d'etablir et de defendre ce qu'elles considerent comme leur droit de controle sur la gestion de ['institution.
La periode de gestion ouvriere de la Securite Sociale qui s'est ouverte confie
tout d'abord aux organisations syndicales, et notamment a la C.G.T. 19 , la mise
en place du systeme; de cette tache difficile les militants ouvriers s'acquitteront
avec un dynamisme de pionniers. Cette contribution de depart n'est pas sans
encourager des attitudes d'identification a une institution bientot revendiquee
comme une 'conquete ouvriere'. 20 II reste qu'a l'issue de deux decennies les pouvoirs publics interviennent, modifiant le modele initial de gestion et la situation
des responsables en place.
Introduite dans un autre contexte politique, la reforme de 1967 transforme
non seulement, comme on le verra, la structure du systeme mais aussi la repartition du pouvoir entre gestionnaires. Theoriquement elle etablit dans les Conseils un equilibre paritaire entre les Syndicats et le Patronat. Face a la division
syndicale le caractere monolithique de la representation 'Employeurs' permet
au Patronat de retrouver une certaine suprematie dans la conduite de ('institution. Le mode de gestion paritaire impose par les Pouvoirs publics n'obtiendra
jamais le consensus necessaire. Si certaines forces syndicales se pretent a une
cogestion de la Securite Sociale, d'autres contestent vivement la legitimite de la
formule, attendant le temps de la revanche; pendant seize annees le systeme
fonctionnera alourdi de tensions multiples.
L'arrivee au pouvoir en 1981 d'une majorite socialiste conduit a un nouveau renversement. La loi du 17 Decembre 1982 remet en avant le principe
d'une gestion assumee majoritairement par les representants des assures; les organisations syndicales retrouvent ainsi une place preponderante dans les Conseils.21 Mais, comme on le montrera, au fil de revolution le probleme majeur est
devenu autant celui du contenu du pouvoir de gestion, que celui d'une position
preeminente a defendre au sein du systeme.
La rivalite Syndicats-Patronat n'est pas le seul axe d'affrontements de pouvoirs introduit dans l'organisation Securite Sociale. Des 1947, 1'intervention
d'une pluralite d'organisations ouvrieres dans la gestion des Caisses ouvre le
champ aux luttes d'influence entre elles. Les Centrales syndicales mesurent leur

19. Elle occupe jusqu'en 1947 dans les Conseils des Caisses une situation de quasi-monopole.
20. L'ouvrage - cite - de Henri Hatzfeld montre combien cette affirmation releve d'une vision
simplified et ne resiste quere a 1'analyse historique.
21. lis ont pres de deux tiers de sieges dans les Conseils de I'Assurance Maladie (15 sur 25)
alors que les Employeurs en ont 6. Ces Conseils comprennent en outre deux representants de la
Mutualite, designes par elle, et deux personnes qualifiers nominees par le Ministere.
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audience respective lors de l'election des administrateurs. 22 Elles se mesurent
aussi s'agissant de Pinstallation de leur pouvoir a l'interieur de l'organisation; a
cet egard la fonction Personnel, les decisions de recrutement et de promotion
sont devenues rapidement un enjeu; on aboutira ainsi a une certaine politisation
de la gestion interne. Etant donne les multiples dimensions du contexte de pouvoirs decrit, on ne s'etonnera pas que la problematique de la representation des
interesses, autrement dit la preoccupation des interets des beneficiaires, n'ait
souvent joue dans la pratique qu'un role de second plan.
Le principe d'unicite de l'organisation affirme en 1945, avons nous dit plus
haut, avait ete pose en reference a un double objectif, integration des divers risques d'une part, extension progressive de la Securite Sociale d'autre part. Dans
cette seconde perspective, le modele propose est conqu comme une vaste structure d'accueil destinee a reunir l'ensemble de la population active.
Cherchant a mettre en oeuvre son projet de generalisation, l'Etat se heurtera a l'opposition de nombreuses categories sociales et professionnelles23 qui
refuseront de s'inserer dans un regime commun. Les resistances rencontrees le
contraindront rapidement a renoncer a son dessein. La generalisation programmed s'operera neanmoins au long des annees mais dans le cadre d'une organisation eclatee recouvrant des champs de solidarity multiples: autour du regime,
dit general en raison de sa vocation d'origine, et qui constitue le noyau central
du systeme, se creeront ou se maintiendront de multiples regimes a base professionnelle.
La volonte d'etendre la Securite Sociale a l'ensemble des salaries rencontrera tout d'abord les reticences des Cadres peu desireux de se meler a la masse des
salaries. Exclus en 1930 du champ des Assurances sociales, ilsdesirenten 1945
conserver Pindependance de la periode precedente et les regimes de prevoyance
conclus contractuellement avec les employeurs. lis ne consentiront finalement a
entrer dans le regime general qu'a la condition de beneficier d'un regime de retraite complementaire: celui-ci sera institue par une Convention Collective nationale en 1947.
Cependant, toujours parmi les salaries, un certain nombre de groupes professionnels qui beneficiaient auparavant de regimes plus avantageux que le regime general24 refuseront d'y etre rattaches. Les pouvoirs publics avaient pourtant prevu pour eux le transfert des avantages acquis dans des regime complementaires. Les reactions corporatistes, la volonte de mener un jeu propre seront
les plus forts. L'Etat sera oblige d'abandonner les perspectives d'absorption
qu'il avait annoncees dans I'Ordonnance du 4 Octobre. Au nom de la specificite
du milieu professionnel, le regime agricole avait obtenu des le depart sa survie
definitive.
22. Les representants des assures dans les Conseils sont nommes par voie d'election entre 1947
et 1967 (les consultations ont lieu en 1947, 1950, 1955, 1962). Le mecanisme de l'election est
supprime par la reforme de 1967: la loi du 17 Decembre 1982 le remettra en vigueur. Les Conseils actuellement en place ont ete elus le 19 Octobre 1983.
23. Cf. Francois Sellier et alii 'Securite Sociale et Conflits de classes, Paris, 1962, les editions
ouvrieres, Collection Relations Sociales, 166 pages.
24. Les cheminots, les mineurs, les marins, les employes du gaz et de I'electricite...
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Ainsi, autour du regime general des salaries, des regimes speciaux inscrits
dans des structures professionnelles ont-ils subsiste, leurs privileges se trouvant
confirmes.
La loi du 22 Mai 1946 avait prevu la generalisation de la Securite Sociale et
son extension aux non salaries. Celle du 13 Septembre tentera de mettre en
oeuvre ce principe s'agissant de l'Assurance Vieillesse. La aussi l'Etat ne pourra
qu'enregistrer le refus de l'ensemble des travailleurs independants 25 qui n'envisagent pas d'acceder au benefice de la protection en relevant d'un sort commun.
Concretement leur resistance prendra la forme d'un refus de payer les cotisations. L'Administration sera done dans 1'impossibilite d'appliquer la loi et le
legislateur contraint d'envisager d'autres voies pour atteindre l'objectif prevu.
L'opposition manifested traduit ici, au-dela de questions d'interets, des preoccupations de statut social et la volonte de sauvegarder une certaine differenciation: les travailleurs independants ne consentiront qu'a des regimes specifiques
et autonomes. La loi du 17 Janvier 1948 portant la creation de quatre regimes
propres d'assurance viellesse, mettra pratiquement un terme a l'espoir de realiser la generalisation dans un cadre unique d'organisation. II faudra attendre les
annees 1960 pour que la protection des diverses categories de travailleurs independants se complete d'une couverture maladie-maternite.26 La mentalite des
interesses a evolue, et ils tendent alors a sollicker des droits qui rejoignent ceux
des salaries.
Le systeme de protection francais se compose ainsi, autour du regime general, d'une multiplicite d'institutions gerees de manieres diverses. Fragmented,
construite par strates successives, l'organisation d'ensemble est d'une rare complexite; la diversite des regimes n'est pas non plus sans entretenir certaines inegalites.27
Cela dit, on ne peut que prendre acte de la force de la base professionnelle
du systeme. Si elle s'est exprimee par des refus d'une solidarite plus vaste, si elle
s'est trop souvent transformed en defense d'interets particuliers, on ne saurait
oublier ses vertus de dynamisme et de creation. C'est en effet dans le cadre concret de groupes professionnels qu'historiquement la Securite Sociale est nee,
c'est dans ce meme cadre que des processus d'extension ont ete rendus possibles
et mis en oeuvre. Quoiqu'il en soit, la situation presente semble peu reversible.
Peut-on encore envisager de lui imposer un schema de rationalisation? L'Etat a
en fait repris sous d'autres formes, son objectif d'unification du systeme et
d'elargissement des solidarites. Passant par la mise en oeuvre de mecanismes de
compensation financiere entre regimes, par la preoccupation d'harmoniser les
droits et les contributions des uns et des autres, une difficile recherche d'equite
est en marche.
Quinze ans apres la creation du systeme d'organisation de la Securite So25. Artisans, commen,ants, industriels, exploitants agricoles, professions liberates.
26. Le loi du 12 Juillet 1966 institue un regime obligatoire d'assurance maladie au profit des
travailleurs independants non agricoles.
27. Cf. Pierre I.aroque 'Quarante ans de Securite Sociale'. Revue franchise des Affaires sociales
no special Juillet-Septembre 1985.

529

CATRICE-LOREY

dale, actualise finalement dans le seul regime general, I'Etat se manifestera pour
le modifier. On a pu montrer que les differents points de reforme introduits par
les decrets de 1960 demeuraient dans la ligne et dans l'esprit du premier modele 28 , cherchant essentiellement a remedier a ses derives et a normaliser son fonctionnement. Intervenant en particulier sur la question du partage des responsabilites de gestion dans les Caisses, les Pouvoirs publics s'attacheront a etayer le
pouvoir professionnel des directeurs face a la souverainete primitivement reconnue aux Conseils a majorite syndicale.
Mais comment est entre en pratique le principe de l'autonomie de gestion
des Caisses locales? Le partage des missions entre I'Etat et l'Institution a toujours laisse au premier le domaine de la gestion financiere des risques, la tache
de fixer les cotisations et les prestations; les organismes decentralises ont recu en
charge le soin d'appliquer les programmes legaux de protection aux beneficiaires, de concevoir a leur profit une action sanitaire et sociale complementaire, de
recouvrer les cotisations et d'assurer la circulation des flux financiers, d'organiser le fonctionnement interne du systeme.
Pendant la periode qui va jusqu'en 1967 l'autonomie des Caisses n'est pas
limitee par l'echelon national du systeme: celui-ci a pris la forme d'une Federation 29 , les echelons locaux n'ont pas de rapport hierarchise avec leur echelon
national. Les organismes verront par contre leur pouvoir battu en breche par
l'Etat-Tuteur et ses services exterieurs. Conques comme legeres au depart, les
interventions de la Tutelle sont devenues rapidement tres contraignantes. Non
content d'avoir institue des procedures de controle budgetaire, I'Etat tend a
controler la gestion dans ses details, mettant en cause les decisions des Conseils;
le domaine de l'administration interme a aussi ete investi. Bref, s'exerc,ant dans
chaque circonscription locale, le rapport Caisse-Tutelle est alors tres conflictuel.
La reforme introduite par les Ordonnances de 1967 est d'une autre portee que
celle de 1960. Elle transforme profondement le modele initial, lui imposant des
dimensions de centralisation et apportant par la certains dementis a ses significations anterieures. Au-dela du constat des revisions de structures et des renversements d'intentions du legislateur, il importe de retrouver la rationalite sousjacente au changement.
Celui-ci a pour origine la prise de conscience des problemes financiers
qu'engendre le succes meme du systeme de protection. Le rythme de progression
des depenses de sante notamment ne cesse de croitre, plus rapidement que les
recettes, et laisse presager des desequilibres de plus en plus importants du budget de la Securite Sociale. Qui plus est l'ampleur de ce dernier risque de mettre en
concurrence, a l'echelle nationale, la satisfaction des besoins de securite et les

28. Cf. A Catrice-Lorey 'La Securite Sociale et I'Etat en France: quelle autonomic de gestion
pour ('institution?' Revue internationale de Securite Sociale 1983 no 2, p. 213-228.
29. La Caisse nationale qui est institute par l'Ordonnance du 4 Octobre 1945 et qui coiffe
Pensemble des organismes de Securite Sociale toutes branches a essentiellement un role de compensation financiere.
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imperatifs du deveioppement economique. En vue de maltriser les couts de la
Protection, le legislateur se propose done d'amenager les structures du regime
en y introduisant des mecanismes de regulation et de controle.
En fait on est passe a un autre age de la Securite Sociale; les termes du
rapport que celle-ci entretenait avec la societe globale ont change, les enjeux
economiques y ont pris une place predominante. Lorsque les Pouvoirs publics
en 1945 elaboraient le modele d'organisation, ils pouvaient tenter de gerer au
niveau de l'institution des enjeux d'ordre politique ou culturel. Le modele d'organisation s'est trouve alors charge d'ideologie. Les priorites sont tout autres
pour le legislateur de 1967: la reforme sera d'inspiration pragmatique et gestionnaire. Les incidences de la crise economique depuis 1974 ont contribue a
rendre le jeu plus etroit encore.
Cela dit, dans son esprit meme, la reforme de 1967 est empreinte d'une
grande ambiguite: les moyens de regulation qu'elle met en oeuvre denotent une
hesitation fondamentale entre la voie d'une plus grande responsabilisation de
l'institution et de ses gestionnaires, et celle d'un dirigisme etatique rendu possible par un nouvel amenagement des structures. Mis a l'epreuve des faits, le premier objectif restera theorique; dans le meme temps le second s'inscrira profondement dans la realite.
Le souhait du legislateur de rendre le systeme financierement plus responsable se traduit par plusieurs demarches. Dans un premier temps il s'agit de delimiter plus clairement les champs de gestion; a cet egard la reforme organise
separement les trois risques. Maladie, Vieillesse, Allocations Familiales, confiant leur gestion a trois Caisses nationales creees pour la circonstance 30 ; cellesci auront a charge d'assurer I'equilibre financier du risque. Des pouvoirs en ce
sens seront remis notamment a la Caisse nationale d'Assurance maladie dont la
situation est au centre des preoccupations. Cette derniere se voit accorder la
faculte d'agir sur le taux des cotisations et des prestations 31 , en se substituant
eventuellement a telle ou telle Caisse locale en desequilibre financier. En fait, les
partenaires sociaux du sommet se garderont d'utiliser cet aspect de leur competence. La gestion financiere des risques demeurera la seule affaire de l'Etat.
Le projet de rendre les gestionnaires plus responsables s'accompagne par
ailleurs d'une revision de la distribution des pouvoirs au sein des Conseils d'administration: la representation syndicale et la representation patronale sont mises a parite. L'application de ce nouveau principe met un terme a vingt annees de
gestion ouvriere de l'institution.
Introduit dans un contexte politique different de celui de 1945, le renversement de pouvoir annule certes un acquis de la periode precedente: l'Etat a choisi
de gerer differemment, dans le cadre de la Securite Sociale, ses rapports avec les
forces sociales. Mais la n'est pas l'intention centrale du legislateur; e'est en raison de leurs competences gestionnaires et des nouvelles missions confiees a l'institution que les representants patronaux voient leur position renforcee au sein
30. On notera que e'est ainsi en 1967 que le volet Vieillesse de la Protection accede a une specificite de branche au sein du regime general.
31. Sous reserve de l'approbation du Ministre des Finances.
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du systeme: le paritarisme est un gage de bonne gestion. En realite la satisfaction
donnee aux Employeurs deborde de beaucoup la question du rapport des forces
au sein de la Securite Sociale; elle renvoie a l'esprit meme de la reforme, qui
repond a un ensemble de questions et de mises en garde formulees a maintes
reprises par les representants du Patronat sur le theme de la compatibility du
developpement de la Securite Sociale avec celui de l'economie nationale. 32
II reste que le partenaire syndical vivra le changement comme un nouvel
episode du conflit qui I'oppose de longue date au Patronat pour le controle des
institutions de protection. II attendra sa revanche d'un retournement de la majorite politique.
Places sur le devant de la scene, les aspects vecus de la reforme de 1967, soit
I'affrontement entre les partenaires sociaux, ont souvent contribue a masquer
un autre pole essentiel du changement: celui de l'augmentation du pouvoir de
l'Etat sur le systeme.
En instituant les Caisses nationales, l'Etat ne manque pas d'asseoir son
controle sur cet echelon strategique de PInstitution. Les Caisses nationales reqoivent le statut d'etablissement public, leur directeur est nomme par decret; les
decisions de leur Conseil d'administration sont soumises non seulement a Papprobation du Ministere des Affaires Sociales, mais aussi a celle du Ministere des
Finances; les representants de l'un et l'autre sont presents aux debats... En fait le
rapport de tutelle va tendre a se concentrer au sommet et a se structurer de plus
en plus autour des decisions du Ministere des Finances.
Si la reforme etablit un certain pouvoir de l'Etat sur l'echelon national de
PInstitution, elle transforme aussi la relation entre l'organe national et les Caisses locales. Au nom de leur responsabilite financiere, les Caisses nationales reqoivent certains pouvoirs sur les Caisses de base: ce sont elles qui desormais
distribuent aux organismes leurs dotations de fonctionnement. Au-dela de
l'exercice de ce pouvoir financier, d'autres domaines de la gestion seront investis par l'organe central, notamment dans la branche Maladie, multipliant les
axes de hierarchisation du rapport national-local.
S'ajoutant 1'une a l'autre, les deux articulations decrites instaurent un processus de centralisation: par Caisse nationale interposee, l'Etat s'est reserve les
moyens d'un pilotage d'ensemble du systeme. Des politiques de maitrise des
couts seront de la sorte plus aisement lancees dans la branche Maladie, qu'il
s'agisse par des plans informatiques de reunir au niveau national les informations sur les depenses de sante, qu'il s'agisse de negocier avec les medecins liberaux 33 des conventions visant a les associer a la promotion d'un meilleur usage
dessoins. L'effetleplus important de la reforme de 1967 est sans nul doute celui
de l'accroissement de l'emprise de l'Etat sur PInstitution.
Ainsi conque, la reforme incluit un effacement du pouvoir des unites locales. Aspirees suivant divers circuits, les libertes d'action dont disposaient les
32. Cf. notamment le rapport que le Centre national du Patronat franqais publie en Juin 1965
sur 'la Securite Sociale et son avenir'.
33. La premiere convention a caractere national entre la Securite Sociale et le Corps medical
est conclue en 1971.
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Caisses avant 1967 ont ete largement reduites. A la base, Conseils et Directions
ont souvent le sentiment d'oeuvrer sous une double tutelle, meme si des transferts de competence ont ete operes entre la tutelle d'Etat et celle de l'organe national. En tant que principe l'autonomie de la gestion locale n'a pas ete dementie; dans la pratique elle est devenue un leurre.
Plus exactement il apparait que l'appareil de gestion conjugue de maniere
peu coherente centralisation et decentralisation. A cote de champs de decisions
tres controles par le sommet subsistent des secteurs ou les responsables locaux
retrouvent certaines possibilites d'innover et de lancer des actions specifiques.
C'est le cas notamment des modes de rapports qu'ils peuvent developper avec
les beneficiaires en vue de leur faciliter l'acces aux prestations legates, comme en
vue de preciser les formes d'aide complementaire qu'ils leur apporteront au titre
de Taction sanitaire et sociale.
L'analyse que nous avons menee de l'organisation de la Securite Sociale en
France permet de conclure que loin de repondre a un projet suivi celle-ci se presents comme la resultante d'un rapport Institution-Societe multiforme et mouvant. Les solutions retenues par l'Etat a differentes periodes de l'histoire de l'lnstitution sont a chaque fois fonction d'un contexte particulier de societe, de ses
donnees politiques, culturelles, economiques; mais elles sont aussi liees a certaines mutations du rapport que la Securite Sociale entretient avec la Societe globale, les developpements memes du regime de protection entrainant des deplacements de l'importance relative des enjeux en cause. Ainsi s'explique que, bade
par sedimentations successives, l'organisation depuis 1967 superpose plusieurs
logiques.
La situation etablie deuis vingt ans s'est trouvee recemment modifiee sur
un point non negligeable, celui de la composition des Conseils d'Administration. Votee alors qu'une majorite de gauche est pour quelques annees au pouvoir, la loi du 17 decembre 1982 met fin a la formule paritaire de gestion et
redonne aux organisations syndicales une place de premier rang dans la gestion
des Caisses. En meme temps est confirmee leur vocation a representer les beneficiaires: la loi leur assure le monopole de la presentation des listes lors de I'election des administrateurs. Remise en vigueur apres plus de quinze ans d'interruption, cette procedure apporte aussi aux representants des assures une legitimite
nouvelle.
Quelle portee donner a cette derniere intervention de l'Etat dans revolution institutionnelle? II est clair que se referant a la competition installed entre
forces sociales au sein des Caisses, la reforme renoue avec les significations politiques du modelede 1945. Elle temoigne plus, semble-t-il, d'une volonted'arbitrer le jeu des rapports sociaux a l'echelle nationale que de la preoccupation de
rationaliser le fonctionnement de l'organisation: elle ne s'est de fait accompagnee d'aucune tentative de rehabilitation du pouvoir des unites locales. Consideree sous cet angle, la reforme de 1982 apparait essentiellement symbolique.
Elle pose aussi, concernant le point traite, la question de la pertinence d'un retour au modele initial.
Issue des fidelites au passe, une disposition precise de la loi est assurement
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teintee d'anachronisme. Le monopole de la representation des beneficiaires accorde aux organisations syndicales n'est plus en concordance avec les realites
presentes de Plnstitution; etant donne l'aboutissement du processus de generalisation, le monde des usagers de la Securite Sociale ne se reduit plus au monde des
travailleurs. Comment imaginer desormais les modalites de la representation
des beneficiaires?
Le systeme d'organisation de la Securite Sociale attend depuis longtemps
une veritable reforme; il importe de le reactualiser, en fonction des nouveaux
rapports d' implication qui le lient a la societe globale et qui sont apparus depuis
deux decennies.
Vu la place prise par l'lnstitution dans la vie nationale, la structure des
Conseils doit etre revisee dans le sens cTun elargissement. Nombre de questions
se posent qui demandent de repenser completement le probleme. Quelles forces
sociales inclure dans Peventail des gestionnaires? Quelle place accorder aux representants des beneficaires? Que signifie en 1986 le principe mutualiste de la
gestion par les interesses? Au-dela de la repartition quantitative des sieges, il
importe en tout cas d'approfondir les principes qui fonderont de maniere durable la participation des uns et des autres.
Mais plus que d'une redistribution des pouvoirs de gestion, l'lnstitution a
besoin de voir reaffirmed et redefinie la part d'autonomie que les Pouvoirs publics lui avaient jadis accordee. Dans le contexte contemporain, la voie des solutions est etroite. L'ampleur des masses financieres en jeu exige, d'un cote, un
role accru de l'Etat; cependant la loi de Decentralisation politique dont le principe a ete instaure en mars 1982 vient, de l'autre, reactualiser la decision prise en
1945 d'effectuer au profit de l'lnstitution et de ses gestionnaires un large transfert de responsabilites. L'issue du dilemne passe par une revue detaillee des
champs de gestion mis en cause par le fonctionnement de la Securite Sociale: il
est indispensable de delimiter clairement dans chaque cas les attributions que
l'Etat garde en propre et celles qu'il laisse aux echelons locaux de l'lnstitution.
Une telle demarche n'est pas sans impliquer une revision fondamentale du role
des differents tuteurs qui interviennent aupres des Caisses. La reforme attendue
du mode d'organisation de la Securite Sociale ne pourra etre que globale.
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ANTONIO C H O Z A S *

Le sujet de la participation a suscite, depuis plus de trente ans, une perceptible et
speciale sensibilite, non seulement en ce qui concerne sa complexe nature et la
variete de ses manifestations, mais aussi, et surtout, en ce qui concerne ses possibility de projection et de realisation dans la vie politique et sociale. II n'est pas
etonnant, done, que devant ce large phenomene de sensibilisation, il y ait lieu
d'affirmer que la participation est une 'grande entelechie sociale et politique de
notre temps' 1 ou que Ton indique qu'il y a une vraie Partizipationeuphorie2 qui,
dans le fond, traduit une exageration de ses possibles applications et effets raisonnables.
A cote de cette euphorie, la participation va souvent accompagnee d'une
considerable ambigui'te conceptuelle et ideologique, et cela explique, sans doute, la mefiance qu'elle provoque chez certains, alors que d'autres y voient la
formule et meme la panacee de leurs espoirs. Sous cette etiquette standard, dira
Carinci 3 , se trouve une tres large gamme de modeles utopiques et d'utopies qui
vont de la plus raffinee forme d'autogestion jusqu'a la plus elementaire presence
dans des organismes sans pouvoirs decisionnels.
Aussi bien ces concepts que les typologies de participation — directe ou indirecte, externe et interne, conflictuelle, fonctionnelle et gestionnaire, institutionnelle et negocielle, pour ne citer que les essentielles-sont-elles, certainement,
applicables dans le domaine de la securite sociale. De meme, les evaluations, les
critiques et les comportements-identification, apathie et alienation, en accord

* Inspecteur de Travail et Securite Sociale, Madrid, Espagne.
1. Cfr. E. Garcia de Enterria, La participation del administrado en las funciones administrativas. Ed. 'Moneda y Credito'. Madrid, 1977.
2. W. Schmitt-Glaeser: l'artizipation an Verivaltungsentscbeidungen, dans 'Verdffemlichungen
der Vereinigung der Deutschen Staatrechtslehrer', Heft 31, Berlin, 1973, cit. par Garcia de Enterria.
3. Cfr. La partecipazione dei lavoratori alia gestione delle aziende, dans 'Economia & Lavoro',
no 3, ps. 299 et suivants.
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avec une categorisation lucide4 — que la participation suscite, et dont Panalyse
n'est pas possible ici, sont-elles transposables dans ce domaine.
Pourtant, il semble necessaire d'apporter quelques notes sommaires, afin
de situer dans ses justes termes cette etude, concernant, d'une part, quelques
aspects caracteristiques de la participation, et d'autre, ses incidences et perspectives dans le domaine de la securite sociale. Ces notes sont les suivantes:
1. Malgre les reserves que la propre ambigu'ite du concept, ou meme dans
de nombreux cas, sa manipulation abusive, peut provoquer, il est evident qu'a
Pheure actuelle, la participation appliquee constitue un outil important pour la
realisation pleine et effective de I'Etat social et democratique de droit dans les
societes developpees de notre environnement geographique et culturel. Un
moyen important pour obtenir le depassement definitif des dilemmes simplistes
telsque: individu-Etat et individualisme-collectivisme, qui sont faux et nuisibles
pour une maniere de vivre humaine et sociale, juste et adequate, et qui sont enracines encore dans certaines conduites des citoyens.
II n'est pas douteux que la participation tend a humaniser les ressorts de
I'Etat fonctionnel et a alleger leur emprise sur la collectivite. En effet, si I'Etat
fonctionnel est la forme d'Etat que suscite la societe technique, la participation
apparait comme un moyen de rendre moins asservissante la pesanteur de celleci. Puisqui les contraintes qu'elle exerce se reclament de leur caractere rationnel,
il est normal que les individus qui sont concernes par I'amenagement du present
et la construction du futur deliberent sur la rationalite des projets sociaux. P.
Viau a fort justement remarque que l'exigence de participation etait liee au fait
de la societe industrielle. Dans les societes traditionnelles, la lenteur du progres
technique, l'immutabilite de la stratification sociale, le faible renouvellement
des idees conferaient une stabilite aux structures et une permanence aux principes qui, outre qu'elles rendajent suspectes les nouveautes, n'incitaient pas les
membres du groupe a collaborer a I'amenagement d'une vie collective dont le
style et le rythme semblaient echapper a leur controle. Au contraire, dans les
societes industrielles contemporaines, tout est en mouvement: les hommes, les
idees, les techniques. Cette plasticite concerne les valeurs elles-memes. Leur relativite les expose a etre mises en cause; elles ne font plus obstacle a un jugement
rationnel et les hommes ne considerent pas comme une profanation le fait de les
adapter a un univers qui bouge sous leurs yeux.5
2. Le profcsseur Burdeau a souligne que, meme dans son sens actif, la participation ne va pas sans equivoque. Pour qu'il y ait participation, il faut qu'il y ait
contribution a la conception de l'oeuvre, association determinante a la fixation
des objectifs sociaux, ce qui revient a dire qu'il n'y a de participation authentique qu'au niveau de la decision.
Pour mesurer la portee de cette affirmation il importe de tenir compte du
caractere complexe du processus decisionnel. En effet, si l'on tient a la vue simpliste qui assimile la decision a un acte de volonte quasimcnt instantane par
4. Cfr. L Tomasetta, Participation y autogestion. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1975.
5. Cfr. P. Viau: La participation, mythe ou necessite?, dans 'Economie et humanisme', 1966.
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lequel le decideur prononce le fiat qui cree une situation nouvelle et irreversible,
il est clair que le champ de participation sera extremement limite. II peut meme
se reduire a rien des lors que Ton s'attache exclusivement a l'autorite juridiquement qualifiee pour decider. En fait, Poperation est beaucoup moins simple. Le
plus souvent la decision politique est une resultante. Elle prend corps progressivement tout au long d'un cheminement dont une multiplicite de facteurs inflechissent l'orientation et au terme duquel l'acte souverain s'impose moins comme un choix que comme une necessite. Ce sont precisement la lonqueur et la
sinuosite de ce parcours qui permettent la participation. II n'est pas necessaire,
pour qu'elle soit effective, que la volonte des participants se manifeste a I'etape
finale. II suffit qu'ayant eu l'occasion d'etre entendues durant les phases d'information; elle constitue un element du dossier dont il sera impossible de ne pas
tenir compte dans le deroulement ulterieur de la procedure. 6
3. Des groupes a taille humaine sont indispensables pour faire equilibre a Pencadrement bureaucratique centralise et pour tenir en echec la puissance d'une publicite fondee sur l'anonymat des masses qu'elle cherche a seduire. Seulement,
cette solidarite entre decentralisation et participation fait ressortir les limites de
celles-ci. De meme que la decentralisation ne peut aller jusqu'a demanteler Punite du Pouvoir politique, de meme les options globales qui engagent l'avenir du
pays ne peuvent etre abandonnees a la participation dont il est question ici. Bien
entendu, cette reserve ne vise nullement a interdire aux individus de peser sur les
grandes orientation politiques. Elle signifie seulement qu'a ce niveau leur intervention ne peut avoir lieu que selon les procedes de la democratic politique, c'est
a dire, par le truchement de la representation electorale.
II s'ensuit que, si largement qu'elle soit organisee, la participation ne peut
aller au-dela de la mise en oeuvre d'une politique globale arretee par des instances superieures; elle peut l'adapter aux donnees particulieres qui conditionnent
Pattitude du groupe de participants, mais elle ne peut l'enfreindre ni Pignorer.
Cela ne veut pas dire qu'il soit sans importance que la vitalite des groupes qui
forment la base de la societe trouve, dans Pamenagement du processus decisionnel, des structures ou elle puisse s'exprimer.7
4. Le professeur Aurelio Desdentado, dans son analyse des applications de la
participation dans le domaine de la Securite Sociale, tire trois conclusions
d'apres les donnes qu'offre le Droit compare.
a. Dans le domaine de la gestion de la securite sociale, il existe une experience generalisee de socialisation du pouvoir, les organes de gouvernement
des entites de gestion se configurant comme des organes de direction sociale
et non de direction bureaucratique, comme c'est le cas dans le reste des Administrations publiques.
b. La portee democratique reelle de la socialisation du pouvoir est variable,
6. Cfr. G. Burdeau: Traite de Science Politique, 2me Ed., Tome V, Les Regimes Politiques.
I..G.D.J. Paris, 1970, ps. 271-272.
7. lb., p. 270.
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en fonction des formules applicables (bipartisme ou tripartisme, representation paritaire travailleurs-employeurs ou representation majoritaire de travailleurs, degre d'autonomie des entites de gestion), des tendences contradictoires de signe regressif ou progressif se produisant.
c. En tout cas, l'experience merite une evaluation positive qu'il faut favoriser dans les aspects progressifs, tout en reduisant les interferences a caractere
etatique. 8
Dans ce meme sens, le professeur Rudolf Klein souligne qu'une des ten
dances possibles des politiques sociales au cours de cette decade sera celle de la
re-socialisation conque comme le transfert de certaines responsabilites de protection de I'Etat vers les associations ou groupes secondaires, vers les collectivites restreintes ou les families.9
5. Dans le plan de la rationalisation et de I'humanisation de la securite sociale,
Guy Perrin indique que la simplification des conditions concernant l'octroi des
allocations, doit etre completee par le developpement de la participation dans
l'administration et dans la gestion de la securite sociale des representants des
personnes protegees, moyennant une decentralisation accompagnee d'un large
transfert de responsabilites dans tous les secteurs ou I'objet de la protection le
justifie et la nature des techniques le permette. La rationalisation administrative
ne s'oppose pas, done, necessairement a la decentralisation ni a la participation
qu'elle devrait plutot susciter comme garantie d'une gestion plus attentive et
plus humaine qui prepare 'la transition de l'Etat-providence vers la societe
d'adaptation et de protection a solidarites multiples'. 10 A cet egard, le professeur Edward Wynne a defini tres justement la securite sociale comme un systeme de reciprocite constitue par des contrats de solidarite dont le sens s'affaiblit
avec l'etatisation et la bureaucratisation. 11
Dans cette perspective, qui comporte, aussi bien I'enonce d'un choix politique
qu'une valeur permanente d'exigence et d'efficacite, les systemes avances de securite sociale dans leur 'troisieme age' sont obliges de transformer leurs structures de gestion en centres de participation sociale qui expriment le riche pluralisme des societes developpees avec la presence active, a cote des syndicats et des
organisations patronales et professionnelles, des associations des families, des
consommateurs, des pensionnes, des collectivites regionales et locales et des institutions du 'troisieme secteur', avec des fonctions bien definies et des competences consultatives, d'administration et de surveillance, qui eliminent les entra8. Cfr. A. Desdentado: Participation y burocracia en la gestion de la seguridad social espanola,
dans CDT, no 4, 1978, p. 338.
9. Cfr. R. Klein: La politique sociale dans les annes 80, valeurs, rapports de force et politique.
OCDE, 1980.
10. Cfr. Guy Perrin: Rationalization y humanizacion, dos objetivos prioritarios para una reforma de la seguridad social, dans 'Papeles de economia espanola', no 12/13, monographique
sur la 'Securite Sociale'. Madrid, 1982, p. 494-495.
11. Dans Social security, a reciprocity system under pressure. Univ. de Illinois, Chicago Circle,
1980.
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ves et rigidites bureaucratiques et rendent possible la centralisation des responsabilites, qui elargissent les solidarites et soient capables de donner une consistance humaine a la vie en societe. La securite sociale realisera ainsi ses fins de
participation dans les valeurs collectives et sera une forme essentielle d'integration et de democratic sociale.

Contenu et portee de la participation dans la gestion de la
securite sociale. Un schema possible de traitement
La litterature scientifique et toute une serie de documents internationaux de la
plus haute signification, emanant, surtout, de I'OIT, de I'AISS, de I'OCDE et de
la Commission des Communautes Europeennes ont prete la plus grande attention et ont accorde leur confiance a la necessite d'elargir et d'intensifier la participation des personnes concernees dans la gestion publique de la Securite Sociale. Et cela non seulement comme un moyen de rationalisation, mais comme un
outil de tres grande valeur politique, etant donne sa virtualite democratique et
son effet conciliateur entre le caractere public de la Securite Sociale et sa socialisation, comme voie de presence et d'actions des groupes sociaux et des particuliers au sein de ses institutions. 'II faut considerer - a signale I'OIT a cet egard que les contraintes bureaucratiques en vue d'une plus grande efficacite sont excessives si leur resultat est la depersonnalisation des services pretes aux usagers'. 12
Depuis cet enonce, il y a lieu, done, d'aborder et de definir les grandes questions que couvre cette participation, ainsi que les differents choix de celles-ci.
Telles grandes questions, dont l'analyse sera exposee ci-dessous, sont, a mon
avis, les suivantes:
- Les missions des organes de participation, e'est a dire, la portee et la nature de leurs fonctions.
- Extension de ces missions
- L'efficacite de la participation, ou en autres termes, le degre d'autogouvernement de ('institution qui gouverne. II est, en effet, indispensable de formuler clairement quelles sont les responsabilites confiees aux responsables de
la gestion et quelles sont les prerogatives que l'Etat se reserve en ce qui concerne le fonctionnement du systeme protecteur.
- L'Organisation de la participation, tenant compte, d'une part, du regime
de decentralisation fonctionnelle adopte pour sa gestion, et d'autre part, des
previsibles consequences politiques et de gestion qui peuvent exister dans les
Etats organises sur la base d'une decentralisation territoriale, comme e'est le
cas en Espagne avec 'L'Etat des autonomies'.
- Les voies de participation. II faut s'interroger sur les representations so-

12. Cfr. Oit: La securite sociale a I'horizon 2000. Geneve 1984, p. 87.
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ciales auxquelles devra correspondre4a gestion et l'iniciative pour le developpement des institutions de protection sociale decentralisee.
— L'articulation des formules pour obtenir un equilibre representatif des
differents interets representes.— Revision de la fonction correspondant a I'Administration publique et a
ses representants dans les organes representatifs des interets sectoriels.
— Et enfin, on doit tenir compte des mecanismes utilises pour la designation
de ses membres.
Les points suivants ne pretendent pas epuiser toutes les reponses possibles aux
problemes enonces. Sa finalite est seulement de susciter des reflexions plus profondes, de meilleurs choix, de nouvelles possibilites reformatrices, susceptibles
d'encourager et de fortifier le dialogue et la concertation sociale au service d'une
authentique reforme des institutions de protection sociale.

1

Sur le contenu de la participation sociale: Ses differentes
missions

L'organisation de la gestion de la Securite Sociale est normalement soumise a
une multiplicity de controles de contenu, nature et origine differents. A cote du
controle social, qui est exerce par la representation des interesses, il existe un
controle public specifique, constitue par les organes specialises du Ministere de
tutelle et un autre generique, car il agit par des institutions d'intervention communes a toute Pactivite publique: Commissions parlementaires, Cours des
Comptes, Ministere de Finances, etc.
Au debut, par contre, la fonction de controle exercee presque exclusivement par des Commissions deleguees des assemblies representatives des interesses eux-memes, etait une application — la plus importante a cote du pouvoir
auto-organisatif — du principe d'auto-gestion caracteristique des assurants social. Les gouvernements assumaient tout au plus, une supervision vague, dont
l'exercice presque cache est perqu dans l'augmentation avec laquelle Ton explique et justifie actuellement l'existence de degrevements d'impots et de subventions economiques de l'Etat. 13
Mais, dans le processus de formation historique de la Securite Sociale, le
nombre de controles a augmente en meme temps que la surveillance du peuple
s'affaiblissait progressivement au profit de I'activite de controle des Parlements
et des Gouvernements, — exercee avec Pefficacite qui leur donnent les normes de
droit public - . Garanti le controle de maniere adequate par les organes techniques appropries et communs a la gestion de tous les services publics, une voie
d'acces aux competences plus decissives est ouverte aux representants sociaux.
13.Cfr. Bernardo Gonzalo: Elementos de reflexion para la reforma de las institucio nes participativas de la seguridad social espanola, dans 'Informes de Seguridad Social', no 2. Madrid,
1985, p. 12.
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De la la convenance d'ouvrir au debat public l'analyse de nouvelles missions que l'on peut attribuer aux organes sociaux de gouvernement des Entites.
Parmi celles-ci, on pourrait susciter une discussion sur le developpement des
fonctions suivantes, conseillees quelques unes par certains auteurs et d'autres
par les organisations patronales et les syndicats:
— Fonctions consultatives et de conseil,
— Fonctions de planification,
— Fonctions d'organisation et de developpement et distribution territoriale
des services,
— Fonction d'information publique,
— Elaboration des politiques d'action en ce qui concerne les allocations non
reglees, accordees sur la base d'une evaluation discretionnaire des etats de
necessite,
— Identification des criteres objectifs de territorialite du budget des investissements et des credits elargissables.
— Fonctions de controle sur les activites de collaboration et complementaires de la gestion, ainsi que sur la realisation des services.

2

Sur les conditionnements institutionnels de l'activite de
participation

Si les Entites de gestion continuent a etre soumises a I'Administration Centrale
dans une relation 'quasi-hierarchique', ou il n'existe pas d'auto-gouvernement
ni d'autonomie, il serait absurde d'augmenter les missions et les responsabilites
de celles-ci.
Pour pouvoir depasser le simple formulisme, l'intensification de la politique sociale dans la Securite Sociale, demande, au prealable, I'octroi d'une autonomic reelle aux Entites de gestion. Sans une marge suf fisante d'auto-gouvernement de 1'institution, il serait impossible d'octroyer des missions d'une certaine
importance aux organes de participation. La vitalisation de ces organes serait
annulee immediatement devant le regime de Taction dirigeante de I'Administration de tutelle, tel comme elle opere dans l'actualite. 14
11 s'agit, en definitive, d'un probleme historique — dans ce sens que, d'apres
Catrice-Lorey, I'histoire des relations entre la Securite Sociale et I'Etat est celle
d'une autonomic de gestion constamment sape par ce dernier-, et d'un probleme
generalise partout, avec une intensite plus ou moins grande. 15
D'une perspective uniquement technique, la consideration de ces problemes est relativement simple. Et leur solution aussi. Le dialogue et la concertation sociale pour la reforme devront analyser la mesure ou les instruments so14. lb., p. 15.
15.Cfr. A. Catrice-Lorey: La seguridad social y el Estado en Francia: ique autonomia de gestion debe impcrar en la institution?, dans 'Revista Internacional de Seguridad Social', no 2,
1983.
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ciaux traditionnels sont utiles pour resoudre a I'heure actuelle les compliques
problemes d'organisation et de fonctionnement des institutions de protection
sociale. Cet enonce, ferait considerar, avant tout, l'utilite d'une revision profonde des relations entre l'Administration de gestion de la Securite Sociale- constitute par un ensemble d'institutions personnifiees a I'interieur duquel se trouve
la representation des forces sociales et la Administration Centrale - Departement de tutelle et de finances —, qui devrait se concretises avec clarte et precission, dans le droit positif.16

3

Sur la portee de la participation sociale: les limites dans
le controle des actes de gestion

Un troisieme sujet de debat est celui qui fait reference a ['extension de I'action de
participation portant la representation sociale jusqu'aux entites et associations
qui, le cas echeant, participent dans les taches de gestion de la Securite Sociale y
inclus les regimes complementaires et les manifestations de concertation et de
collaboration.
En effet, aussi bien les manifestations de collaboration dans la gestion, que
la creation de services communs responsables de gerer de maniere unitaire des
domaines specifiques de l'activite de gestion, et que la reserve de competences de
cette nature en faveur de l'Administration Centrale, ont suppose toujours un
manque de participation sociale, car dans les organes de collaboration, de gestion technique commune et de PEtat il n'y a pas d'instances de participation, ou
lorsque'elles existent, manquent de presence des syndicats et des beneficiaires.

4

Sur les voies de participation: les interets non represented
dans les organes de gouvernement

Si le fondement de la participation ne se trouve plus dans le droit de certaines
categories sociales de s'occuper de ses propres besoins, il semble evident que
l'on doit reviser les modalites d'organisation que, consequents avec ce fondement, restreignent les voies de participation aux associations representatives de
ces categories sociales. La 'nationalisation' de la Securite Sociale, sa canalisation comme 'regime public' de protection pour 'tous les citoyens', sa progressive
reconnaissance comme 'droit social' dans les Constitutions, obligent a disposer,
par principe, d'une extension et d'une diversification plus grandes des voies de
participation.
De la la convenance de tenir compte du possible elargissement de ces voies,
limitees aujourd'hui, en general, aux syndicats et aux organisations patronales
les plus representatives. Cela evidemment sous reserve de preserver la primaute
16. Cfr. B. Gonzalo, loc. cit., p. 16.
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de ces syndicats et organisations en ce qu'ils sont des 'voies normales de participation dans une societe democratique'. Le caractere 'universaliste' de la Securite
Sociale vers lequel on se dirige, exige aussi une canalisation de la representation
d'autres groupes et d'autres interets sociaux differents des ceux traditionnellement representes. Etant donne que, tous les citoyens sont concernes, la limitee
presence sociale existante a l'heure actuelle dans les organes de participation,
assumait une representation globale qui, vraiment, ne le correspond pas. L'OIT
a conseille recemment que les institutions de Securite Sociale elargissent les
voies pour la participation dans ses mecanismes consultatifs et dans son administration, et les personnes agees, les handicapes, les pensionnes, les independants
et autres categories de beneficiaires sont cites dans sa proposition. 17
Bien sur, le monopole par les syndicats et les organisations patronales de la
representation sociale dans les actuels regimes universalistes de Securite Sociale
ne peut etre considerees que comme un anachronisme.

5

Sur Porganisation et distribution de la participation

D'autre part, l'etude sur l'elargissement et la diversite des voies de participation
doit etre liee a celle de son organisation parniveaux, dans lesquels la representation soit determined ayant egard a la combinaison des differents criteres, a savoir: nature des services (allocations techniques ou en argent); specialisation
d'aide de celles-ci (creches, foyers de personnes agees, services de reeducation
des handicapes, institutions medicales, etc); et extension dugroupe beneficiaire
concerne; et bien sur, localisation et niveaux de decision territoriale sur tels services.

6

Sur Pequilibre des representations sociales

Sur ce point, sont nombreux les specialistes qui souhaitent l'etablissement d'une
presence proportionnee des interets respectivement representes, assurant, par
consequent, une position majoritaire aux travailleurs, assures et beneficiaires
sur celle des membres d'origine patronale.
Ce critere devrait etre completee par celui des representants de l'Administration ayant la condition de collaborateurs ou de conseils techniques pour garantie de la legalite et de l'efficacite des accords collectifs.

17. lb., p. 20.
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Sur les procedes de designation des representants sociaux
Un dernier probleme a resoudre est celui concernant les formules — designation
ou election directe, essentiellemerit —de determination des representants, lie a la
concrete participation des travailleurs; certains auteurs considerent le systeme
de designation par les Centrales Syndicales les plus representatives, comme la
formule efficace pour eviter, aussi bien une possible super-politisation, que l'abstentionnisme que peut originer le systeme d'election directe, mais ces argumentations ne sont pas tout a fait convaincantes.
En tout cas, il faut citer a cet egard l'affirmation de l'OIT, selon laquelle Ma
transformation sociale — et aussi la transformation economique — que la Securite Sociale rend possible, n'atteint que partiellement son objectif lorsque l'institution est uniquement le fait d'une elite et la grande masse des usagers reste dans
une attitude passive'. Dans ce cas, il est indispensable de faire de ces 'consommateurs' des allocations, de vrais acteurs de la transformation qui assument
consciemment la responsabilite du systeme qui les beneficie'. 18
Une consideration finale de synthese doit souligner necessairement que la
participation sociale, basee sur la diversification et la decentralisation, articulee
du bas en haut sur tous les plans ou les decisions sont adoptees, devra assurer la
coordination necessaire avec les instances les plus elevees du gouvernement et
s'inserer dans les organes consultatifs et de planification de la politique sociale,
sous reserve du controle indispensable par le pouvoir legislatif, essentiel dans un
authentique systeme democratique.
Et surtout, en tenant toujours compte que cette participation est justifiee
par son service a un objectif absolument prioritaire toujours et essentiellement
present dans l'important et etendu avis de notre cher professeur Veldkamp:
l'humanisation de la Securite Sociale qui, comme il dit: 'est toujours en rapport
avec la place que l'individu occupe dans la Securite Sociale', place, a la fois de
protagoniste et de beneficiaire, parce que la Securite Sociale a ete cree pour sa
protection et son service.

18. Oir, loc. cit., p. 131.
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De uitvoering van de sociale
verzekering
Het ideale of bet bereikbare

LEO DE LEEDE

1

Inleiding

In de jaren 1961-1967 heeft Gerard Veldkamp als Minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid belangrijke wetsontwerpen bij het parlement ingediend en
deze met groot succes verdedigd. Het is voor een buitenstaander moeilijk uit te
maken welke wettelijke regeling bij hem prioriteit genoot. Het politieke bedrijf
wordt niet door een man of vrouw bepaald, zodat het voor de afzonderlijke
bewindspersonen een niet gemakkelijke opgave zal zijn aan een bepaald onderwerp prioriteit te geven. Daar komt in dit geval bij, dat Veldkamp een vat vol
ideeen was, waaruit al naar gelang het politieke klimaat zich ontwikkelde, telkens een andere drank getapt kon worden, ja zelfs meerdere drankjes tegelijk.
Wie zijn 'Sociale Triptiek' nog eens doorleest, waarin verantwoording en achtergronden van het in genoemde jaren gevoerde beleid wordt gegeven, staat verbaasd en is vol bewondering voor hetgeen de toenmalige veertiger allemaal
dacht en deed. Terecht kreeg hij reeds in 1966 een plaats in de portrettengalerij,
opgenomen in het jubileumboekje van de Sociale Verzekeringsbank 'vijf en zestig jaren sociale verzekering'.
In de zojuist reeds genoemde 'Sociale Triptiek' zegt Gerard Veldkamp op pagina 145 het volgende:

* Hoogleraar Sociaal Recht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen.
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'Nu is iedere politicus realist, tenminste wanneer hij een echt politicus is.
Want politiek is de kunst van het bereikbare en de politicus die probeert in
het sociale vlak het bereikbare te realiseren, weet dat hij dan altijd meer
realiseert dan wanneer hij naar onbereikbare wensdromen streeft'.
Met de totstandkoming van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
heeft hij iets wat bijna onbereikbaar leek niettemin gerealiseerd. Hoe is het gegaan op het gebied van de organisatie van de uitvoering? Deze vraag wil ik in dit
opstel verder aan de orde stellen, niet alleen om na te gaan wat er in 1961-1967
is gebeurd, maar ook om van daar uit door te gaan naar het heden. Eerst zal ik
aandacht besteden aan de uitvoering op het gebied van de gezondheidszorg
daarna zal ik me op het terrein van de overige sociale verzekeringswetten begeven.

2

De gezondheidszorg

2.1

Enige ordening

Lang heeft het in Nederland geduurd voordat er enige ordening plaats vond in
het ziekenfondswezen. Men behoeft er de boeken van L.S. Godefroi (1963),
H.C. van der Hoeven (1983), L.V. Ledeboer (1973) en H. Roscam Abbingen
F.F.H. Rutten (1985) slechts op na te slaan om te zien dat elke poging, die voor
de tweede wereldoorlog werd gedaan om enige ordening aan te brengen, strandde op onwil van een of meer machtige belangengroepen. Het is een beetje treurig
te moeten vaststellen dat de onderlinge tegenstellingen pas konden worden opgeheven, toen de bezetting van Nederland een feit was en de Duitsers dreigden
hun Duitse model aan de Nederlanders op te leggen. Slechts door van Nederlandse zijde als eenheid op te treden konden althans een aantal, aan alle betrokkenen dierbare, kenmerken van het Nederlandse stelsel worden behouden. Ledeboer vermeldt als de belangrijkste nieuwe elementen in het bestel de verplichte verzekering voor werknemers (en hun gezinsleden) die ook verplicht verzekerd waren in de Ziektewet en de invoering van toezicht op de fondsen. Naast
de verplichte verzekering bleef de vrijwillige verzekering bestaan voor hen die
beneden een bepaalde grens bleven met hun inkomen.
In 1957 werd een derde verzekering ingevoerd, de zogenaamde bejaardenverzekering, eveneens een vrijwillige verzekering voor bejaarden met een laag
inkomen.
Toen Veldkamp in augustus 1962 het ontwerp ziekenfondswet (Zitting
1961-1962,6808) indiende, stelde hij — terecht —voorop dat het bezettingsrecht
nu eindelijk vervangen diende te worden door een eigen Nederlandse wettelijke
regeling. Daarnaast wilde het wetsontwerp allerlei versnipperde regelingen
bijeen brengen en tenslotte zou het ook enkele vernieuwingen brengen. De vooroorlogse taferelen van kibbelende belangengroepen leefden onmiddellijk weer
op in verband met de voorgestelde veranderingen. In de strijd wierpen zich de
medewerkers, verenigd in de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevor546
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dering van de Geneeskunst (KNMG) of in de soortgelijke organisaties van tandheelkundigen en pharmaceuten, en de ziekenfondsen, toen nog verdeeld over de
Federatie van door verzekerden en medewerkers bestuurde Ziekenfondsen
(VMZ), de Centrale Bond van onderling beheerde Ziekenfondsen (CBOZ), de
bond van RK Ziekenfondsen, het Overleg van Ondernemingsziekenfondsen en
de Organisatie van Algemene Ziekenfondsen.
Wanneer men de uitslag van de strijd overziet, het wetsontwerp werd in
juni 1964 op enkele punten gewijzigd en aangenomen, moet men vaststellen dat
de Minister ruimschoots gewonnen had. Slechts enkele concessies behoefde hij
te doen. De voornaamste was wellicht dat hij moest toestaan dat in de ziekenfondsraad naast vertegenwoordigers van de overheid- en van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties ook vertegenwoordigers van de ziekenfondsen en van de medewerkersorganisades zetels kregen toegewezen. Aan het
werkterrein van de fondsen had het wetsontwerp geen beperkingen opgelegd,
evenmin als aan de mogelijkheid om nieuwe fondsen op te richten. De Tweede
Kamer bracht bij amendementen hierin echter wel enige beperkingen aan, omdat men eerder een grotere concentratie wenselijk vond dan een nog grotere
versnippering. De afgrendeling van de mogelijkheid voor de ziekenfondsen om
zelf de medische verzorging van hun verzekerden ter hand te nemen in plaats
van door middel van vrij gevestigde medewerkers en instellingen, noodzaakten
de ziekenfondsen op het gebied van de verplichte verzekering voor de dienstverlening contracten te sluiten met de medewerkers en instellingen. Deze contracten en verder de uitvoering en administratie van de fondsen kwamen onder toezicht van de ziekenfondsraad te staan. Die Raad kon zelf weer onder toezicht
worden gesteld.

2.2

De verdere ontwikkeling in de organisatie van de gezondheidszorg

De met de Ziekenfondswet geschapen condities hebben geleid tot een versnelde
verkleining van het aantal in ons land werkzame ziekenfondsen. De vijf samenwerkingsverbanden van ziekenfondsen die in 1964 nog bestonden en elkaar bestreden zijn met enkele tussenstapjes nu verenigd in de Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen. Deze VNZ is nu de enige onderhandelingspartner voor
de verenigingen van medewerkers, zoals die van de artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en instellingen, zoals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen. Daardoor is
er wat meer evenwicht ontstaan tussen de onderhandelende partijen. Door de
Wet Ziekenhuistarieven door Veldkamp in 1965 tot stand gebracht, later gevolgd door de Wet Tarieven Gezondheidszorg is sedert 1982 de goedkeuring
van tarieven, in rekening te brengen door medewerkers en instellingen, overgeheveld naar het centraal orgaan tarieven gezondheidszorg. Via deze omweg is
alsnog grotendeels bereikt wat destijds voor ogen stond: een grotere controle op
de kostenontwikkelingen in de geneeskundige zorg.
De Ziekenfondsraad is vandaag de dag nog steeds samengesteld uit vijf
groepen: kroonleden, werkgevers, werknemers, medewerkers en ziekenfondsen. Als beheerder van de algemene kassen voor de Ziekenfondswet en de
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AWBZ heeft hij behoorlijk greep op de ziekenfondsen en op alle andere via de
AWBZ gefinancierde instellingen. Maar door de stichting van het centraal orgaan tarieven gezondheidszorg is de Raad ontheven van de taak om goedkeuring te geven aan de in de overeenkomsten met medewerkers en instellingen
voorkomende tariefafspraken. Een groot voordeel van deze overheveling van
taken met betrekking tot de tarieven zou kunnen zijn dat de Raad meer aandacht kan schenken aan de verdere inhoud van de overeenkomsten tussen de
fondsen en de medewerkers en instellingen, aan de verbetering van de administratieve gang van zaken, van de dienstverlening aan de verzekerden en dergelijke zaken. Toch mankeert er blijkbaar nog veel. Op 17 januari 1983 heeft de
huidige bewindsman, belast met Volksgezondheid, aan de Ziekenfondsraad gevraagd advies uit te brengen over taak, samenstelling en werkwijze van de Raad.
Onder de titel 'gevraagd: kritisch zelfonderzoek van de ZFR' heeft Veldkamp in
SMA 1983, p. 131 e.v. commentaar geleverd en dik onderstreept dat de ZFR
zowel in zijn adviserende als in zijn toezichthoudende taak tekort schiet.

3

Sociale verzekeringswetten

3.1

De uitvoering van de overige sociale

verzekeringswetten

De in 1952 tot stand gekomen organisatiewet sociale verzekering werd in 1966
voornamelijk herzien, omdat de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
moest worden uitgevoerd. De keuze viel op de bedrijfsverenigingen, de sociale
verzekeringsbank en de raden van arbeid moesten zich op de volksverzekeringen AOW, AWW en AKW terugtrekken. Uitvoering door de bedrijfsverenigingen lag in de lijn van de toenmalige gedachten, al waren er natuurlijk wel enkelc
tegenstanders. Het enige echte nieuwe, dat in de OSV kwam, was de introductie
van de Gemeenschappelijke Medische Dienst. Deze GMD vond Veldkamp
noodzakelijk omdat de functioned gedecentraliseerde uitvoering van de wet
niet tot gevolg mocht hebben dat de beoordeling van aanvragen om prestaties
bij de uitvoerders te veel uiteen zou gaan lopen. De oppositie tegen een gemeenschappelijke dienst kreeg geen voet aan de grond; de bedrijfsverenigingen werden eenvoudig voor de keus geplaatst: ofwel gezamenlijk via bun Federatie deze
dienst oprichten ofwel gedogen dat de Minister zo'n dienst instelt, gehoord de
Sociale Verzekeringsraad. Zij hebben voor het eerste gekozen. De door de
Tweede Kamer aanvaarde motie Tilanus zal de Minister niet onwelkom zijn
geweest. Zij onderstreepte het belang dat algemeen werd gehecht aan het door
een orgaan uitbrengen van medisch/arbeidskundige beoordelingen en nodigde
de regering uit de GMD geleidelijk aan een centrale plaats te geven ten aanzien
van alle daarvoor in aanmerking komende wetgeving.
Op 10 februari 1967, de dag waarop Veldkamp zijn bekende Nota inzake
de vereenvoudiging en codificatie van de sociale wetgeving bij de Tweede Kamer indiende, vroeg hij ook aan de Sociaal Economische Raad advies over vereenvoudiging van de sociale verzekeringen op langere termijn. Als eerste onder548
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werp noemde deze aanvrage de wijze waarop, met behoud van geografische
spreiding en bedrijfstaksgewijze inspraak, een uitvoeringsadministratie voor de
sociale verzekering verwezenlijkt zou kunnen worden. De verzekering van geneeskundige verzorging werd hier buiten gehouden in verband met haar geheel
eigen karakter.

3.2

De verdere

ontwikkeling

Het aan de SER gevraagde advies heeft lang op zich laten wachten. Eerst werden
enkele organisatiebureaus aan het werk gezet. De door deze bureaus uitgebrachte rapporten werden gepubliceerd in 1972 (SER-rapport 1972/14) en
1979 (SER-rapport 1979/15). Ondertussen had de Minister ook een ambtelijke
werkgroep onder leiding van de directeur van het directoraat sociale zekerheid
van zijn departement aan het werk gezet, die in 1979 een interimrapport uitbracht. Nadat dit rapport in de Tweede Kamer was besproken werd aan de SER
gevraagd om niet alleen te adviseren als gevraagd op 10 februari 1967, maar
daarbij ook te betrekken het door de ambtelijke werkgroep uitgebrachte rapport.
De SER heeft op 18 mei 1984 zijn advies uitgebracht over de plaats en de
functie van de Sociale Verzekeringsraad (SER-Advies 1984/12). Hoewel daarin
wel enkele voorstellen tot het toekennen van ruimere bevoegdheden aan de SVR
worden gedaan, is de teneur van de rest van het advies dat de Raad toch maar
moet blijven wat zij in de ogen van de sociale partners altijd was. Hoe de SER
denkt over de andere uitvoeringsorganen weten wij tot op heden nog niet. Het
ziet er niet naar uit dat daarover binnen afzienbare tijd een advies zal komen,
want de aandacht is ondertussen geheel verplaatst naar de aangekondigde stelselherziening die al in de loop van 1986 zijn beslag zou moeten krijgen. De nieuwe WW, die na aanneming van de wetsvoorstellen zal ontstaan, komt ter uitvoering bij de bedrijfsverenigingen en bij de administrateurs van de bedrijfsverenigingen. De gemeenten, de colleges van B en W en de gemeentelijke sociale
diensten, zullen het veld moeten verlaten. De Sociale Verzekeringsraad zal ten
opzichte van het AWF en de bedrijfsverenigingen zijn oude rol kunnen blijven
vervullen. De Toeslagenwet en de Inkomensvoorziening voor oudere werkloze
werknemers (IOW) zullen echter worden gefinancierd uit de algemene middelen en omdat ook deze wetten zullen worden uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen zal op de een of andere wijze een grotere bemoeienis van de centrale
overheid met beheersing, beheer en uitvoering merkbaar worden. De uitwerking daarvan is in de ingediende voorstellen wel stiefmoederlijk behandeld,
zoals Madlener in SMA 1984, p. 357 e.v. terecht opmerkt.
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4

De beperkte rol van beginselen in de
organisatie-wetgeving

Veldkamp heeft in zijn dissertatie 'Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse sociale arbeidsverzekering' een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de
organisatie van de uitvoering. Er lagen toen, in 1949, allerlei voorstellen van een
reorganisatie van de uitvoering van wat wij nu de werknemersverzekeringen
noemen. Veldkamp stelde dat de uitvoeringsorganen voor deze verzekeringen
publiekrechtelijke organen moesten zijn: 'de publiekrechteiijke taken der publiekrechtelijk geregelde sociale arbeidsverzekering kunnen slechts worden toevertrouwd aan publiekrechtelijke organen' (p. 240 dissertatie). En even verderop verklaart hij op principiele gronden te kunnen meegaan met ieder voorstel,
hetwelk de uitvoering in handen legt van publiekrechtelijke organen. Voorts
verlangt hij een doelmatige organisatie (p. 250). Met het oog hierop achtte hij
het wenselijk dat de staat de sociale verzekeringen niet zelf zou uitvoeren, maar
dit zou overlaten of overdragen aan lagere organen. De keuze tussen territoriale
of functionele decentralisatie is een kwestie van opportuniteit, niet van beginsel.
De opkomst van de verzorgingsstaat en de daarmee gepaard gaande toeneming van overheidstaken zouden, wanneer de uitvoering geheel aan typische
overheidsorganen was opgedragen tot een enorm ambtenarenapparaat hebben
geleid. Het zou ook de politiek verantwoordelijke regeerders en de hen controlerende politici veel te zwaar hebben belast. Op het terrein van de sociale zekerheid kwam daar nog bij dat het werk, vereist voor de uitvoering van de nieuwe
wetgeving, voordien al werd gedaan door allerlei uit particuliere initiatieven
ontsproten organisaties. Deze stonden onder algemene leiding van vertegenwoordigers van verenigingen of stichtingen, die bepaalde voorzieningen reeds
getroffen hadden voordat de wetgever daaraan toe was. Zij hadden ook de financiering en de uitvoering geregeld en beschikten reeds over de nodige deskundigheid. Het optreden van de wetgever bracht alleen maar een veralgemening en
een uitbreiding van taken, die door de bestaande leiding en het bestaande apparaat gemakkelijk zouden kunnen worden opgevangen. Bovendien zouden bestaande relaties kunnen worden gecontinueerd, hetgeen irritatie zou verminderen.
Men vindt in Veldkamps dissertatie ook reeds de gedachte van een sociale
supermarkt. Hij schreef (p. 289):
'In het belang van de arbeidende mens blijft daarenboven een centrale administrate, met districtskantoren, waarin en bedrijfsorganen en territoriale organen hun administrate hebben ondergebracht, in hoge mate wenselijk'. Deze
gedachte heeft hij opnieuw gelanceerd en iets anders uitgewerkt in 1970 in
'Broodnodig' (Hoofdstuk V.3). Het iets andere zit in het volgende. In het slot
van zijn betoog, dat de opzet van een supermarkt mogelijk is, vermeldt hij als
voorbeeld dat de bestaande lichamen voor de sociale verzekering bij het ontbreken van een uitvoeringsadministratie best in een supermarkt ondergebracht
kunnen worden met inachtneming van ieders autonomic, maar onderling samenwerkend.
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Ook in zijn bijdrage voor de studiedag van het Instituut voor Onderzoek
van Overheidsuitgaven, gepubliceerd in 'Sociale zekerheid en recessie' heeft
Veldkamp opnieuw gepleit voor de supermarkt. Ondertussen zijn nu experimenten opgezet met Regionale Coordinatie Commissies, waarin organen en instellingen werkzaam op het terrein van de arbeidsvoorziening, de werkloosheids- en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, in bepaalde regio's regelmatig overleg met elkaar voeren over een optimale begeleiding van hun clienten.
Enkele onderzoekers van het Instituut voor Arbeidsverhoudingen (IVA) in Tilburg zijn belast met de evaluatie van deze experimenten.
Hoewel de discussies over principiele uitgangspunten voor de organisatie
van de uitvoering niet geheel zijn gestaakt, getuigen de opstellen van A.L. den
Broeder en W. Meijerink en M.A. Ruijs in de aan L. Lamers aangeboden bundel
'Als de einder nadert' (dec. 1984), is de laatste jaren meer de aandacht gericht op
de doelmatigheid, de effectiviteit van de organisatie. Er is derhalve reden om
ook enige aandacht te besteden aan publikaties op dit terrein en de beginselen
verder te laten rusten.

5

Bestuurskundige en organisatiekundige bijdragen

Met de opdracht van de Sociaal Economische Raad aan twee bureaus, Bosboom
en Hegener en Berenschot, om alternatieven te ontwerpen ten behoeve van de
uitvoering van de sociale verzekering, maakten deskundigen op het gebied van
de organisatie hun officiele entree bij de uitvoeringsorganen van die verzekering. Zij werkten alternatieve mogelijkheden uit ter vereenvoudiging van de uitvoering van de sociale verzekering op langere termijn en wel ter vergroting van
de doorzichtigheid, doelmatigheid en zorgvuldigheid van stelsel en uitvoering.
Zij lieten sociaal politieke overwegingen niet meespelen, omdat deze wel bij de
keuze tussen de alternatieven aan bod zouden komen. In 1976 bleek dat sociaal
politieke overwegingen elk voorgesteld alternatief onaanvaardbaar maakten!
Er was een duidelijke impuls in de vorm van het interimrapport 'Organisatie
van de beheersing van de sociale zekerheid' in 1979 en een vervolgonderzoek
van de reeds genoemde organisatiebureaus nodig om de SER in 1984 tot een
advies te brengen, dat zich beperkte tot de uitvoeringsorganisatie aan de top.
Het advies gaat in hoofdzaak over de afbakening tussen de rol van de overheid bij de uitvoering van de sociale verzekeringen en die van de uitvoeringsorganen op het centrale niveau. W. Meijerink en M.A. Ruijs komen in hun opstel
in de Lamers-bundel, getiteld 'De positie van de overheid bij de uitvoering van
de sociale zekerheid' tot de voorzichtige conclusie dat er een grote mate van
overeenstemming bestaat omtrent de verantwoordelijkheden van de sociale
partners en de centrale overheid ten aanzien van de beheersing van het uitvoeringsproces. Een redelijke oplossing voor nog bestaande verschilpunten, zoals
over de samenstelling van de Sociale Verzekeringsraad en over enkele bevoegdheden van die Raad achten zij mogelijk. Ten aanzien van de reorganisatie aan de
voet is er nog weinig duidelijkheid. De SER blijft voorstander van decentralisa551
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tie naar bedrijfstakken, zij het dat het aantal takken wellicht kan worden verminderd. Tegelijkertijd ziet de SER ook wel in, dat een clientgerichte benadering een gemakkelijke bereikbaarheid van het uitvoeringsorgaan vergt, zodat
ook regionale decentralisatie nodig is. In het Advies van 1984 is dit niet uitgewerkt. Ondertussen is echter wel verder onderzoek gepleegd en ik wil hier met
name wijzen op het proefschrift van J.G.P. Rieken 'Bestuur en organisatie in
sociale zekerheid en arbeidsvoorziening', verdedigd op 21 juni 1985 aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, omdat Veldkamp daarbij samen met J.J.J, van
Dijek als promotor optrad.
Rieken onderscheidt drie tijdvakken sedert het eind van de jaren zestig,
waarin de discussie over de herziening van het stelsel van sociale zekerheid — in
het bijzonder de reorganisatie van de uitvoering — plaats vond. Het eerste tijdvak laat hi j lopen van 1967 tot 1976 en in die tijd was er sprake van een discussie
over het stelsel, door hem genoemd de structurele aanpak. Het tweede tijdvak,
lopend van 1976 tot eind 1979 staat in het teken van de organisatie, de herorientatie. In het derde tijkvak, van 1980 tot heden, ziet Rieken een reactie: het
stelsel gaat voor de organisatie (hoofdstuk 3.3 en hoofdstuk 7.2). Nu merkt
Rieken in 7.6 op dat in het door hem bepaalde eerste tijdvak wel een groots
onderzoek werd verricht door twee organisatiebureaus, maar hij vindt het opvallend dat dit onderzoek zich beperkte tot het stelsel en dit niet plaatste in de
context van de herziening van de grondslagen en de doelstellingen van de sociale
zekerheid (p. 178).
Hierbij zou ik enkele kanttekeningen willen maken. De eerste is dat naar
vrijwel algemene opvatting de genoemde organisatiebureaus primair voorstellen over de (re)organisatie van de uitvoering moesten indienen. Dat hebben zij
ook gedaan, maar daarbij tevens suggesties gedaan over wijzigingen in het stelsel, die tot een verdere stroomlijning van de organisatie zouden kunnen voeren.
De Staatscommissie Vereenvoudiging en Codificatie van de Sociale Zekerheidswetgeving van 24 maart 1970, ingesteld naar aanleiding van de Nota Vereenvoudiging Sociale Wetgeving zou zich moeten bezinnen op de algemene beginselen. Weliswaar is de opdracht aan die commissie later beperkt tot het vereenvoudigen en codificeren van bestaande sociale zekerheidswetgeving, maar dat
betekent niet dat de organisatiebureaus zich belast zagen met de bestudering
van het stelsel. Voorts verliest Rieken, door het eerste tijdvak tc laten beginnen
bij 1967, geheel uithetoogdat in genoemd jaar over de grondslagen en de doelstellingen van de sociale zekerheid een zekere consensus bestond.
Wat was immers het geval? De WAO was onder de hoedc van minister
Veldkamp veilig door het parlement geloodst. Tijdens de behandeling van deze
ingrijpende wijziging in onze sociale verzekering hebben de politieke partijen en
de regering zich uitvoerig met grondslagen en doelstellingen bezig gehouden.
Zowel de adviesaanvrage van de Minister van 10 februari 1967 aan de SER met
betrekking tot de uitvoering van de sociale verzekering als de nota vereenvoudiging sociale wetgeving die op dezelfde datum aan de Tweede Kamer werd gestuurd (Hand. 2e Kamer nr. 9026) gingen er van uit dat na deze uitvoerig discussies over grondslagen en doelstellingen een vereenvoudiging van de wetgeving,
een coordinatie, en een aanpassing van de organisatie tot stand moesten worden
552

UITVOERING VAN DE SOCIALE VERZEKERING

gebracht. De typering van Rieken van het tijdvak 1967 tot 1976 als een tijdvak
waarin over het stelsel werd gediscussieerd, over een structurele aanpak, lijkt
mij derhalve onjuist. Het daaropvolgende tijdvak van 1976 toteind 1979, door
Rieken getypeerd als een tijdvak van herorientatie laat enerzijds de onmacht
van de SER zien, die geen keuze kon maken uit de voorgedragen alternatieven,
anderzijds de inspanning van de centrale overheid om wegen te vinden, waarlangs een beheersing van de uitgaven kon worden bereikt middels een reorganisatie van de uitvoering, waarbij met name aan de topstructuur aandacht geschonken werd. Van herorientatie zou ik echter niet durven spreken, want alle
aandacht bleef in die periode nog gericht op de uitvoeringsorganisatie. Het
woord herorientatie is meer van toepassing op het derde tijdvak van Rieken. Bij
de regering staat dan de bezuiniging centraal en deze werd enerzijds doorgevoerd door wetswijzigingen, die direct tot een verlaging van prestaties leidden,
anderzijds door het stellen van zwaardere eisen om voor prestaties in aanmerking te komen of door het vragen van eigen bijdragen van de verzekerden.
Het boek van Rieken is overigens wel leerzaam omdat het een aantal mogelijkheden aanreikt met behulp waarvan de uitvoering van de sociale zekerheid
zou kunnen worden verbeterd en de beheersing beter worden gewaarborgd. Bovendien geeft hij al een eerste evaluatie van het experiment met de Regionale
Coordinatie Commissies. Hieruit wordt al duidelijk, dat een reorganisatie aan
de voet geen eenvoudige opgave zal zijn.

6

Enkele opmerkingen tot slot

Het zal de aandachtige lezer zijn opgevallen, dat in de paragrafen 4 en 5 geen
aandacht meer is geschonken aan de uitvoeringsorganisatie in de gezondheidszorg. Hoewel wij ook in deze tak van de sociale zekerheid te maken hebben met
publiekrechtelijke taken is niettemin in de Ziekenfondswet de uitvoering van
die taken aan de destijds bestaande privaatrechtelijke ziekenfondsen toevertrouwd. Daaraan is echter wel, conform de (huidige) tekst van artikel 34 ZFW
een toelatingsprocedurc voorafgegaan, terwijl de artikelen 35 en 36 de Minister
de mogelijkheden biedt om invloed uit te oefenen. De verklaring voor de in deze
wet gemaakte keuze, die afwijkt van het standpunt dat Veldkamp in zijn dissertatie innam, is te vinden in de veranderde opvattingen over de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Kortheidshalve volsta ik met een verwijzing naar
de vijfde druk van het Rapport van de commissie inzake algemene bepalingen
van administratief recht (1984). Tegenwoordig is de opvatting gangbaar, dat bij
wet ook beschikkingsbevoegdheid kan worden toegekend aan privaatrechtelijke rechtspersonen. Men noemt dit attributie van beschikkingsbevoegdheid. In
deze opvatting zouden de bedrijfsverenigingen hun privaatrechtelijke karakter
best hebben kunnen behouden, want ook zij zijn op analoge voorwaarden als de
ziekenfondsen betrokken bij de uitvoering. Daar speelde echter een andere
kwestie, die eerder pleitte voor het beschouwen van de B.V. als een publiekrechtelijke rechtspersoon, namelijk de kwestie dat de werkgevers van rechtswege
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zijn aangesloten bij een B.V. Bij de ziekenfondsen is er voor de verzekerde (nog
altijd) de vrijheid om zich wel of niet aan te sluiten bij een fonds. In het tweede
boek van het nieuw B.W. vindt men dit verschil nu terug.
Uit de discussies over de reorganisatie aan de top van de uitvoering is in elk
geval wel duidelijk geworden, dat het in wetgeving vastgelegde pakket van rechten op prestaties met het daaraan gekoppelde pakket van plichten voor de in die
wetgeving genoemde personen niet zonder meer ter uitvoering kan worden
overgelaten aan de uitvoeringsorganen. Nagegaan zal moeten worden of het
uitvoeringsproces verloopt volgens de in de wetgeving vastgelegde c.q. met die
wetgeving beoogde doelstellingen, ook zullen er signalen moeten worden gegeven over wenselijke of noodzakelijke beleidswijzigingen, opdat tijdig aanpassingen plaats vinden. Bij dit beheersingproces is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en deze moet zo zorgvuldig mogelijk worden afgebakend.
Het komt mij voor dat naar de mate waarin het uitvoerende apparaat beter en
sneller de voor de beheersing en met name voor beleidswijzigingen wenselijke
en nodige gegevens ter beschikking kan stellen, in diezelfde mate ook meer
ruimte aan dat apparaat kan worden gelaten voor het zelf doen. De vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties die zitting hebben in de
besturen van toezichthoudende en uitvoerende organen dienen zich er van bewust te zijn, dat hun speelruimte daar een beperkte ruimte is, afgebakend door
wetgeving waarvoor de centrale overheid de verantwoordelijkheid draagt. De
speelruimte van hun organisaties is geheel anders op het terrein van de arbeidsvoorwaarden. Daar is sinds het herstel van de vrije loonpolitiek met de Wet op
de Loonvorming van 1970 het initiatief vrijwel geheel aan de sociale partners
overgelaten en is de onderhandelingsruimte behoudens enkele beperkingen in
wetgeving als de Wet op het minimumloon en de minimum-vakantietoeslag
zeer ruim. Werkgevers- en werknemers-organisaties kunnen daar onderhandelen en overeenkomsten sluiten over alles wat zij als arbeidsvoorwaarden beschouwen. Feitelijk wordt die ruimte natuurlijk beperkt, wanneer de beschikbare middelen voor lonen en andere arbeidsvoorwaarden ten dele al moeten worden gereserveerd voor de betaling van bij wet opgelegde lasten, zoals belastingen en bestemmingsheffingen. Maar die ruimte kunnen zij zelf niet vergroten of
verkleinen door meer of minder zelf doen in de speelruimte van de sociale verzekeringswetgeving. Daartoe staat hen alleen het aan iedere persoon toekomende
recht toe om de politiek verantwoordelijke organen van hun wensen op de
hoogte te brengen.
En hiermede kom ik tenslotte weer terug bij het in de inleiding geciteerde
citaat van Veldkamp, zij het sterk geparafraseerd. Elke vakorganisatie dient
realist te zijn. Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden wordt het bereikbare
begrensd door de economische mogelijkheden, op het vlak van de wettelijke
verzekeringen door de politiek.
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1

Inleiding

In de zomer van 1984 gaf de Minister van Onderwijs en Wetenschappen de
Katholieke Hogeschool Tilburg (sinds September 1986 Katholieke Universiteit
Brabant geheten) toestemming voor de start met de studierichting Sociale Zekerheidswetenschap. Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp speelde in de voorbereiding en
ontwikkeling van deze universitaire opleiding een belangrijke rol. Het leek aangewezen om in deze bundel een bijdrage hieraan te wijden.
In deze bijdrage zal in grote lijnen de totstandkoming van deze nieuwe studie worden gevolgd. Daarbij zal aandacht worden geschonken aan de maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis ervan en aan de beroepsperspectieven voor de afgestudeerden. Vervolgens zal een aantal uitgangspunten voor het
onderwijs- en onderzoeksprogramma worden beschreven. Er wordt kort stilgestaan bij de adviseringsronde die aan de ministeriele goedkeuring voorafging.
Daarna worden voor de Studierichting Sociale Zekerheidswetenschap enkele
ontwikkeling geschetst die tot aan het voorjaar van 1986 hebben plaatsgevonden. Tenslotte volgt een hoopvol besluit.

2

Twee verkenningen

Gedurende het jaar 1982 werden zowel aan de Rijksuniversiteit Groningen als
aan de Katholieke Hogeschool Tilburg de mogelijkheden onderzocht van een
universitaire opleiding op het terrein van de sociale zekerheid.
In Groningen werd dat verkennend onderzoek geplaatst in het kader van
de vestiging van een algemene faculteit te Leeuwarden. De Tilburgse Hogeschool situeerde haar initiatief binnen de mogelijkheden die haar werden gebo* Subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap, Katholieke Hogeschool Tilburg.
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den doordat zij door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen was erkend
als groei-instelling.
De twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde verkenningen, in Groningen
door een commissie onder leiding van Prof. Dr. C. de Galan en in Tilburg door
een werkgroep onder voorzitterschap van Prof. Dr. W.H.J. Reynaerts, leidden
tot een aantal gelijksoortige conclusies. Zo werd onder meer gewezen op de grote betekenis van sociale zekerheid in de samenleving en op de complexiteit van
het sociale zekerheidssysteem en van de vraagstukken op dat terrein. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat binnen het hoger onderwijs volstrekt onvoldoende
aandacht werd gegeven aan de bestudering en onderzoek van de sociale zekerheid. Benadrukt werd dat de sociale zekerheid een multidisciplinaire bestudering behoeft en dat een nieuwe en volledige universitaire studie hiertoe het meest
geeigend zou zijn. Tenslotte werd in beide verkenningen gewezen op de verwachte beroepsperspectieven voor de afgestudeerden van zo'n opleiding.
De Universiteit van Groningen heeft na enige tijd haar streven naar een
studierichting met betrekking tot sociale zekerheid moeten opgeven en het initiatief verder moeten overlaten aan Tilburg. Dit was mede een gevolg van de
voornemens van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen rond bezuinigingen, taakverdeling en concentratie in het wetenschappelijk onderwijs, die de
Tilburgse Hogeschool in deze meer perspectief boden.
Reden om vanaf hier de Groningse ontwikkelingen niet meer te volgen en
om verder de aandacht te richten op de totstandkoming van de studierichting
Sociale Zekerheidswetenschap aan de Katholieke Hogeschool Tilburg.

3

De coordinator en de begeleidingscommissie

Een van de conclusies van de werkgroep Reynaerts hield in dat voor de realisering van een studierichting gericht op de sociale zekerheid een nadere uitwerking van de geschetste mogelijkheden noodzakelijk was. Dit zou volgens de
werkgroep de aanstelling vereisen van een 'coordinator' die goed thuis is in de
materie, de nodige contacten bezit in het veld van de sociale zekerheid en bekend is met structuren en mogelijkheden in het wetenschappelijk onderwijs.
Het College van Bestuur van de Hogeschool nam deze conclusie van de
werkgroep Reynaerts ter harte. Prof. Dr. G.M.J. Veldkamp, bijzonder hoogleraar in de leer van de sociale zekerheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, werd
bereid gevonden als coordinator op te treden. Per 1 October 1982 werd hi] door
het College in die functie benoemd. Zijn deskundigheid op het terrein van de
sociale zekerheid behoeft hier geen nadere toelichting. Goede wijn behoeft geen
krans.
Een van de belangrijkste onderdelen uit het takenpakket van de coordinator was het opstellen van een rapport dat als basis zou kunnen dienen van een
door de werkgroep Reynaerts bepleite opleiding.
Bij de uitvoering van deze taak werd hij geassisteerd door Drs. R.J.A. Muffels, medewerker van het Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
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van de Hogeschool (IVA), en door Drs. C.L.J. Boos, medewerker van de Afdeling Onderwijs en Onderzoek van de Hogeschool. Daarnaast werd Prof. Veldkamp geadviseerd door een door het College van Bestuur ingestelde begeleidingscommissie.
Deze begeleidingscommissie bestond voor een deel uit een aantal hoogleraren en wetenschappelijk medewerkers van de Hogeschool, namelijk Prof. Dr.
W.H.J. Reynaerts, hoogleraar Arbeidsverhoudingen (voorzitter), Prof. Dr. Ir.
A. Kapteyn, hoogleraar Algemene econometrie (waarnemend voorzitter), Prof.
Mr. B.S. Frenkel, hoogleraar sociaal- en arbeidsrecht, Prof. Dr. J.A.M. van Wezel, hoogleraar algemene sociologie i.h.b. de sociologie van de arbeidsmarkt,
Drs. F. van den Heuvel, medewerker van de vakgroep Openbare Financien, en
Drs. W.F. de Nijs, medewerker van de vakgroep sociologie van arbeid, beleid en
organisatie. Vier sociale zekerheidsdeskundigen van buiten de Hogeschool
vormden het andere deel uit van de commissie. Te weten Dr. J. Berghman, medewerker van de Universiteit van Antwerpen, Dr. J. Crijns, honorair directeur
generaal van de commissie Europese Gemeenschappen, Drs. L. Lamers, directeur generaal sociale zekerheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Mr. G.J. Oosterhuis, voormalig secretaris van de Sociale Verzekerings Raad en secretaris van het Nederlandse Genootschap voor sociale zekerheid. De begeleidingscommissie werd op 13 december 1982 officieel gei'nstalleerd door de toenmalige Rector Magnificus, Prof. Dr. G.M. van Veldhoven. Tot aan September 1983 is de commissie zeven maal bijeengekomen om
(delen van) het rapport van de coordinator te bespreken.

4
4.1

Het rapport sociale zekerheidswetenschap
Inleiding

Het onder coordinatorschap van Prof. Veldkamp opgestelde rapport heeft als
titel 'Sociale Zekerheidswetenschap'. Enkele onderwerpen die daarin worden
behandeld zullen hierna beknopt worden weergegeven. Allereerst wordt de
maatschappelijke en wetenschappelijke betekenis van een zelfstandige universitaire opieiding Sociale Zekerheidswetenschap beschrcven. Vervolgens wordt
verslag gedaan van de mogelijkheden van afgestudeerde sociale zekerheidswetenschappers op de arbeidsmarkt. Daarna wordt in hoofdlijnen het onderwijsen onderzoeksprogramma uiteengezet.

4.2

Maatschappelijke en wetenschappelijke

betekenis

In verband met de maatschappelijke betekenis wordt in het rapport onder andere ingegaan op de inwerking van de sociale zekerheid op de samenleving. Enerzijds gaat het daarbij om de eigen dynamiek van de sociale zekerheid en de effecten die daarvan uitgaan op de samenleving, anderzijds gaat het om de invloed
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van maatschappelijke ontwikkelingen op sociale zekerheid. Daarbij wordt gewezen op de economische betekenis van de sociale zekerheid met haar omvangrijke geldstromen en daarmee gepaard gaande financieringsvraagstukken. Tevens wordt geduid op het grote aantal personen dat direct of indirect, zowel
materieel als immaterieel, afhankelijk is van de sociale zekerheid. Een ander
aspect dat wordt aangegeven is de ingewikkeldheid en diversiteit van nationale
en internationale sociale zekerheidssystemen, bijvoorbeeld wat betreft regelgeving, organisatie, uitvoering en toegankelijkheid. Aan de orde komt voorts dat
de belangen van de bij de sociale zekerheid betrokken partijen, overheid, werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden, onderling nogal kunnen verschillen. Dit kan niet alleen gevolgen hebben voor de effectiviteit van de besluitvorming, maar ook voor de wijze waarop vraagstukken als doelmatigheid en
rechtvaardigheid van sociale zekerheidssystemen worden aangesneden.
Tenslotte wordt nog een aantal samenhangen tussen het sociale zekerheidsbeleid en andere beleidsterreinen belicht. Zo bestaat er onder meer een
wisselwerking met het beleid aangaande werkgelegenheid, arbeidsmarkt, gezondheidszorg, emancipatie en met het algemeen sociaal economisch beleid.
Uit de gegeven uiteenzetting van de maatschappelijke betekenis komt naar
voren dat de sociale zekerheid een ingewikkeld samenstel is van economische,
sociale, juridische en politieke componenten. De vele vraagstukken die zich op
de genoemde gebieden kunnen voordoen, vereisen gepaste oplossingen. Hiervoor is echter een brede en diepgaande kennis van en inzicht in de complexe
materie van de sociale zekerheid noodzakelijk. Deze constatering noopt op zich
al tot uitgebreide en grondige bestudering en onderzoek van de sociale zekerheid op wetenschappelijk niveau en tot universitaire opleidingsmogelijkheden
om te kunnen beschikken over een potentieel aan sociale zekerheidsdeskundigen.
De wetenschappelijke betekenis van een universitaire opleiding Sociale Zekerheidswetenschap kan al worden ontleend aan de grote maatschappelijke betekenis van sociale zekerheid. Er is echter meer. Het specifieke veelzijdige karakter van sociale zekerheid en de doordringing ervan tot diverse wetenschappelijke terreinen vragen eveneens om een intensieve en diepgaande wetenschappelijke activiteit.
Indien bestudering en analyse van de sociale zekerheid vanuit slechts een
gezichtspunt geschieden, wordt te kort gedaan aan de eigenheid van de sociale
zekerheid. Anders gezegd bestudering van de sociale zekerheid vanuit een monodisciplinair perspectief kan onvoldoende inzicht verschaffen in de sociale zekerheid. Een enge benadering van sociale zekerheidsvraagstukken, bijvoorbeeld uitsluitend vanuit de economisch, sociologische of juridische discipline,
herbergt het gevaar van eenzijdige visies en ondoelmatige oplossingen die veeleer nieuwe vraagstukken oproepen. De betekenis van de bijdragen van de verschillende disciplines aan het inzichtelijk maken van de sociale zekerheid mag
natuurlijk niet worden onderschat. Echter, volledige en wezenlijke doorgronding van de sociale zekerheid kan slechts worden bereikt, indien zij tegelijkertijd
vanuit verschillende monodisciplinaire invalshoeken wordt bestudeerd. Eerst
dan zullen sociale zekerheidsvraagstukken in hun veelzijdigheid kunnen wor562
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den onderzocht en zullen antwoorden daarop blijk kunnen geven van een omvattend, afgewogen en volkomen inzicht in de betreffende kwesties. Een vruchtbare bestudering van de sociale zekerheid, zo stelt de coordinator in zijn rapport, vraagt met andere woorden om een multidisciplinaire benadering ervan.
Een benadering die, anno 1983, nog goeddeels ontbrak in het Nederlandse universitaire onderwijs en onderzoek. De wetenschappelijke betekenis en het vernieuwende van de universitaire opleiding Sociale Zekerheidswetenschap ligt
dan ook in het bijzonder in de multidisciplinaire bestudering van de sociale zekerheid. De multidisciplinariteit kan worden getypeerd als het met elkaar in relatie treden van afzonderlijke disciplines, zonder dat echter de binding met de
monodisciplinaire fundamenten wordt losgelaten. Het gaat om een samenwerking tussen afzonderlijke wetenschapsvelden waarbij op systematische wijze
wordt gepoogd in teamverband een meerwaarde te verkrijgen ten aanzien van
beschrijving, verklaring en voorspelling van een en hetzelfde object i.e. sociale
zekerheid.
In de naamgeving van de studierichting komt tot uiting dat een wetenschap
wordt bedoeld die zich met het sociale zekerheidsverschijnsel in zijn voile omvang bezighoudt.

4.3

Een

arbeidsmarktonderzoek

Het instituut voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek van de Hogeschool
(IVA) heeft in 1983 een onderzoek verricht naar de beroepsperspectieven van de
afgestudeerden van de opleiding Sociale zekerheidswetenschap.
Uit dat onderzoek is onder andere gebleken dat er, behalve aan monodisciplinair opgeleide academici, juist een wezenlijke behoefte bestaat aan academici
die in hun studie op multidisciplinaire wijze hebben leren omgaan met sociale
zekerheid. Zij zullen op basis van zo'n opleiding, naar wordt verwacht, eerder
in aanmerking komen voor, c.q. doorstromen naar onder meer:
— (leidinggevende) functies in instellingen die werkzaam zijn op het terrein
van de sociale zekerheid op uitvoerend niveau;
— beleids- en staffuncties bij beleids- en uitvoeringsorganisaties van de sociale zekerheid, alsmede bij organisaties die zich binnen hun totale activiteiten ook bezighouden met sociale zekerheid, bijvoorbeeld werknemers- en
werkgeversorganisaties, belastingdienst en bij organisaties in de sfeer van de
rechtshulp en de rechtsspraak;
— wetenschappelijke onderzoeksbanen bij universiteiten, para-universitaire
instituten en bij de adviesorganen van de overheid, zoals de SER, SCP, CPB,
WRR, ZFR en SVR;
— onderwijsfuncties in het middelbaar- en hoger onderwijs;
— journalistieke- en commentatorfuncties.
Het aantal vacatures waarvoor afgestudeerde Sociale Zekerheidswetenschappers in aanmerking zouden kunnen komen wordt geschat op 250 tot 350 vacatures per jaar. Hoeveel van deze vacatures door hen werkelijk zullen kunnen
worden vervuld, is van vele factoren afhankelijk. Het zal bijvoorbeeld afhangen
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van de situatie op de arbeidsmarkt op het moment dat de nieuwe studierichting
zijn eerste afgestudeerden zal afleveren (1988, 1989). Hun concurrentiepositie
ten opzichte van anders opgeleiden en de erkenning die de opleiding Sociale Zekerheidswetenschap in de loop der jaren zal verwerven, zijn andere aspecten
waarmee rekening dient te worden gehouden.
Ook is uit het arbeidsmarktonderzoek gebleken dat er, kwalitatief gezien,
behoefte bestaat aan academici die in hun opleiding op multi-disciplinaire wijze
hebben leren omgaan met sociale zekerheid. Zij dienen niet alleen te beschikken
over kennis en inzicht aangaande ontwikkelingen, structuren en interne en externe samenhangen in de sociale zekerheid, maar zij dienen daarbij ook de relevantie van economische, juridische, sociologische en andere factoren te onderkennen. Hun opleiding dient dan ook geschraagd te worden door een deugdelijke kennis van de relevante disciplines en dient verder te worden aangevuld met
mogelijkheden tot bestudering van een aantal hulpvakken die liggen op het
grensvlak van het sociale zekerheidsbeleid en andere beleidsterreinen. Bovendien dienen deze toekomstige sociale zekerheidsdeskundigen te worden geoefend in communicatieve vaardigheden en moeten zij leren omgaan met praktische beleids- en uitvoeringsproblemen.

4.4

Het onderwijsprogramma

De coordinator en de begeleidingscommissie zijn steeds overtuigd geweest van
de noodzaak dat de nieuwe opleiding een geheel zelfstandige universitaire studie zou moeten worden. Bestaande opleidingen zouden immers slechts door het
inbouwen van meer of minder uitgebreide en sterk monodisciplinair getinte specialisaties aandacht kunnen geven aan de sociale zekerheid. Hoe nuttig ook, dit
zou echter betekenen dat de vereiste multidisciplinaire bestudering en onderzoek van sociale zekerheid onvoldoende zouden worden gewaarborgd.
De beoogde opleiding diende vanzelfsprekend te worden ingekaderd binnen de sinds 1982 ingevoerde nieuwe systematiek van het universitaire onderwijs, de zgn. twee fasenstructuur. In deze structuur bestaat de eerste fase uit een
eenjarige propedeuse en een driejarigc doctoraalstudie. Dit eerste deel wordt
afgesloten met de academische graad van doctorandus. Hierna zou volgens de
ministeriele plannen uit het begin van de jaren tachtig een tweede fase moeten
volgen die beroeps- en onderzoekersopleidingen zou gaan inhouden voor een
beperkt aantal afgestudeerden uit de eerste fase. In het jaar 1983 bestond nog
onvoldoende duidelijkheid over de invulling van de tweede fase. De uitwerking
van het onderwijsprogramma is daarom beperkt tot de eerste fase.
De gesignaleerde maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van een studierichting Sociale Zekerheidswetenschap, aangevuld met resultaten verkregen
uit het arbeidsmarktonderzoek, hebben te zamen de basis gevormd voor de uitgangspunten van het curriculum van de opleiding. De voornaamste uitgangspunten kunnen als volgt worden weergegeven.
— De vierjarige eerste fase moet een volledig afgeronde wetenschappelijke
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opleiding bieden, waarin de multidisciplinaire bestudering van de sociale zekerheid voorop staat.
— In de nieuwe studie zal de multidisciplinariteit met name herkenbaar
moeten worden in het onderdeel 'Leer van de sociale zekerheid', dat een centrale plaats zal innemen in het curriculum. De relatie van de leer van de sociale zekerheid met de ondersteunende mono-disciplines houdt allereerst in dat
zij de kennis en inzichten benut van de verschillende wetenschappen die deze
vanuit hun specifieke benadering van de sociale zekerheid aandragen. In de
tweede plaats zal zij door een multidisciplinaire bestudering bijdragen tot
meer gefundeerde kennis van sociale zekerheid. Ten derde zal zij op haar
beurt kennis kunnen toeleveren aan de afzonderlijke wetenschapsgebieden.
Tenslotte zal zij mogelijkheden bieden tot een kritische reflectie op de reikwijdte van de monodisciplinaire benaderingen van de sociale zekerheid.
— Prof. Veldkamp heeft met nadruk gesteld dat voor het tot voile wasdom
komen van deze multidisciplinariteit het noodzakelijk is dat sociale zekerheid
zo ruim mogelijk wordt opgevat. Een mim begrip sociale zekerheid beperkt
zich niet tot de primaire sociale voorzieningen, maar rekent daartoe alle regelingen waarbij sprake is van inkomensgarantie, inkomenssubstitutie en inkomenscomplementariteit. Het omvat het geheel van instellingen en voorzieningen dat gericht is op het waarborgen van een bepaald bestaansniveau. Met
andere woorden alles wat zowel collectief als individueel gericht is op de continui'teit van arbeid, inkomen en gezondheid(svoorzieningen) behoort in die
optiek tot de sociale zekerheid.
— Het eerste jaar van de studie, de propedeuse, moet onder meer een orienterend karakter hebben en aan de studenten een brede kennisbasis verschaffen. Er moet een indruk worden verkregen van hetgeen de studie beoogt en
inhoudt. Een propedeuse Sociale Zekerheidswetenschap dient dan inleidingen tot de verschillende monodisciplines te bevatten (economie, sociologie,
recht) alsmede de vakken sociale filosofie, wiskunde, statistiek en methoden
en technieken van onderzoek, informatica en een uitgebreide inlciding tot de
sociale zekerheid als onderdeel van de 'Leer van de sociale zekerheid', waarin
tevens de eerste multidisciplinaire aanzetten kunnen worden gegeven.
— Het multidisciplinaire karakter van de studierichting dient te worden geaccentueerd door ook studenten met een propedeuse economie, rechten of
sociologie te laten doorstromen maar het doctorale programma van de studierichting Sociale Zekerheidswetenschap. Deze overgang dient mogelijk te
worden gemaakt door in het doctoraal een beperkt aantal compacte schakelcursussen op te nemen. Welke schakelprogramma's moeten worden gevolgd
hangt af van de gevolgde propedeuse.
— Het driejarige doctoraalprogramma moet worden gericht op een theoretisch-empirische en thcmagerichte benadering van de sociale zekerheid vanuit een multidisciplinair perspectief.
De in de propedeuse(s) gelegde basis dient te worden verstevigd door nadere
bestudering van de relevante disciplines, mede in hun relatie tot sociale zekerheid. Dit kan vorm krijgen binnen vakken als 'sociale zekerheidseconomie',
'sociale zekerheidssociologie' en 'sociale zekerheidsrecht'.
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Binnen het centrale onderdeel 'Leer van de sociale zekerheid' zal de multidisciplinaire bestudering, naarmate de studie vordert, een steeds grotere plaats
gaan innemen. Dit moet door een thema-gerichte opzet van het onderwijsprogramma (gekoppeld aan een onderzoeksprogramma) worden bevorderd.
De andere vakken, bijvoorbeeld sociale zekerheidseconomie, -recht en -sociologie, kunnen vanuit hun optiek aansluiten bij de multidisciplinaire thema's in de Leer van de sociale zekerheid. Ook zullen statistiek en methoden
en technieken van onderzoek, alsmede een filosofische orientatie op sociale
zekerheid niet mogen ontbreken.
Bovendien moet de opleiding zodanig worden ingericht dat de studenten in
het verlengde van de hoofdvakken kunnen kiezen voor bestudering van nauw
met de monodisciplines en de sociale zekerheid verwante vakken, zoals openbare financien, organisatie van de gezondheidszorg, politicologie arbeidsverhoudingen, belastingrecht, staats- en bestuurrecht.
Tenslotte moet de studenten voldoende praktische bagage worden meegegeven voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Dit zal kunnen geschieden
door het opnemen in het curriculum van mondelinge en schriftelijke vaardigheidsoefeningen, het uitnodigen van gastdocenten werkzaam in sociale zekerheidsorganisaties en het volgen van onderzoeks- en praktijkstages al of
niet verbonden aan een afstudeerwerkstuk.
4.5

Het

onderzoeksprogramma

Prof. Veldkamp geeft in het rapport ook een schets van een mogelijk onderzoeksprogramma voor de studierichting. In dat programma ligt het hoofdaccent eveneens op een multidisciplinaire bestudering van vraagstukken van sociale zekerheid. De analyse daarvan zal kunnen worden geplaatst in het licht
van de aspecten doelmatigheid en rechtvaardigheid. Ter voeding van het multidisciplinaire onderzoek en voor verdieping van het inzicht in sociale zekerheidsvraagstukken zal ook ruime aandacht worden geschonken aan het disciplinair
gerichte onderzoek dat nog veel witte viekken kent op dit terrein. De integratie
en interpretatie van de verkregen monodisciplinaire inzichten zullen moeten bijdragen tot een multidisciplinaire meerwaarde. De nieuwe studierichting zal in
samenwerking met andere universiteiten, onderzoekscentra en sociale zekerheidsorganisaties een belangrijke aanzet kunnen geven voor de ontwikkeling
van dit multidisciplinaire onderzoek. De positieve wisselwerking tussen de verschillende benaderingswijzen van sociale zekerheidskwesties zal ook een gunstige uitwerking kunnen hebben op het onderwijs, dat niet los kan worden gezien
van het onderzoeksprogramma.
Overeenkomstig de uitgangspunten voor het onderwijsprogramma is in
het onderzoeksprogramma gekozen voor een themagerichte opzet. De thema's
die van dat programma deel zullen kunnen gaan uitmaken, liggen op het terrein
van de ontstaansgronden en de grondslagen van sociale zekerheid, de beleving
en waardering van sociale zekerheid en de bestuurlijk organisatorische vormgeving van het sociale zekerheidssysteem. Verder kunnen als mogelijke aandachtsgebieden voor onderzoek worden genoemd de relaties tussen sociale ze566
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kerheid en economie, het brede verschijnsel bestaansonzekerheid, demografische ontwikkelingen, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en welzijn. De verschillende onderwerpen bieden vele mogelijkheden tot historisch, nationaal en
internationaal vergelijkend onderzoek van de sociale zekerheid, waarin onder
meer economische, juridische, sociologische en politicologische aspecten kunnen worden betrokken.

5

De goedkeuring

In September 1983 werd het rapport voltooid en werd het door Prof. Veldkamp
aangeboden aan het College van Bestuur. Het College legde het rapport ter consultatie voor aan de betrokken diensten en faculteiten van de Hogeschool.
Daarna, op 17 november 1983, besloot de Hogeschoolraad van de Katholieke
Hogeschool op basis van het rapport tot instelling van een studierichting Sociale
Zekerheidswetenschap ex art. 20 WWO. Zo'n studierichting heeft een experimenteel karakter. De Instelling ervan behoeft echter de goedkeuring van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, die eerst een besluit neemt na de andere Universiteiten en Hogescholen te hebben gehoord en na advies te hebben ingewonnen bij de (toen nog bestaande) Academische Raad en de Onderwijsraad.
Dergelijke studierichtingen worden na een aantal jaren geevalueerd en op hun
levensvatbaarheid beoordeeld.
De Hogeschoolraad kwam op 17 november 1983 verder tot het besluit
dat, in afwachting van de uitslag van de externe advies- en goedkeuringsprocedures, de start met een propedeuse Sociale Zekerheidswetenschap in September
1984 verder moest worden voorbereid. Hiertoe werd door het College van Bestuur een commissie ingesteld onder leiding van Prof. Veldkamp en waarvan,
naast een aantal leden van de begeleidingscommissie, tevens de Rector MagnificusProf. Dr. R.A. deMoordeel uitmaakte. Op 3 mei 1984 werd het commissieverslag 'een start met de experimentele studierichting Sociale Zekerheidswetenschap in September 1984' met instemming begroet door de Hogeschoolraad.
Grote tevredenheid bestond over de concretisering van de onderwijskundige
principes, de vormgeving van het studentenbeleid en de programmatische invulling en detaillering van de propedeuse.
Onderwijl was gebleken dat in de adviezen van buiten de Hogeschool met
betrekking tot de nieuwe studierichting de behoefte aan uitbrciding van het universitaire onderwijs en onderzoek op sociale zekerheidsgebied niet ter discussie
stond. Wei bestond er op sommige plaatsen verschil van mening over de vraag
of de bestaande universitaire opleidingen zouden kunnen voorzien in de gesignaleerde behoefte of dat een nieuwe universitaire opleiding Sociale Zekerheidswetenschap daartoe noodzakelijk zou zijn. Wat dat betreft, heeft de nieuwe opleiding al een plaats in de geschiedenis van de sociale zekerheid verworven.
Want, zoals wel vaker in die historie het geval is geweest, werd niet de noodzakelijkheid van het een en ander omstreden, maar waren de invuUing en de wijze
van uitvoering de twistappels.
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De verschillende uitgebrachte adviezen boden de Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, Drs. W.J. Deetman, in ieder geval voldoende materiaal om
tot een beslissing te komen. In een brief van 9 juli 1984 liet hij de Hogeschool
weten slechts zijn goedkeuring te verlenen tot het instellen van een studierichting Sociale Zekerheidswetenschap in de vorm van een zogenaamde bovenbouwstudierichting. Dat wil zeggen dat er wel toestemming werd gegeven voor
een doctorale opleiding Sociale Zekerheidswetenschap maar niet voor een eigen
propedeuse Sociale Zekerheidswetenschap.
Als eerste jaar dienden de propedeuses economie, rechten en sociologie te
worden aangemerkt. Het niet toekennen van een eigen propedeuse betekende
enigszins een domper op de feestvreugde rond de nieuwe studie, maar het kwam
niet onverwachts. Uit eerder verschenen taakverdelingsplannen voor het wetenschappelijk onderwijs (1983) was immers al gebleken dat de Minister een sterke
voorkeur had voor een bovenbouwstudierichting.

6

De stand van zaken in het voorjaar van 1986

Na de ministeriele goedkeuring heeft de Katholieke Hogeschool haar in de twee
rapporten neergelegde plannen voor de nieuwe studierichting Sociale Zekerheidswetenschap verder kunnen uitwerken.
Prof. Veldkamp is in aansluiting op zijn coordinatorstaak in augustus
1984 door het Bestuur van de Stichting Katholieke Hogeschool benoemd tot
buitengewoon hoogleraar in de Leer van de sociale zekerheid. Hij was daarmee
het eerste lid van de wetenschappelijke staf van de studierichting. Het aantal
leden is sindsdien uitgebreid. In het voorjaar van 1986 bestond de wetenschappelijke formatie uit de volgende personen Prof. Dr. J. Berghman, hoogleraar
Leer van de Sociale Zekerheid, Prof. Dr. N . Douben, buitengewoon hoogleraar
sociale zekerheidseconomie, Prof. Dr. D. Pieters, buitengewoon hoogleraar sociale zekerheidsrecht, Prof. Dr. J. van Wezel, buitengewoon hoogleraar sociale
zekerheidssociologie. Tot universitaire docenten zijn benoemd Drs. C. Boos,
Drs. R. Muffels en Drs. J. Roebroek.
De studierichting is als subfaculteit Sociale Zekerheidswetenschap ondergebracht bij de Centralc Interfaculteit van de Hogeschool met als secretaris
M.A.M. van den Akker en als studie-adviseur Mevr. Drs. D. Lindenau. Het bestuur van de subfaculteit wordt voorlopig gevormd door een zogenaamde voorbereidingscommissie, waarvan behalve de hiervoor genoemde hoogleraren ook
Prof. Dr. W. Reynaerts, en Prof. Dr. Ir. A. Kapteyn deel uitmaken. Tevens hebben de docent Drs. R. Muffels en twee studenten zitting in de commissie. Tot
aan zijn emeritaat heeft Prof. Veldkamp het voorzitterschap van deze commissie vervuld en is hij tevens als decaan opgetreden.
In September 1985 is gestart met het doctoraalprogramma. Bij het opmaken van een voorlopige balans kan worden gezegd dat de deelnemende studenten met grote betrokkenheid en enthousiasme de studie volgen. Zij weten zich
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gesteund d o o r een team van hoogleraren en docenten dat met inzet en vertrouwen werkt aan de o p b o u w van de studierichting Sociale zekerheidswetenschap.

7

Besluit

In de vorige paragrafen is ingegaan op de totstandkoming van de studierichting
Sociale Zekerheidswetenschap aan de Katholieke Hogeschool Tilburg. In het
kort zijn de betekenis van deze nieuwe studie en de uitgangspunten van het onderwijs en o n d e r z o e k s p r o g r a m m a weergegeven. Vervolgens worden enkele
procedurele verwikkelingen vermeld die zijn uitgemond in de goedkeuring van
de studierichting door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen en wordt
een aantal ontwikkelingen tot aan het voorjaar van 1986 beschreven.
In de t o t s t a n d k o m i n g en o p b o u w van de studierichting heeft Prof. Dr.
G.M.J. V e l d k a m p als c o o r d i n a t o r en als (eerste) hoogleraar in de Leer van de
sociale zekerheid een belangrijke rol vervuld. Voor de verwerkelijking van zijn
wens, vervat in zijn in 1984 te Tilburg gehouden oratie, dat daar een kwalitatief
hoogstaande studierichting zal worden ontwikkeld waarin Sociale Zekerheidswetenschap een duidelijke plaats zal innemen, heeft Hij de essentiele fundamenten gelegd, de profielen gesteld en een hecht team gevormd.
Dat de subfaculteit Sociale zekerheidswetenschap zal kunnen uitgroeien tot een
centraal station voor de sociale zekerheid, een halteplaats waar niet alleen vele
sociale zekerheidslijnen s a m e n k o m e n en weer vertrekken, maar waar het voor
velen ook goed toeven zal zijn o p weg naar hun toekomst, is in de eerste plaats
aan hem te d a n k e n .
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Working conditions and social
security on ships under 'flags
of convenience'"'

HENNING JAKHELLN**

I
1. Through legislation and collective bargaining, seamen on the merchant fleets
of traditional shipping countries are today entitled to wages and working conditions, as well as social security, to an extent that in general may be characterized as quite satisfactory compared with the corresponding position of on-shore
employees of the countries in question. This position is a result of the general
economic development and increased standards of living, of the development
through legislation of working conditions and social security, and of the activities of the various seamens' unions. In this connection it is of importance to note
that these unions have a comparatively strong position, as the percentage of
organized seamen has traditionally been relatively high. Also, the seamens'
unions co-operate with the other trade unions for on-shore employees, especially the transport workers' unions.
2. Traditionally, shipowners have run their business from the same country as
the country in which their company and ships are registered. That is traditionally also required by maritime legislation in most countries; otherwise their
ships cannot be registered in the country in question.
The legislation of countries of convenience is on these points contrary to
traditional maritime law principles. Such countries are also referred to as coun*

In this article the following abbreviations are used: ARD = Arbeidsrettens dommer og
kjennelser (Decisions of the Labour Court in Norway), ND = Nordiske domme i sjofartsanliggender (Nordic Court decisions in maritime cases), Rt. = Norsk retstidende (Decisions of the
Supreme Court in Norway, St. meld. = Stortingsmelding (Report from the Covernment to the
Norwegian Parliament).
** Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig Rett, Oslo, Norway.

571

JAKHELLN

tries with 'open registers', as it is not a condition for registering a shipping
company, that there exist a real connection between the domicile of the shipowners and the country in question. In practice, thus, the shipping company is
usually registered as a company with limited responsibility in a country of convenience, but with only its formal address, as well as its ships, registered there.
The activities of the shipping company are, however, not run from any office in
that country, but usually from a larger international shipping center like New
York, London, Hong Kong, etc. The capital interests behind such shipping
companies may again come from other countries. The capital interests are, in
other words, international or multinational.
To-day, a considerable part of the world's merchant fleet is registered under flags of convenience. In 1983, the Norwegian Ministry of shipping and
Commerce estimated that about 28% of the world's fleet were flying such flags
- at that time 6,403 ships of totally 202,047,000 dwt. The trend seems to be
that more and more ships are being registered under these flags, so the percentage may to-day be even higher. Among countries of convenience, Liberia holds
a clear leading position with 14.8% of the worlds' merchant fleet (1984 , followed by Panama as a good number two with 8.9%. Other countries of convenience had a total of about 4 . 1 % . In comparison, the merchant fleet registered in Norway was at that time 4.2%, cf. St. meld. 53/1984-85 p. 9, referring
to Lloyd's register of shipping statistical tables.
3. Seamen onboard ships flying flags of convenience are usually recruited from
countries where wages and standards of living are generally low, and where
there is also substantial unemployment. This is the situation in many developing
countries, e.g. the Philippines. Seamen from these countries are frequently not
organized, and seamens' unions do usually not have any strong position. Also,
shipping company agents may prefer to hire unorganized seamen rather than
organized ones. Further, it is generally difficult for a national seamen's union to
influence, through negotiations, the wages and working conditions of seamen
working on a ship of foreign nationality.
Thus, the interests of seamen from developing countries are usually not
sufficiently taken care of by their own national seamens' unions. Under these
circumstances, the seamen are usually hired on the terms offered by the shipping
companies. The only limit for a shipping company is, that the terms offered are
to be acceptable on the labour market of the country in question — unless other
kinds of regulations apply.
As employees, the seamens' right to social benefits from their employer is,
usually, dependent on the legislation of the country where the ship is registered.
If shipowners may register their ships in a country where the social security system is not as developed as in the traditional shipping countries — or if the social
security system of the country does not extend to seamen of foreign nationality
- the shipping company's expenses connected with social security may thus be
reduced considerably, while the seamens legal security may also be reduced accordingly.
In practice, expenses connected with social security etc. are considerable.
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For Norwegian ships, it seems realistic to assume that these costs amount to
about 30% of the wages as an average. For ships under flags of convenience,
these costs are assumed to be about 5%-10% of wages. Thus, on ships flying
these flags, the shipowners may save in regard to manning expenses. In the first
place as wages are considerably lower. In the second place as social security
costs are considerably lower; and in the third place, even lower because those
expenses are calculated on the basis of lower wages.
4. Working conditions and social security are closely connected, with no clear
distinction between these two terms. The boundary is quite fluid. The West European tradition is to stipulate by legislation that a worker is entitled to certain
benefits in certain events. To ensure the worker's rights, it is often stipulated
that the claim should not be the sole responsibility of the employer; but combined with or replaced with a claim against a public fund or an insurance
company, such insurance may then be compulsory. However, in countries without such legislation, similar rights for workers may be stipulated by contract individual contracts or contracts concluded as a result of collective bargaining.
In certain cases, such contracts may be a necessary addition to legislation, e.g. if
the parties consider the contributions stipulated by legislation as being too low.
A seaman's right to repatriation after a certain period of service may be considered as one of his working conditions, but his right to repatriation when his
employment is terminated because of sickness or injury will usually be considered as a part of his position as regards social security. For the shipping
company it is in both cases a matter of repatriation costs. As there is no clear
definition of the term social security, it is also somewhat difficult to indicate the
exact percentage of such costs in regard to the wages paid, no matter whether
the question concerns traditional shipping or ships under flags of convenience.
In this article, the term 'social security' is used in a broad sense, including e.g. all
repatriation costs.
5. However, from the point of view of labour law, it is unsatisfactory and unfortunate that seamens' working conditions and position in regard to social security should be turned into a competitive advantage for international shipping.
The welfare of workers should not be considered as only a matter of economic
nature, but basically as a question of their social rights as human beings.
In practice, the individual seaman from a far-off country will have but limited possibilities to enforce his rights, if he should be of the opinion that he has
not received what he is entitled to: e.g. if the seaman has been dismissed because
of injury or illness, and claims compensation, sick pay etc. It is costly and timeconsuming to raise and process a claim in a foreign country. This fact may tempt
less scrupulous shipowners to take advantage of the seaman's weak position,
and pay him off as cheaply as possible.
Further, it is generally not considered as a matter for a country to ensure
that the provisions stipulated in legislation or contract are followed by the parties as regards these questions. The question whether a seaman has received
what he is entitled to is in these regards normally considered a dispute of private
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character. The country where the ship is registered will, therefore, normally not
intervene or process the case on behalf of the seaman, nor will the country
where the seaman is domiciled or holds his citizenship.

II
Ships under flags of convenience raise a number of difficult problems. As
already mentioned, it is unsatisfactory that working conditions and social security position should be turned into a competitive advantage for shipping
companies employing these flags. A further consequence is that to-day, the large
number of ships under these flags represents a threat to shipping in traditional
shipping countries, not only for the shipping companies, but also for the seamen
and maritime traditions in these countries. In addition it may be argued that it is
morally and socially unacceptable for seamen onboard ships under flag of convenience to be paid very low wages for the work they perform. On the other
hand, it may also be argued that it is better for seamen from developing countries to have employment on such ships, because the alternative is often unemployment. It may also be argued that the present competition within shipping,
with low rates, necessitates reducing all costs to a minimum, and therefore
makes registration under a flag of convenience necessary, as the alternative may
be no shipping at all.
Also from a legal point of view, such ships raise complicated questions.
One set of questions relates to forum and choice of law — where can a seaman
bring legal action against a shipping company; and will the general doctrine
'flag of the vessel' apply, or may the flag be 'lifted away' ? The most difficult set
of questions relates to actions against these ships, from the international transport workers' union and national unions in a country where the ship arrives for
loading, unloading or repairs. The purpose of such actions may be to organize
the seamen on board, to establish a collective agreement for wages, working
conditions and social security on board, and so on. The question is then,
whether and to what extent such actions are legal. Against this background, it
may be useful to give an outline of how these questions have been handled in
Norwegian shipping.
1. In this field, the standards worked out by the International Transport
Workers Federation are a central document. Legally this document is not an
agreement, because an 'agreement' is not obtained until there are two parties
who have agreed to abide by the terms. The document has been prepared by
1TF, but there is no organization representing shipping companies running
ships under flag of convenience. In practice, the document is usually referred to
as the ITF-agreement or the ITF collective agreement. This standard document
has been worked out in order to deal with the low wages paid on ships under
these flags, and in order to ensure that working conditions and social security of
seamen on these ships are being taken care of satisfactorily. It may be said that
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the standard document is a reaction of the workers on an international basis to
meet the international movement of capital between countries.
The standards for wages are stipulated by ITF on an average of wages in a
number of countries, with wage rates in traditional shipping countries given
more weight than wage rates in developing countries. In addition to the average
wage rates for different categories of seamen, about 20% is added as compensation for lacking/weaker social security.
In addition to wage rates, the ITF standard stipulates regulations that shall
ensure the hours of work, compensation for overtime work, manning regulations, leave with pay (3 days' paid leave for each completed month of service)
sick pay (for a maximum period of 84 days after repatriation), compensation
for loss of life, and for disability, repatriation rights (e.g. repatriation at
company expense after 9 months' continuous service on board), regulations for
food, accommodation, bedding etc., subsistence allowances, compensation for
loss of personal effects, regulations regarding membership fees, representation,
breach of the ITF-agreement, etc.
From a Norwegian point of view, these standards differ in general principles little from those rights that a seaman is entitled to according to Norwegian legislation. It may also be mentioned that all major Norwegian seamens'
unions are members of ITF.
2. Between the Norwegian Shipowners' Association (SAF, now ASO) and the
major Norwegian seamen's union (Norsk SJ0mannsforbund), a collective
agreement was concluded in 1975, in regard to Norwegian shipping under
foreign flags. This agreement is usually referred to as the 'internationalization
agreement' (internasjonaliseringsavtalen).
The basic principles of this agreement are the following: If the ship is registered in a country which has a recognized public shipping administration as well
as bona fide organizations for shipowners and seamen, the wages and social
standards of that country shall apply, § 1. For certain developing countries, the
parties may agree on special terms (training and development of shipping in
such a country) § 2. In other cases, Norwegian wages and social standards shall
apply if the crew consists wholly or partly of Norwegians. Foreign crew shall
have their terms stipulated according to international standards, considering
i.a. the minimum standards of ITF, § 3. As to disputes onboard ships owned by
Norwegians or ships where Norwegian shipping interests have influence, registered in a country without special seamens' regulations or special regulations
regarding collective agreements, it is recommended that these be solved by
Norwegian arbitration. Crew members within categories organized by the
Norwegian Seamen's Union cannot bring any dispute before courts without the
consent of the union, § 7. Membership contributions are paid by the shipping
company directly to the union for all crew members in the mentioned categories, and these contributions may not be deducted from the wages of the crew
members, § 9.
The principle underlying this agreement is, as agreed by both parties, that
it is of importance that wages and working conditions on board ships under
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foreign flags owned by Norwegians, or where Norwegian shipping interests
have influence, should be satisfactory.
3. As regards Norwegian authorities, permission to run ships under foreign flag
is required according to the act on foreign exchange (1950). For such permission a number of conditions may be stipulated. Permissions granted by the
Ministry refer, among other things to the precondition that there for each ship
be concluded an agreement between the Norwegian collective bargaining parties regarding working conditions on board. This is done in consequence of the
discussions in the Norwegian Parliament, where it was unanimously agreed
that the running of Norwegian-owned ships under foreign flags should take
place under adequate social conditions, cf. St.meld. 53/1984-85 p. 40.
4. Against this background we may conclude, that satisfactory working conditions and social security on ships flying flags of convenience are considered
necessary by the workers' unions at the international level, as expressed by the
ITF standard document. Satisfactory conditions are also stipulated by the major
parties in Norwegian shipping, as expressed by the internationalization agreement referring i.a. to the ITF standards; and finally satisfactory conditions are a
clearly expressed view by the Norwegian Parliament and presupposed by the
Ministry when granting permissions under the foreign exchange act. Thus,
there should be no doubt about the general Norwegian view on these question.

Ill
1. As regards forum, the Norwegian Seamen's Act is based on the view that
Norwegian courts have exclusive jurisdiction as regards disputes between seamen and shipping companies concerning labour relationships onboard a ship
registered in Norway (sec. 50). In consequence, a seamen may be discharged
without notice if such a dispute is brought before foreign authorities (sec. 15
litra f). The purpose of these rules is to ensure that Norwegian law is applied to
such disputes - historically these rules were a reaction against the 'Jones Act' of
the USA — but it may further be argued that as a result of such a dispute the ship
may be delayed, or be caused inconvenience as financial guarantees may be established. Similar rules may be found in the seamen's acts of other countries. The
question then arises: if a country of convenience should have such a rule, whether the courts in other countries should declare themselves incompetent and
dismiss the seaman's case. In general, the present writer feels that such cases
should not necessarily be dismissed, since the connection between the ship and
the country of convenience is of a purely formal nature. Beyond the formal registration, neither of the parties — shipping company or seamen — have any connection to that country. It would therefore seem quite unnatural to declare that
all such disputes would have to be processed there. This question does not seem
to have been ruled upon by Norwegian courts; but for chartering relations Sel576
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vig has expressed the view that it would be 'meaningless' to interpret forum
clauses so that an exclusive forum is established.' It may also be mentioned that
the labour court of Hamburg did not consider sec. 50 of the Norwegian Seamen's Act as a decisive hinderance to dealing with a German seaman's claims
against a Norwegian vessel. The court based its decision on the fact that the
choice of forum had not been in writing; and it was not sufficient that the contract between seaman and shipping company presupposed that Norwegian law
should apply. 2 This decision may, however, also be regarded as manifesting the
more general principle of forum non conveniencis — for a seaman it would be
more difficult and costly to bring a case before the courts in the shipping company's homeland than to process the case in his own homeland. Whether the principle of forum non conveniencis should apply in Norwegian law has, so far, not
yet been decided upon by the courts, but quite a number of good reasons favour
such a principle as regards labour relationships. It should be observed, however,
that the Norwegian Supreme court has considered a clause establishing forum
in Texas, USA, as cause to dismiss a case from the Norwegian courts but in that
case both parties were US citizens, and the labour contract was for a limited
duration (18 months), cf. Rt. 1980 p. 887. At any rate, the decision of the labour
court of Hamburg seems to be based on quite good reasons also, because a seaman will have difficulties in getting changes made to a standard contract formula containing a forum clause; it should also be noted that the decision concerned
a shipping company bona fide registered and operated from Norway. It would,
thus, be quite surprising if another conclusion were reached in cases where the
shipping company is merely registered in one country, while in fact operated
from another.
2. According to Norwegian law, a court will be competent to deal with a dispute
between seamen and a shipping company, provided only that a writ be served
on the master of the ship while the ship is in a harbour of the court's jurisdiction,
unless otherwise stipulated by ratified convention with another state, (cf. the act
on legal proceedings (Rl.),sec. 31 last subsection). On the other hand, it is generally assumed that a dispute between a foreign ship and foreign crew cannot be
dealt with by Norwegian courts, (cf. already Cane. Prom. 7.12. 1812 and Supreme Court decisions referred in Rt. 1852 p. 48, Rt. 1873 p. 243 and Rt. 1908
p. 749), unless special circumstances of the individual case should lead to a different conclusion. This distinction is illustrated by a decision of the Norwegian
Supreme Court, where Norwegian courts were considered competent to deal
with the question regarding claims following from a strike on board an English
vessel. The seamen had been hired in Norway, they were Norwegians, their contracts were written in Norwegian, and even the leader of the fishing expedition
was domiciled in Norway, cf. Rt. 1936.900 and ND 1935.33 Bergen city court.
Against this backgound it may be held that the question of whether a court is
l.Selvig's commentary in ND 1980 page XII to a decision of Stockholm's city court, referred
in ND 1980 p. 73.
2. Arbeitsgericht Hamburg, Urteil Dez. 9, 1983 Heimthaler vs. Westfal-Larsen &: Co. A/S.
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competent should, from a Norwegian viewpoint, depend on whether one of the
parties or other circumstances of the case has such connections to the country
where the court has its seat that it would be unreasonable not to advance the
case. Of importance is also Rl. § 31 second subsection, which stipulates that
once a ship has been arrested, the claim may be processed by the court where the
ship was arrested. This rule applies also when a financial guarantee has been
granted for the possible claim. Thus, forum may in fact be established by arresting the ship. To obtain such arrest it is sufficient that the claim be considered
likely by the court, but arrest may also be granted if it would entail risk to delay
the decision.
According to these rules, a seaman of a ship flying a flag of convenience
may have forum established in Norway rather easily, should he maintain that he
has not obtained whatever he claims to be entitled to in regard to his service on
board. There is no exception here for claims regarding his position concerning
social security.

IV
1. In maritime law, it is a general choice of law principle, that internal disputes
on board a ship are to be decided upon according to the law of the flag of the
vessel. The background for this principle is that the shipping company traditionally runs its business from the homeland of the ship, normally also with
crew — or at least officers — domiciled in that country. Under such circumstances
the ship, the shipping company and to a certain extent also the crew members
have rather close connections to the homeland of the ship.
2. As regards ships flying flags of convenience, however, the background for the
choice of law principle is no longer present. In Norway, there is a clear tendency
to 'lift the flag away', and let the real — not the formal — connections to a country
be decisive. The internationalization agreement does, as already mentioned
above under 111.2, stipulate that Norwegian wages and social standards shall
apply where the crew, wholly of partly, consists of Norwegians. The same tendency is also intimated by the Supreme Court in the 'San Dimitris' decision, Rt.
1959 p. 1080, where the court took into consideration that 'all individual wages
were at a level which was not contrary to the Greek national agreement'. In
casu, the ship was registered in Panama, operated from London, but in reality
Greek owned and with a Greek crew. It seems that the court, without reservations, did not take into consideration the wage standards etc. of the country
where the ship was registered, nor those of the country from which the ship was
operated. This remark of the court is in accordance with the general choice of
law principles, as expressed i.a. in the EEC Treaty (1980), especially sec. 6 second subsection, final proviso, stipulating that where the circumstances indicate
that the employment contract is more closely connected with another country,
the law of that country shall apply.
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3. Thus, if the shipping company's country of business is different from the
country where the seamen are domiciled, and if the crew is composed of different nationalities, it should be assumed that the law of the business country of the
shipping company will apply, unless special circumstances of the case should be
evident. Cf. in this regard the Supreme Court decision, Rt. 1936 p. 900, where
the legality of Norwegian seamen's strike on board an English fishing ship was
decided upon according to English, and not Norwegian, law.

V
1. The use of boycott is in Norway regulated by the Boycott Act (1947). As
previously mentioned, boycott against ships flying flags of convenience may be
carried into effect by Norwegian transport workers' and/or seamen's unions
when the ship calls at a Norwegian harbour for loading or unloading, or for
repairs, unless the ship has an ITF agreement.
2. The first question is whether it is a condition for the legality of such an action
that the ship have some further connection to Norway beyond the mere fact of
having come to a Norwegian port. The basic point in this connection is whether
each boycott action is to be evaluated separately, or seen as a part of the general
activities of ITF and taffiliated unions in Norway and other countries.
The best reasons seem to favour the latter point of view. Running ships
under flags of convenience is linked with the wishes and possibilities of international companies and capital to establish their activities where conditions
seem most favourable. The counter-parties to international capital are trade
unions engaged in international relations and international federations of
those, carrying out activities on international level for the benefit of their members, as ITF does for seamen. To evaluate each boycott action separately would
thus be a too narrow platform, as the international aspect and declared policies
— well known in international shipping — would then tend to be left out of the
picture.
This problem was touched upon by the Court of Appeal in the second
'Nawala'case, ND 1981 p. 177. The court remarked that the closer the connections were between ship and Norway, the more reasonable would the seamen's
union's demand for a collective agreement be, e.g. if the ship did regularly call at
Norwegian ports, and especially if the owner interests were Norwegain. However, this remark seems to be an argument in favour of boycott actions in such
cases, but not an argument against the use of boycott actions in other cases. It is
difficult to see why the interests of ITF and its affiliated unions should be more
limited in cases where a ship calls only occasionally. It should also be observed
that the preceeding Supreme Court decision, Rt. 1959 p. 1080, where the 'San
Dimitris' had just one call at a Norwegain port, does not at all mention the
argument that further connections to Norway would be a condition for legal
use of boycott actions.
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3. When Norwegian workers boycott a ship in a Norwegian port, it is obvious
that the boycott is to be evaluated according to Norwegian law. Norwegian
labour law recognizes the use of sympathy strikes, also when such strikes are
used in support of a strike abroad, cf. decisions of the Labour Court ARD 192425 p. 179 and ARD 1956-57 p. 16. As regards the relationship between
Norwegian workers' unions and the employers, use of sympathy strike is thus
not a breach of the collective agreement between them. It might be argued that
when there is no strike on board the ship, sympathy strike cannot be used because there is no strike to support. This view would, however, make it too easy
to avoid actions to establish a collective agreement and to secure the right of the
workers to organize, and has not been accepted by the Labour Court, cf. ARD
1927 p. 71, ARD 1936 p. 36 and ARD 1976 p. 104. It may also be mentioned
that in the 'San Dimitris' case, as well as in the 'Nawala' case, there was no strike
or other open labour conflict on board the ships.
4. Although strikes, including sympathy strikes, are not regulated by the Boycott Act, a reservation must be made for conditional sympathy strikes. When a
workers' union declares that a ship will not be loaded, unloaded, repaired etc.
unless an ITF agreement is concluded for the crew on board, there is no doubt
that such a declaration is legally considered a boycott. The question arises, however, whether such boycott is unjustified, based as it is on a stipulated condition.
5. According to the Boycott Act. sec. 2 litra d, a boycott action will be deemed
unjustified if the boycotted party has not been given notice a reasonable time in
advance, containing sufficient reason for the boycott. The shipping company is
thus entitled to a specific, individual notice, usually in writing or similar, cf. Rt.
1959 p. 1080 ('San Dimitris'). Probably, a conditional notice may be given before the ship's arrival in the port, followed by an unconditional notice after arrival. If that procedure is followed, a shorter time of the individual notice should
be accepted. In the 'San Dimitris' case the court indicated that five days' notice
would have been sufficient. Today, when ships need a much shorter time for
loading and unloading, it must be assumed that a shorter time of notice should
be accepted, e.g. 24 hours.
6. A boycott will also be deemed unjustified if the action has been started or
maintained by untrue or misleading information, or in an unnecessarily provoking or offensive manner. The information in question must, however, originate from the boycotting party. Information brought by mass media themselves may be misleading, but only if such information is highly misleading and
not corrected from other sources - e.g. the boycotted party — may it be assumed
that the boycotting party will have an obligation to correct the information
spread by others.
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VI
A 'classical' labour law problem is the question whether a trade union can demand a collective agreement with an enterprise, where only a minority or perhaps none of the workers are organized. In court practice of the inter-war
period, boycotting for this purpose was accepted in such cases, cf. especially Rt.
1929 p. 353 and Rt. 1934 p. 388. When the Boycott Act was passed, it was
based on the view that such boycotting — conditional sympathy strikes — would
at least be acceptable in situations where the workers were being hindered or
obstructed in their right to organize, but also where the enterprise was being run
with underpaid, unorganized workers. Consequently, boycotting in order to
obtain usual wages and working conditions should be acceptable. The first
Court of Appeal decision regarding 'Nawala' is based on this view, cf. ND 1980
p. 282. The court concluded that boycott against this ship under flag of convenience, in order to establish a collective agreement based on the minimum
standards of ITF, was not contrary to the Boycott Act. The court remarked, i.a.,
that Norwegian shipping companies in principle had accepted the ITF terms as
a standard for such ships with foreign crew, that the working conditions on
board were considerably below this standard, and that the owner interests behind the vessel were Swedish.

VII
1. As already indicated under VI, boycott actions will basically be deemed justified only to the extent that the conditions demanded are usual for the kind of
employment in question. Thus, it seems reasonable to assume that if illegal or
invalid terms are demanded, the boycott action will be considered unjustified.
As the boycott action is to be evaluated according to Norwegian law, it must
probably also be assumed that the legality or validity of the terms demanded
should be considered according to Norwegian law. It is, however, possible that
the terms should also be considered according to the law of the country where
the shipping company runs its business, with the limitation following of the l'ordre public doctrine.
Of specific importance in this connection is the general prohibition in
Norwegian law against unreasonable terms of a contract. This prohibition extends also to collective agreements. If a party should leave it to the discretion of
the other party to stipulate those terms that are later to apply to the concluded
contract, that condition of the contract would be considered unreasonable and
thereby invalid, unless reasonably clear limits as regards alterations are indicated in the contract. On this background it may be observed that the Court of
Appeal — correctly - came to the conclusion that one of the terms of the Special
Agreement (art. 5), establishing the ITF standards as the conditions on board
the ship, was invalid. The term in question would give the Norwegian Seamens'
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Union/ITF the right to change wages and contribution fees by giving the shipowners two months' notice, cf. ND 1981 p. 177.
2. As indicated under VII, boycott in order to obtain a collective agreement will
not be deemed unjustified. The purpose of such an agreement is to stipulate
wages and working conditions for the future, and the collective agreement will
then not interfere with matters already settled. To demand that the collective
agreement shall apply retroactively is, on the other hand, a much more doubtful
matter — especially if the period in question is for a long time backwards. Thus,
it seems to be a correct implementation of the law, that the Court of Appeal
considered a boycott unjustified on the grounds that 'back pay' was demanded
from the time when the seamen were hired on the ship, in casu more than one
half year, ND 1981.177. However, in accordance with general views of labour
law, it may be demanded that the terms of the collective agreement shall apply
from the time that the seamen's unions demanded negotiations with representatives of the shipping company (e.g. shipmaster, agent) or the time when notice
of boycott was received by one of these.
3. Terms stipulating that a certain fee be paid to a welfare fund are probably not
to be considered unreasonable. Such terms do not differ much from similar
funds established for onshore labour relationships in Norway, and such contributions may be agreed upon by collective agreements. It may be agreed that
such contributions be paid by the employer and/or by the workers by deductions from their wages.
4. Contributions to the seamen's unions/ITF (collective agreement fees/affiliation fees) pose a somewhat more difficult question. It could be argued that
such fees have as consequence that the seamen become organized, irrespective
of their personal wishes. The question is, however, even more complex. It is
generally accepted by Norwegian courts that a trade union may charge higher
fees from non-members if these make use of services established by trade
unions, cf. e.g. Rt. 1937 p. 786 and ARD 1949 p. 5 1 . It is also generally accepted that the activities of seamen's unions also benefit unorganized seamen —
not only as regards their wages and working conditions as a consequence of
collective bargaining, but also as regards questions of working environment
and safety on board through representation in work councils, shop stewards
etc. Finally, such fees — which represent the same amount as ordinary membership fees — are for Norwegian ships collectively agreed upon for all categories of
seamen; excepted are only masters of the ships. — On this background, and because the activities of the seamen's unions/ITF are presupposed to be of advantage also for seamen from the 'third world', it should be assumed that a boycott
action will not be considered unjustified on the grounds that such contributions
are demanded.
It is probably not necessary for seamen to have a 'contracting out' possibility, as such a right could easily jeopardize the whole arrangement. Further,
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closed shop clauses are in principle recognized in Norwegian labour law, and
contribution fees are by comparison less extreme than closed shop clauses.
5. In the 'San Dimitris' case, the Supreme Court held that the only purpose of the
boycott action was to force the crew to become members of ITF. This seems to
have been decisive for the opinion of the court, i.e. that the boycott was unjustified.
It seems, however, a doubtful question whether the purpose of the boycott
really was limited to the membership question. Rather, the purpose was to establish a collective agreement, but this purpose was combined with a demand
that the crew become organized. This combination was expressly defined in the
proceedings before the Supreme Court. Such combination is however, in the
writer's opinion an unnecessary complication. The general purpose of boycott
actions against ships under flags of convenience is to equalize differences in
wages and working conditions onboard these ships and ships in traditional
shipping. This purpose may be obtained through a collective agreement on
usual terms in shipping, so a demand for membership of crew members exceeds
the purpose of the boycott. Therefore, the boycott was unjustified according to
the Boycott Act sec. 2 litra c.
6. A consequence of a collective agreement based on ITF standards is that the
contracts of the crew members are altered in their favour, at the shipping
company's expense. Alteration of individual labour contracts through collective bargaining is, however, a procedure recognized in international labour law
as well as in Norwegian law. The mere fact that the contracts of the crew are
revised does therefore not have as consequence that the boycott is to be considered unjustified. This was also the conclusion of the Court of Appeal in the
first 'Nawala' case, ND 1980 p. 282.
A collective agreement based on ITF standards may also interfere with a
previously concluded collective agreement for working conditions onboard. In
that case, the legality of the boycott action should depend on whether the parties to the previous collective agreement have acted in accordance with internationally recognized principles for collective bargaining, and especially
whether the (foreign) seamen's union fulfils the demands stipulated in ILO Convention No. 98, art. 2. This seems also to be the principle laid down in the
Norwegian internationalization agreement - referring to bona fide organizations — but with the additional demand that the country in question have a recognized public shipping administration. The latter demand is a natural consequence of the need to secure acceptable working conditions for seamen. This
question was touched but decided upon by the Court of Appeal cf. ND 1980 p.
282.
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VIII
1. Should a shipping company have concluded a collective agreement with ITF,
and should it be in evidence that the company has not acted in accordance with
the agreement but, e.g. paid the crew wages far below the levels stipulated, the
question arises whether the ship may be boycotted in order to enforce due payment. In such cases, the crew may lay down their work, and in ND 1932.200,
Bergen city court even accepted their claim for wages during the time the work
had been laid down. The seamen may also have the ship arrested. As affiliated
party to the collective agreement, the seamen's union has an obvious and independent interest that the terms of the agreement are followed onboard, and the
crew and shipping company cannot amend the collective agreement without the
consent of the seamen's union. Against this background it should be assumed
that boycott would not be unjustified, as such a boycott would increase the possibilities of the union's right to demand that the agreed terms be followed.
2. Should, on the other hand, the shipping company claim that the terms are
being followed, the union may have the ship arrested and process the case afterwards. Such arrest may certainly be demanded for unpaid contributions from
the shipping company to the union/ITF, such as fees to welfare funds, affiliation
and membership fees, etc. Arrest may, however, also be demanded for claims
arising from the union's claim that the terms of the collective agreement be followed onboard. On the other hand, the general labour law principle is that legal
disputes shall be settled by legal proceedings, and not by force, cf. e.g. ARD
1938 p. 80. This principle is quite unambiguous as regards onshore labour relationships, as the enterprise is usually permanently established in the country.
A ship may, on the other hand, disappear from the country within a very short
time. It may take some time to have a ship arrested, so quite good reasons favour
the view, that a boycott action may be effected even for disputed matters, until
the court has decided upon the demand for arrest, or sufficient financial guarantees are presented by the shipping company; unless the claim of the union
should be obviously untenable.

IX
1. For unjustified boycott the shipping company is entitled to compensation, cf.
the Boycott Act sec. 4. The court shall stipulate the compensation, taking into
consideration not only the financial loss, but also the guilt of the parties. In
special cases of extenuating circumstances, the right to damages may fall away.
In the 'San Dimitris' case (Rt. 1959 p. 1080) as well in the second'Nawala'case
(ND 1981 p. 177), the court did not reduce the compensation, but granted compensation for the whole financial loss. In the latter case, no reduction was made,
because the seamen's union had not claimed any reduction. However, the court
should in the writer's opinion, have evaluated this question ex officio. Generally
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in labour law, it is an argument in favour of reduced liability if one of the parties
has behaved provocatively, has not tried to avoid the conflict through negotiations etc., cf. e.g. ARD 1972 p. 52. Such circumstances should also be taken
into consideration as regards boycott actions.
2. It is possible that also the charterers may claim compensation for loss caused
by unjustified boycott, cf. Rt. 1930 p. 712 where such compensation was
granted. The ship was boycotted during the process of unloading, which entailed extra expenses (use of barges). For such expenses there is a close connection between the boycott action and the loss sustained. Should the connection
between action and loss be looser - e.g. delayed production - compensation will
probably not be granted.
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Beleidsproduktie in de sociale
zekerheid
Een analyse van de beleidsvorming op het
terrein van de sociale zekerheid alsmede
enkele voorstellen inzake het
verbeteren van het hetreffende
beleidsproduktie-proces

JO RlEKEN*

1

Vraagstelling

Vanaf het einde van de zestiger jaren tot heden is er op het beleidsterrein van de
sociale zekerheid, met wisselende intensiteit geprobeerd het stelsel van sociale
zekerheid, in zijn geheel of op onderdelen ervan, te veranderen. Afgezien van de
soms diep ingrijpende nominale aanpassingen in bijvoorbeeld het financieringsen prestatiestelsel is een meer integrate en structurele herziening van het sociale
zekerheidsstelsel tot op heden niet doorgevoerd. De afgelopen jaren zijn er twee
zogenaamdc stelselherzieningsplannen ontwikkeld. Een door het Kabinet Lubbers en een door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Beide
plannen concentreren zich op een van de vier stelselonderdelen, te weten het
prestatiestelsel. Van een integrale stelselherziening is dan ook geen sprake. Een
ander gemeenschappelijk kenmerk van beide plannen is dat er een lawine van
kritiek over is gerold. Een kritiek die zodanig is dat het plan 'Waarborgen voor
Zekerheid' van de WRR bedolven is en dat het nog maar zeer de vraag is of de
Tweede Kamer de 'stelselherzieningsplannen' van het Kabinet Lubbers nog
voor de verkiezingen van 21 mei 1986 zal behandelen. In deze bijdrage staat niet
de 'juistheid' van de stelselherzieningsplannen en de kritiek daarop centraal. Er
wordt vanuit een organisatie- en bestuurskundige invalshoek gekeken naar het
* IVA, Tilburg.
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beleidsproces inzake de sociale zekerheid1, vanaf het einde van de zestiger jaren
tot heden.
Hoe komt het dat, terwijl de 'omgeving' van de sociale zekerheid in snel
tempo verandert, het sociaal zekerheidsbeleid een grote mate van inertie bezit.
Anders gezegd, hoe komt het dat terwijl er structurele veranderingen in de technologische, de economische, de politieke en de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden, het stelsel van sociale zekerheid nauwelijks veranderbaar is gebleken?
Komt dat omdat het stelsel zo goed in elkaar zit dat het bestand is tegen de
veranderingen op de genoemde gebieden? Zijn de voorgestelde veranderingen
geen verbeteringen, of anders gezegd geen antwoorden op de gestelde problemen? Is er sprake van een machtsstructuur die zodanig gericht is op het veilig
stellen van bepaalde belangen dat daardoor sommige voorstellen a priori kansloos zijn? Is de politiek voldoende doordrongen van de noodzaak het stelsel van
sociale zekerheid in structurele zin te wijzigen en zo ja, durft men dergelijke
wijzigingen, waarvan de juistheid op lange termijn pas kan blijken, op korte
termijn aan? Is de sociale zekerheid maakbaar volgens een vooropgezet masterplan of is de sociale zekerheid op enige moment het resultaat van een veelheid
van krachten en omstandigheden?
Deze vragen brengen ons op de structuur en de vorm van het beleidsproces.
Het contingentie-denken, dat in de organisatiesociologie in de zestiger jaren werd ontwikkeld 2 , is in dit verband van belang. Deze wijze van organisatieontwerp gaat ervan uit dat er niet een beste organisatiestructuur is. Afhankelijk
van een groot aantal omgevingsfactoren (aard van de markten, politiek en economisch klimaat) en organisatiefactoren (gehanteerde technologie, grootte,
leeftijd) kiest de organisatie een besluitvormingsstructuur die tot de beste prestatie zal leiden. Verandert de omgeving van de organisatie, dan kan dat niet
zonder betekenis blijven voor de besluitvormingsstructuur van de organisatie.
Later is erop gewezen dat 'de omgeving' niet alleen 'de organisatie' determineert
maar dat omgekeerd de 'powerholders' in een organisatie de omgeving zodanig
beinvloeden dat deze 'gunstig' wordt voor de organisatie. 3 Het gaat hierbij niet
om de vraag of bovenstaande het algemeen aanvaarde organisatiesociologisch
paradigma is. Van veel groter belang is de vraag of en in welke mate deze manier
van denken gehanteerd werd bij het ontwerpen van het sociaal zekerheidsbeleid. Meer in zijn algemeenheid wordt onderzocht welke organisatie- c.q. beleidsmodellen in het sociaal zekerheidsbeleid van het einde van de zestiger jaren
werden gebruikt. Deze organisatie- en beleidskundigeanalyse vindt plaats tegen
de achtergrond van het beantwoorden van de ultime vraagstelling van deze bijdrage, te weten: hoe is de onveranderbaarheid van het sociaal zekerheidsbeleid

1. Sociale Zekerheid wordt in enge zin opgevat. Dat wil zeggen dat vooral de loondervingsregelingen als daar zijn de WW, WWV, ZW, WAO/AAW, RWW, centraal zullen staan.
2. Zie in dit verband Rieken, J. en J. Baayens, Effectiviteit en Bestuur van Organisaties, Vuga,
Den Haag, 1981.
3. Rieken en Baayens, o.c, 1982 (pag. 36 en 37).
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te verklaren en zijn er aanzetten mogelijk voor een meer doeltreffende beleidsbenadering.

2

Stagnerende beleidsprocessen in een arena van belangen
en in complexe structuren

Eenvoudigheidshalve kan het beleid uiteengelegd worden in drie hoofdfasen, te
weten: de beleidsvoorbereiding, de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid. Wij zullen dit de beleidsproduktie noemen. De beleidsproduktie wordt niet
door een actor of organisatie verricht, integendeel. Op het gebied van de sociale
zekerheid is er een complexe besluitvormings- en produktiestructuur ontstaan,
waarin veel organisaties een rol spelen. De volgende organisatie-clusters kunnen worden onderscheiden: politieke organisaties, belangenorganisaties, uitvoeringsorganisaties, adviesorganisaties, controle-, toezichts- en beroepsorganisaties en kennisorganisaties. 4
Elk van deze clusters bestaat uit een aantal organisaties die in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk zijn. Elke organisatie heeft een of meerdere
taken, heeft een eigen ontstaansgeschiedenis en organisadestructuur, heeft een
eigen netwerk van relaties met andere organisaties opgebouwd en streeft in
meer of mindere mate naar het behouden c.q. uitbreiden van het eigen domein
(taken, middelen, bevoegdheden, autonomic, macht en prestige). Tussen de
clusters van organisaties bestaan er in de verschillende stadia van de beleidsproduktie eveneens veelzijdige en complexe relatiepatronen.
Het beleid in de sociale zekerheid zal derhalve zowel rekening moeten houden met de historisch gegroeide organisatiestructuren alsmede met de huidige
en toekomstige belangen van de vele organisaties.
In de bestuurskundige 5 en de organisatiekundige analyses6 wordt meer be4. Per cluster kunnen de volgende actoren worden omschreven:
Politick: Regering, Minister, Parlement, Politieke Partijen, Burgemeester en Wethouders, Gemeenteraad.
Uelangenorganisaties: Werknemersorganisaties (o.a. ENV, CNV), Werkgeversorganisaties (o.a.
VNO, NCW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging van Directeuren van
Sociale Arbeid (DIVOSA), Werklozenorganisaties (WAO-groepen, bijstandsgroepen).
Vitvoeringsorganisaties: Bedrijfsverenigingen, Gcmeenschappelijk Administratiekantoor, Gemeenschappelijk Medische Dienst, Gemeenten, Gemeentelijke Sociale Diensten, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening, Gewestelijk Arbeidsbureau.
Controle, Toezicht en Beroepsorganisaties: Sociale Verzekerings Raad (SVR), Centrale Raad van
Beroep, Raden van Beroep, Konsulcntschappen Sociale Zekerheid.
Kenniscentra: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), Sociaal Cultured Planbureau (SCP), Centraal Planbureau, Universiteiten, Advies en Onderzoeksbureaus.
Adviesorganisaties: Sociaal Economische Raad (SER), Emancipatie Raad (ER), SVR, VNG,
Stichting van de Arbeid.
5. Zie in dit verband: Rieken, J., Bestuur en Organisatie in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening (diss.). Kluwer, Deventer, 1985. Deel IE
Zie ook: Jenkins, W.I., Policy analysis. A political and organisational perspective. Martin Robertson, London, 1978.
6. Zie in dit verband de overzichtstudies van C. Lammers, Organisaties Vergelijkenderwijs.
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lang gehecht aan de functie van structuren en systemen dan aan de rol van actoren. De benaderingswijze van de Commissie Hoofdstructuur Rijksdienst vormt
een voorbeeld van deze benaderingswijze bij het onderzoeken van de vraag hoe
het komt dat het sturend vermogen van de overheid niet (meer) past bij de maatschappelijke sturingsbehoefte.7 Naast waardering is er kritiek geuit op de aanpak van de CHR. Vooral het feit dat de CHR een eenzijdige benadering heeft
gekozen werd benadrukt. Dit kwam onder meer tot uitdrukking door te verwijzen naar het feit dat het beleid in de praktijk vorm krijgt in een netwerk van
interacterende actoren. Het rationeel-omvattende beleidsmodel dat door de
CHR werd gehanteerd gaat hier in te sterke mate aan voorbij. 8 Inmiddels kan de
vraag worden gesteld wat dit alles te maken heeft met het beantwoorden van de
centrale vraagstelling van deze bijdrage. In deze bijdrage wordt de verklaring
voor de gebleken onveranderbaarheid van de sociale zekerheid 9 gezocht in het
ontbreken van een 'scientific policymaking approach' 10 in het sociaal zekerheidsbeleid. Recentelijk heeft de ook Regeringscommissaris Reorganisatie
Rijksdienst in algemene zin op dit vraagstuk gewezen toen hij stelde: 'Bij veranderingen wordt te vaak uitgegaan van een rationed beleidsmodel (eerst diagnose dan therapie; van de top van de organisatie naar beneden; van algemene
richtlijnen naar specifieke besluitvorming). Een dergelijk model is in de overheidsorganisatie echter maar zeer gedeeltelijk bruikbaar'. 11 De Regeringscommissaris stelt voor dat 'analyses en opiossingen al werkende worden ontwikkeld. Die analyses en opiossingen moeten gericht worden op die punten, waar
het eigenlijk werk van de organisatie plaatsvindt: de uitvoering van het beleid'. 12 Zonder zijn keuze te onderbouwen en te expliciteren kiest de Regeringscommissaris hiermee voor een bepaald beleidsmodel. De vraag is dan welk beleidsmodel staat hem voor ogen en uit welke beleidsmodellen die er in de afgelopen decennia in de bestuurs- en beleidswetenschap zijn ontwikkeld heeft hij op
welke gronden een keuze gemaakt.

3

Beleidsmodellen in het sociaal zekerheidsbeleid in het
perspectief van organisatiebenaderingen

Allereerst worden de hoofdbenaderingen van organisatiesociologische analyse
besproken. Vervolgens worden de belangrijkste normatief-analytische beleids7. Dc benaderingswijze van de CHR werd hoofdzakelijk bepaald door: Kaston, A.D., A systems analysis of political life. John Wiley Inc., 1965. (Vooral Part one; the mode of analysis, pag.
3-33). Zie de rapporten nummer 1 t/m 3 en het in 1981 verschenen eindadvies van de CHR.
8. Rieken, J., o.c, 1985 (pag. 114).
9. Uiteraard, maar dat is evident, kan daarmee de onveranderbaarheid van de sociale zekerheid
niet volledig worden verklaard.
10. Naar analogie van 'scientific management' zoals ontwikkeld door F.W. Taylor. Zie in dit
verband Rieken, J. en J. Baayens, o.a. 1982. I.h.b. hoofdstuk 1, 8 en 9.
ll.Berichten Regeringscommissaris Reorganisatie Rijksdienst (BRRR) Den Haag en de buitenwereld. Den Haag, 1986. In het bijzonder: 'Nieuw elan of nieuwe illusie' (citaat pag. 17).
12. BRRR, o.c, 1986 (pag. 17). Zie ook pag. 9 en 10.
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modellen 13 beknopt beschreven en in verband gebracht met de organisatiesociologische benaderingswijzen. Hierbij wordt tevens aandacht besteed aan de
beleidsmodellen zoals deze zich expliciet of impliciet voor hebben gedaan in het
sociaal zekerheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar.

3.1

Organisatiebenaderingen;

een indeling

Bij het ordenen van de hoofdbenaderingen in de organisatiesociologie worden
de overzichtsstudies van Burrell en Morgan 14 , Astley en Van de Ven15 en Lammers 16 als uitgangspunt genomen.
Lammers komt na een grondige bestudering van de organisatiesociologie
tot de conclusie dat er in feite sprake is van twee hoofdmodellen van organisatiesociologische analyse, te weten: het systeemmodel en het partijenmodel.17 In
het systeemmodel wordt de nadruk gelegd op de organisatie als een stabiele entiteit, als een sociaal-cultureel systeem. In het partijenmodel wordt de organisatie voorgesteld als een labiele arena van partijen die elk hun eigen doelen en
belangen najagen.
Burrell en Morgan alsmede Astley en Van de Ven geven elk een meer algemene classificatie van hoofdbenaderingen van organisatie-sociologische analyse dan Lammers' wel erg specifieke indeling.
Burrell en Morgan onderscheiden ten behoeve van deze classificatie de 'the
nature of science' (subjective versus objective) en 'the nature of society' (regulation versus change) als analytische dimensies. De eerstgenoemde dimensie is
voor een organisatiesociologische classificatie van beleidsmodellen niet van belang. Immers de beleidsmodellen zijn overwegend normatief-analytisch (subjec13. In de beleidswetenschappen bestaat een sterke voorkeur voor de zogenaamde normatief
analytische modellen.
Zie in dit verband:
Mayntz, R., Conceptual Model of organizational decision-making and their application to the
policy process. In: European Contributions to Organization Theory. J. Hofstede and M. Kassem. Amsterdam, 1976 (pag. 114-125).
Mayntz, R. and F. Scharpf, Policy-making in the German Federal Bureaucracy, Amsterdam,
1975. Dror, J., Public Policymaking Reexamined. Chandler, USA, 1968.
De empirisch-wetenschappelijke modellen vinden nauwelijks enige toepassing in de beleidswetenschappen.
Zie in dit verband onder andere:
Hempel, C.G.,Deductive-Nomological vs. Statistical Explanation. In: C.G. Hempel, Aspects of
Scientific Explanation and Other F.ssays, New York, 1965.
C.G. Hempel, The function of general laws in history, in: Journal of Philosophy, 1942, vo. 39.
Popper, K.R., Logik der Forschung, Tubingen, 1969.
Popper, K.R., Conjectures and reputations: The growth of Scientific kwowledge, London,
1963.
14. Burrell, G. and P. Morgan, Sociological paradigms and organisational analysis, London,
1982.
15. Astley, W.G. and A.H. van der Ven, Central perspectives and debates in organisation theory. In: ASQ, 28, 1983 (pag. 245-273).
16. Lammers, C , Organisaties Vergelijkenderwijs. Utrecht, 1983.
17. Lammers, o.c. 1983 (pag. 371).
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tive dimension) en niet empirisch-wetenschappelijk (objective dimension) van
aard (zie ook voetnoot 13). Astley en Van de Ven onderscheiden 'the level of
organizational analysis' (organisatie versus populatie van organisaties) en 'the
human nature' (deterministic versus voluntaristic) als analytische dimensies
voor hun indeling van de hoofdbenaderingen in de organisatie-sociologie. De
eerst genoemde dimensie van Astley en Van de Ven is wel praktisch maar niet
erg principieel. Beide auteurs onderkennen dat. 18 Aldus blijven er voor het in
organisatie-sociologische zin classificeren van de beleidsmodellen twee analytische dimensies over.
In de voluntaristische visie op organisaties geldt als uitgangspunt dat actoren (individuen, afdelingen, organisaties) autonoom en vrij kunnen handelen.
In de deterministische visie geldt als uitgangspunt dat het handelen van actoren
wordt bepaald door externe factoren en interne structuren van organisaties.
In 'the nature of society' dimensie wordt een onderscheid gemaakt tussen
de sociologische analyse van veranderingen enerzijds, en de beheersing en controle van de samenleving anderzijds. In de laatste benadering wordt de nadruk
gelegd op analyse van de status quo, sociale integratie en beheersing van instituties. In de eerstgenoemde benadering vindt de analyse plaats vanuit het benadrukken van de betekenis van conflict, tegenstellingen, belangen, macht, dominantie en emancipatie.
Aldus ontstaan vier ideaaltypen van organisatiesociologische benaderingen (Zie schema 1): de strategie-actor benadering (Q,), de strategie-systeem benadering (Q>), de systeem-structuur benadering (Q,) en de structuur-actor benadering (Q 4 ). 19

18. Astley en Van de Ven, o.c, 1983 (p. 249).
1 9 . - Q,: de strategie-actor-benadering. Actoren zijn gericht op het (radicaal) veranderen van
de samenleving. Er bestaat geen aandacht voor bestaande historisch gegroeide, maatschappelijke structuren. Actie-groepen vormen voorbeelden van actoren die een dergelijk organisatievisie hanteren.
- Q 2 : de strategie-systeem-benadering. Actoren zijn gericht op het veranderen van de samenleving. Er bestaat nadrukkelijk aandacht voor de bestaande historisch gegroeide maatschappelijk structuren. Geinstitutionaliseerde belangengroepen vormen voorbeelden van actoren die een dergelijk organisatie-visie hanteren.
- Qj: de systeem-structuur-benadering. Het bureaucratiemodel is een voorbeeld van een
dergelijke benadering. Rollen en regels hebben actoren vervangen. De omgevingskenmerken
zijn bepalend voor de interne organisatiestructuren (contingentiedenken).
- Q<: de structuur-actor-benadering. Organisaties, opgevat als entiteiten zijn gericht op het
beheersen van structuren in de samenleving. Omgevingscondities zijn door organisaties te
beinvloeden.
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3.2

Beleidsmodellen in bet sociaal zekerheidsbeleid

In de bestuurs- en beleidswetenschappen kunnen een zestal hoofdmodellen van
beleid worden onderscheiden.20
In het rationeel-omvattend model 21 van beleid wordt de nadruk gelegd op
een door de politiek gegeven set beleidsdoelen. Met behulp van wetenschappelijke analyse, die de pretentie van volledigheid en omvattendheid heeft, worden
alternatieve oplossingen (beleidsmiddelen en -instrumenten) aangedragen om
de doelen te realiseren. Er wordt een strikte scheiding aangebracht tussen sturen
(top) en uitvoeren (basis). De gekozen oplossing wordt op grote schaal ingevoerd (opgelegd). Het rationed omvattend beleidsmodel is gericht op het structured veranderen van de bestaande situatie in het beleid (samenleving). De status quo, dat wil zeggen de bestaande machtsverhoudingen, wordt hierbij niet als
uitgangspunt genomen. Dit model vertrekt vanuit een deterministisch organisatie perspectief. Gesteld kan worden dat aan het rationeel-omvattend beleidsmodel een 'strategie-systeem-benadering' (Q2) van organisaties ten grondslag ligt.
Het sociaal zekerheidsbeleid in de jaren 1968-1976 droeg kenmerken van
het rationeel-omvattend beleidsmodel. De centrale overheid maar ook de werkgevers- en werknemerscentrales (bijeen in SER-verband) dachten met behulp
van grootschalig opgezette (wetenschappelijke) analyses een geheel nieuw stelsel van sociale zekerheid (prestatie, financiering, uitvoeringen toezicht) te kunnen ontwerpen en te implementeren. Het deterministische organisatieperspectief domineerde in sterke mate. Enkele powerholders dachten dat het mogelijk
was een nieuw stelsel te ontwerpen en op te leggen. Pas toen bleek dat in de
analyses de bestaande machtsverhoudingen in de sociale zekerheid niet als uitgangspunt werden genomen gingen de sociale partners steigeren. 22 Het vertragen van de beleidsproduktie was vervolgens het devies.
Het incrementele model 23 is evenals het communicatieve model 24 ontstaan
als reactie (anti-these) op het rationeel-omvattend beleidsmodel. Met name
wordt gewezen op het gegeven dat doelen niet stabiel zijn, dat er in de praktijk
geen sprake is van een strikte scheiding tussen doelen (sturen) en middelen (uitvoeren) en dat de informatie, waarop de beleidsvoorstellen zijn gebaseerd, altijd
beperkt en onvolledig is. Het incrementele model legt de nadruk op het stapvoor-stap-karakter van veranderingen. Deze kleine stappen vinden echter
plaats binnen de bestaande machtsverhoudingen. Het beheersen van de bestaande maatschappelijke structuren geldt als uitgangspunt.
In het incrementele beleidsdenken wordt ervan uitgegaan dat beleid plaats20. Rieken, o.c, 1985, hoofdstuk 4.
21. Zie in dit verband: l.indblom, C.K., The science of 'Muddling Through'. In Public Administration Review, vol. XIX, Spring 1959 (pag. 79-88).
22. Rapport betreffende alternatieven in de uirvoering van de sociale verzekering. SER, Den
Haag 1972. Dit rapport is opgesteld door twee adviesbureau's.
23. Zie in dit verband: Van Gunsteren, R., The Quest for Control. A critique of the rationalcentral-rule-approach in public affairs. Wiley c\; Sons, London, 1976 (pag. 1-47).
24. De adviesbureaus kregen een geclausuleerde vervolgopdracht; de bestaande machtsverhoudingen diende in een nieuw te ontwerpen organisatiemodel uitgangspunt te zijn.
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vindt in een pluriforme situatie, waarin actoren strijden om invloed, macht en
gelijk. Het structuur-actor model van organisaties ligt eraan ten grondslag
(Q4).
Het sociale zekerheidsbeleid in de jaren 1976-1980 droeg kenmerken van
het incremented beleidsmodel maar bevatte ook nog duidelijke sporen van het
rationeel-omvattend beleidsdenken. Enkele actoren op topniveau probeerden
een deel, te weten de uitvoering- en toezichtorganisatie, van het sociale zekerheidsstelsel te verbeteren. Nu echter, zeker voor wat betreft de sociale partners,
binnen de bestaande machtsverhoudingen. De overheid (Commissie Lamers)
nam bij het ontwerpen van een nieuw organisatiemodel de bestaande machtsverhoudingen niet als uitgangspunt. Gemeenschappelijk in beide aanpakken
was echter de visie dat een nieuw organisatiemodel als een blauwdruk ontworpen en op grote schaal ingevoerd zou kunnen worden. Tegen het einde van de
zeventiger jaren zag men op centraal niveau in dat een dergelijke beleidsaanpak
niet tot de noodzakelijk geachte veranderingen zou leiden.
In het communicatieve model wordt het beleid vooral als een 'bewustwordingsproces' gezien. Het is alles en vooral een zaak met behulp waarvan en
waarbinnen bestuurders, organisaties en burgers tot een redelijke discussie en
een gezamenlijke wilsvorming over een gemeenschappelijke toekomst kunnen
komen. Daartoe moeten nieuwe communicatiestructuren worden ontworpen.
Beleid vindt van onderop plaats. Het model is zowel theoretisch als praktisch
weinig uitgewerkt. Wij noemen het desondanks toch omdat de organisatiebenadering zo duidelijk anders is als bij de overige beleidsmodellen. Aan het communicatief beleidsmodel ligt een 'strategie-actor-benadering' van organisaties en
grondslag (Ql). Immers het model vertrekt vanuit een voluntaristische visie op
organisaties en het benadrukt het (radicaal) veranderen van de bestaande samenlevingsstructuren. Het participatiegedrag van de burger in maatschappelijke processen wordt hoog aangeslagen. Als belangrijk kritiekpunt geldt wel dat
het communicatieve beleidsmodel veronderstelt (participatie) wat het wil bewerkstelligen (bewuste deelname van de burger aan het beleidsvoeringsproces).
Ook het feit dat dit model voorbij gaat aan de beleidsbestendigende krachten
van bestaande (machts)structuren past in de kritiek die op het model uitgebracht kan worden.
Het sociale zekerheidsbeleid in de jaren 1980-heden, in het bijzonder het
beleid ten aanzien van het verbeteren van een uitvoeringsorganisatie aan de top
en aan de basis (RCC-experiment), droeg kenmerken van zowel het incrementele als het communicatieve beleidsmodel. Op basis van vrijwilligheid en met behoud van de bevoegdhedcn en autonomic werd door centrale en regionale organisaties getracht respectievelijk problemen in het uitvoeringsbeleid op centraal
niveau (Overlegorgaan Werkloosheids- en Arbeidsvoorziening) en de uitvoering (Regionale Coordinatie Commissies) op te lossen. Deze doelstelling bleek
grotendeels onhaalbaar. Niet in de laatste plaats vormen de bestaande machtsstructuren een belemmering om te komen tot een meer adequate coordinatie
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van de uitvoering en het uitvoeringsbeleid aan respectievelijk de basis en de top
van de sociale zekerheidsorganisatie.25
Het mixed scanning model 26 is vooral te zien als een synthese van het rationeel-omvattend en het incrementele beleidsmodel. Voor het bepalen van een
nieuwe beleidsinrichting of -koers wordt het rationeel-omvattend model geschikt geacht en voor de concrete uitwerking ervan zou het incrementele model
beter voldoen. Het dialoogmodel 27 is vooral te zien als een synthese tussen het
rationeel omvattend en het communicatieve model. Het dialoogmodel benadrukt in sterke mate het iteratieve karakter van het beleid; er vindt een pendel
(communicatie) plaats tussen 'top' en 'basis'. 'De top' geeft de richting aan en
'de basis' vult deze in, afhankelijk van de daar gepercipieerde problemen, de
mogelijke oplossingen en de situationele beperkingen. Deze beide beleidsmodellen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat de 'beleidstop' vooral een
kader- en koersontwikkelingsfunctie heeft. De 'beleidsbasis' voert het beleid uit
waarbij geldt dat er een zodanige 'beleidsruimte' bestaat dat hierbij rekening
gehouden kan worden met specifieke lokalen en regionale wensen en omstandigheden. Het mixed scanning model hanteert een overwegend deterministische
organisatievisie terwijl het dialoogmodel een voluntaristisch visie als uitgangspunt heeft genomen. Beide modellen leggen echter meer de nadruk op het beheersen van de bestaande maatschappelijke structuren dan dat ze het veranderen ervan als uitgangspunt hebben genomen. Zie schema 1 voor de organisatiesociologische classificatie.
In het sociale zekerheidsbeleid van de afgelopen jaren zijn noch de kenmerken van het mixed scanning model noch van het dialoogmodel herkenbaar aanwezig.
Nog steeds geldt dat de 'beleidstop' het bestaande beleid alsmede het ontwikkelen van een nieuw beleid als een exclusieve aangelegenheid beschouwd
voor de actoren op het centrale niveau. Dit geldt voor alle fasen van het beleidsproces.
Het optimale beleidsmodel28 ziet het beleid vooral als een dynamische en
25. Zie in dit verband:
Rieken, J. Bcsturen en vernieuwen van de sociale zekerheid. In: Bestuur, maandblad voor
overheidskunde. Jaargang 5, nr. 1, januari 1986 (pag. 2-9).
Rieken, J., Het probleemoplossend vermogen van regionale netwerkorganisaties. In: SMA,
december 1985, nr. 12 (pag. 814-822).
Rieken, J., Beheersen van beleid in actie. In: SMA, januari 1986, nr. 1 (pag. 9-23).
26. Zie in dit verband: Etzioni, A., A 'third' approach to decision-making. In: Public Administration Review. December 1967 (pag. 385-392).
27. Zie in dit verband: Mayntz, R., Conceptual models of organizational decision-making and
their application to the policy process. In: Hofstede, G. en M.S. Kassem. European Contribution to organization theory. Amsterdam, 1976 (pag. 114-124) en;
Mayntz, R. en F.W. Scharpf, Policy-making in the German Federal Bureaucracy, Amsterdam,
1975.
28. Zie in dit verband: Dror, J., Public policy-making reexamined. Chandler Publishing Company, USA, 1968. In het bijzonder deel IV en V.
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cyclisch proces, bestaande uit vier hoofdstadia, te weten: de vorming van het
algemene beleid, de concrete beleidsvorming, de uitvoering ervan en de terugkoppeling. In het optimaal beleidsmodel wordt het proceskarakter van beleid
sterk benadrukt. Het optimaal beleidsmodel vertrekt vanuit een deterministische organisatievisie. Dit model is, evenals het dialoogmodel, in zekere zin gericht op het ontwerpen (via meta-policy-making) van nieuwe, niet aan de bestaande machtsverhoudingen ontleende, maatschappelijke structuren. Het dialoogmodel vertrekt echter vanuit een actor-organisatieperspectief terwijl het
optimaal beleidsmodel (Q3) een systeembenadering van organisaties benadrukt.
In het sociale zekerheidsbeleid van de afgelopen jaren waren nauwelijks
kenmerken van het optimaal beleidsmodel aanwezig. Daarvoor ontbrak het in
het beleid aan een fase van het systematisch ontwikkelen van een nieuwe beleidskoers (in de zin van Bismarck, 1850 en Beveridge, 1945) waarbinnen de
nieuwe stelselkenmerken (prestatie, financiering, uitvoering en toezicht) worden ontwikkeld.

4

Enkele conclusies

— Er kan gesteld worden dat van een min of meer consistente en modelmatige beleidsbenadering in het sociaal zekerheidsbeleid nauwelijks sprake is
geweest. Eerder geldt van 'van-de-hak-op-de-tak-aanpak'. Steeds weer wordt
vooral onder druk van de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties de
aandacht verlegd. Aanvankelijk stond het ontwerpen van een geheel nieuw
stelsel centraal, vervolgens concentreerde de aandacht zich op de uitvoeringsen toezichtsorganisaties en momenteel staat het doorvoeren van een nieuwe
uitkeringsystematiek centraal. In de genoemde periode werd dan eens de nadruk gelegd op het veranderen van afzonderlijke wetten (ziektewet) dan weer
stonden forse nominale bezuinigingen centraal. Van een zekere mate van
'scientific policymaking' is geen sprake in het sociaal zekerheidsbeleid van de
afgelopen 15 jaar.
— Structurele veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid vinden niet
of slechts zeer moeizaam plaats.
— Samenhangende beleidsanalyses en -voorstellen op het gebied van de sociale zekerheid zijn schaars. Het risico is dan ook groot dat 'de nieuwe sociale
zekerheid' evenals de huidige, het door Veldkamp gebezigde predikaat van
'een aaneen geregen lappendeken' opgeplakt zal krijgen. In het sociaal zekerheidsbeleid ontbreekt een samenhangende beleidsconccptie met betrekking
tot de vier stelselonderdelen, zijnde de uitkeringen, de financiering, de uitvoering en het toezicht.
— De belangentegenstellingen in de sociale zekerheid zijn zeer groot. Deels
valt dit te verklaren uit verschillen in probleem- en oplossingspercepties,
deels komen deze tegenstellingen voort uit het angstvallig beschermen van
historisch verworven machtsposities.
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— Het zijn vooral de gemstitutionaliseerde belangenorganisaties, als de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties die het beleid bei'nvloeden. Opkomende en niet-gei'nstitutionaliseerde belangengroepen (als werklozen, arbeidsongeschikten en bijstandsgroepen) en ook de burgers in het algemeen
worden niet of nauwelijks betrokken bij het vormgeven aan een nieuw sociaal zekerheidsstelsel. Sociale zekerheid dreigt hierdoor in toenemende mate
een 'elitezaak' te worden. In dit verband wordt wel gesproken over de '200
van Mertens van de sociale zekerheid'.
— De politieke partijen hebben tot nu toe te veel gefungeerd als 'doorgeefluik' van vooral de sterkste belangengroepen. Ze hebben verzuimd op grond
van hun ideologische uitgangspunten enerzijds en gegeven economische,
technologische en maatschappelijke veranderingen anderzijds, een eigen samenhangend beeld te vormen over de toekomst van de sociale zekerheid.
— Tenslotte, ook indien de aangekondigde 'stelselherziening sociale zekerheid' alsnog door zou gaan, blijft het vraagstuk van de samenhangendheid,
doelmatigheid en doorzichtigheid in de sociale zekerheid levensgroot aanwezig.
De produktie van sociaal zekerheidsbeleid wordt bepaald door bestaande
machtsstructuren en politieke- en maatschappelijke verhoudingen. De historie
van onze huidige sociale zekerheid heeft dat laten zien. 29 Maar mede door het
ontbreken van een doordacht beleidsmodel kon de huidige zeer complexe beleidsproduktie in de sociale zekerheid speelbal worden van organisaties, of coalities van organisaties, die hun domein als gevolg van de voorgestelde plannen
zagen aangetast. Zo werd een nieuw beheersorgaan door het georganiseerde
bedrijfsleven verworpen, omdat een professioneel bestuur ervan niet in hun belang is. Autonomic regionale uitvoeringsorganen passen niet in de winkel van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het twee-trajecten-systeem legde
te veel de nadruk op sociale zekerheid als basisvoorziening. In een dergelijke
systematiek is een veel geringere rol weggelegd voor het georganiseerde bedrijfsleven. Die waren daar dus tegen.
De door velen noodzakelijk geachte vernieuwing van het beleid kan hierdoor niet tot ontwikkeling komen.

5

Een nieuwe koers in de sociale zekerheid

5.1

De beleidsmodellen, enkele revisies

Het mixed scanning model, het dialoog model en het optimaal beleidsmodel
zijn beleidsmodellen die ontwikkeld zijn als een critische reactie op vooral het
29. Zie in dit verband:
Rieken, J., o.c. 1985 (deel I).
Alber, J., Vom Armenhaus /.urn Wohlfahrtsstaat. Analysen zur Entwicklungder Sozialversicherung in Westeuropa. Campus-Verlag, Frankfurt, 1982.
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rationeel-omvattend en het incrementeel beleidsmodel. De drie eerst genoemde
modellen hebben gemeen dat ze het ontwerpen van een beleidskoers of beleidsrichting centraal stellen. Deze drie modellen hebben eveneens gemeen, en dat
lijkt paradoxaal, dat ze de bestaande machtsverhoudingen in de samenlevingof
op het betreffende beleidsgebied, als uitgangspunt nemen. Vandaar dat deze
modellen in quadrant drie of vier zijn gesitueerd (zie schema 1). Bij het ontwikkelen van een nieuwe beleidskoers ontstaan echter bijna per definitie 'botsingen' met bestaande verhoudingen. Tegenstand, weerstand en verzet zijn het resultaat. Dit nu kan als kritiek op het mixed scanning, dialoog en optimaal beleidsmodel geformuleerd worden. Vernieuwingen en veranderingen kunnen tot
zodanige belangentegenstellingen tussen organisaties leiden dat stuurloosheid
het resultaat is. De drie genoemde beleidsmodellen houden daar onvoldoende
rekening mee.
Derhalve is het van belang dat in een te kiezen beleidsmodel steeds vastgelegd moet zijn wie, waarover, welke beslissingen moet nemen. Per fase van het
beleidsproduktieproces kunnen deze verantwoordelijkheden verschillen. Echter, steeds zullen deze verantwoordelijkheden expliciet vooraf geformuleerd
moeten worden. Gebeurt dat niet dan zijn patstellingen het resultaat. In dit verband is het van belang het primaat van de politiek te benadrukken.
Het dialoog model heeft een voluntaristische organisatievisie als uitgangspunt en het optimaal beleidsmodel benadrukt meer een deterministische organisatievisie. In de praktijk van het beleid geldt echter, in navolging van wat Lammers over organisatie zegt 30 dat er tegelijkertijd sprake is van systeem en arena,
van historisch gegroeide structuren als van actuele belangentegenstellingen.
Het mixed scanning model lijkt een evenwicht gevonden te hebben tussen
beide organisatievisies. Feitelijk veronderstelt dit model echter dat een nieuwe
beleidskoers volgens het rationeel-omvattend model ontwikkeld kan worden.
Dat is echter niet zo. Ook het ontwikkelen van een nieuwe beleidskoers speelt
zich af in een arena van (belangen)organisaties. In een te kiezen beleidsmodel
kan niet volledig voorbij worden gegaan aan bestaande (organisatie)structuren.
Tevens geldt dat het bestaan van actoren niet ontkent kan worden. Er zal met
andere woorden sprake moeten zijn van een synthese tussen het deterministisch
en voluntaristisch organisatieperspectief.
Deze synthese geldt zowel voor de beleidsvoorbereiding als voor de beleidsuitvoering, voor het ontwikkelen van een beleidskoers als voor de concrete
uitwerking van het beleid, alsmede voor de beleidsprocessen op topniveau als
op basisniveau. 31

30. Lammers, o . c , 1983 (pag. 410 e.v.).
31. Voor een nadere uitwerking en toepassingen van het interactieve beleidsmodel verwijs ik
naar: Rieken, J. en J. Baayens, Overheid, wat nu? Van Loghum Slaterus, Deventer, 1983.
Rieken, J. en |. Baayens, De provincie als bestuurlijk midden. Van Loghum Slaterus, Deventer,
1984.
Rieken, J., Bestuur en organisatie in sociale zekerheid en arbeidsvoorziening (dissertatie), Kluwer, 1985.
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Op grond van bovengenoemde revisies van de drie beleidsmodellen ontstaat een
nieuw beleidsmodel dat geschikt is om het sociaal zekerheidsbeleid van de toekomst te 'produceren'. Het nieuwe model wordt gekenmerkt door; een wisselwerking tussen actoren in de 'top en de basis' van het beleid, een cyclisch proceskarakter, een onderscheid te maken tussen de beleidskoers en de concrete uitwerking ervan, duidelijkheden in termen van wie, wat op welk moment moet
doen en tenslotte rekening te houden met historisch gegroeide structuren alsmede met actuele belangen van bestaande en nieuwe actoren.

5.2

Een nieuwe koers in de sociale zekerbeid

Een fundamentele herbezinning, in de zin zoals plaatsvond in de Bismarck- en
Beveridge periode 32 , op de grondslagen, doelstellingen en stelsels van sociale
zekerheid is, gegeven economische, technologische en culturele veranderingen,
geboden alvorens in de onderdelen van het stelsel (uitkeringen, financiering, organisatie en toezicht) structurele wijzigingen worden aangebracht.
De ontwikkelingen in het sociale zekerheidsbeleid van de afgelopen 15 jaar
zijn eerder gekenschetst als van 'van-de-hak-op-de-tak-aanpak'. Ook de huidige wetsvoorstellen voor een nieuwe uitkeringensystematiek voldoen niet aan
wat verstaan dient te worden onder een nieuwe koers inzake de sociale zekerheid voor de komende 50 jaar. De zogenoemde 'stelselherziening' legt eenzijdig
de nadruk op het prestatiestelsel, en een echte grondslagen- en doelstellingenanalyse ontbreekt eveneens in de voorstellen van het Kabinet Lubbers. Ook de
recente plannen van de WRR voldoen niet aan een integrale koersontwikkeling
inzake het sociaal zekerheidsbeleid voor de toekomst. 33
Van zeer groot belang is echter dat 'de politiek' zich meer dan tot nu toe
bezighoudt met een fundamentele bezinning op de 'derde koerswending' in de
sociale zekerheid. Bij het ontwikkelen van een nieuwe koers in het sociaal zekerheidsbeleid kan niet anders dan het primaat van de politiek gelden. Immers, ook
bij een ontwerp op hoofdlijnen zullen belangentegenstellingen ontstaan. In een
sociale rechtstaat vormt de politiek (Regering en Parlement) en niet de best georganiseerde belangenorganisaties, de souvereine macht. Dit schept een bijzondere en zware verantwoordelijkheid voor de politiek. Een verantwoordelijkheid
die tot nu toe onvoldoende is waargemaakt, zowel door de politieke partijen, de
32. In de geschiedenis van de sociale zekerheid treffen wij twee koersbepalende perioden aan.
Na de innoverende sociale verzekeringswetten van Bismarck, die ontstonden in een periode van
industriele revolutie (1850-1900), en na de ideeen van sociale zekerheid zoals door beveridge,
en ten onzent door Van Rhijn zijn ontwikkeld, in een periode van economische en politieke crisis
(1930-1945), is er nu behoefte aan een nieuwe (derde) koerswijziging. Immers, er is nu niet
alleen sprake van hoge, en wellicht voor de komende decennia aanhoudende werkloosheid,
maar er is eveneens sprake van een industriele revolutie (micro-electronica), met grote en nog
moeilijk teoverzienegevolgen voorde wijze (kapitaalintensief en arbeidsextensief) van produktie en dienstverlening.
M. Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid. Waarborgen voor Zekerheid. Rapport
nr. 26, Den Haag, 1985. De WRR legt eenzijdig de nadruk op de herziening van het prestatiestelsel.
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fracties in de Tweede Kamer, als de opeenvolgende Regeringen. Ook de huidige
ontwerp-verkiezingsprogramma's van W D , CDA en PvdA gaan voorbij aan
een dergelijke structurele herorientatie op de sociale zekerheid. 34 Aansluiting
kan wellicht gezocht worden bij de studies van de wetenschappelijke instellingen van de drie grote partijen. 35 Bovendien zal de politiek een echt openbaar
debat moeten ontwikkelen over de sociale zekerheid in de toekomst. Tot nu toe
is het sociaal zekerheidsbeleid te veel een zaak van elites geweest.
Het ontwikkelen van een nieuwe koers inzake de sociale zekerheid is een
van de belangrijkste stappen die gezet moeten worden. Maar er moet meer gebeuren.
Meer concreet zouden in dit verband de volgende fasen onderscheiden kunnen
worden die uiteindelijk kunnen leiden tot een nieuw stelsel van sociale zekerheid:
a. het formuleren van enkele scenario's inzake grondslagen, doelstellingen
en stelsels van de sociale zekerheid op basis van de drie ideologische hoofdstromen in Nederland 36 ;
b. een discussie over deze scenario's in politieke partijen alsmede een 'communicatie' met de burgers, de belangenorganisaties, de adviesorganisaties, de
uitvoeringsorganisaties, etc.;
c. een behandeling in de Tweede Kamer, nadat de Regering voorstellen
voor een nieuwe koers inzake de sociale zekerheid heeft uitgewerkt;
d. het op grond van deze nieuwe koers in onderlinge samenhang ontwerpen
van een kader voor elk van de vier stelselonderdelen van sociale zekerheid, en
e. het stapsgewijs en planmatig invoeren van een nieuwe uitkeringensystematiek, financieringssystematiek alsmede een nieuwe uitvoerings- en toezichtsorganisatie.
Indien eenmaal een nieuwe koers voor de sociale zekerheid is geformuleerd (fase
a t/m c) komt het zwaartepunt voor een verdere invulling te liggen bij maatschappelijke organisaties. Regering en Parlement zien slechts toe dat de concrete uitwerkingen binnen de geformuleerde koers plaatsvindt. Bovendien is de Regering de instantie die knopen doorhakt als de maatschappelijke organisaties in
patstellingen verzeild raken of overeengekomen tijdschema's niet halen. Vooral
in fase e. dienen Regering en Parlement een grote mate van terughoudendheid te
betrachten.
34. W D Onrwerp verkiezingsprogramma 1986-1990. (1985)/CDA 'Uitzicht'. Samen werken
voor morgen. Ontwerp CDA-verkiezingsprogramma 1986-1990 (1985)/l'vdA De toekomst is
van iedereen. Ontwerp verkiezingsprogramma 1986-1990. Voor werken en eerlijk delen (17
augustus 1985).
35. In bijzonder het geschrift 'Grenzen aan de sociale zekerheid' (1984) van de Telderstichting
( W D ) , en 'Vernieuwing om behoud' (1982) van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.
De economische notitie 'De toekomst van de sociale zekerheid' van de Wiardi Beckman Stichting (PvdA) voldoet nauwelijks aan de eis van een meer structurele herorientatie op de sociale
zekerheid van de toekomst. Betere aanknopingspunten voor een dergelijke herorientatie zijn,
voor wat de PvdA betreft, te vinden in het rapport 'Om een werkbare toekomst' (1984) van Van
Kemenade, Ritzen en Woltgens.
36. Zie ook: Wetenschappelijke Raad van het Regelingsbeleid. Beleidsgerichte Toekomstverkenning. Rapport nr. 25, Den Haag, 1983.
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L'Evolution des Rapports entre le
Corps Medical et la Securite Sociale
en France

YVES SAINT-JOURS*

Plus d'un demi-siecle de vie commune a fait, malgre les turbulences inevitables,
du corps medical et de la securite sociale un couple inseparable au sein duquel la
raison finit toujours par dominer les passions.
A leur origine, les assurances sociales, qui ne s'adressaient qu'aux travailleurs salaries, exhalaient un parfum d'indigence auquel une partie du corps medical — la plus conservatrice — etait allergique. Mais I'extension progressive de la
securite sociale a la quasi-totalite de la population residant sur le territoire national a fini par vaincre definitivement les resistances d'un corps medical qui,
pour defendre ses prerogatives, avait tres tot opte pour la voie syndicate. 1
Des lors un rapport de force devait necessairement s'etablir entre un corps
medical foncierement attache a I'exercice liberal de sa profession et un systeme
de securite sociale confinant a un service public. Dans le contexte actuel, revolution de ce rapport de force nous parait etre doublement caracterise par un
encadrement de la medecine liberale (1) et un glissement de celle-ci vers une medecine sociale. (II)

1

L'Encadrement de la medecine liberale

Le remboursement par la securite sociale des honoraires medicaux et des prescriptions medicales ne doit point servir de pretexte a une inflation et un enche* Professeur a l'Universite de Perpignan, France.
1. Des le 30 novembre 1927, le Congres des syndicats medicaux avait adopte la Charte medicale enoncant les principes de la medecine liberale lesquels regroupent des regies deontologiques:
libre choix du medecin, liberte de prescription et secret medical, avec des preoccupations corporatives: liberte d'installation et entente directe en matiere d'honoraires medicaux.
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rissement des ordonnances et des actes medicaux. Trois techniques sont generalement retenues pour eviter cet ecueil:
— la fonctionnarisation du corps medical et la creation d'un service public
de sante,
— l'institution d'une medecine de caisse, les organismes de securite sociale
employant et remunerant directement les medecins charges de soigner gratuitement leurs ressortissants,
— la conciliation de l'exercice de la medecine liberale avec les imperatifs
d'un service public de securite sociale par l'etablissement d'un systeme conventionnel.
C'est le systeme conventionnel qui a ete retenu en France 2 assorti toutefois d'un
contentieux special afin, sinon de maitriser les couts medicaux, d'obtenir au
moins une ponderation des depenses de sante.

A

Le systeme conventionnel

Durant plusieurs decennies le systeme conventionnel s'est exclusivement limite
a la reglementation des honoraires medicaux avant de deboucher, face a une
croissance constante de la consommation medicale, sur un controle des prescriptions medicales.

a

La reglementation des honoraires medicaux

Depuis l'instauration des assurances sociales en 1930, trois principales techniques ont marque de leur empreinte la reglementation des hononaires medicaux.
1°
Le tarif de responsabilite'
Dans le systeme des assurances sociales, chaque praticien conservait la faculte
de fixer iibrement ses honoraires. Les caisses d'assurances sociales determinaient de leur cote, avec ou sans l'accord des medecins, leurs tarifs de responsabilite, c'est-a-dire la base sur laquelle elles remboursaient les assures sociaux.
Ceux-ci devaient supporter, outre le ticket moderateur reglementaire, l'ecart
sans cesse croissant, au fil des annees, entre les honoraires pratiques et le tarif de
responsabilite.
2°
Les tarifs conventionnels
En 1945, compte tenu de I'experience precedente, on a assiste a la mise en place
de tarifs conventionnels fixes et revises periodiquement par voie d'accords conclus, sur la base de chaque departement, entre les caisses de securite sociale et les
syndicats medicaux representatifs de la profession. Ces tarifs devaient permettre un remboursement normal, aux assures sociaux, des honoraires medicaux
2. A deux exceptions pres, car les regimes speciaux des mines et des chemins de fer (S.N.C.F.)
pratiquent Ma medecine de caisse'.
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reellement acquittes, exception faite de la fraction des honoraires correspondant, le cas echeant, a un depassement autorise en raison de la notoriete du medecin, de la situation de fortune de 1'assure ou de circonstances particulieres.
A defaut de conclusion d'une convention departementale, les honoraires
medicaux n'etaient rembourses aux assures sociaux concernes que sur la base
d'un tarif d'autorite fixe par voie reglementaire, a un taux tres bas afin d'inciter
les assures sociaux, ainsi leses, a faire pression sur le corps medical.
Devant la reticence des syndicats medicaux a renouveler les conventions,
sauf dans les departements les plus desherites, ce systeme trop fractionne geographiquement, devait mal fonctionner. Des adaptations intervinrent: reconnaissance d'un droit a depassement permanent des tarifs conventionnels pour
les medecins particulierement qualifies, adhesion facultative des medecins a une
convention nationale-type au cas d'absence de convention departementale...
avant que ne soit institute a partir de 1971, une convention medicale nationale
applicable a l'ensemble du corps medical sous reserve d'une faculte de retrait
laissee a la disposition des medecins souhaitant pratiquer des 'honoraires libres.'
Au regard de la securite sociale ou pouvait des lors classer les medecins en
trois categories:
— les medecins conventionnes a part entiere,
— les medecins conventionnes titulaires d'un droit a depassement permanent 3 ,
— les medecins places hors convention.
Depuis 1980, cet echiquier s'est legerement modifie.
3°
L'instauration d'un double secteur medical
La crise economique ayant des effets nefastes sur les ressources de la securite
sociale, les pouvoirs publics avaient essaye, lors du renouvellement de la convention medicale de 1980, d'enfermer le corps medical dans 'une enveloppe financier globale' affectee au paiement des honoraires medicaux et aux frais des
prescriptions medicales. Le corps medical, dans son ensemble, a refuse d'avoir,
sinon a choisir, du moins a composer entre le montant des honoraires medicaux
et les effets pecuniaires de leur liberte de prescription medicale.
L'issue du conflit a ete trouvee dans l'instauration d'un double secteur medical. Sous reserve des medecins titulaires d'un droit a depassement permanent,
qui en conservent le benefice, le medecins conventionnes se repartissent desormais ainsi:
— secteur 1: les medecins conventionnes a part entiere,
— secteur II: les medecins conventionnes ayant choisi de pratiquer des 'honoraires libres', rembourses aux assures sociaux sur la base des tarifs conventionnels.
Le freinage de 1'evolution des honoraires medicaux par rapport a celle du cout
de la vie, rejette peu a peu les medecins conventionnes vers le secteur II. II est
3. Les depassements autorises en matiere d'honoraires medicaux ne donnent pas lieu a remboursement par la securite sociale.
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d'ailleurs plus facile d'opter pour la liberte des honoraires medicaux sous le couvert de la convention medicale que de se placer volontairement hors convention.
Au31 decembre 1984, onestimaitofficiellementa0,80% le nombre des medecins places hors convention et a 1-1,20% celui des medecins pratiquant des 'honoraires libres' sous couvert de la convention medicale.4
Les assures sociaux assument les frais de cette operation alors que la convention medicale se vide peu a peu de sa 'substandelle moelle' en matiere de
reglementation des honoraires medicaux.

b

Le controle des prescriptions medicales.

Le paradoxe que doit assumer le systeme franqais de securite sociale consiste
dans le fait que ses depenses sont ordonnees par un corps medical exercant tres
majoritairement son activite de maniere liberale. Afin de reduire, sinon d'eliminer totalement, les derapages en matiere de prescriptions medicales, les institutions de securite sociale ont du, d'une part, instituer des services de controle
medical et, d'autre part, faire accepter au corps medical, par le biais de la convention medicale, un self-controle en matiere de prescriptions medicales, phenomene plus connu sous le vocable des 'profils medicaux'.
1°
Les services du controle medical
Chaque regime de securite sociale dispose de ses propres services de controle
medical. Au sein du regime general des travailleurs salaries du commerce et de
l'industrie, ces services sont regroupes en un service national du controle medical, fortement centralise et dont l'activite, deployee sur place par des medecins
conseils, echappe aux conseils d'administration des caisses locales de securite
sociale.
A l'origine le role des medecins conseils consistait a controler I'etat de sante
des malades et a donner des avis et des conseils aux organismes de securite sociale ainsi que, le cas echeant, aux medecins traitant. Depuis quelques annees la
mission de service du controle medical est de plus en plus inflechie vers le controle des depenses de sante.
En effet, le medecin conseil dispose de plus en plus frequemment d'un pouvoir de decision qui s'impose aux gestionnaires et est invite a suivre plutot l'activite des medecins-traitants que I'etat de sante des assures sociaux.5 Selon une
boutade qui a cours dans les services interesses 'la statistique y remplace le stetoscope'.
2°
L'etablissement des 'profils medicaux'
Les mesures autoritaires ayant leurs propres limites, l'idee, apparue ailleurs, a
4. Voir Camets statistiques de la Caisse Nationale d'assurance-maladie des travailleurs salaries
no 18 aout 1985.
5. Voir F. Perdriel: Reflexion sur le controle medical de la securite sociale. (Revue droit sanitaire et social 1984 p. 135).
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ete reprise lors de la conclusion de la premiere convention medicale nationale en
1971, de sensibiliser le corps medical a son role economique afin d'obtenir, de
sa part, une 'autodiscipline librement consentie' en matiere de prescription medicale. Depuis lors, les caisses primaires d'assurances maladie etablissent chaque trimestre pour tous les medecins de leur ressort des 'tableaux statistiques
d'activite du praticien' (TSAP) faisant apparaitre les divers actes realises et la
nature et les couts des prescriptions ordonnancees. Si les tableaux, ainsi codes,
paraissent inhabituels par rapport a ceux des autres praticiens de la meme discipline, tout une procedure est prevue afin d'obtenir, de l'interesse, une autodispline et, en cas d'echec, sa mise hors convention.
Ce dispositif d'ordre psychologique s'ajoute a tout un arsenal juridique
qui, en substance, fait deja obligation aux medecins a prescrire au moindre cout
a qualite therapeutique equivalente.6

B

Le contentieux special

Independemment de la responsabilite civile ou penale liee a l'exercice de la profession medicale, les litiges d'ordre medical sont portes, en matiere de securite
sociale, devant un contentieux special. Relevent de ce contentieux special en
raison de la nature des litiges: l'expertise medicale, le contentieux technique medical et le controle technique.

a

L'expertise medicale

L'expertise medicale, qui releve plutot d'une procedure d'arbitrage obligatoire
que d'une action contentieuse proprement dite, est destinee a confier a un expert
la solution d'un conflit d'ordre medical: utilite d'un traitement, date de reprise
du travail, etc.... opposant le medecin traitant et le medecin conseil de la securite sociale. L'avis du medecin expert a, en l'occurence, une force obligatoire et
s'impose, des lors qu'il est clair, precis et non equivoque a toutes les parties au
litige y compris aux juges lorsque l'expertise a ete requise au cours d'une procedure contentieuse.
Le caractere absolu de l'expertise medicale, que Ton ne rencontre qu'en
matiere de securite sociale, n'est pas sans susciter des critiques des lors que la
medecine n'est pas une science exacte et que tout syndrome est susceptible de
comporter des elements extramedicaux dignes d'interets lesquels peuvent ainsi
etre totalement negliges.

6. Dans ce sens: article L.258 du code de securite sociale, article 9 du code de deontologie medicale, article 19 de la convention medicale conclue en 1985.
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b

Le contentieux technique medical

Ce contentieux a ete specialement institue pour statuer sur les contestations relatives a l'etat d'invalidite, d'incapacite ou d'inaptitude au travail. II est consume de commissions techniques regionales (en premiere instance) et nationale
(en appel). Ces commissions sont composees pour l'essentiel de medecins et de
representants professionnels (employeurs et salaries) afin de tenir compte, pour
Pappreciation de l'invalidite, a la fois des aspects medicaux et professionnels.
On sait, par exemple, que l'ablation d'un doigt peut causer un etat d'invalidite plus important pour un violoniste que pour un bucheron. Le souci de justice
conduit ici, a temperer le pouvoir medical par le contre-poids d'elements professionnels.

c

Le controle technique

Le bon fonctionnement d'un systeme de securite sociale implique l'exercice
consciencieux de la profession medicale et l'obligation pour les medecins traitant d'accomplir certaines formalites administratives: attestation et cotation
des actes medicaux effectues, delivrance d'avis et de certificats medicaux, etc
A cet effet, un dispositif disciplinaire dit, en l'occurence, controle technique a
ete institue par le code de la securite sociale.
Les faits susceptibles de justifier une sanction disciplinaire s'entendent des
'/'antes, abus et fraudes et tous faits interessant l'exercice de la profession, releves a I'encontre des medecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes a I'occasion des soins dispenses a des assures sociaux.' Le contentieux disciplinaire est
confie aux juridictions de l'Ordre des medecins et des chirurgiens-dentistes
composees, a cet effet, selon le principe de l'echevinage, c'est-a-dire de facjon a
permettre la representation, en leur sein, des organismes de securite sociale.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'etre prononcees vont du simple
avertissement a l'interdiction temporaire ou definitive de donner des soins aux
assures sociaux. Elles sont distinctes des sanctions civiles et penales que les praticiens peuvent encourir, le cas echeant, pour les memes faits devant les juridictions de droit commun.
Ainsi, tant au plan conventionnel que contentieux, l'encadrement de la medecine liberale par I'effet de la securite sociale, se limite a la reglementation des
honoraires medicaux et au controle des prescriptions medicales. Peut-etre conviendrait-il d'y ajouter, au moins indirectement, l'introduction d'un numerus
clausus pour I'acces aux etudes medicales?
La crise economique qui sevit depuis quelques annees deja n'a point eu
pour effet de resserrer cet encadrement comme on aurait pu s'y attendre. Au
contraire, sous l'influence d'un regain des idees liberales, les difficultes nees de
cette crise ont ete, pour l'essentiel, rejetees sur les assures sociaux: double secteur medical, majoration du ticket moderateur, multiplication des medicaments
non remboursables...
Dans l'attente d'un retour du balancier, toute evolution des rapports entre
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le corps medical et la securite sociale ne peut se poursuivre qu'a partir de causes
exogenes et, notamment, du glissement de la medecine liberale vers la medecine
sociale.

II

Le glissement vers la medecine sociale

Alors que la medecine liberale s'insere dans le contexte d'un marche de la sante
que la securite sociale a du, plus ou moins, regulariser afin de rendre le systeme
viable, la medecine sociale s'inscrit dans le sillage du droit a la sante, conqu comme une obligation de moyens consistant a permettre a tout individu d'acceder a
des soins de qualite selon les donnees acquises de la science medicale et quelle
que soit sa condition sociale.
En l'etat actuel des choses, les principaux vecteurs de la medecine sociale
consistent dans la dynamique de la medecine hospitaliere et la perspective d'une
medecine preventive.

A

La dynamique de la medecine hospitaliere

La medecine hospitaliere s'entend des soins curatifs dispenses dans les hopitaux
et centres de sante publics ou prives, c'est-a-dire au sein des structures medicales
comportant un equipement et un personnel para-medical et administratif adaptes aux besoins des techniques modernes. On peut distinguer a son propos deux
secteurs, l'un public et l'autre prive, destines a se completer mais qui tendent
parfois, a se concurrencer au sens mercantile du terme.

a

Le secteur public

Jadis uniquement reserves aux indigents et aux victimes d'accidents du travail,
les hopitaux publics dont la creation incombe a l'Etat et aux collectivites territoriales, ont ete ouverts au public a partir de 1941. Depuis lors, ils sont devenus
des centres de soins curatifs, de recherche et de formation medicales de pointe.
Leur equipement technique, leur humanisation, grace notamment a la suppression des salles communes, et leur extension a 1'ensemble du territoire national a
ete rendu possible grace a l'effort financier de la securite sociale qui a subventionne les constructions neuves a 40% de leurs couts et contribue aux frais de
fonctionnement par la prise en charge des prix de journee.
Les medecins hospitaliers remuneres generalement a plein temps, parfois a
la vacation, selon la nature des fonctions exercees, consacrent leur temps a dispenser des soins, effectuer des recherches et a former, le cas echeant, des etudiants en medecine. En outre, ils sont associes a la gestion hospitaliere au sein
des centres de responsabilites crees a cet effet. Desormais, c'est a l'hospital pu-
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blic que se faqonne le corps medical de l'avenir grace notamment au soutien
logistique de la securite sociale.
En marge des hopitaux publics; des collectivites territoriales ont cree des
centres de sante destines a delivrer des soins externes a la population, mais leur
economie generale les rapproche davantage des etablissements de soins prives a
but non lucratif que des hopitaux publics.

b

Le secteur prive

Les etablissements de soins prives qui consistent, en regie generale, en des structures medicales beaucoup plus legeres que les hopitaux publics, presentent un
paysage contraste. lis se divisent, en effet, en deux categories selon qu'ils sont ou
non a but lucratif.
Les etablissements prives a but lucratif pratiquent assez frequemment
'Pecremage' qui consiste a produire uniquement des soins n'exigeant que de faibles investissements et permettant de realiser des taux de profits eleves, alors
que les soins complexes et onereux sont rejetes sur les hopitaux publics.
Les etablissements prives a but non lucratif geres par des oeuvres sociales,
caritatives ou des societes de secours mutuels poursuivent un tout autre objectif:
adapter les implantations medicales au tissu social, experimenter de nouvelles
techniques medicales, etc.... Par exemple, le centre de sante P. Rouques a Paris,
gere par les Syndicats C.G.T. de la metallurgie de la region parisienne, a ete dans
les annees 1950, le promoteur en France de la methode d'accouchement psychoprophylactique dit 'accouchement sans douleur'.
La securite sociale gere elle-meme directement quelques etablissements de
soins, parfois a titre experimental. Elle s'etait reservee la possibilite, dans la convention medicale, d'en creer de nouveaux dans les regions medicalement sousdeveloppees. Mais cette stipulation a ete 'gelee' par les pouvoirs publics sous la
pression des syndicats medicaux.
Par contre le nouveau code de la mutualite 7 prevoit la possibilite pour les
societes mutuelles de creer et/ou gerer des etablissements de soins, y compris en
accord avec des collectivites territoriales ce qui pourrait donner aux centres de
sante une impulsion nouvelle.
Les rapports entre les etablissements de soins prives et le corps medical
varient selon qu'ils se referent a une remuneration a temps complet, a la vacation ou par reference a la medecine de ville. En regie generale, les etablissements
de soins prives demeurent un terrain d'affrontement feutre entre les tenants de
la medecine liberale et les partisans de la medecine sociale.8

7. Articles L 411-13 a L 411-15 du code de la mutualite. (Loi no 85.773 du 25 juillet 1985).
8. Voir Monika Steffen: Regulation politique et strategies professionnelles: medecine liberale et
emergence des centres de sante. (These science politique Grenoble 1983.)
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B

La perspective de la medecine preventive

La meilleure faqon de maitriser les couts des soins curatifs et d'assurer un haut
niveau de la protection sociale de la sante parait devoir etre recherchee dans le
developpement de la medecine preventive. Or celle-ci est, sinon totalement ignoree, du moins copieusement boudee par la securite sociale au point de ne relever que de l'initiative, d'ailleurs limitee, des pouvoirs publics au lieu d'etre largement inseree dans les structures medicales.

a

L'impulsion des pouvoirs publics

Les rares experiences de medecine preventive existant a l'heure actuelle, et parfois dans des conditions ou il y aurait beaucoup a dire, sont dues a l'initiative des
pouvoirs publics: vaccinations obligatoires protection maternelle et infantile,
medecine du travail, medecine preventive scolaire et universitaire... La securite
sociale, qui se situe dans la mouvance de la medecine curative, ne prend guere en
charge, au titre des prestations complementaires, que les examens prenuptiaux,
les examens de sante quinquennaux et des vaccinations justifiees par une exposition particuliere aux risques.
Si les vaccinations obligatoires notamment contre la tuberculose, la diphterie, le tetanos etc.... et la protection maternelle et infantile ont connu un impact remarquable, on peut, par contre, deplorer que des considerations budgetaires et autres conduisent a negliger la medecine preventive scolaire et universitaire qui, faute de moyens operationnels, est devenue une caricature d'elle-meme. De son cote, la medecine du travail ne deploie pas toute ses potentialites, car
elle se heurte a des blocages tels que la subordination juridique du medecin du
travail au chef d'entreprise et l'interdiction qui lui est faite de prescrire un traitement quelconque aux salaries de l'entreprise afin de ne pas porter ombrage a
I'exercice de la medecine liberale.
La rencontre desormais possible entre les collectivites territoriales et les
societes mutualistes, lesquelles ont connu, ces derniere decennies un essor considerable grace au support indirect de la securite sociale9, devrait permettre, au
plan local, de prendre des initiatives tendant a favoriser la medecine preventive
et a entrainer, dans cette voie, la securite sociale et le corps medical.

b

L'insertion dans les structures medicales

Dans un premier temps la medecine preventive, ne pourra etre veritablement
operationnelle que si elle est etroitement inseree dans les structures de la medecine curative avec tout ce que cela comporte d'initiatives. Deja quelques centres
9. Les societes mutuelles en prenant en charge le ticket moderateur jouent un role de reassurance pour les assures sociaux qui peuvent ainsi acceder a la gratuite des soins. Ellesont, en outre,
une longue tradition de rapports avec le corps medical.
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de sante publics et prives qui pratiquent une politique d'integration dans le tissu
social de leur environnement, experimented des ouvertures vers une medecine
preventive en s'efforcant d'y associer leurs usagers.10
Des experiences de ce genre pourraient tres utilement etre conduites dans
des usines, chantiers et zones urbaines et rurales a haut risque de morbidite avec,
le cas echeant, l'appui logistique des hopitaux publics et de la securite sociale.
On connait par exemple, l'origine professionnelle de certains cancers dont on se
limite a traiter les effets sans s'attaquer efficacement aux causes alors que les
moyens techniques s'y pretent de plus en plus.
Certes, l'insertion de la medecine preventive dans les structures de la medecine curative est de nature a bouleverser bien des habitudes acquises et a remettre en cause certains aspects des rapports etablis entre le corps medical et la
securite sociale. Mais le potentiel technique existant et la satisfaction imperieuse des besoins sanitaires de plus en plus exigeants finiront par avoir raison des
divers obstacles.
En effet, et ce sera notre conclusion, le mode liberal d'exercice de la medecine ne constitue pas un aboutissement en soi, mais une etape transitoire entre
I'etat de serviteur qui caracterisait les medecins au Moyen-Age et la fonction
sanitaire, prise dans sa double acception curative et preventive, dont le corps
medical est d'ores et deja virtuellement investi.

10. Voir notamment 'Les etats generaux de la prevention' in Prevenir no special 1982 et 'La
prevention sanitaire en France' in Revue de droit sanitaire et social, no special 1983.
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— Ziekenhuis en sociale wetgeving — De Tijd, 9 januari.
— Een wet op het preventiefonds — De Tijd, 13 januari.
— Constructieve of destructieve politiek t.a.v. de Raden van Arbeid en
de Rijksverzekeringsbank - A.R.K.A., 21 januari.
— Kanttekeningen bij het vraagstuk der winstdeling — De Tijd, 4 februari, 6 februari, 11 februari en 13 februari.
621

BIBLIOGRAFIE

— Een nieuwe taak voor de katholieke charitas — De Fakkel van de
Charitas I, maart.
— Staatspensioen of ouderdomsverzekering — De Tijd, 22 april.
— Een kerkelijk orgaan bij de uitvoering der sociale verzekering —
Ons Ziekenhuis, april.
— De rechtspraak in arbeidszaken - De Tijd, 20 mei.
— De bedrijfsrechtspraak in de mijnen — Inleiding gehouden voor de
Besturenconferentie van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond
op 4 juli te Sittard-Ophoven.
— Herplaatsing van militairen - De Tijd, 17 juni.
— Unificatie der sociale arbeidsvoorzieningen — De Tijd, 20 juni.
— Doelmatigheid van het maatschappelijk werk - De Tijd, 23 juni.
— Het democratisch socialisme en de sociale zekerheid — De Tijd, 21
november, 22 november en 23 november.
— Dertig jaren strijd voor sociale rechtvaardigheid — De Katholieke
Werkgever, 29 november.
— Het vijfmogendhedenpact en de sociale zekerheid — De Naamloze
Vennootschap.
— De coordinate der katholieke sociaal-charitatieve zorg — De Gemeenteraad, december.
— Ouderdomsverzekering — Sociale Zekerheidsgids.
— Het juridisch begrip 'Zelfstandige' — Sociale Zekerheidsgids.
— Arbeidsrecht en Sociaal-economische orde — Gedenkboek A.K.W.V.
— Behoud en vermeerdering van de werkgelegenheid in onze gewesten
— Studiedag Bosche K.A.B., Gemert.
— De uitvoering der sociale arbeidsverzekering — Lering en Leiding.
— Rheumabestrijding en 'Assurance Longue Maladie' — Ziekenfondsvragen.
— Internationale coordinatie betreffende de ziekteverzekering — Ziekenfondsvragen.
— Medezeggenschap van werkgevers in de ziekenfondsen — Ziekenfondsvragen.
— De betekenis van het samen dragen der premie door werkgevers en
werknemers — Ziekenfondsvragen.
— De rechter en het ziekenfondswezen — Ziekenfondsvragen.
— De positie der ziekenfondsen en de reorganisatie der sociale arbeidsverzekering — Ziekenfondsvragen.
— Uitbreiding van de toepassing van het ziekenfondsenbesluit - Ziekenfondsvragen.
19.51 — Het perspectief der sociale verzekering: Arbeidsverzekering of
Volksverzekering? — Brochure A.R.K.A., 24 februari.
— Nieuwe wegen voor de ouderdomsverzekering — De Tijd, 10 maart,
15 maart en 19 maart.
— Grepen uit de jurisprudentie betreffende enige sociale arbeidsverzekeringswetten in 1950 — de Naamloze Vennootschap, maart.
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— Een christelijk ideaal der sociale politiek - De Tijd, 19 maart, 21
maart en 24 maart.
— Vijftig jaren Rijksverzekeringsbank — De Tijd, 31 mei.
— Sociale grondrechten — A.R.K.A., 2 juni, 9 juni en 16 juni.
— Enten op de stam der P.B.O. — De Tijd, 7 juni en 8 juni.
— Functionele decentralisatie een fictie — De Tijd, 16 juni, 19 juni, 23
juni en 6 juli.
— De bedrijfsrechtspraak in de mijnen — A.R.K.A., 30 juni en 7 juli.
— De invloed van de verplichte verzekering op een vrijwillige ziekte
kostenverzekering — N.J.B., 6 oktober.
— Een nieuw type ambtenaar in het bedrijfsorganisatierecht — Sociaal
Maandblad.
— De grenzen der sociale wetgeving — De Tijd, 15, 18, 19, 20 en 22
december.
— Katholieke landen sociaal achterlijk? De nieuwe Eeuw, 22 december.
— Formed ziekenfondsrecht I, II en III — Ziekenfondsvragen.
— Het ontwerp-ziekenfondsrecht — Ziekenfondsvragen.
— Stemmen over het voor-ontwerp Ziekenfondswet — Ziekenfondsvragen.
— Doelmatigheid van het maatschappelijk werk - Katholiek Sociaal
Tijdschrift.
— De vernieuwing van de katholieke sociaal-charitatieve zorg — Lering
en Leiding.
— Nieuwe opvattingen over de ongevallenverzekering in Belgie — De
sociale zekerheidsgids.
1952 — De betekenis van de verplichte sociale verzekeringen voor het economisch leven - Economisch Statistische Berichten.
— Een standaard arbeidscontract voor huishoudelijk personeel — Arbeid.
— Ziekenfonds en sociale verzekering — De Tijd, 13 maart.
— De werkstaking en het arbeidsrecht - De Tijd, 15 maart.
— Staatssocialistisch karakter der omslagfinanciering? - De Tijd, 18
maart.
— In memoriam Dr. Claudius Prinsen - De Stem, 18 maart.
— De verzekering van directeuren van N.V.'s - De Naamloze Vennootschap.
— De juridische gevolgen van de opzegging der C.A.O. — De Katholieke Werkgever, 3 april.
— Boekenonderzoek en winstdeling — De Tijd, 19 april.
— Het behoud van de koopkracht van sociale verzekeringsuitkeringen
— Sociale Zekerheidsgids.
— Het arbeidsrecht en de sociale economische orde — De Naamloze
Vennootschap.
— Rechtsgrond en doelmatigheid - De Tijd, 23 mei.

623

BIBLIOGRAFIE

— Enige aspecten van de financiering der ouderdomsverzekering — De
Verenigde Verzekeringspers.
— Nogmaals de verzekering van directeuren van N.V.'s - De Naamloze Vennootschap.
— Arbeidsreglement of instructieboekje - Lering en Leiding.
— Ouderdomsverzekering — Reveil, mei, juni en juli.
— Het voorkomen van dubbele verzekering - N.J.B., 12 juni.
— Grotere zekerheid voor sociale zekerheid? - De Tijd, 12 augustus.
— 'Social casework' en gemeentelijke sociale diensten - De Tijd, 29
augustus.
— Persoonlijk bezit en sociale zekerheid - Rolducse Sociale Studieweek, augustus.
— Volksgezondheid in het geding — De Tijd, 17 September.
— Codificatie van het Ziekenfondsrecht - De Tijd, 9 oktober.
— De problematiek der hedendaagse sociale politiek - 'Economische
Wetenschap en Economische Politiek'. Een bundel opstellen aangeboden door de T.A.E.K. aan de Academische Senaat t.g.v. het vijfentwintigjarig bestaan van de Katholieke Economische Hogeschool.
— Een nieuw type ambtenaar in het bedrijfsorganisatierecht - Sociaal
Maandblad Arbeid.
— Sociale zekerheid der zelfstandigen - Verslagboek Studiedagen
N.R.K.M..
— De systematiek der sociale verzekering — De Naamloze Vennootschap.
— Welke betekenis heeft het sociaal-casework voor de gemeentelijke
sociale diensten? Bijlage bij uitgave nr. 12 van de Vereniging van Leiders van Openbare Diensten en Instellingen voor Sociale Zorg.
— Der Familienlohn in den Niederlanden - Mensch und Arbeit.
— Verticale concentratie — Ziekenfondsvragen.
— Het maatschappelijk werk in de ziekenhuizen — Ziekenfondsvragen.
— De administratieve rechter en de rechtspraak in ziekenfondsgeschillen — Ziekenfondsvragen.
— Het verzekerd belang in de ziekenfondsverzekering en de ziektekostenverzekering — Ziekenfondsvragen.
— Zelfstandigheid of ondeelbaarheid der ziekenfondsverstrekkingen
i.v.m. het verzekerd belang — Ziekenfondsvragen.
— De grondslagen der toekomstige ziekenfondsverzekering — Ziekenfondsvragen.
— Verbindend verklaarde bedrijfsrechtspraak in strijd met de Grondwet; een belangrijk arrest van de Hoge Raad — Lering en Leiding.
— De begroting van sociale zaken en volksgezondheid — Lering en
Leiding.
— Is een huidziekte t.g.v. de omgang met petroleum een beroepsziekte
in de zin der Ongevallenwet 1921? - Lering en Leiding.
— Emigratie en sociale verzekering - Lering en Leiding.
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— De verhouding tussen kinderbijslag en basisinkomen — Lering en
Leiding.
— Kinderbijslag naar verhouding van het loon - Lering en Leiding.
— De 'particuliere sfeer' als beoordelingscriterium bij het recht op
schadeloosstelling in de ongevallenverzekering — Lering en Leiding.
— Het voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het ontwerp Organisatie sociale verzekering I en II — Lering en Leiding.
— Het ontwerp Organisatiewet sociale verzekering Memorie van Antwoord — Lering en Leiding.
— De Organisatiewet sociale verzekering in de Tweede Kamer — Lering en Leiding.
— De definitieve ouderdomsvoorziening — Lering en Leiding.
— Het beeindigen van de arbeidsverhouding tijdens een proeftijd — Lering en Leiding.
— De Stichting van de Arbeid in nieuwe stijl — Lering en Leiding.
— De invloed van het ziekteverzuim op de arbeidsproductiviteit — Lering en Leiding.
1953 — Jeugd en Politiek — Inleiding, gehouden t.g.v. het Eerste Lustrum
van het Leidse Jeugdparlement op 14 december.
— Sociale verzekering of Gezondheidszorg? — Ziekenfondsvragen.
— L'assurance maladie, releve-t-elle de l'assurance sociale ou de la
sante publique? - Ziekenfondsvragen, (zelfde artikel in het Duits).
1954 — Vijf jaren ziekenfondsvragen — Ziekenfondsvragen.
— Wijzigingen in de sociale verzekeringswetten in verband met de huidige verhoging en de opheffing der consumptiebeperking — Lering en
Leiding.
— Wijziging der Beroepswet - Lering en Leiding.
— Het advies van de S.E.R. inzake de definitieve ouderdomsverzekering — Lering en Leiding.
— 25 jaar maatschappelijk werk van de Katechisten der E.K. — 25
mei. (niet gepubliceerd).
— De nieuwe beroepswet; De Memorie van Antwoord inzake het
Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer der Staten-Generaal — Lering
en Leiding.
— De taak van de intellectueel in de huidige samenleving — Rede, uitgesproken te Haarlem op 12 november t.g.v. de Tweede Dies Natalis
van de Haarlemse Katholieke Studentenvereniging 'Sanctus Bavo'.
— De noodvoorzicning ten behoeve van weduwen en wezen — Lering
en Leiding.
1955 — Het begrip 'ongeval' in verband met de dienstbetrekking — Lering
en Leiding.
— Middenstandseconomie als verbijzondering en synthese — Rede uitgesproken bij de opening van de leergang voor middenstandsvraagstukken aan de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg op 2
november 1954 - Maandschrift Economie, februari/maart.
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- De bijdrage van de ziekenfondsen aan de volksgezondheid — Ziekenfondsvragen.
- Katholieke Encyclopaedic 1949-1955: Carensdagen; Carper Average Pension; Centraal Beheer; Centrale Raad van Beroep; Wet op het
Consumentencrediet; Contante Waarde; Couponboekjes; Eenheidsrente: Flat rate; Fabrieksartsendienst; Final Pension; Fondsen; Controlerend geneesheer; Gewetensbezwaren tegen sociale verzekering; Gezinsloon; Gezinstoeslag; Index-uitkeringen; Invaliditeits- en Ouderdomsfonds; Invaliditeitswet; Kapitaaldekkingsstelsel Fonds; Kinderbijslag; Kraamgeld; Abraham Kuyper; Landbouwongevallenfonds;
Land- en Tuinbouwongevallenwet; Longue Maladie; Loon; Loongrens; Meanstest; Omslagstelsel; Ondernemingspensioenfonds; Ondernemingsspaarfonds; Ondernemingsziekenkas; Ongevallenfonds;
Ongevallenverzekering; Ongevallenwet; Opleiding; Oudenliedenzorg; Ouderdomsverzekering; Ouderdomsvoorziening; Ouderdomswet; Overlijdensuitkering: Ongevallenverzekeringswet; Pensioenwet
1922; Praeventiefonds; Premie; Raad van Arbeid; Raad van Beroep;
Rentekaart; Rentedekkingsstelsel — Fonds; Revalidatie; Risico-overdracht; Rijksverzekeringsbank; Scheidingsrecht; Commissie van
Scheidslieden; Sociale Verzekering; Sociale Verzekeringsraad; Sociale
Zekerheid; Spaarpremie-verzekering; Staatspensioen; Verkeersongeval; Verzekering; Collectieve verzekering; Verzekeringsplicht; Sociale
verzorging —sociale verzekering; Wachtdagen; Wachttijd; Wachtgeldverzekering — werkloosheidsverzekering; Weduwen- en Wezenverzekering; Werkgeversverklaring; Werkgeversverzekering; Alg. Werkloosheidsfonds - werkloosheidsverzekering; Werkloosheidsverzekering; Werkloosheidswet — werkloosheidsverzekering; Zwangerschapsuitkering; Zeeongevallenwet; Zeerisico; Zelfstandigen — sociale verzekering; Ziekenfonds; Ziekenfondsverzekering; Ziekteverzekering.
1956 - De Nederlandse Vestigingswetgeving — Rede uitgesproken op de
dd. 26 november 1955 gehouden bijeenkomst van de Sectie Economisch Strafrechtspraak van de Vereniging voor Rechtspraak, opgenomen in: Sociaal-Economische Wetgeving.
- De alternatieven bij de vormgeving der wettelijk geregelde ziekenfondsverzekering — Ziekenfondsvragen.
- La politique neerlandaise des classes moyennes - Lezing, gehouden
in Parijs, 17 mei.
- De keerzijde der sociale verzekeringswetten — Ziekenfondsvragen,
augustus.
- Enige problemen rond de verwezenlijking der bedrijfsorganisatie Referaat voor de studiedagen van de Nederlandse Katholieke Middenstandsbond 30 juli - opgenomen in 'Economie'.
- Christelijke organisatievormen in een veranderende samenleving —
Referaat voor het Studiekamp 'Veritas', 29 augustus 1956 - Economie.
- Van Arbeidsverzekering naar Volksverzekering - Lering en Leiding.
- Economische wetgeving bevordert normale concurrentie (een zelfde
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1957

1958

1959

1960

1961
1962

1963

ontwikkeling als bij sociale wetgeving) — Ruim Zicht.
- Middenstandstheorie en middenstandspolitiek, Klein- en Middenbedrijf.
- Ziekenfondsbeleid in de huidige economische situatie - Ziekenfondsvragen.
- Actuele middenstandsproblemen — Katholiek Staatskundig Maandschrift.
- Verdraagzaamheid in Nederland — Rede, uitgesproken op de Internationale Vredeszondag, 2 juni, voor het pax Christi Congres in Rotterdam.
- De middenstandspolitiek van de Staat, prae-advies voor het internationaal middenstandscongres van de Universiteit van Freiburg in Madrid - opgenomen in A.F. Utz, Der Mittelstand in der Wirtschaftordnung heute en in de Economist.
- De maatschappij en de rechten van de mens — Internationale Spectator.
- Burgerrechtelijke aansprakelijkheid en verplichte ziekenfondsverzekering - Ziekenfondsvragen.
- C.W.A. van Uden 75 jaar — Ziekenfondsvragen.
- Nieuwe Verten — Klein- en Middenbedrijf.
- Persoon en functie van de ondernemer in het hedendaagse maatschappijbeeld — Economic
- De plaats van de vakbeweging in ons sociale en economische leven
— Lering en Leiding.
- Problemen van onze democratic — Katholiek Staatkundig Maandschrift.
- Het rechtskarakter der verplichte ziekenfondsverzekering — Sociaal
Maandblad Arbeid.
- De ontmoeting tussen mens en ziekenhuis — Ziekenfondsvragen.
- De spanning tussen risico en zekerheid in het sociale en economische leven — Verslagboek 4e congres voor Sociale Verzekering, alsmede
in Sociaal Maandblad Arbeid.
- Zieken onder ons — Ziekenfondsvragen.
- In memoriam C.W.A. van Uden — Ziekenfondsvragen.
- Het middenstandscrediet in Nederland — Klein- en Middenbedrijf.
— Economisch beleid en reclame televisie — Economic
— Zorg voor diepzwakzinnigen — Ziekenfondsvragen.
- De ontmoeting tussen mens en ziekenhuis — Ziekenfondsvragen.
- Ouderdom en samenleving — Sociaal Maandblad Arbeid.
- Economist en Politicus — Economic
— Enkele aspecten van de sociale politiek in de E.E.G. — Economic
- Vakbeweging en sociale Politiek, Lering en Leiding.
- Vakbeweging en maatschappij — Gids voor Personeelsbeleid, Arbeidsvraagstukken, Sociale Verzekering.
- De Welvaartsstaat, in Verslag van het congres 'De Welvaartsstaat',
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1964

1965

1966

1967
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gehouden op 22 en 23 april ter gelegenheid van het Xllle lustrum van
St. Virgillus.
— Politieke beleidsnota of claimsnota — E.S.B..
— Enige ontwikkelingstendenties in de sociale politiek — Welvaart,
Welzijn en Geluk, deel III.
— II posto della politica sociale nella Communita — Economica Europea in Rassegna del Lavoro.
— Ziekenfonds en Sociale Verzekering — rede uitgesproken op het Jubileumcongres van de C.B.O.Z., 5 november te Utrecht, Het Ziekenfonds.
— Nederlandse sociale politiek — Een moderne vormgeving van sociale
gerechtigheid, verschenen als 'La politica Sociale nei Paesi Bassi — in
Giustizia Sociale.
— Waar staan wij met de Nederlandse sociale zekerheid. Rede voor
de buitenlandse Persvereniging — Sociaal Maandblad.
— Prof. Dr. P. Muntendam — Sociaal Maandblad.
— Prof. Dr. P. Muntendam — Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.
— Prof. Dr. Ir. H.C.J. Gelissen, in Liber Amicorus voor Prof. Dr. Ir.
H.C.J. Gelissen, mei.
— De vormgeving in de ontwikkeling van het sociale verzekeringsrecht
— Sociaal Maandblad Arbeid.
— Ziekenfondsraad en Ziekenfondswet — rede uitgesproken bij de installatie van de Ziekenfondsraad, op 29 april - De Ziekenfondsgids,
mei.
— De dynamiek van het sociale recht, in Liber Amicorus voor Levenbach.
— Het krachtenveld der sociale politiek — Sociaal Maandblad Arbeid.
— Sociale zekerheid als instrument voor een maatschappelijk gezondheidsbestel, rede voor de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering
van de Geneeskunst — Economic
— 'Van sociale politiek naar sociaal recht' in het gelijknamige boek,
waarin oraties op het gebied van het sociale recht van de eerste halve
eeuw zijn gebundeld.
— De maatschappelijke betekenis der arbeidsongeschiktheidsverzekering - Tijdschrift voor sociale verzekeringsgeneeskunde.
— Een nieuwe rechtsgrond der sociale verzekering - Sociaal Maandblad Arbeid.
— De sociale zekerheid der zelfstandigen - Sociaal Maandblad Arbeid.
— C.J. Goudsmit 65 jaar — Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde.
— Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg - Sociaal Maandblad Arbeid.
— De I.L.O. en de internationale sociale politiek — Economic
— De ondernemer in het midden en kleinbedrijf en het sociaal economisch beleid — Klein- en middenbedrijf.
— De coordinatie der revalidatie - Tijdschrift voor revalidatie, februari.
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- Internationaal sociaal recht krijgt bredere horizon - De Volkskrant,
3 juni.
- Hefboom voor brede sociale politiek - De Volkskrant.
- Problemen en vooruitzichten van de hoofdarbeiders, rede 13 juni.
I.L.O. Geneve, Record of Proceedings.
- In memoriam Jan Hendriks - De Volkskrant, 22 juli.
- Sociale Zekerheid is nodig, ook in groeiende landen - De Volkskrant, 12 augustus.
— De sociale zekerheid opnieuw beschouwd in perspectief — Rede,
Samson.
— Tekorten in overvloed - Sociaal Maandblad Arbeid.
— Urgent pensioen vraagstuk eist verdere studie — De Volkskrant, 9
September.
- In memoriam Dr. L.H.A. Bremmers — De Volkskrant, 1 oktober
Stem, 1 oktober.
- Verdeling van de stijgende sociale lasten — De Volkskrant, 20 oktober.
- De nationale Gezondheidsdienst opnieuw in discussie — De Volkskrant, 28 oktober.
— Loonvorming en besparing — De Volkskrant, 12 december.
— Id, Verslag vergadering vereniging voor de Staathuishoudkunde.
1968 — De verwantschap van openbaar bestuur en privaat ondernemingsbestuur — De Volkskrant, januari.
— Toeristisch beleid in perspectief— Klein- en middenbedrijf.
- Het midden- en kleinbedrijf, gisteren, vandaag en morgen — Kleinen middenbedrijf.
- Ambtenaar en arbeider - De Volkskrant, februari.
— Aspecten van de hedendaagse Nederlandse sociale verzekering,
Frans/Nederlands — Revue de Securite Sociale Beige.
— De harmonisatie van de sociale zekerheid in E.E.G. verband, praeadvies voor de Vlaamse juristen vereniging — Rechtskundig weekblad.
- De plaats van de geneesheer in de wettelijke structuur van de sociale gezondheidszorg— Rede Universiteit Nijmegen, in De geneesheer en
het recht, uitg. Kluwer.
— Sociaal recht, economisch recht en sociaal economisch recht — Sociaal Economischc Wetgeving.
— Oudere arbeidskrachten, een groot sociaal probleem - De Volkskrant, maart.
- De technische ontwikkeling en de verdeling der sociale lasten — De
Volkskrant, april.
— De sociale politiek in de E.E.G. - De Volkskrant, mei.
— Enkele sociaal economische aspecten van de sociale verzekering —
Sociaal Maandblad Arbeid.
— De perspectieven van de verzekering tegen gezondheidszorg — Het
Ziekenfonds.
- De I.L.O. en de rechten van de mens — I.L.O. proceedings.
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— Bejaarden moeten zelf meespreken - De Volkskrant, augustus.
— Kinderbijslag of kinderaftrek - De Volkskrant, September.
— De sociale supermarket — De Volkskrant, oktober.
— Ontwikkelingstendenzen in het Europese sociale recht — rapport
Europese Commissie Brussel.
— Financiele en economische aspecten van de sociale zekerheid — rapport Europese Commissie Brussel.
— De ontwikkelingstendenzen van de Nederlandse Sociale Zekerheid
(ook in Frans). — Revue de Securite sociale Beige.
— L'harmonisation de la securite sociale — Droit Social.
— Towards harmonisation of social security in the E.E.C., opstel voor
Alfred Kamin, in Western European Labor and the American cooperation - Washington DC, 1968/1970, 596 pag.
— Manpower in Western Europe — rede in Washington DC.
— Enkele sociaal economische aspecten van de sociale verzekering Sociaal Maandblad Arbeid.
— De financiering van de gezondheidszorg op een tweesprong — Economic
— De rechten van de mens en de bestrijding van de discriminatie, uitg.
N.V.V. jongeren.
— Het pensioenvraagstuk - de kern van het sociale zekerheidsvraagstuk — De Volkskrant, november.
— De financiering van de werkgelegenheid — De Volkskrant, december.
1969 — Economische structuur van Europa aanpakken — De Volkskrant, januari.
— A new demension for international cooperation in social security
(ook in Frans en Spaans) - International Labour Review.
— De vereenvoudiging van ons sociaal verzekeringsstelsel, Bank en
verzekeringsnummer — Algemeen Handelsblad.
— Zestig jaar sociale zekerheid - Evangelie en Maatschappij.
— Terugblik en uitblik vanuit 50 jaar sociale zekerheid — brochure
A.R.K.A.
— De Economie der sociale zekerheid — Sociaal Maandblad Arbeid.
— De horizon van de pensioenproblematiek — Economie.
— La politica social neerlandesa — brochure Madrid.
— Les tendences en droit social neerlandaise — Revue du travail Beige.
— De sociale en regionale politiek van de Europese gemeenschappen,
in Sociale bestanddelen van economische interpretatie.
— Ontwerp-resolutie Inkomens- en vermogensverdeling — Socialisme
en Democratic
— Een nieuwe dimensie voor de internationale samenwerking op het
terrein der sociale zekerheid - Sociaal Maandblad Arbeid.
1970 - Het evenwicht van baten en lasten - Sociaal Maandblad Arbeid.
— De Raden van Arbeid en de territoriale gebondenheid van de sociale zekerheid — Sociaal Maandblad Arbeid.
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1971

1972

1973

1974

— De coherentie van de sociale zekerheidspolitiek — Sociaal Maandblad Arbeid.
— Crisis van de Internationale Arbeidsorganisatie — Sociaal Maandblad Arbeid.
— Na 21 jaar Ziekenfondsvragen — Ziekenfondsvragen.
— De Nederlandse Arbeidsongeschiktheidsverzekering (ook in Frans)
— Revue de Securite Sociale Beige.
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