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1	 Inleiding	

1.1	 Modernisering	socialezekerheidsstelsel

1.1.1	 Herziening	socialezekerheidsstelsel:	betaalbaarheid,	beheersbaarheid	en	
modernisering

In de afgelopen jaren is er een stroom aan literatuur verschenen over de toekomst van 
de verzorgingsstaat en de hervorming van de sociale zekerheid. In studies met veel-
zeggende titels als Reinventing the welfare state (De Mooij 2006), Why we need a new 
welfare state (Esping-Andersen & Gallie 2002), What future for social security (Clasen 
2002) en Welfare state under pressure (Taylor-Gooby 2001) wordt een vergaande her-
vorming van de verzorgingsstaat bepleit. Ook de plannen om de bestaande sociale  
zekerheid ingrijpend te wijzigen hebben zich in de afgelopen tijd opgestapeld (De Beer 
et al. 2004; Leijnse et al. 2002; Tweede Kamer 2004-2005; wrr/ser 2007). Wat is er mis 
met de huidige sociale zekerheid?

Het stelsel van sociale zekerheid, door de socioloog Schuyt ook wel getypeerd als het 
hart van de verzorgingsstaat (Schuyt 1991), is in de meeste Europese landen ontstaan 
en uitgebouwd aan het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste 
eeuw. Algemene en verplichte werknemersverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, 
ziekte, werkloosheid en ouderdom komen dan tot stand. In Nederland is het sociale-  
zekerheidsstelsel iets later ontstaan. Deze ontstaansgeschiedenis is door De Swaan 
(1996) ook wel beschreven met de metafoor ‘een lange sisser en een late knal’. Pas 
na de Tweede Wereldoorlog worden in Nederland de Werkloosheidswet, de Wet op 
de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Ouderdomswet ingevoerd. 
Vanaf dan vindt in een relatief beperkte tijd een opmerkelijk snelle uitbreiding van 
de reikwijdte van het socialezekerheidsstelsel plaats. De voltooiing wordt bereikt met 
de inwerkingtreding van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (aaw) in 1976, een 
verzekering voor alle ingezetenen tussen de 15 en 65 jaar tegen de financiële gevolgen 
van arbeidsongeschiktheid (Hertogh 1998; Rigter et al. 1995).

Al snel na de fase van opbouw en uitbouw van het socialezekerheidsstelsel komt het 
stelsel onder druk te staan. Stelselwijzigingen en herzieningsoperaties volgen elkaar in 
rap tempo op. Nieuwe wetgeving wordt ingevoerd en bestaande regelgeving wordt aan-
gepast of afgeschaft. In de discussie over deze herziening kunnen meerdere hoofdthe-
ma’s worden onderscheiden, die herleidbaar zijn tot vraagstukken van betaalbaarheid, 
beheersbaarheid en modernisering van het stelsel (Bannink 1999; Teulings et al. 1997). 
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12	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

Deze vraagstukken hangen uiteraard nauw met elkaar samen, zij overlappen elkaar 
zelfs op een aantal punten, maar in analytisch opzicht is het zinvol een onderscheid te 
maken, omdat bij elk van deze thema’s de nadruk wordt gelegd op andere kwesties en 
andere oplossingen.

Bij het vraagstuk van de betaalbaarheid gaat het met name om de vraag of bij voort-
zetting van de bestaande financieringssystematiek en de uitkeringsrechten in de toe-
komst problemen te verwachten zijn. Dit vraagstuk vormde één van de belangrijkste 
aanleidingen om in de jaren tachtig het stelsel te herzien. De toename van het aantal 
uitkeringsgerechtigden en de daarmee gepaard gaande stijging van de socialezeker-
heidsuitgaven noopten tot bezuiniging. Uitkeringen werden verlaagd en de duur van 
de uitkeringen werd beperkt. Ook in de jaren daarna blijft de betaalbaarheid of, beter 
geformuleerd, het betaalbaar houden van het stelsel op lange termijn, een terugkerend  
thema. Het accent in het socialezekerheidsbeleid ligt op het terugdringen van het 
beroep op de sociale zekerheid, het zogenoemde volumebeleid.

Het vraagstuk van de beheersbaarheid is nauw verbonden met de betaalbaarheid, 
maar de wijze waarop het probleem wordt gesteld, brengt andere thema’s naar voren. 
Als mogelijke oorzaak voor het toenemende beroep op de socialezekerheidsregelin-
gen wordt vooral in de jaren negentig nadrukkelijk gewezen op het gedrag van werk-  
gevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden en het functioneren van uitvoerings-
organisaties. Het socialezekerheidsstelsel wordt opgevat als een complex systeem van 
positieve en negatieve prikkels dat het handelen van belanghebbenden en individuen 
in belangrijke mate beïnvloedt, terwijl de actoren worden beschouwd als ‘calculerende 
burgers’ (Trommel & Van der Veen 1999). De vraag is vooral hoe de instroom in het 
stelsel kan worden beperkt en de uitstroom uit het stelsel kan worden bevorderd. In 
het socialezekerheidsbeleid verschuiven hierdoor de ‘accenten’; de traditionele nadruk 
op inkomensbescherming en -garantie maakt meer en meer plaats voor het participa-
tiedenken (Korver & Wilthagen 2002). Het voornaamste doel is de arbeidsparticipatie 
te verhogen. In het beleid vertaalt deze doelstelling zich in de invoering van bonussen 
en malussen, die individuen ertoe moeten aanzetten te blijven werken of werk te aan-
vaarden.

Hoewel het vraagstuk van de modernisering niet los kan worden gezien van de 
betaalbaarheid en de beheersbaarheid van het stelsel, draait het bij dit vraagstuk met 
name om de afstemming van het stelsel op de veranderende maatschappelijke werke-
lijkheid, in het bijzonder op nieuwe arbeids- en leefpatronen. De stelling die veelvuldig 
wordt geponeerd, is dat het huidige stelsel onvoldoende aansluit op deze veranderende 
maatschappelijke werkelijkheid. Volgens sommigen zou het bestaande systeem zelfs 
zijn verworden tot een anachronisme, waarvan de fundamenten niet meer in over-
eenstemming zijn met de eisen van de samenleving en de wensen van het individu 
(Berghman et al. 2003).

Modernisering heeft in dit verband zowel betrekking op de maatschappelijke veran-
deringen die hebben plaatsgevonden in de samenleving als op de verandering die het 
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 Inleiding — 13

socialezekerheidsstelsel dient te ondergaan om een betere afstemming op de verande-
rende maatschappelijke omstandigheden te realiseren. Globaal gesteld gaat het in de 
moderniseringsdiscussie dus om vraagstukken betreffende de inrichting van het stelsel 
in relatie tot structurele veranderingen in de maatschappij. Onder die maatschappelijke 
veranderingen worden diverse ontwikkelingen geschaard, zoals flexibilisering van de 
arbeid, toenemende variatie in arbeidspatronen en arbeidsrelaties, individualisering, 
emancipatie, huishoudensverdunning en differentiatie van leefvormen. Als gevolg van 
deze veelheid aan ontwikkelingen heeft de modernisering van het stelsel ook betrek-
king op uiteenlopende zaken. Het gaat onder meer om de invoering van het beginsel 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid en de individuali-
sering van de uitkeringsrechten door afschaffing van kostwinnerstoeslagen en partner- 
en middelentoetsen (Bannink 1999; Einerhand et al. 2002; European Commission 1997; 
ser 1997; Teulings et al. 1997). Maar modernisering verwijst ook naar de discussies over 
het vergroten van keuzemogelijkheden in de sociale zekerheid en het introduceren 
van bijvoorbeeld spaarelementen. Ook de meer fundamentele veranderingsvoorstel-
len, met alternatieve ‘organisatievormen’ van sociale zekerheid, zoals het driepijlerstel-
sel, komen daarbij aan bod (Baliemanifest 2004; Leijnse et al. 2002).

Dit onderzoek wordt geplaatst binnen de discussie over het vraagstuk van moder-
nisering en richt zich daarbij specifiek op één maatschappelijke verandering: de teloor-
gang van de kostwinnerssamenleving en de opkomst van het adult worker model. Met 
deze term, die door de Britse sociologe Lewis is bedacht, wordt gedoeld op een domi-
nante koers in het beleid in een groot aantal Europese landen, waarbij een samen-  
leving wordt nagestreefd waarin iedere volwassene naar vermogen op de arbeidsmarkt 
participeert (Lewis 2001). Een gepaste Nederlandse vertaling is niet voorhanden; door 
de Nederlandse sociologe Knijn (2004) wordt het begrip wel vertaald met ‘geïndividu-
aliseerd kostwinnersmodel’, de ser spreekt in dit verband in meer algemene termen 
over de ‘activerende participatiemaatschappij’ (ser 2006). Wij zullen in het vervolg de 
Engelse term blijven hanteren. Om meer zicht te krijgen op de these van ‘onvoldoende 
aansluiting’ of ‘gebrekkige afstemming’ zal in dit onderzoek worden nagegaan wat de 
implicaties zijn van de opkomst van het adult worker model voor de aard en structuur 
van de sociale zekerheid.

1.1.2	 Adult	worker	model

Het kostwinnersmodel vormde het leidende beginsel in de sociale zekerheid gedu-
rende een groot deel van de twintigste eeuw. De jaren vijftig en zestig worden wel aan-
geduid als de periode van het ‘exclusieve kostwinnerschap’ (Asscher-Vonk et al. 1973; 
Asscher-Vonk et al. 1974). Het kostwinnersmodel ging uit van een strikte scheiding van 
taken en een seksespecifieke rolverdeling. De man verdiende met betaalde arbeid het 
inkomen en trad als kostwinner op, de vrouw was belast met de zorg voor het huishou-
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14	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

den en de opvoeding van de kinderen. Zorg omvatte niet alleen de zorg voor kinderen, 
maar ook de zorg voor het huishouden en veelal ook de zorg voor (zieke) familieleden. 
Het socialezekerheidsstelsel ondersteunde het kostwinnersmodel door met name die 
risico’s – en het daarmee gepaard gaande inkomensverlies – te dekken die de kostwin-
ner konden treffen. Zo werden er maatregelen in het leven geroepen voor de risico’s 
werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Voor deze risico’s verbonden aan de 
uitoefening van betaalde arbeid kwamen sociale verzekeringen. Daarnaast werd ook 
het risico van weduwnaarschap verzekerd, omdat het overlijden van de man veelal het 
wegvallen van de enige inkomensbron van het gezin betekende. De sociale zekerheid 
van de vrouw was op deze manier sterk verbonden aan het huwelijk. De bescherming 
van het gezinsloon vormde het fundament van het kostwinnersdenken (Asscher-Vonk 
2001b; Driouichi 2004).

Vanaf de jaren zeventig verliest dit kostwinnersmodel aan betekenis. De netto 
arbeidsparticipatie van vrouwen in de leeftijd 15-64 jaar neemt toe van 25,7% in 1971 
naar 29,3% in 1981 en 38,6% in 1990. Anno 2005 bedraagt de netto arbeidsparticipatie 
van vrouwen 54%.1 De stijgende arbeidsparticipatiegraad in de jaren zeventig en tach-
tig is vooral een gevolg van het toenemende aantal gehuwde vrouwen dat beroeps-  
arbeid verricht; de participatiegraad van gehuwde vrouwen neemt toe van 15,7% in 1971 
naar 26,1% in 1981 en 36,7% in 1990 (Plantenga 1993). Hartog en Theeuwes (1983) spre-
ken begin jaren tachtig in dit verband over de onstuitbare opkomst van de werkende 
gehuwde vrouw [curs. ik]. In de jaren negentig is er sprake van een snelle stijging van 
de arbeidsdeelname van vrouwen met kinderen jonger dan zes jaar. De participatie 
van deze vrouwen (met een partner) stijgt van 27% in 1990 tot 62% in 2005 (Portegijs 
et al. 2004; 2006b). Een belangrijke factor in deze stijgende participatiecijfers is het 
toenemende opleidingsniveau van vrouwen (Vlasblom & Schippers 2004). Als gevolg 
hiervan is de (potentiële) verdiencapaciteit van vrouwen groter geworden en wordt 
het (financieel) minder aantrekkelijk de tijd exclusief te besteden aan het huishou-
den en de verzorging en opvoeding van kinderen. Arbeid en zorg worden dan ook, 
vooral door hoogopgeleide vrouwen, in toenemende mate gecombineerd (Liefbroer 
& Dykstra 2000).

1 Cijfers ontleend aan de beroepstellingen en aangevuld met Arbeidskrachtentelling 1981 en 
de Enquête Beroepsbevolking (1990 & 2006). De netto arbeidsparticipatie is gedefinieerd als de 
vrouwelijke werkzame beroepsbevolking als percentage van de totale vrouwelijke bevolking. De 
definitie van de werkende beroepsbevolking verschuift echter door de tijd. Zie voor een uiteen-
zetting van deze verschillen: Plantenga (1993). Sinds 1991 worden tot de werkzame beroepsbe-
volking gerekend personen die ten minste 12 uur per week werken of personen die werk hebben 
aanvaard waardoor ze ten minste 12 uur per week gaan werken of personen die verklaren ten 
minste 12 uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien 
om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.
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In plaats van het kostwinnersmodel wordt, zowel in de maatschappelijke ontwik-
kelingen als in het beleid, het adult worker model richtinggevend (Lewis & Giullari 
2005). Een model waarin elk individu kostwinner behoort te zijn, betaalde arbeid de 
hoofdroute vormt naar economische zelfstandigheid en gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen tot uitgangspunt van sociaal beleid wordt verheven. Een dergelijke geïndivi-
dualiseerde samenleving staat tegenover een maatschappij waarin het gezin domineert 
en waarin wordt uitgegaan van een strikte seksespecifieke arbeidsdeling tussen kost-
winnen en zorgen.

De bevordering van de arbeidsparticipatie van vrouwen komt boven aan de beleids-
agenda te staan. Bestonden er in de jaren vijftig nog bezwaren tegen het buitenshuis 
werken van gehuwde vrouwen, begin jaren negentig bestaat er een opvallende consen-
sus over het feit dat de arbeidsparticipatie van vrouwen te laag is. Vooral economische 
redenen worden daarvoor aangevoerd. Door het stimuleren van arbeidsparticipatie 
van vrouwen wordt het menselijk kapitaal van vrouwen beter benut. Bovendien zijn 
vrouwen hard nodig op de arbeidsmarkt om de lasten van de vergrijzing (en de daar-
door toenemende kosten van de sociale zekerheid) te kunnen dragen (wrr 1990). Ook 
op Europees niveau is dit streven naar de verhoging van de arbeidsparticipatie zicht-
baar. In maart 2000 wordt tussen de regeringsleiders van de Europese Unie tijdens een 
conferentie in de Portugese hoofdstad Lissabon afgesproken dat hervormingen worden 
doorgevoerd om in 2010 Europa de meest competitieve en dynamische kennisecono-
mie van de wereld te zijn. Een verhoging van de arbeidsparticipatie van vrouwen is 
daarbij een belangrijke sleutel tot succes. Volgens de afspraken in Lissabon moet in 
2010 60% van vrouwen participeren op de arbeidsmarkt.2

De opkomst van het adult worker model en de daarmee gepaard gaande nadruk op 
verhoging van de arbeidsparticipatie sluit aan bij een meer algemene en bredere trend 
die in deze periode valt waar te nemen, namelijk de individualiseringstrend. Hoewel 
individualisering moeilijk valt te duiden, het begrip vele betekenissen heeft en het zich 
kan manifesteren op diverse terreinen (De Beer 2005a; Bussemaker 1993), verwijst 
individualisering in het debat over de modernisering van het socialezekerheidsstelsel 
vooral naar een vergroting van de economische zelfstandigheid van mannen en vrou-
wen ten opzichte van elkaar, naar huishoudensverdunning en naar een toenemende 
variëteit aan leefvormen (Goudswaard et al. 2000). Zo is het aantal eenpersoonshuis-
houdens in de periode 1970 tot 2005 in absolute aantallen ruim verdrievoudigd (van 
ongeveer 680 duizend naar ruim 2,4 miljoen) (cbs Statline). Ook het aantal tweever-
dieners is als gevolg van de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen gestegen, 
terwijl het aantal eenverdienershuishoudens is afgenomen. Behoorde in 1977 nog 63% 

2 Bij deze doelstelling wordt uitgegaan van de Eurostat definitie van arbeidsparticipatie, waar-
bij alle personen die ten minste één uur per week werken, worden gerekend tot degenen die par-
ticiperen op de arbeidsmarkt. 
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van de paren (waarvan beide partners 15 tot 65 jaar zijn) tot de eenverdieners, in 1998 
was hun aandeel geslonken tot 32% (Keuzenkamp et al. 2000).

Daarnaast wordt het begrip individualisering in het moderniseringsdebat gebruikt 
om aan te geven dat ‘burgers individualiseren’, in die zin dat ze beter opgeleid en geëman-
cipeerd zijn, onafhankelijker zijn en beter in staat om eigen keuzes te maken (wrr 
2005). In dit verband wordt gesproken over individualisering van de levensloop en de 
opkomst van een keuzebiografie. Verondersteld wordt dat burgers meer dan voorheen 
zelf invulling geven aan hun eigen levenswijze en biografie (Beck & Beck-Gernsheim 
2002). Op macroniveau leidt dit tot een destandaardisering van levenslopen; levens-
lopen gaan steeds minder op elkaar lijken. De volgorde waarin men bepaalde gebeur-
tenissen meemaakt, ligt minder vast en er komt meer variatie in het tijdstip waarop 
gebeurtenissen plaatsvinden (Liefbroer & Dykstra 2000; Mayer 2001).

Bovengenoemde ontwikkelingen, zowel de opkomst van het adult worker model als 
de algemenere trend van individualisering, pleiten voor een aanpassing c.q. moderni-
sering van het socialezekerheidsstelsel. Eén van de grondbeginselen van het stelsel (het 
kostwinnersmodel) correspondeert immers niet langer met de maatschappelijke wer-
kelijkheid. Aanvankelijk richtte de modernisering zich voornamelijk op de afschaffing 
van de kostwinnersbepalingen en de invoering (in 1987) van het beginsel van gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. Kostwinnersbepalingen zouden de arbeidspar-
ticipatie van vrouwen ontmoedigen en niet langer passen in een samenleving waarin 
iedereen wordt verondersteld betaalde arbeid te verrichten. Aanspraken dienen te wor-
den geïndividualiseerd en de toegang, hoogte en duur dienen niet langer te worden 
bepaald door huwelijkse staat of sekse (Plantenga & Koopmans 2005).

De toenemende economische zelfstandigheid en de variëteit aan leefvormen zetten 
bovendien aan tot discussies over een verdere individualisering van het socialezeker-
heidsstelsel, waarbij het individu steeds meer maat en basiseenheid zou moeten zijn 
voor wetgeving en beleid. In de werknemersverzekeringen kon deze individualisering 
relatief eenvoudig worden gerealiseerd, omdat deze verzekeringen in beginsel geïndi-
vidualiseerde uitkeringen verstrekken en gebaseerd zijn op het verzekerings- en loon-
dervingsbeginsel. In de sociale voorzieningen (waaronder de Wet werk en bijstand 
(wwb)) daarentegen fungeert het behoeftebeginsel als uitgangspunt en stuit deze ver-
dergaande individualisering op bezwaren. Bij de toekenning van de uitkering wordt 
namelijk rekening gehouden met de aard en de middelen van het huishouden van 
de uitkeringsgerechtigde en wordt aan de hand van partner- en of middelentoetsen 
beoordeeld of er sprake is van behoeftigheid. De moderniseringdiscussie spitst zich 
toe op het eventueel afschaffen van deze partner- en middelentoetsen (Teulings et al. 
1997). Ook komen er pleidooien voor meer eigen verantwoordelijkheid en een ver-
groting van de keuzemogelijkheden binnen de sociale zekerheid (sociale zekerheid à 
la carte) (Leijnse 2001). Het economisch zelfstandige individu zou, zo is de gedachte, 
moeten kunnen kiezen op welke wijze hij of zij zich tegen bepaalde risico’s zou willen 
verzekeren.
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De afschaffing van de kostwinnersmaatregelen, de invoering van het beginsel van 
gelijke behandeling, en de beoogde individualisering van socialezekerheidsrechten zijn 
al langere tijd moderniseringsthema’s bij uitstek; relatief nieuw is echter het vraagstuk 
van de combinatie van arbeid en zorg. Begin jaren negentig begint langzaam maar 
zeker het besef door te dringen dat het streven naar volledige arbeidsparticipatie en het 
realiseren van de ‘sluitende aanpak’ (iedereen die kan werken, moet ook werken) een 
fors beslag legt op de beschikbare hoeveelheid tijd; tijd die ook moet worden besteed 
aan zorgactiviteiten. In het kostwinnersmodel werd deze ‘tijdschaarste’ door speciali-
satie opgelost. De man kon fulltime participeren op de arbeidsmarkt bij gratie van vrij-
stelling van zorgactiviteiten. Binnen het adult worker model is de plaats van zorg echter 
nog niet bepaald. Wie werkt, kan immers niet op dat zelfde moment zorgen en wie 
zorgt niet werken. De vraag is dan hoe de tijd moet worden verdeeld over de verschil-
lende activiteiten en of er nog wel voldoende tijd is voor de verschillende activiteiten 
(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006a). Ten aanzien van betaalde 
arbeid is het uitgangspunt in het adult worker model duidelijk geformuleerd, iedere 
volwassenen die kan werken zal ook werken, maar op de vraag hoe zorg in een derge-
lijk model moet worden ingepast, zijn in de afgelopen jaren verschillende antwoorden 
gegeven en ontbreekt de consensus. In het beleid wordt er impliciet van uitgegaan dat 
de zorg voor kinderen voornamelijk zal moeten worden uitbesteed. De vraag is echter 
of deze uitbesteding van zorg mogelijk en wenselijk is.

1.1.3	 De	zorgstrategieën:	zelf	zorgen	versus	het	uitbesteden	van	zorg

Met de verhoging van de arbeidsparticipatie en de opkomst van het adult worker model 
is de combinatie van betaalde arbeid en zorg een centraal thema geworden. Arbeid en 
zorg worden wel getypeerd als ‘schurende werelden’ (Van Nimwegen & Esveldt 2003). 
Tijdens de middenfase van het leven (tussen de 30 en 45 jaar) waarin zowel wordt ge-
zorgd als gewerkt, domineert het gevoel van ‘druk, druk, druk’. Er is sprake van een 
‘gezinsspits’ en deze lijkt eerder langer te worden dan korter. De arbeidsparticipatie 
van vrouwen met jonge kinderen zal naar verwachting verder toenemen en omdat 
vrouwen relatief laat hun eerste kind krijgen (gemiddeld 29 jaar), lopen deze ‘oudere’ 
werkende ouders het risico van een dubbele verzorgingstaak; naast de zorg voor hun 
eigen kinderen, krijgen zij mogelijk ook te maken met de zorg voor hun eigen ouders 
(Van Nimwegen 2004).

In Nederland is lange tijd de oplossing voor deze moeizame combinatie van betaalde 
arbeid en zorg gezocht in een specifiek arbeidstijdenregime. De deeltijdstrategie vormt 
de voornaamste strategie om arbeid en zorg te combineren. Nederland heeft dan ook 
het hoogste deeltijdpercentage in Europa, 46,1% van de werkzame beroepsbevolking 
werkte in 2005 parttime. Het zijn echter vooral de vrouwen die in deeltijd werken; 75,1% 
vrouwen tegenover 22,6% mannen (European Commission 2006). Vanwege dit hoge 
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deeltijdpercentage van vrouwen wordt in Nederland dan ook niet zozeer gesproken 
over een tweeverdienersmodel, maar over een anderhalfverdienersmodel, waarbij de 
man voltijds werkt en de vrouw in de deeltijd (Keuzenkamp & Oudhof 2000).

De deeltijdstrategie wordt vaak verdedigd met de stelling dat deeltijdarbeid past in 
de Nederlandse cultuur, omdat men traditioneel gezien veel waarde hecht aan het ‘zelf 
zorgen’ (Kremer 2005). De econoom Bovenberg merkt in deze dan ook fijntjes op:

In Nederland is het ouderschap noch gesocialiseerd, zoals in de Scandinavische 
landen, noch uitbesteed aan de markt, zoals in de Verenigde Staten. Ouders willen 
graag ‘doe het zelven’. (Bovenberg 2003 p. 9)

Deze strategie van ‘zelf zorgen’ botst echter met het streven naar bevordering van de 
arbeidsparticipatie; de deeltijdfactor heeft immers een drukkend effect op de arbeids-
participatie gerekend in voltijdsequivalenten. Bovendien is de deeltijdstrategie ‘gen-
dergevoelig’; het zijn met name vrouwen die in deeltijd werken. De hoge mate van 
deeltijdwerk onder vrouwen heeft gevolgen voor de kwalitatieve positie die vrouwen 
innemen op de arbeidsmarkt. Zo is in 2004 slechts 42% van de vrouwen van 15-64 jaar 
economisch zelfstandig, dat wil zeggen dat zij ten minste 70% van het nettominimum-
inkomen verdienen (Portegijs et al. 2006b).

Vanaf het midden van de jaren negentig wordt de deeltijdstrategie in toenemende 
mate gecombineerd met het uitbesteden van zorg door middel van kinderopvang. 
Deze uitbestedingstrategie wordt ook wel ‘commodificatie’ oftewel het ‘vermarkten’ 
van zorg genoemd. De uitbestedings- en deeltijdstrategie fungeren veelal als commu-
nicerende vaten; een grotere deeltijdbaan (in de zin van meer uren) impliceert veelal 
een grotere behoefte aan uren kinderopvang, terwijl een kleinere deeltijdbaan veelal 
leidt tot een kleinere behoefte aan uren kinderopvang. Is de deeltijdstrategie bezwaar-
lijk vanuit het oogpunt van bevordering van arbeidsparticipatie (zowel in kwantitatief 
als kwalitatief opzicht), de uitbestedingstrategie stuit op bezwaren aan de kant van 
de zorgparticipatie. Deze bezwaren zijn zowel principieel als praktisch van aard. Het 
principiële bezwaar verwijst niet alleen naar het feit dat een dergelijke strategie wel-
eens niet zou kunnen stroken met de preferenties van vrouwen (Hakim 2000; Por-
tegijs et al. 2006a), maar verwijst ook naar het feit dat een beleid ter ondersteuning van 
de uitbestedingstrategie de traditionele toekenning van zorgverantwoordelijkheden  
aan vrouwen niet ter discussie stelt (Lewis 2003). Als gendergelijkheid één van de 
belangrijkste pijlers dient te worden van een moderne verzorgingsstaat, hetgeen door 
velen wordt bepleit, dan is een beleid dat louter en alleen gericht is op uitbesteding 
van zorg te eenzijdig. Het praktische bezwaar verwijst naar de grenzen die er zijn 
verbonden aan de uitbestedingstrategie. Zorg kan namelijk niet volledig op de markt 
worden gebracht, omdat er aan zorg psychische en emotionele aspecten zijn verbon-
den of zoals Lewis en Giullari stellen:
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… care cannot be fully defamilialized or commodified, because it is passive as well 
as active, because it is emotional and relational, because the pressure for women 
to care is stronger than it is for men and it is part of a gendered identity formation. 
(Lewis & Giullari 2005 p. 87)

Er bestaan dus grenzen aan de strategie van het uitbesteden van zorg. Deze grenzen 
zullen bovendien eerder in zicht komen, omdat de behoefte aan informele zorg (c.q. de 
vraag naar tijd voor zorg) toeneemt. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door demografi-
sche ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening), maar ook door de beoogde herzie-
ning van de verzorgingsstaat. Illustratief in dit verband is de Wet op de maatschappe-
lijke ondersteuning (wmo), die op 1 januari 2007 in werking is getreden. Met deze wet 
ligt er een sterk accent op het voorzien in de behoefte aan zorg binnen de eigen kring 
of binnen het eigen informele netwerk. De nadruk ligt daarbij op eigen verantwoorde-
lijkheid en wederzijdse hulp (Morée 2005).

Door deze grenzen aan de commodificatie van zorg zal er ofwel vanwege de arbeids-
participatie een druk ontstaan op het zorgaanbod, ofwel de zorgparticipatie zal het 
arbeidsaanbod negatief beïnvloeden. Wilthagen (2003) spreekt in dit verband over een 
dreigend participatietekort en zorgtekort. Beide ‘tekorten’ zijn onwenselijk en moeten 
worden tegengegaan. Verhoging van het huidige niveau van de arbeidsmarktpartici-
patie is noodzakelijk vanwege de bekostiging van de verzorgingsstaat en het draaiende 
houden van de economie. Het op peil houden van de zorgcapaciteit is noodzakelijk 
voor de kwaliteit en de ‘levensvatbaarheid’ van de samenleving. Het is dus wenselijk, 
zowel vanuit het oogpunt van arbeidsparticipatie als vanuit de behoefte van zorgpar-
ticipatie, de ene activiteit zo weinig mogelijk ten koste te laten gaan van de andere 
activiteit. Of andersom geformuleerd, beide activiteiten moeten zo goed mogelijk te 
combineren zijn.

1.1.4	 Transities,	zorgrisico	en	sociale	zekerheid

Om deze doelstelling van combineerbaarheid te kunnen verwezenlijken, moeten er 
in een beleid dat gericht is op de bevordering van arbeidsparticipatie openingen wor-
den geboden voor zorg. De centrale vraag daarbij is op welke wijze dit moet gebeu-
ren. Daarbij liggen het algemene moderniseringsvraagstuk, waarbij nagegaan wordt 
hoe het socialezekerheidsstelsel zich dient aan te passen aan het adult worker model, 
als de meer specifieke vraag hoe betaalde arbeid en zorg kunnen worden gecombi-
neerd en zorg een plaats kan worden gegeven in het adult worker model, in elkaars 
verlengde. Voor beide vraagstukken zijn diverse oplossingen aangedragen. Deze op-
lossingen lagen aanvankelijk voornamelijk buiten de sfeer van sociale zekerheid, na-
melijk in een uitbreiding van kinderopvangvoorzieningen en een ondersteuning van 
het arbeidstijdenregime (met als voorlopig sluitstuk de Wet aanpassing arbeidsduur 
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(waa) van 2000). Recentelijk wordt op een abstracter niveau ook verwezen naar het 
concept van de transitionele arbeidsmarkt (tam), een concept dat is ontwikkeld door 
Schmid (2000; 2002) van het Wisschenschaftszentrum in Berlijn. Dit concept vindt 
zijn weerklank in de Nederlandse beleidssfeer en ook binnen de ‘European Employ-
ment Strategy’ beginnen de contouren van een dergelijke benadering zich af te tekenen 
(European Council 2005).

Het concept gaat uit van het idee dat de arbeidsmarkt efficiënter werkt, naarmate 
mensen beter in staat zijn transities (overgangen) te maken tussen verschillende do-  
meinen (zoals betaalde arbeid en zorg) of wanneer zij beter in staat zijn activiteiten 
te combineren. Schmid onderscheidt verschillende transities: (1) de transitie tussen 
school en betaalde arbeid, (2) de transitie tussen verschillende arbeidscontracten/ part-
time versus voltijds, (3) de transitie tussen pensionering en betaalde arbeid, (4) de tran-
sitie tussen zorg en betaalde arbeid, (5) de transitie tussen werkloosheid en betaalde 
arbeid. Transities kunnen insluitend (‘integrative’), bestendigend (‘maintenance’) of 
uitsluitend (‘exclusionary’) zijn. Insluitende transities zijn transities van inactiviteit 
naar betaalde arbeid. Bestendigende transities zijn de transities waardoor betaalde 
arbeid behouden blijft, terwijl uitsluitende transities leiden tot (onvrijwillige) inactivi-
teit (O’Reilly et al. 2000).

Met deze transitiebenadering wordt beoogd een andere invulling te geven aan de 
inkleuring van de doelstelling van volledige werkgelegenheid. Lange tijd heeft deze 
doelstelling, in het bijzonder het begrip ‘volledig’, alleen betrekking gehad op de parti-
cipatie van kostwinners en werden arbeidspatronen gedefinieerd als zijnde volledig en 
ononderbroken: 8 uur per dag, 5 dagen per week, 52 weken per jaar gedurende 40 jaar. 
Tal van instituties, waaronder het socialezekerheidsstelsel, zijn daar nog steeds in sterke 
mate op gebaseerd (Commissie Sociaal-Economische Deskundigen 2001; Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2002; Schippers 2002). In het huidige tijdsge-
wricht, waarin arbeid en zorg in toenemende mate worden gecombineerd, voldoet deze 
norm echter niet meer; het is uit de tijd geraakt en voor velen onbereikbaar geworden. 
In de transitionele benadering wordt derhalve uitgegaan van een gemiddelde arbeids-
tijd over de levensloop; bijvoorbeeld een gemiddelde van 30 uur per week. Dit gemid-
delde kan uiteraard lager of hoger zijn, maar het gaat er om dat de arbeidstijden ge-  
durende de levensloop kunnen worden gespreid en aangepast in bepaalde levensfases 
(De Gier & Van den Berg 2005; Schmid 2002b).

Essentieel in deze benadering is dus dat de levensloop als ijkpunt wordt genomen. 
De verschillende typen transities staan niet op zich zelf, maar worden geplaatst binnen 
de individuele levensloop. In een dergelijke benadering wordt de levensloop opgevat 
als een opeenvolging van posities die een persoon kan bekleden in de verschillende 
levensdomeinen (Liefbroer & Dykstra 2000; Mayer 2003). De zogenaamde ‘critical life 
events’, zoals het krijgen van kinderen, zorgen voor een verandering in posities en gaan 
gepaard met transities. Bij de analyse van deze transities gaat het er nadrukkelijk om 
het dynamische patroon in kaart te brengen. Niet de foto, maar het filmpje is belangrijk. 
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Levenslopen kunnen dan ook worden opgevat als een opeenvolging van levensgebeur-
tenissen die in de tijd gezien cumulatief van invloed zijn op de sociaal-economische 
positie en levenskansen van burgers. Gebeurtenissen zoals het krijgen van kinderen, 
scheiding of het overlijden van een partner, vergroten bijvoorbeeld de kans om in een 
situatie van armoede terecht te komen. Sommigen zullen onder invloed van dergelijke 
levensgebeurtenissen tijdelijk in een situatie van armoede of werkloosheid verkeren, 
anderen wat langer.

Zowel het denken in termen van transities als het hanteren van de levensloopbena-
dering impliceren een nieuw perspectief op de vormgeving en inhoud van instituties 
en arrangementen (European Foundation; Klammer 2005; Plantenga 2005). Vanuit 
deze optiek bezien zou het socialezekerheidsstelsel transities en combinaties moeten 
gaan faciliteren, zo ook de transitie tussen betaalde arbeid en zorg. Deze transitie dient 
bestendigend en insluitend te worden, in de zin dat het mogelijk moet worden heen en 
weer te bewegen tussen het domein arbeid en zorg en van positie te veranderen zonder 
een al te groot verlies aan rechten en of inkomen. Werknemers zouden moeten kunnen 
‘schakelen’ tussen werken en zorgen, werken en leren of tussen de ene en de andere 
baan (Baliemanifest 2004; De Beer et al. 2004; Leijnse et al. 2002; Tweede Kamer 2004-
2005). Of zoals Schmid het in algemene termen formuleert:

The institutions of labour market policy should be designed in such a way as to cre-
ate incentives for the transitions between these various forms of productive work, to 
make possible combinations of various forms of work and to provide social protec-
tion for the ensuing risks. (Schmid 2002b p. 188)

Door transities te faciliteren kan ruimte worden gecreëerd voor een minder rigide en 
vaststaand arbeidstijdenpatroon en wordt tevens de mogelijkheid geboden de arbeids-
tijden te spreiden over de levensloop. De individuele levensloop wordt daarbij als uit-
gangspunt genomen. Het denken in termen van de individuele levensloop impliceert 
dat in het socialezekerheidsstelsel niet langer de structuur van betaalde arbeid, maar 
de individuele keuzepatronen centraal komen te staan. De levensloopbenadering stelt 
individuele keuzes voorop en deze benadering vormt het kader waaruit de knelpunten 
worden overdacht. Eigen verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes en de conse-
quenties daarvan komen hierdoor centraler te staan (Leijnse 2004).

Met behulp van het faciliteren van transities en het hanteren van de levensloop als 
uitgangspunt wordt dus ruimte voor zorg geboden. De wrr (2006) merkt in dit ver-
band op dat de ontwikkeling van de transitionele arbeidsmarkt van belang is, omdat 
die een antwoord vraagt op de erbij behorende ‘nieuwe risico’s’, zoals het zorgrisico. 
Schmid (2005a; 2006) spreekt daarbij dus over ‘nieuwe risico’s’, waarbij hij refereert 
aan het werk van Beck (1992) en Giddens (1994), waarin begrippen als de risicosamen-
leving en de sociale investeringsstaat centraal staan. De leidende gedachte is dat op 
de transitionele arbeidsmarkt risico’s optreden, die een meer actieve rol vereisen van 

nwo-koopmans-def-prom.indd   21 29-10-2007   15:09:59



22	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

zowel overheid als individu om de ongewenste gevolgen ervan tegen te gaan. In dit 
verband wordt ook wel gesproken over risicomanagement.

Hoewel de transitiebenadering, de levensloopbenadering en de notie van risico-
management richting geven aan de invulling van de herziening van het socialezeker-
heidsstelsel, zijn deze benaderingen op een meer gedetailleerd niveau echter nog niet 
uitgekristalliseerd. Hoe moet bijvoorbeeld de transitie tussen arbeid en zorg worden 
gefaciliteerd? Dient er een recht op tijd of op geld te worden geboden? Wat is de meest 
geëigende manier om deze transitie te faciliteren; is dit door middel van verzekeren of 
door sparen of door arrangementen die een intertemporele herverdeling van de eigen 
financiële middelen over de levensloop stimuleren? Hoe kunnen er voldoende keuze-
mogelijkheden binnen de arrangementen worden geboden en hoe dient de solidariteit 
te worden vormgegeven?

De precieze invulling van veel van deze vragen staat nog open. Niettemin zijn in 
de praktijk al wel enkele concrete stappen gezet. Met het oog op de verbetering van de 
transitie tussen arbeid en zorg is in de afgelopen jaren de socialezekerheidswetgeving 
al verschillende malen aangepast. Te denken valt aan de introductie en bundeling van 
verlofmaatregelen in de Wet arbeid en zorg (wazo), de introductie en vervolgens de 
gedeeltelijke afschaffing van het verzorgingsforfait in de Werkloosheidswet (ww), de 
verlofbeschermingsbepaling in de sociale verzekeringswetten en recentelijk de voor-
stellen rondom de levensloopregeling en het mantelzorgforfait in de Werkloosheids-
wet. Deze modernisering gaat niet zonder slag of stoot. De bepaling van hoogte van 
de betaling en duur van het verlof vormen vaak inzet van politieke strijd. Deze strijd 
wordt veroorzaakt door de meer fundamentele vraag die met deze veranderingen aan 
de orde wordt gesteld, namelijk welke risico’s door een modern socialezekerheidsstelsel 
uiteindelijk dienen te worden beschermd en op welke wijze deze bescherming dient te 
worden vormgegeven.

1.2	 Doelstelling,	relevantie	en	probleemstelling

Doel van dit onderzoek is na te gaan wat de implicaties zijn van de overgang van een 
kostwinnersmodel naar een adult worker model voor de herziening van het Nederlandse 
socialezekerheidsstelsel. De veranderingen die in het stelsel hebben plaatsgevonden 
zullen worden geanalyseerd en worden beoordeeld. Tot op heden is in de wetenschap-
pelijke literatuur over de herziening van de Nederlandse sociale zekerheid weinig of 
slechts fragmentarisch aandacht besteed aan de invloed van maatschappelijke ontwik-
kelingen op de inrichting van het stelsel. Voornamelijk zijn er studies verschenen die 
ofwel de verschillende herzieningsoperaties in de sociale zekerheid hebben beschre-
ven ofwel per socialezekerheidsregeling de veranderingen in kaart hebben gebracht. 
De focus ligt daarbij meer op de endogene dynamiek (de druk die ontstaat vanuit het 
systeem), dan op de exogene druk (de maatschappelijke veranderingen). De verklaring 
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hiervoor wordt wel gezocht in het feit dat het herzieningsdebat lange tijd sterk gedomi-
neerd is geweest door betaalbaarheids- en beheersbaarheidsproblemen. Pas de laatste 
jaren komt er meer aandacht voor de invloed die de maatschappelijke ontwikkelingen 
op het stelsel uitoefenen (Teulings et al. 1997; Trommel & Van der Veen 1999).

In de beleidssfeer zijn er in de afgelopen jaren wel diverse studies verschenen die 
afzonderlijke moderniseringsthema’s zoals individualisering en flexibilisering behan-
delen (Commissie Sociaal-Economische Deskundigen 2001; Emancipatieraad 1996; 
ser 1997). Recentelijk is daar het thema levensloop aan toegevoegd (Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2002). Deze studies hebben echter vooral tot doel 
knelpunten binnen de huidige wetgeving op te sporen om zodoende wetgeving aan te 
kunnen passen.

Theoretische analyses zijn vooral in de literatuur over de verzorgingsstaten te vin-
den (zie bijvoorbeeld internationale literatuur: Esping-Andersen 1999; Giddens 1998; 
Schmid 2005b en nationale literatuur: De Mooij 2006; wrr 2006). In de internationale 
literatuur vormt de ‘crisis’ van de verzorgingsstaat het centrale thema. De verklaring 
voor deze crisis werd aanvankelijk voornamelijk gezocht in het systeem zelf, maar ook 
hier wordt na verloop van tijd gewezen op de ‘common challenges facing contemporary 
welfare states’ (Andersen 2002). Deze uitdagingen omvatten internationale economi-
sche ontwikkelingen (zoals internationalisering of globalisering van nationale eco-
nomieën) en nationale ontwikkelingen die wel worden geschaard onder de noemer 
post modernity (individualisering en verandering van gezins- en familiestructuren). 
Centrale these in deze literatuur is dat de modernisering van de samenleving is voort-
geschreden, terwijl instituties zijn achtergebleven. Hierdoor sluiten instituties onvol-
doende aan of zijn ze gebrekkig afgestemd op de maatschappelijke werkelijkheid. Deze 
werkelijkheid verandert onder druk van de modernisering, waarmee in het algemeen 
gesproken de overgang van een industriële naar een postindustriële samenleving wordt 
aangeduid. Deze studies blijven echter in hoge mate abstract, macrogeoriënteerd en 
weinig empirisch gefundeerd.

Dit onderzoek tracht bovenstaande invalshoeken, de abstractie uit de verzorgings-
staatliteratuur en de meer beleidsgerichte en empirisch georiënteerde inslag uit de 
Nederlandse socialezekerheidsliteratuur, te combineren. In deze verbinding schuilt 
tevens de wetenschappelijke relevantie van deze studie. Enerzijds zullen de theoreti-
sche concepten uit de verzorgingsstaatliteratuur worden gebruikt om de onderzoeks-
vragen uit te werken en om het onderzoek naar de herziening van de sociale zekerheid 
theoretisch te funderen. Anderzijds zal de empirische analyse van de herziening van 
het Nederlandse socialezekerheidsstelsel de abstracte these van ‘gebrekkige afstem-
ming van institutie op maatschappelijke werkelijkheid’ uit de verzorgingsstaatlitera-
tuur handen en voeten geven.

De maatschappelijke relevantie van een dergelijke exercitie ligt niet zo zeer in het 
hanteren van theoretische inzichten en het toepasbaar maken van dergelijke inzich-
ten voor een analyse van de herziening van de sociale zekerheid, maar veeleer in de 
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verbinding die wordt gelegd tussen het arbeid- en zorgdebat en de discussie over de 
herziening van de sociale zekerheid. Deze twee onderwerpen worden in het beleid 
veelal afzonderlijk behandeld. Knelpunten die worden gesignaleerd in de combina-
tie van arbeid en zorg worden veelal niet in verband gebracht met de herziening van 
de sociale zekerheid, terwijl de discussie over de herziening van de sociale zekerheid 
nauwelijks wordt ingezet vanuit het moderniseringsperspectief. Wordt daarentegen 
wel een poging gedaan de beide dossiers met elkaar te verbinden, zoals in de discussie 
omtrent de levensloopregeling, dan raakt zorg op de achtergrond. Een geïntegreerde 
behandeling van beide ‘beleidsdossiers’, zoals ook wordt voorgesteld in de transitie- 
en levensloopbenadering, zou kunnen bijdragen aan een ‘zorgvriendelijker’ of ‘zorg-
bestendiger’ sociaalzekerheidsstelsel; een stelsel dat niet alleen de arbeidsparticipatie 
bevordert, maar ook de zorgparticipatie ondersteunt.

De probleemstelling van deze studie luidt als volgt:
Wat zijn de implicaties van de overgang van een kostwinnersmodel naar een adult worker 
model en de daarmee gepaard gaande verandering van het zorgrisico voor het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel?

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zal worden geanalyseerd hoe het 
socialezekerheidsstelsel in de periode 1987-2007 is aangepast aan de opkomst van het 
adult worker model en de daarmee gepaard gaande verandering van het zorgrisico. 
Deze periode is niet willekeurig gekozen. In 1987 vond de eerste stelselherziening plaats 
en werd het socialezekerheidsstelsel aangepast aan het beginsel van gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen. In 2007 werd het onderhavige onderzoek naar de modernise-
ring van de sociale zekerheid afgesloten. Naast een beschrijving van de veranderingen 
die er in deze periode hebben plaatsgevonden, zullen de veranderingen ook worden 
beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van criteria die worden afgeleid 
uit de verzorgingsstaatliteratuur. Een verdere uitwerking van de deelonderzoeksvragen 
vindt plaats in hoofdstuk 2.

1.3	 Terminologie	en	perspectief

In de probleemstelling zitten een tweetal termen (socialezekerheidsstelsel en risico) 
besloten die verduidelijking behoeven. Wat onder het socialezekerheidsstelsel of onder 
het algemeen gebruikte begrip sociale zekerheid wordt verstaan is niet eenduidig. Het 
verschilt per land wat tot de sociale zekerheid wordt gerekend en binnen de geogra-
fische grenzen wordt het begrip door economen, juristen of sociologen op verschil-
lende manieren gedefinieerd. Economen rekenen tot de sociale zekerheid enerzijds 
alle inkomensoverdrachten aan burgers, anderzijds alle publieke voorzieningen die 
op de zekerheid van het bestaan zijn gericht. Door deze ruime definiëring behoort 
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bijvoorbeeld ook huursubsidie tot de sociale zekerheid (Goudswaard et al. 2000).  
Juristen hanteren veelal ‘klassieke’ socialezekerheidsdefinities die vertrekken vanuit 
een opsomming van de te dekken sociale risico’s (zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het 
ilo-verdrag nr. 102)3 of ze rekenen tot de sociale zekerheid het geheel van publiek-
rechtelijke geregelde voorzieningen4 die worden ingezet om de bevolking bestaans-  
zekerheid in sociaal-economische zin te garanderen (Klosse & Heerma van Voss 2006; 
Noordam 2005a; Noordam 2006).

Onder deze publieke sociale zekerheid worden veelal de maatregelen geschaard die 
tot de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen behoren. Verzekeringen zijn er 
om risico’s af te dekken en worden betaald uit de verzekeringspremies. Ze zijn in hoofd-
zaak een mengsel van werknemers- en volksverzekeringen. Tot de werknemersver-  
zekeringen (de werkingssfeer beperkt zich tot de werknemers) worden de Werkloos-
heidswet (ww), de Ziektewet (zw) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(wao) (in 2006 vervangen door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet 
wia)) gerekend. De volksverzekeringen (de werkingssfeer omvat alle burgers) omvat-
ten de Algemene Ouderdomswet (aow), de Algemene nabestaandenwet (anw) en de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). De sociale voorzieningen worden in 
tegenstelling tot de verzekeringen volledig betaald uit de algemene middelen. Alleen 
de sociale voorzieningen die onder de verantwoordelijkheid vallen van het Ministerie 
van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid worden tot de sociale zekerheid gerekend. 
Dit betekent dat studiefinanciering, uitkeringen aan oorlogs- en verzetsslachtoffers, 
prestaties aan ambtenaren, huursubsidie en rechtsbijstand niet tot de sociale voorzie-
ningen behoren, maar de Wet werk en bijstand (wwb), de Wet voorziening gehandi-
capten (wvg) en de Algemene Kinderbijslagwet (akw) wel (Noordam 2006).5 De Wet 
arbeid en zorg (wazo) en de levensloopregeling worden in de bovenstaande opsom-
ming veelal weggelaten omdat de wazo een combinatie betreft van privaatrechtelijke 
en publiekrechtelijke arrangementen, terwijl de levensloopregeling in essentie een 
individuele regeling is die fiscaal wordt ondersteund (Noordam 2005b).

3 Daarbij worden de volgende sociale risico’s opgesomd: ziekte en medische verzorging, ar-
beidsongeval en beroepsziekte, invaliditeit, werkloosheid, ouderdom, overlijden van de partner, 
moederschap en gezinslast (Pieters 1995).
4 De sociale zekerheid waarvoor de overheid de primaire verantwoordelijkheid draagt wordt 
wel aangeduid als de publiekrechtelijke sociale zekerheid. Daarnaast bestaan er ook allerlei pri-
vaatrechtelijke socialezekerheidsregelingen, zoals de loondoorbetaling van werkgevers bij ziekte 
(Noordam 2006).
5 Tot de regelingen voor bijzondere groepen behoren de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten (wajong), de Toeslagenwet (tw), de Wet inkomensvoorziening oudere 
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (ioaw) en de Wet inkomensvoorzie-
ning oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (ioaz) en de Wet inko-
mensvoorziening kunstenaars (wik).
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Ook het begrip risico is niet eenduidig. In het dagelijkse leven worden risico’s vaak 
geassocieerd met verlies of schade. Risico’s worden opgevat als geheel of gedeeltelijk 
onvoorziene en ongewenste gebeurtenissen die gepaard gaan met negatieve uitkom-
sten. Ook wordt het begrip wel gebruikt om aan te geven hoe groot de kans is dat er 
schade, verlies of ziekte zal optreden. Uitdrukkingen zoals een hoog risico lopen of een 
groot risico nemen, hebben niet alleen betrekking op de gebeurtenis en de daarmee 
gepaard gaande schade, maar verwijzen ook naar de kans dat deze gebeurtenis plaats-
vindt (Van Gerwen & Van Leeuwen 1998; De Wit 1994). In een meer strikte zin wordt 
een risico gedefinieerd als een:

… uncertainty associated with an event that can be quantified on the basis of em-
pirical observations or causal knowledge. Frequencies and probabilities are ways 
to express risks. (Gigerenzer 2003 p. 256)

In aansluiting op bovenstaande definitie worden risico’s in de actuariële betekenis gede-
finieerd als het product van de financiële gevolgen van een onzekere gebeurtenis waar-
tegen men zich verzekert en de kans op deze onzekere gebeurtenis, de zogenaamde 
schadekans. De particuliere verzekeraar baseert zich daarbij dus op de volgende defi-
nitie: risico = schadekans × schadeomvang. Risico’s moeten in deze definitie dus kun-
nen worden berekend. Deze voorwaarde hangt samen met de noodzaak een premie 
(= prijs) voor de verzekering van het risico te kunnen vaststellen. De hoogte van de 
premie wordt namelijk bepaald door het risico, ofwel de kans dat de gebeurtenis zich 
voordoet en de omvang van het verzekerde verlies. Een voorbeeld kan dit verduidelij-
ken. Stel dat persoon A zijn inboedel van zijn huis wil verzekeren voor € 1000 (het ver-
zekerde verlies) en de kans op inbraak in een jaar is 1%, dan kan de verzekeraar ervan 
uitgaan dat gemiddeld € 10 per jaar zal moeten worden betaald. Dit bedrag (opgehoogd 
met een extra bedrag voor de administratiekosten en de winstmarge) vormt de basis 
voor de premie die moet worden betaald door de verzekeringsnemer (Barr 2004). Van 
belang in dit voorbeeld is dat er wordt uitgegaan van een gebeurtenis (een inbraak), 
waarvan men niet zeker weet of deze plaatsvindt (gebeurtenis is onzeker), maar waar-
van men wel de kans kan berekenen (gebeurtenis is berekenbaar).

In de sociale verzekeringen, die onderdeel uitmaken van het socialezekerheids-
stelsel en in hoofdzaak een combinatie zijn van werknemers- en volksverzekeringen, 
worden werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en het overlijden van 
werkende partner c.q ouders traditioneel tot de belangrijkste risico’s in het stelsel van 
sociale zekerheid gerekend. Dit zijn echter geen risico’s in de bovenstaande betekenis 
van het woord. Deze risico’s kunnen niet allemaal worden getypeerd als toekomstige 
onzekere gebeurtenissen en over de vraag of de kans op deze gebeurtenissen eenvoudig 
kan worden berekend bestaat ook verschil van mening (zo kan de kans op overlijden 
nog wel worden berekend aan de hand van sterftetafels, maar het berekenen van de 
kans op ziekte wordt aanzienlijk moeilijker).
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Om beide ‘soorten’ risico’s van elkaar te kunnen onderscheiden worden in de lite-
ratuur de risico’s die door de sociale verzekeringen worden verzekerd, ook wel aange-
duid met de term contingenties of simpelweg aangeduid met onzekere gebeurtenissen 
(eventualiteiten) (Barr 2001). In de juridische literatuur daarentegen houdt men vast 
aan het woord risico, de reden daarvoor is meer van praktische dan inhoudelijke aard. 
Het feit dat het begrip ook in het sociaalzekerheidsrecht algemeen is ingeburgerd, is 
volgens de jurist Pieters (1995) voldoende om hieraan vast te houden. In algemene zin 
worden risico’s in de juridische literatuur gedefinieerd als toekomstige gebeurtenissen 
die indien zij zich voordoen tot inkomensschade of inkomensverlies leiden. Aangezien 
deze risico’s door het socialezekerheidsstelsel worden gedekt, worden ze ook wel socia-  
le risico’s genoemd (Noordam 2006; Pieters 1995).

In de internationale literatuur over de modernisering van de verzorgingsstaten 
wordt dit begrip risico’s nog verder opgerekt, in die zin dat ook gebeurtenissen die 
voorzienbaar zijn en waarbij de individuele keuze een duidelijke rol speelt, worden 
aangemerkt als risico’s. Bekende voorbeelden in dit opzicht zijn de activiteiten zorg en 
scholing. Zij worden getypeerd als de nieuwe risico’s (Bonoli 2005; Esping-Andersen 
1999; Schmid 2005b; 2006; Taylor-Gooby 2004). Risico’s worden in algemene termen 
wel opgevat als gebeurtenissen: ‘… that people now face in the course of their lives as 
result of the economic and social changes associated with the transition to a post-indus-
trial society’ (Taylor-Gooby 2004 p. 2-3). De gebeurtenissen (en de financiële gevolgen 
van deze gebeurtenissen) die mensen tijdens hun levensloop overkomen of waar ze 
voor kiezen worden dus bestempeld als ‘risico’s’ danwel als ‘levenslooprisico’s’.

Wij zullen in het vervolg aansluiten bij deze brede definiëring van het begrip risico’s 
en tevens de term levenslooprisico’s hanteren. Als belangrijkste levenslooprisico’s wor-
den onderscheiden: werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlij-
den werkende partner, scheiding werkende partner en zorg voor kinderen en naasten. 
Deze levenslooprisico’s vormen de focus van dit boek, in het bijzonder zal daarbij wor-
den gekeken naar het zorgrisico, een begrip dat verwijst naar de financiële gevolgen van 
de aanpassing van de arbeidsduur ten gevolge van zorgverantwoordelijkheden voor 
kinderen en naasten. De levenslooprisico’s vormen het vertrekpunt van de analyse. 
Nagegaan zal worden wie de verantwoordelijkheid draagt voor de beheersing ervan en 
op welke wijze bescherming wordt geboden. Het redeneren in termen van risico’s sluit 
aan bij de eerdergenoemde stroming in de internationale literatuur die tracht de ‘crisis’ 
in de verzorgingsstaat te duiden en de benadering van het transitionele arbeidsmarkt-
model, waarin begrippen als nieuwe risico’s en risicomanagement centraal staan.

Een dergelijke benadering heeft een aantal consequenties. Door levenslooprisico’s 
centraal te stellen, zal de afbakening van het onderwerp van deze studie tevens worden 
ingegeven door de te behandelen levenslooprisico’s en dus niet door een definiëring 
van het begrip sociale zekerheid en het daarbij gebruikelijke onderscheid tussen sociale 
verzekeringen en sociale voorzieningen. Hierdoor volgt er bovendien geen analyse van 
de aanpassing van het socialezekerheidsstelsel per socialezekerheidswet. Wel kan het 
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voorkomen dat de beschrijving van een bepaald levenslooprisico samenvalt met een 
bepaalde socialezekerheidswet. Door bij de analyse uit te gaan van levenslooprisico’s 
zullen gebeurtenissen, zoals werkloosheid en zorg een nevenschikkendheid krijgen 
die het mogelijk maakt deze gebeurtenissen te analyseren met behulp van eenzelfde 
theoretisch kader.

1.4	 Theoretisch	kader,	methode	en	opzet

De centrale thema’s in dit boek (de opkomst van het adult worker model, het zorgrisico 
en de modernisering van de sociale zekerheid) zullen worden benaderd vanuit ver-
schillende disciplines. Daarbij is gekozen voor een economische, historische en juridi-
sche invalshoek. Het onderzoek is multidisciplinair van opzet; vanuit de verschillende 
disciplines zal worden getracht een antwoord te vinden op de vraag wat de implicaties 
zijn van de opkomst van het adult worker model voor de herziening van het sociale-  
zekerheidsstelsel.

Het onderzoek valt in twee delen uiteen. In het eerste deel (hoofdstukken 2, 3 en 4) 
zal het moderniseringsvraagstuk aan bod komen, terwijl in het tweede deel (hoofd-
stukken 5, 6, 7) de beoordeling van een aantal maatregelen zal plaatsvinden. Het onder-
zoek start met een bespreking en analyse van de literatuur waarin verzorgingsstaten 
en risico’s centraal staan (Beck 1998; Bonoli 2005; Esping-Andersen 1999; Giddens 
1998; Schmid 2005b; Taylor-Gooby 2004). Het doel van hoofdstuk 2 is de verschil-
lende aspecten van het moderniseringsvraagstuk verder uit te werken, de centrale these 
van ‘gebrekkige afstemming’ uit te diepen en de belangrijkste theoretische concepten 
en begrippen uit de literatuur te destilleren. Op basis van deze literatuur zullen de 
onderzoeksvragen worden uitgewerkt en zullen er criteria worden geformuleerd voor 
de beoordeling van de aanpassing van het socialezekerheidsstelsel aan de opkomst van 
het adult worker model.

Uit de bovenstaande literatuur zal blijken dat er twee centrale thema’s zijn die een 
belangrijke rol spelen in het moderniseringsvraagstuk. Het eerste thema heeft betrek-
king op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat, markt en gezin. In hoofd-
stuk 3 zal dit specifieke punt verder worden uitgediept. Per levenslooprisico zal wor-
den bekeken welke economisch theoretische argumenten er worden gehanteerd bij 
het bepalen van de optimale verantwoordelijkheidsverdeling. Het empirische gedeelte 
zal bestaan uit een historische beschouwing waarbij wordt nagegaan in hoeverre deze 
theoretische argumenten een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de ver-
antwoordelijkheidsverdeling. In hoofdstuk 4 wordt het tweede thema uit het moder-
niseringsvraagstuk behandeld, namelijk de vormgeving van de beheersing van risico’s. 
Dit hoofdstuk spitst zich toe op één levenslooprisico, namelijk het zorgrisico. Nagegaan 
wordt op welke wijze het Nederlandse socialezekerheidsstelsel zich heeft aangepast aan 
de opkomst van het adult worker model en de daarmee gepaard gaande verandering 
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van het zorgrisico in de periode 1987-2007. In dit hoofdstuk zal op basis van literatuur 
over de relatie tussen verzorgingsstaten en gender een analysekader worden ontwik-
keld, waarmee de veranderingen in kaart kunnen worden gebracht. Voor de beschrij-
ving van de veranderingen bestaat het empirische materiaal uit literatuur, wetteksten 
en Tweede Kamerstukken.

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 zullen achtereenvolgens verschillende maatregelen 
(verzorgingsforfait, verlof en levensloopregeling) worden beoordeeld aan de hand van 
de criteria, zoals die zijn geformuleerd in hoofdstuk 2. Tezamen geven deze maatregelen 
een goed inzicht in de implicaties van het adult worker model voor de modernisering 
van het socialezekerheidsstelsel. Om te kunnen beoordelen in hoeverre de maatregelen 
voldoen aan de criteria is bij de analyse gebruik gemaakt van bestaand empirisch mate-
riaal, zoals de cbs-statistieken, het osa-arbeidsaanbodpanel en het cao-onderzoek van 
het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, aangevuld met eigen cao-onder-
zoek. In hoofdstuk 8 worden de samenvatting en conclusies weergegeven.
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2	 Verzorgingsstaten,	levenslooprisico’s		
	 en	modernisering	

 
The crisis of the welfare state is not purely fiscal, it is a crisis 

of risk management in a society dominated by a new type of risk. 
(Giddens 1998 p. 33)

2.1	 Inleiding

In dit hoofdstuk zal het moderniseringsvraagstuk worden belicht vanuit een theore-
tisch perspectief waarin verzorgingsstaten en risico’s centraal staan (Armingeon & 
Bonoli 2006; Esping-Andersen 1999; Giddens 1994; Kemshall 2002; Schmid 2005b). 
Een belangrijke veronderstelling in deze literatuur is dat door tal van maatschap-
pelijke ontwikkelingen de intensiteit van bepaalde risico’s en de aard van risico’s is 
veranderd (Esping-Andersen & Gallie 2002). Door in analyses risico’s centraal te stel-
len, tracht men de problemen waar de verzorgingsstaat mee kampt te duiden en een 
richting te vinden voor een toekomstige vormgeving van de verzorgingsstaat. Verzor-
gingsstaten worden in dit verband beschouwd als instrumenten die tot voornaamste 
doel hebben risico’s te beheersen. Vanwege deze doelstelling wordt de term risico-  
management gehanteerd (Esping-Andersen 1999; Giddens 1994; Schmid 2006; Schmid 
& Schömann 2003).

Het doel van dit hoofdstuk is een conceptueel kader te ontwikkelen waarmee inzicht 
kan worden verkregen in het moderniseringsvraagstuk. Aan de hand van dit concep-
tuele kader zal worden nagegaan waar het bij het moderniseringsvraagstuk om gaat, 
welke thema’s er aan de orde worden gesteld en wat er wordt verstaan onder een betere 
aansluiting van instituties op de maatschappelijke werkelijkheid. Na deze analyse van 
het probleem zal vervolgens ook de oplossingsrichting, die al in hoofdstuk 1 in het kort 
aan bod is gekomen en betrekking heeft op de benadering van de transitionele arbeids-
markt van Schmid c.s., nader worden bekeken. Vervolgens zullen er criteria worden 
geformuleerd die van belang zijn voor de modernisering van het risicomanagement. 
Deze criteria zullen worden gebruikt voor de beoordeling van verschillende maatrege-
len in de hoofdstukken 5, 6 en 7. Tot slot zullen op basis van de inzichten verkregen uit 
dit hoofdstuk de onderzoeksvragen worden geformuleerd en de opzet van het onder-
zoek verder worden uitgewerkt.
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2.2	 Beheersing	en	verdeling	van	risico’s

Mensen lopen gedurende hun leven tal van risico’s: gebeurtenissen die, meestal onver-
wachts optreden en gepaard gaan met financiële gevolgen. Tijdens de arbeidsloopbaan 
kan men zijn of haar baan verliezen, ziek worden, arbeidsongeschikt raken of door 
ouderdom niet langer in staat zijn om te werken. In de privésfeer kan men worden ge-  
troffen door het overlijden van de partner of de partner verliezen door scheiding. Met 
uitzondering van echtscheiding worden deze risico’s veelal als ‘traditioneel’ getypeerd, 
omdat deze risico’s worden verondersteld grotendeels niet-beïnvloedbaar te zijn en 
niet te voorzien (De Beer et al. 2004; Giddens 1994). In de meeste landen worden 
deze risico’s al langere tijd op enigerlei wijze collectief gedekt. Daarnaast zijn er ook 
de zogeheten nieuwere risico’s, waartoe vooral de zorg voor kinderen en naasten en 
de investering in menselijk kapitaal worden gerekend (Bonoli 2005; Bovenberg 2003; 
Esping-Andersen & Gallie 2002; Schmid 2006; Taylor-Gooby 2004). Ook in dit geval 
wordt gesproken over risico’s, maar dan wel over een ander type risico’s dan de traditi-
onele. Bij deze activiteiten is veelal geen sprake van onvermijdelijkheid, maar van een 
individuele keuze. In het vervolg van deze uiteenzetting zullen we op dit onderscheid 
nog uitgebreid terugkomen.

Zowel de traditionele als de nieuwe risico’s zullen in het vervolg worden aangeduid 
als levenslooprisico’s, omdat ze refereren aan gebeurtenissen die zich voordoen tijdens 
de levensloop en wel worden aangeduid als de ‘critical life events’ (Schmid 2005b). 
In sommige gevallen zijn deze gebeurtenissen onverwachts en ongewenst, in andere 
gevallen zelfgekozen en dus verwacht en gewenst. Ze kunnen leiden tot een verlies aan 
inkomen, direct doordat het inkomen uit betaalde arbeid wegvalt of indirect doordat ze 
op langere termijn nadelige gevolgen hebben voor de verdiencapaciteit en de carrière.

2.2.1	 Risicomanagement

Het risicomanagement heeft tot doel de levenslooprisico’s te beheersen. Essentieel 
daarbij is het bieden van bescherming tegen de financiële gevolgen (de inkomenseffec-
ten) van deze levenslooprisico’s. Naast deze ‘risicocompensatie’ kan de beheersing erop 
gericht zijn risico’s te voorkomen (preventie). De beheersing wordt ingevuld en uitge-
voerd door de staat, de markt en het gezin.1 Daarbij worden voor deze beheersing ver-
schillende instrumenten gehanteerd. Het gezin speelt in het opvangen en beheersbaar 

1 In de literatuur is tevens een discussie gaande over de vraag of ook de ‘civil society’ of de in-
formele netwerken of het maatschappelijke middenveld apart moet worden onderscheiden. Zie 
bijvoorbeeld: Kuhnle (2000). Esping-Andersen (1999; 2002) wijst erop dat waar dit maatschap-
pelijke middenveld een belangrijke rol speelt, het functioneren ervan gelijkenis vertoont met de 
markt of de overheid en om die reden niet apart hoeft te worden onderscheiden.
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maken van risico’s al eeuwenlang een belangrijke rol. Via traditionele familiale zorg 
en onderlinge hulp wordt getracht de gevolgen van risico’s, zoals ouderdom en ziekte, 
geheel of gedeeltelijk te ondervangen. Wederkerigheid (reciprociteit) speelt daarbij een 
belangrijke rol; men zorgt voor elkaar in tijden van tegenslag. Vanuit de optiek van het 
individu bezien tracht men de kans van het optreden van het risico te verkleinen door 
voorzorgsmaatregelen te nemen of door een som geld te reserveren (te sparen) om 
eventuele toekomstige schade op te vangen.

De beheersing van levenslooprisico’s via de markt maakt met name in de 19e eeuw 
een groei door (zie voor historische beschrijving: Van Gerwen & Van Leeuwen 1998). 
De markt biedt zekerheid als product aan in de vorm van particuliere verzekeringen. 
Een verzekering kan worden gedefinieerd als een instrument dat individuen bescher-
ming biedt tegen risico’s en als een actuarieel mechanisme dat tot doel heeft de risico’s 
te verdelen (‘pooling risks’). De eerste omschrijving definieert de verzekering in ter-
men van zijn doel, de tweede omschrijving in termen van een methode om het doel te 
bereiken (Barr 2004).

De rol van de staat als ‘verschaffer van zekerheid’ is een relatief nieuw verschijn-
sel. In de meeste landen heeft de ‘verzorgingsstaat’ of de ‘welvaartsstaat’ zich aan het 
einde van de negentiende eeuw en in de eerste helft van de twintigste eeuw ontwik-
keld. De uitbouw ervan vond in de meeste landen plaats na de Tweede Wereldoorlog. 
Beide termen, welvaartsstaat en verzorgingsstaat, worden in de literatuur als syno-
niemen gebruikt, ze vormen een wat ongelukkige vertaling van het Engelse begrip 
‘welfare state’. Een van de functies van de verzorgingsstaat is het waarborgen van de 
bestaanszekerheid (bestrijding van armoede). Een andere functie is het bieden van 
economische zekerheid (inkomensstabiliteit). Deze economische zekerheid kan door 
het optreden van risico’s, zoals werkloosheid en de daarmee gepaard gaande tijdelijke 
terugval in inkomen, worden geschaad. Verzekeringen vormen ook hier het instru-
ment om bescherming te bieden. Barr (2001) onderscheidt beide functies door de eer-
ste te bestempelen als de ‘Robin Hood’ functie van de verzorgingsstaat en de tweede 
als de ‘Piggy Bank’ (de spaarpot) functie van de verzorgingsstaat.2

De door de overheid aangeboden verzekeringen worden wel sociale verzekeringen 
genoemd. Het voornaamste verschil met de particuliere verzekeringen is dat bij so-  
ciale verzekeringen het principe van ‘dwang’ wordt gehanteerd; de verzekering wordt 

2 Bij deze spaarpotfunctie worden twee elementen onderscheiden: verzekeringen (voor risico’s 
zoals werkloosheid) en ‘income smoothing’ (pensioenen). Dit laatste is erop gericht de middelen 
over de levensloop te herverdelen. Verzekeringen hebben met name betrekking op ‘onverwachte’ 
dalingen in inkomen, terwijl income smoothing betrekking heeft op het egaliseren van een on-
gelijkmatige inkomensstroom c.q. het reserveren van middelen voor een ongelijkmatig uit-  
gavenpatroon (spaardoeleinden). Het Centraal Planbureau hanteert een soortgelijke indeling; de 
functies van de verzorgingsstaat hebben betrekking op drie thema’s; herverdeling tussen mensen, 
verzekering van risico’s en een herverdeling over de levenscyclus, zie: De Mooij (2006).
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door de overheid verplicht gesteld. Solidariteitsopvattingen en efficiëntieoverwegingen 
bepalen de vormgeving van deze verplichte verzekeringen (Esping-Andersen & Gallie 
2002). In lijn met het bovenstaande onderscheid wordt tevens verschil gemaakt tus-
sen risico’s en sociale risico’s. Op de particuliere markt worden de risico’s (zoals brand, 
inbraak, diefstal et cetera) verzekerd, terwijl de door de overheid verplicht gestelde 
verzekeringen van bepaalde risico’s ook wel worden aangeduid als de sociale risico’s 
(Noordam 2006; Pieters 1995). Deze sociale risico’s beschouwt men als maatschap-
pelijke risico’s; niet het individu maar de maatschappij, in casu de overheid, draagt 
de verantwoordelijkheid voor het opvangen en compenseren van de gevolgen van het 
risico. Sociale risico’s worden dus wel omschreven als de risico’s waarvoor in bepaalde 
mate een collectieve verantwoordelijkheid geldt.

De vraag rijst waarom de bescherming van alle risico’s niet aan de markt of het 
gezin kon worden overgelaten. Wat is de ratio geweest achter de toegenomen rol van 
de staat? Waarom zijn er, om met de woorden van de socioloog De Swaan (1996) te 
spreken, collectieve en dwingende arrangementen met nationale reikwijdte verschenen 
ter bestrijding van tekorten en tegenslagen? Verschillende verklaringen vanuit ver-
schillende disciplines worden daarvoor aangedragen (zie voor beschrijving ontstaan 
en ontwikkeling verzorgingsstaat onder andere: Engbersen et al. 1994; Hemerijck 1990; 
Trommel & Van der Veen 1999). In zijn algemeenheid kan worden opgemerkt dat zowel 
rechtvaardigheids- als efficiëntieoverwegingen een rol spelen. Rechtvaardigheid ver-
wijst vooral naar solidariteitsopvattingen; de gemeenschap dient zorg te dragen voor 
degenen die door tekort of tegenslag niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen. Het 
efficiëntieargument heeft betrekking op het falen van de markt. Het niet efficiënt func-
tioneren van de markt wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door een tekort aan informa-
tie of informatieasymmetrie of vanwege bepaalde technische karakteristieken van het 
risico (in hoofdstuk 3 zal hierop nog uitgebreid worden ingegaan). Vanwege deze vor-
men van marktfalen kan overheidsoptreden gewenst zijn. Bij de totstandkoming van 
socialezekerheidsregelingen voor bepaalde risico’s, zoals werkloosheid, hebben deze 
efficiëntieargumenten een rol gespeeld. Verplichte deelname aan bepaalde sociale ver-
zekeringen vormde een logisch en efficiënt antwoord op het falen van de particuliere 
verzekeringsmarkt (Barr 1992).

2.2.2	 Wisselwerking	tussen	staat,	markt	en	gezin

De drie ‘actoren’ (staat, markt en gezin) binnen het risicomanagement zijn onderling 
afhankelijk. Het falen van de markt kan worden opgelost door de familie of overheid 
en vice versa kan de markt (of overheid) het falen in het domein van de familie com-
penseren. Het is een complex samenspel, waarbij uiteenlopende combinaties van staat, 
markt en familie ontstaan die verantwoordelijk zijn voor de beheersing van risico’s. 
Om deze interactie of wisselwerking tussen de drie ‘actoren’ weer te geven, hanteert 
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Esping-Andersen expliciet de term verzorgingsstaatregime. Volgens hem is het begrip 
verzorgingsstaat te eng om precies te vatten hoe in een land economische en sociale 
zekerheid wordt toebedeeld: 

The real world of welfare is the product of how the three welfare pillars interact. 
If one pillar “fails”, there is either the possibility that responsibility is absorbed in 
the two remaining pillars or, alternatively, that unsolved welfare problems mount. 
When we design social policies we must ask ourselves: can the family, market, or 
alternatively, the state realistically absorb such responsibilities, and, if so would this 
be the most desirable option? (Esping-Andersen & Gallie 2002 p. 13) 

Een verzorgingsstaatregime wordt dan ook door Esping-Andersen gedefinieerd als: 
‘… the combined, interdependent way in which welfare is produced and allocated between 
state, market and family’ (Esping-Andersen 1999 p. 34-35). Het samenspel van staat, 
markt en gezin bepaalt derhalve het specifieke verzorgingsstaatregime in een land. 

Sinds het verschijnen van Esping-Andersen’s boek Three worlds of welfare capital-
ism (1990) is het gebruikelijk het liberale, het conservatieve/corporatistische en het 
sociaal-democratische verzorgingsstaatregime te onderscheiden. De onderscheidende 
criteria die hierbij worden gehanteerd, zijn de verschillende instituties (staat, markt of 
het gezin) die van het grootste gewicht zijn bij het verschaffen van welvaart, het soort 
sociale stratificatie dat door deze institutionele structuur tot stand komt of in stand 
wordt gehouden en de mate van ‘decommodificatie’. Dit laatste begrip wordt omschre-
ven als de mate waarin sociale rechten burgers onafhankelijk maken van de werking 
van de markt. Het liberale regime kenmerkt zich door een groot geloof in het zelf-  
regulerende principe van de markt. De staat grijpt alleen in als de markt tekort schiet. 
In het conservatieve of corporatistische regime spelen het gezin en de kerk een cruci-
ale rol. Volgens Esping-Andersen is de kern van dit regime een mengeling van status, 
segmentering en ‘familialisme’ (dat wil zeggen het gezin als belangrijke verschaffer van 
welvaart). In het sociaal-democratische regime speelt de staat een belangrijke rol, terwijl 
de markt onderschikt is. 

Velen hebben geprobeerd deze typologie aan te passen en te verbeteren (zie voor 
een overzicht: Arts & Gelissen 2002). Een punt van kritiek is dat sommige landen las-
tig te categoriseren zijn. Zo wordt het Nederlandse regime getypeerd als een hybride 
stelsel, omdat het kenmerken heeft van zowel het sociaal-democratische als het con-
servatieve/corporatistische regime (Wildeboer Schut et al. 2000). Anderen stellen zelfs 
dat het Nederlandse stelsel kenmerken draagt van het liberale stelsel (Van der Veen & 
Trommel 1998). Een tweede kritiekpunt betreft het aantal regimes; drie zou te weinig 
zijn. Zo wordt aangevoerd dat mediterrane landen zoals Spanje, Italië en Portugal als 
een aparte categorie dienen te worden benoemd: het gezinszorgmodel (Leibfried 1992; 
Naldini 1999). In die landen is het gezin de eenheid die de primaire verantwoordelijk-
heid draagt voor het welzijn van het individu. Een derde kritiekpunt betreft het feit dat 
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de indeling statisch is, terwijl verzorgingsstaten voortdurend in ontwikkeling zijn. De 
indeling van het land in een bepaald regime lijkt dan ook sterk afhankelijk te zijn van 
het moment van waarneming (Koopmans & Schippers 2006). Een laatste kritiekpunt 
betreft het feit dat in de categorisering alleen de relatie staat-markt in beschouwing 
wordt genomen; de rol van het gezin wordt onderbelicht. Door decommodificatie als 
criterium te hanteren wordt namelijk vooral gekeken naar de mate waarin het sociale 
beleid in verzorgingsstaten de afhankelijkheid van mensen van de markt verkleint. De 
mate waarin sociaal beleid daarentegen de afhankelijkheid van het gezin verkleint, een 
aspect dat vooral van belang is voor vrouwen, wordt hierdoor buiten beschouwing 
gelaten (Sainsbury 1996; 1999).

Met name dit laatste kritiekpunt is door Esping-Andersen in zijn boek Social Foun-
dations of Postindustrial Economies (1999) verwerkt door gender en de rol van gezin-
nen meer te integreren in zijn typologie. In dit verband is het criterium familialisatie 
of de-familialisatie relevant, een criterium dat hij heeft ontleend aan zijn critici (Lister 
1997). De-familialisatie heeft betrekking op de mate waarin de verzorgingsstaat de las-
ten van het gezin heeft verminderd, met andere woorden, het gaat hier om ‘the degree 
to which the household’s welfare and caring responsibilities are relaxed – either via welfare 
provision, or via market provision’ (Esping-Andersen 1999 p. 51). De ordening van de 
verschillende verzorgingsstaatregimes is door de introductie van dit criterium echter 
niet wezenlijk veranderd.

Ook in deze studie wordt aangesloten bij de verdeling tussen liberale, conservatieve/
corporatistische en sociaal-democratische verzorgingsstaten. De classificatie zullen we 
echter niet hanteren om landen te ordenen, maar om meer inzicht te krijgen in de wijze 
waarop levenslooprisico’s worden èn kunnen worden beheerst.

2.2.3	 Risicostructuur

Het management intervenieert in de verdeling van risico’s oftewel de risicostructuur. 
De risicostructuur zoals deze totstandkomt voor de bemoeienis van het risicomanage-
ment, wordt de primaire risicostructuur genoemd; de risicostructuur na inmenging de 
secundaire risicostructuur. Het doel van deze interventie is, zoals hiervoor uiteengezet, 
bescherming te bieden tegen risico’s en daarmee zekerheid te scheppen. In dit verband 
wordt ook wel gesproken over herverdeling, wat verwijst naar het (her)verdelen van 
risico’s of het spreiden van risico’s (‘sharing risks’), teneinde de financiële gevolgen van 
risico’s te verminderen (Giddens 1994). Deze herverdeling moet nadrukkelijk worden 
onderscheiden van bijvoorbeeld de inkomensherverdeling tussen arm en rijk. Het is 
een herverdeling die inherent is aan de verzekeringssystematiek. Verzekeringen leiden 
tot een ex-post herverdeling; nadat de verzekerde gebeurtenis zich heeft voorgedaan, 
vindt er een herverdeling plaats tussen getroffenen en niet-getroffenen. Ex-ante is  
ieders kans op geluk of pech onbekend (wrr 2006). 
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Bij de verdeling van de risico’s (de primaire risicostructuur) gaat het vooral om de 
kans dat het risico zich voordoet. Deze risicokans kan ongelijk zijn verdeeld, in die zin dat 
bijvoorbeeld bepaalde groepen in de samenleving een hogere kans hebben om getroffen 
te worden door een levenslooprisico dan andere groepen. Bouwvakkers zullen bijvoor-
beeld eerder worden getroffen door lichamelijke ongevallen (arbeidsongeschiktheid) dan 
professoren, en de kans op werkloosheid is hoger voor laagopgeleiden dan voor hoogop-
geleiden. De Beer (2005b) noemt deze ongelijke verdeling een wezenlijk kenmerk van de 
levenslooprisico’s in de industriële samenleving. Terwijl de kans om te worden getroffen 
door een overstroming of door een epidemie niet veel verschilt tussen burgers, geldt dit 
wel voor de kans op een ongeval, op arbeidsongeschiktheid of op werkloosheid.

Gender vormt een andere dimensie waarlangs de kans op het optreden van een 
levenslooprisico ongelijk kan zijn verdeeld. Doordat de verantwoordelijkheid voor zorg 
nog vooral bij vrouwen ligt, en vrouwen met name arbeid en zorg combineren, zullen 
zij ook opdraaien voor de financiële consequenties van deze combinatie. Bovendien 
is door deze zorgverantwoordelijkheid de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt 
kwetsbaarder en hun economische zelfstandigheid beperkter. Vrouwen worden daar-
door bijvoorbeeld financieel harder getroffen door het risico van het overlijden van 
de werkende partner of door ontbinding van het huwelijk. Ook de levensloop wordt 
door Esping-Andersen (1999) wel aangemerkt als een belangrijke dimensie, waarlangs 
risico’s ongelijk zijn verdeeld. Bij deze dimensie speelt met name het aspect ‘timing’ 
een rol; wanneer doen de risico’s zich tijdens de levensloop voor en is er bijvoorbeeld 
sprake van een clustering van risico’s in bepaalde levensfases.

De wijze waarop het risicomanagement intervenieert in deze primaire risicostruc-
tuur is in de regimes verschillend. In de liberale benadering is het socialezekerheids-
beleid sterk gericht op doelgroepen (bijvoorbeeld alleenstaande moeders) en de in-
komensondersteuning die wordt geboden is inkomensafhankelijk. In termen van het 
risicomanagement kan worden gesteld dat in een dergelijke benadering de welvaarts-
staat zich alleen richt op de ‘slechte’ risico’s (mensen met een hoge kans op bijvoorbeeld 
werkloosheid). Uitgangspunt daarbij is dat de goede risico’s (mensen met een lage kans 
op bijvoorbeeld werkloosheid) worden opgevangen door het gezin of door de markt. 
In de corporatistische benadering richt de bescherming zich met name op de categorie 
werknemers in loondienst. De sociale zekerheid wordt in zekere zin ‘verdiend’. Werk-
nemers betalen premie waarvan de hoogte veelal gerelateerd is aan het inkomen en 
de hoogte van de uitkering gerelateerd is aan de betaalde premie. Dit equivalentiebe-
ginsel zorgt in feite voor een instandhouding van de verschillen tussen groepen. Het 
herverdelende effect is in dit opzicht dan ook relatief klein. In de sociaal-democratische 
benadering is de bescherming gericht op alle burgers, zowel ‘goede’ als ‘slechte’ risi-
co’s worden in een pool ondergebracht. In plaats van selectiviteit en equivalentie is er 
sprake van een universele benadering. Alle burgers kunnen ongeacht arbeidsverleden 
aanspraak maken op bepaalde rechten. Dit gegeven doorsnijdt de verschillen tussen 
groepen. Herverdeling gaat in sterke mate uit van het gelijkheidsprincipe.
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Bij de dimensie gender wordt met name gekeken naar hoe de verschillende regi-
mes omgaan met de verdeling van het risico zorg. In het liberale regime zijn de sociale 
voorzieningen gericht op het bestrijden van de armoede. Het behandelt mannen en 
vrouwen wel gelijk, maar houdt geen rekening met het feit dat werkende vrouwen ook 
moeder kunnen zijn. De noodzaak voor kinderopvangvoorzieningen of ouderschaps-
verlofregelingen werd tot voor kort min of meer ontkend, in de laatste jaren is er echter 
sprake van een verandering in het beleid (zie hiervoor: Koopmans & Schippers 2006). 
In het corporatistische regime domineerde in de jaren vijftig en zestig het kostwinners-
model. Mannen en vrouwen worden niet als gelijk gezien; mannen krijgen immers de 
rol toebedeeld van kostwinner en vrouwen worden verantwoordelijk gesteld voor de 
onbetaalde zorg binnenshuis. De nadruk ligt op het financieel compenseren van onge-
lijke arbeidsmarktparticipatie. In het sociaal-democratische regime is er sprake van een 
collectivisering van de zorg. Zorgactiviteiten zijn voor een belangrijk deel overgeno-
men door de publieke sector. Door een uitgebreid net van kinderopvang en ouderen-
zorg wordt er voor zorggedragen dat een ieder die kan participeren op de arbeidsmarkt 
ook daadwerkelijk participeert (Plantenga & Van Doorne-Huiskes 1993).

Bij de dimensie levensloop is de interventie van het risicomanagement erop gericht 
de risico’s (de financiële consequenties van deze risico’s) te spreiden over de levensloop. 
Als voorbeeld van deze spreiding wordt in de literatuur vaak verwezen naar Rowntree’s 
(1902) ‘cycle of want and plenty’. In zijn studie naar de oorzaken van armoede onder 
gezinnen in York rond 1900 onderzoekt Rowntree hoe het gezinsinkomen zich ontwik-
kelt over de levensloop. Hij onderscheidt vijf afwisselende periodes van ‘want’ (tekort) 
en ‘plenty’ (overvloed). De periode van armoede concentreert zich in die tijd tijdens de 
fase waarin de kinderen opgroeien (dit geldt met name voor grote gezinnen) en de fase 
waarin men stopt met werken (ouderdomsfase) (Glennerster 1995). Daarbij gaat het 
uitdrukkelijk niet om de individuele levensloop, maar om de levensloop van een gezin. 
Niet het individuele inkomen telt, maar het gezinsinkomen. Deze studie van Rowntree 
beïnvloedde vooral de socialezekerheidsvoorstellen van de Britse econoom Beveridge 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn voorstellen gaan uit van een herverdeling van het 
gezinsinkomen gedurende de levensloop. In zijn visie kan de armoede dan ook worden 
gereduceerd, door het gemiddelde inkomen uit te smeren over de periodes van ‘want’ 
en ‘plenty’ (Dewilde 2003; Glennerster 1995). De verzorgingsstaat dient te voorzien in 
financiële ondersteuning bij gezinsuitbreiding (family allowances) en tijdens de ouder-
domsfase, of zoals Beveridge het formuleerde:

Social surveys in a number of principal towns in Britain showed that want was 
due either to interruption or loss of earning power or to large families. The plan 
for Social Security is a plan for dealing with these two causes of want, by a redis-
tribution of income – between times of earning and not earning (by social insur-
ance) and between times of large and small family responsibilities. (geciteerd in: 
Glennerster 1995 p. 13)
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De gedachte dat de verzorgingsstaat zorg dient te dragen voor de spreiding (c.q. herver-
deling) van het inkomen over de levensloop ligt ten grondslag aan alle sociale stelsels. 
De mate waarin en de wijze waarop deze spreiding dient plaats te vinden, verschilt 
echter tussen de regimes en de landen binnen de regimes.

2.2.4	 Het	conceptuele	kader	samengevat

Schematisch ziet het conceptuele kader er als volgt uit (zie figuur 2.1). De risicostruc-
tuur bestaat uit een bepaalde verdeling van risico’s. Deze verdeling kent een aantal di-
mensies: bijvoorbeeld gender en levensloop. Het risicomanagement wordt uitgevoerd 
door de staat, de markt en het gezin, waarbij de verschillende combinaties tussen deze 
actoren kan worden getypeerd als liberaal, conservatief of sociaal-democratisch. Het 
management intervenieert in de primaire risicostructuur. Door risico’s te delen of te 
spreiden kan bescherming worden geboden tegen bepaalde risico’s. Ook kunnen de 
ongelijkheden die zich manifesteren op de verschillende dimensies worden vermin-
derd. De wijze waarop de herverdeling plaatsvindt, is afhankelijk van de aard van het 
risicomanagement. Anders geformuleerd, het specifieke samenspel tussen staat, markt 
en gezin bepaalt de manier waarop de risico’s worden herverdeeld (Esping-Andersen 
1999). Conservatieve, liberale of sociaal-democratische regimes zullen ieder op eigen 
wijze interveniëren c.q. herverdelen met als resultaat een bepaalde secundaire risico-
structuur.

Figuur 2.1 Beheersing en verdeling van risico’s
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Een belangrijke veronderstelling in het moderniseringsdebat is dat er met de inter-
ventie van het risicomanagement in elk van de regimes in de jaren vijftig en zestig 
een passend antwoord zou zijn gegeven, dat wil zeggen conform de maatschappelijke 
omstandigheden en behoeftes aan bescherming. Met andere woorden, er zou een zeker 
‘evenwicht’ bestaan tussen de wijze waarop de risico’s werden beheerst en de maat-
schappelijke omgeving. Vanaf de jaren zeventig is dit evenwicht echter onder druk 
komen te staan door een verandering in de primaire risicostructuur (de these van 
‘onvoldoende aansluiting’ of ‘gebrekkige afstemming’). Vanuit het moderniseringsper-
spectief wordt daarbij voornamelijk gewezen op de externe druk (de maatschappelijke 
veranderingen) en minder op de endogene druk (de betaalbaarheids- en beheersbaar-
heidsproblemen). In figuur 2.1 is het conceptuele kader schematisch weergegeven. Aan 
de hand van dit kader zal allereerst de these van ‘gebrekkige afstemming’ verder wor-
den uitgediept en vervolgens de onderzoeksvragen nader uitgewerkt.

2.3	 Beheersing	en	verdeling	van	risico’s	onder	druk

Een belangrijke veronderstelling in het moderniseringsdebat is dat de primaire risico-  
structuur door tal van maatschappelijke veranderingen is veranderd. In dit verband 
wordt gesproken over de ‘common challenges or pressures’ die de Europese verzor-
gingsstaten ondervinden (Van Kersbergen 2000; Leibfried & Bonoli 2001; Sarfati & 
Bonoli 2002; Scharpf & Schmidt 2000; Taylor-Gooby 2001). Onder deze uitdagingen 
en druk worden verschillende, maar onderling samenhangende maatschappelijke ont-
wikkelingen geschaard. Ze verwijzen naar volgende trends: de opkomst van het adult 
worker model, individualisering, flexibilisering op de arbeidsmarkt, opkomst van de 
kenniseconomie en demografische ontwikkelingen. Dit conglomeraat aan veranderin-
gen zou de aard van risico’s veranderen, de intensiteit van bepaalde risico’s doen laten 
toenemen en nieuwe behoeften aan bescherming creëren. In dit verband wordt ook wel 
gesproken over de komst van nieuwe risico’s (Bonoli 2005; Esping-Andersen & Gallie 
2002; Taylor-Gooby 2004).

2.3.1	 Maatschappelijke	trends

De opkomst van het adult worker model, het model waarin ieder individu actief is op 
de arbeidsmarkt en zelf in haar of zijn inkomen voorziet, zorgt ervoor dat betaalde ar-
beid in toenemende mate wordt gecombineerd met de zorg voor kinderen of naasten; 
steeds minder mensen (met name vrouwen) hebben zorg voor kinderen of huishouden 
als exclusieve taak (Lewis & Giullari 2005). Door deze verandering in arbeidsmarkt-
participatie heeft het verrichten van zorgactiviteiten op het individuele niveau een prijs 
gekregen. Omdat men zich (gedeeltelijk) moet terugtrekken van de arbeidsmarkt wordt 
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het kostbaar om zelf te zorgen voor kinderen of naasten. Bij deze kosten kan worden ge-
dacht aan inkomensverlies, maar ook aan de gevolgen voor de carrière en het menselijk 
kapitaal (Bovenberg 2005). Als gevolg van deze ‘opportunity costs’ (alternatieve kosten) 
kan ‘risicomijdend’ gedrag ontstaan; men ziet af van zorgparticipatie (Esping-Andersen 
& Gallie 2002). Als deze zorgparticipatie maatschappelijk toch gewenst is dan wringt de 
individuele keuze om af te zien van de zorgparticipatie. Om deze redenen wordt zorg 
dan ook wel aangemerkt als een nieuw risico. Er ontstaan in principe kosten; inkomen 
wordt gederfd of er ontstaat andere ‘schade’ uit hoofde van zorgtaken en daardoor ont-
staat er behoefte aan bescherming (Fraser 1997; Lewis 2002; Orloff 2002).

De mate waarin de behoefte aan bescherming van zorg zich voordoet, is sterk af-  
hankelijk van de leefsituatie. Alleenstaande ouders zullen binnen een model waarin 
arbeidsparticipatie centraal staat meer bescherming nodig hebben dan ouders die 
de zorgverantwoordelijkheid gezamenlijk dragen. Tegen de achtergrond van zorg als 
nieuw risico verdient deze groep specifieke aandacht, temeer daar het aantal alleen-
staande ouders door de toename van het aantal echtscheidingen in de afgelopen decen-
nia fors is toegenomen.

De opkomst van adult worker model veroorzaakt vooral in het conservatieve/corpo-
ratistische en het liberale regime een grote druk op het risicomanagement. Deze druk 
is zichtbaar in de arbeidsparticipatiecijfers; het percentage vrouwen met een jong kind 
op de arbeidsmarkt is in deze regimes lager dan in het sociaal-democratische regime 
(European Commission 2007; Taylor-Gooby 2004). In het corporatistische regime 
werd de bescherming van het zorgrisico lange tijd gekenmerkt door het bestaan van 
kostwinnersfaciliteiten die de gehuwde vrouw vrijstelde van betaalde arbeid en het 
mogelijk maakten de risico’s van zorg voor kinderen en naasten zelfstandig op te van-
gen (Plantenga & Van Doorne-Huiskes 1993). Met de opkomst van het adult worker 
model worden de kostwinnersbeginselen in de verschillende instituties langzaamaan 
verwijderd, maar er is nog niet echt iets voor in de plaats gekomen. In het liberale 
regime is lange tijd in mindere mate rekening gehouden met het feit dat werkende 
vrouwen ook zorgtaken verrichten. De noodzaak voor kinderopvangvoorzieningen of 
ouderschapsverlofregelingen werd tot voor kort min of meer ontkend. In het sociaal-
democratische regime daarentegen heeft de aanpassing van het management zich in 
zekere zin al voltrokken. Kenmerkend voor dit regime is de hoge mate van ‘defamilia-
lisering’ van de zorgactiviteiten. De verantwoordelijkheid voor het zorgrisico is gecol-
lectiviseerd, waarbij de overheid diverse voorzieningen aanbiedt om arbeid en zorg te 
kunnen combineren (Esping-Andersen & Gallie 2002).3

3 In de Scandinavische landen (Denemarken, Finland en Zweden) wordt gemiddeld in 1999 
door de overheid tweemaal zoveel (in percentage van het bnp) besteed aan diensten voor fami-
lies dan het Europese gemiddelde. Tot deze diensten worden bijvoorbeeld kinderopvang en huis-
houdelijke diensten gerekend. Dit cijfer is gebaseerd op de oecd Social Expenditure Database en 
opgenomen in: Taylor-Gooby (2004).
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Een andere maatschappelijke trend die in de moderniseringsliteratuur vaak wordt 
genoemd is individualisering. Individualisering verwijst naar het proces van toene-
mende individuele economische zelfstandigheid (mede als gevolg van de stijgende 
arbeidsparticipatie van vrouwen) en naar een toenemende variatie in gezins- en 
familiestructuren. Daarnaast zou volgens sommige auteurs de individualisering ook 
betrekking hebben op de ‘individualisering van de levensloop’ en de opkomst van de 
keuzebiografie (Beck & Beck-Gernsheim 2002). Mensen zouden beter in staat zijn tot 
en behoefte hebben aan (mede door een hoger opleidingsniveau en de emancipatie) 
het maken van zelfstandige keuzes. De gevolgen van deze trend voor de risicostructuur 
zijn moeilijker te duiden. In tegenstelling tot de komst van het adult worker model is bij 
individualisering in mindere mate sprake van een nieuw risico of een nieuwe risico-
groep. De trend opent eerder een discussie over de wijze waarop het risicomanagement 
bescherming biedt. Moeten er bijvoorbeeld nog wel verplichte verzekeringen zijn voor 
bepaalde risico’s of moet er meer ruimte aan individuele keuze worden geboden, zowel 
ten aanzien van de keuze waarvoor men zich wil verzekeren, als ten aanzien van de 
aanwending van bijvoorbeeld opgebouwde premies?

Een andere trend die wordt genoemd is de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze 
flexibilisering kent verschillende verschijningsvormen. Zo heeft, als gevolg van de toe-
nemende arbeidsparticipatie van vrouwen, het voltijdse en ononderbroken arbeids-
patroon, plaatsgemaakt voor een meer gevarieerder arbeidspatroon, waarin arbeid in 
wisselende intensiteit wordt gecombineerd met andere verantwoordelijkheden. Ook 
arbeidsrelaties veranderen; er zijn meer werknemers met een tijdelijk contract korter 
dan een jaar en werknemers zonder contracten, zoals oproepkrachten, invalkrachten 
en uitzendkrachten. Deze flexibiliseringstrend heeft de verdeling van risico’s veranderd. 
Hier geldt met name dat bepaalde groepen (bijvoorbeeld flexwerkers) onvoldoende 
worden beschermd. Ook dit probleem weegt zwaar in het conservatieve/corporatis-
tische regime. De vormgeving van het sociale beleid in dit regime wordt namelijk in 
sterke mate bepaald door de Bismarckiaanse verzekeringssystematiek waarin zowel het 
arbeidsverleden als het equivalentiebeginsel een belangrijke rol spelen. De bescher-
ming richt zich hierdoor sterk op voltijdse banen en ononderbroken arbeidsloopbanen 
(Bonoli 1997; Rake 1999). Werknemers die daarentegen de loopbaan onderbreken, in 
deeltijd werken en a-typische contracten hebben, worden hierdoor in mindere mate 
beschermd, of zoals Esping-Andersen stelt:

Most Continental European countries are almost entirely premised on social insur-
ance schemes. They presume, in the first place, long and stable employment records 
– an arrangement that worked well for male breadwinners in an era of pervasive 
job security. It works poorly however for women with more unstable careers and 
– what is new – males too now face career instability and precarious employment. 
(Esping-Andersen & Gallie 2002 p. 32)
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Een maatschappelijke trend die de laatste jaren veel aandacht krijgt is de opkomst van 
de kenniseconomie en het daarmee gepaard gaande groeiende belang van het investe-
ren in menselijk kapitaal. Het verkrijgen van een startkwalificatie of het behalen van 
de minimale opleidingsvereisten is essentieel voor het verkrijgen van een goede positie 
op de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten kennis en vaardigheden tijdens de arbeidsloop-
baan up to date worden gehouden. Door dit belang van scholing bij aanvang van de 
arbeidsloopbaan en tijdens de arbeidscarrière wordt de verdeling van risico’s (werk-
loosheid en armoede) in toenemende mate bepaald door scholingsongelijkheden. 
Laagopgeleiden hebben een kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt en daardoor een 
hogere kans op werkloosheid (oecd 2006). In dit verband kan worden gesproken over 
het ‘onderscholingsrisico’ of algemener het scholingsrisico. Onvoldoende opleiding of 
het niet regelmatig investeren in kennis en vaardigheden tijdens de arbeidsloopbaan 
kan problemen geven bij het vinden van werk of leiden tot uitval uit het arbeidsproces. 
In de literatuur wordt scholing dan ook wel als één van de nieuwe risico’s getypeerd 
(Bonoli 2005; Bovenberg 2005; Esping-Andersen 1999; Jenson & Saint-Martin 2002). 
Deze verandering in de risicostructuur vergt in alle regimes aanpassingen, in die zin 
dat de verantwoordelijkheidsverdeling dient te worden aangepast.

Tot slot kan worden gewezen op de demografische veranderingen, waarvan vergrij-
zing en ontgroening de belangrijkste zijn. De bevolking krimpt door een dalende fer-
tiliteit. In Europa, met uitzondering van Albanië, ligt het gemiddelde kindertal per 
vrouw onder het vervangingsniveau van ongeveer 2,1 kind per vrouw (European Com-
mission 2005; Van Nimwegen & Esveldt 2003). Door vergrijzing wordt de interge-
nerationele risicodeling kwetsbaarder. De vergrijzing versmalt namelijk de basis om 
risico’s te delen (Bovenberg 2003). De vergrijzing heeft bovendien een aanzienlijke 
kostenstijging tot gevolg, vooral in de sfeer van de oudedagsvoorzieningen en de zorg-
voorzieningen (Van Ewijk et al. 2006). Hoewel de vergrijzing voornamelijk kan wor-
den geplaatst in de betaalbaarheids- en beheersbaarheidsdiscussie, heeft dit onder-
werp ook een duidelijke moderniseringscomponent. De demografische ontwikkelin-
gen onderschrijven namelijk het belang van een verhoging van de arbeidsparticipatie. 
De mogelijkheid om deze participatie te verhogen is echter mede afhankelijk van de 
wijze waarop het risicomanagement zich zal aanpassen aan de eerder genoemde ver-
anderingen in de risicostructuur.

2.4	 Fundamentele	moderniseringsthema’s

De bovenstaande beschreven maatschappelijke ontwikkelingen en de verandering van 
de primaire risicostructuur (met de komst van de nieuwe risico’s) hebben in de ver-
schillende regimes in mindere of meerdere mate geleid tot een aanpassing van het 
risicomanagement. Dit proces van aanpassing is in alle regimes nog volop gaande. In 
essentie heeft deze aanpassing betrekking op de vraag wie verantwoordelijk is voor de 
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beheersing van bepaalde risico’s of zoals Plantenga en De Gijsel het verwoorden ‘… the 
question is who shall be responsible for taking over the (financial) consequences of critical 
events during the life course’ (Plantenga & De Gijsel 2005 p. 31). Gezocht wordt naar 
een nieuwe balans tussen de verdeling van verantwoordelijkheden van staat, markt en 
gezin. Deze zoektocht gaat gepaard met fundamentele discussies, die als inzet hebben 
het vinden van een nieuw evenwicht tussen rechtvaardigheid en efficiëntie in de be-
heersing van risico’s.

Bij deze herschikking van verantwoordelijkheden moet een antwoord worden gege-
ven op een tweetal vragen. De vragen hebben betrekking op het wat en het hoe van 
het beheersingsvraagstuk. De wat vraag verwijst naar de keuze van de te beheersen 
levenslooprisico’s: welke risico’s moeten er worden beheerst en moeten nieuwe risico’s 
zoals zorg ook worden beschermd? De hoe vraag heeft betrekking op de vormgeving 
van de beheersing.

2.4.1	 De	keuze	van	de	te	beheersen	levenslooprisico’s	

De vraag welke risico’s er moeten worden beheerst gaat in essentie over de vraag in 
welke situatie of tijdens welke gebeurtenis de behoefte aan bescherming zich voor-
doet en of op dat moment inmenging van de staat noodzakelijk is. In deze ‘beheer-
singskeuze’ is lange tijd het onderscheid tussen external risks en manufactured risks 
gehanteerd (Giddens 1994). External risks zijn de risico’s die je overkomen (externe 
risico’s) en die je niet kunt beïnvloeden. Werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid 
en ouderdom worden gezien als de typische externe risico’s. Manufactured risks, door 
economen ook wel aangeduid als interne risico’s, zijn de risico’s die gecreëerd zijn of 
zelf veroorzaakt door de mens. De gebeurtenis of activiteit is het product van het han-
delen van de persoon in kwestie. Kenmerkend is het zelfgekozen karakter en de daarbij 
behorende voorzienbaarheid en beïnvloedbaarheid. Vooral zorg en scholing, activitei-
ten die in het moderniseringsdebat worden getypeerd als nieuwe risico’s, worden als 
interne risico’s aangemerkt.4

Tot op heden wordt in de meeste Europese landen voornamelijk bescherming ge-  
boden tegen de financiële gevolgen van externe risico’s. De beheersing van deze risi-
co’s wordt niet overgelaten aan de markt of het gezin, maar aan de staat. Individueel te 
beïnvloeden risico’s worden daarentegen, met name in de liberale en corporatistische 
regimes, niet of slechts ten dele publiekelijk beschermd. Deels hangt dit samen met 
het feit dat het verzekeren van beïnvloedbare risico’s op praktische bezwaren stuit (zie 

4 Het begrip manufactured risk verwijst daarnaast in de literatuur over de risicosamenleving 
ook vaak naar grootschalige ecologische rampen, (bijvoorbeeld de Tsjernobyl ramp, het broei-
kaseffect of de ‘gekke-koeien’ ziekte, zie: Giddens (1994)). Voor een samenvatting van Giddens 
zijn opvattingen over risico’s zie ook: Lupton (1999).
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hoofdstuk 3). Deels omdat het verzekeren van beïnvloedbare risico’s ook wel als prin-
cipieel bezwaarlijk wordt aangemerkt. De gevolgen van keuzes die gemaakt worden 
in de privésfeer, zo luidt de redenering, dienen niet te worden afgewenteld op het col-
lectief (denk daarbij bijvoorbeeld aan het risico van echtscheiding of het krijgen van 
een kind). De grondslag van vele socialezekerheidsstelsels in Europa wordt dan ook 
gevormd door het bieden van sociale bescherming in het geval van onvoorzienbare en 
niet-beïnvloedbare risico’s.

In het moderniseringsdebat staat dit onderscheid tussen externe en interne risico’s 
principieel en praktisch ter discussie en vormt het één van de fundamentele moderni-
seringsthema’s of zoals Giddens opmerkt:

The question of external versus manufactured risks, as I shall try to show, is fun-
damental to rethinking the issue of welfare, and its relation to the state, in the in-
dustrialized countries today. (Giddens 1994 p. 150)

Bij het onderscheid en het daar veelal aan gekoppelde uitgangspunt dat er alleen col-
lectieve bescherming zou moeten bestaan voor externe risico’s, worden inmiddels om 
verschillende redenen kanttekeningen bijgeplaatst. Allereerst blijkt in de praktijk het 
onderscheid tussen externe en interne risico’s minder hard te zijn dan aanvankelijk 
in theorie werd aangenomen. Zowel binnen als tussen de onderscheiden categorieën 
blijken de grenzen vloeiend. Het besef is ontstaan dat de traditionele risico’s niet alleen 
extern zijn, maar ook deels beïnvloedbaar. Deze verandering hangt samen met een 
verandering in het organisatie- en maatschappijbeeld. In eerste instantie werd nog 
uitgegaan van het beeld dat burgers buiten hun schuld terechtkwamen in een situ-
atie van werkloosheid of ziekte. Kwesties als ‘eigen schuld’ of ‘eigen risico’ kwamen 
in deze beeldvorming niet voor. Burgers werden gezien als niet-calculerend, con-
formistisch en regelvolgend (Teulings et al. 1997). Langzaam maar zeker is in deze 
beeldvorming verandering opgetreden. In de nieuwe opvatting wordt ziekte en werk-
loosheid aanmerkelijk minder als een volledig extern risico gezien. Veeleer wordt 
benadrukt dat burgers zelf invloed hebben op de mate waarin ze een beroep doen op 
bijvoorbeeld een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dit gaat verder 
dan het bekende probleem van moral hazard (moreel gevaar). Moreel gevaar beschrijft 
de situatie waarin de kans op het risico hoger wordt na de inwerkingtreding van de 
verzekering. Het betreft namelijk niet alleen de kans op het vóórkomen van de situ-
atie, maar ook de eigen verantwoordelijkheid in de duur van de situatie. De kans 
op werkloosheid kan bijvoorbeeld worden verkleind door te investeren in menselijk 
kapitaal en de duur van de werkloosheid kan bijvoorbeeld worden verkort door actief 
zoekgedrag (Van Ours 2003).

En ook binnen de categorie van zelfgekozen risico’s kan niet worden gesteld dat 
alle risico’s voor de volle honderd procent ‘manufactured’ zijn. Zo is bijvoorbeeld de 
situatie waarin een kind ziek wordt en zorg behoeft, een voorbeeld van een gebeurte-
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nis die een typisch extern karakter draagt. De activiteit zorg kenmerkt zich door een 
‘dubbel’ karakter. Het wel of niet krijgen van kinderen of het wel of niet zorgen voor 
een zieke naaste is inderdaad een keuze, maar de uiteindelijke omvang van de zorg, 
de zorgverantwoordelijkheid, wordt toch in sterke mate bepaald door oorzaken die 
buiten het menselijk handelen liggen. Bovendien is ook het moment waarop een kind 
ziek wordt of de ouders zorg behoeven onzeker; alleen het feit dat de zorg zich op een 
enig moment zal voordoen is zeker. De zorgverantwoordelijkheid wordt, met andere 
woorden, deels exogeen bepaald en kenmerkt zich dan ook ten dele door onzekerheid 
(Plantenga & Koopmans 2005).

Daarnaast staat het uitgangspunt dat er alleen collectieve bescherming zou moeten 
bestaan voor externe risico’s onder druk; het wordt meer en meer wenselijk geacht 
om voor interne risico’s, zoals zorg en scholing, collectieve bescherming te bieden. De 
afbakening tussen externe en interne risico’s wordt niet alleen theoretisch ter discussie 
gesteld, maar wordt ook in de praktijk als knellend ervaren. Het belangrijkste efficiën-
tieargument dat hiervoor wordt aangevoerd is dat zowel scholing als zorg belangrijke 
externe effecten kennen.5 Scholing vormt niet alleen de noodzakelijke voorwaarde voor 
duurzame arbeidsparticipatie van mensen, ook biedt zij de beste garantie tegen werk-
loosheid en armoede. Wordt aan mensen voldoende opleiding geboden dan vergroot 
men de kansen dat ze ook volwaardig in de maatschappij kunnen participeren, zodat 
ze geen beroep hoeven te doen op sociale voorzieningen. Ook zorg kent belangrijke 
externe effecten, zowel negatief als positief (Bovenberg 2005; Plantenga & Koopmans 
2005). Negatief in de zin dat het uitvoeren van zorgtaken invloed uitoefent op de par-
ticipatiebeslissing; zorgen kan leiden tot een vermindering van de arbeidsparticipatie. 
In een maatschappij waarin volledige arbeidsparticipatie tot norm wordt verheven, 
kan dit als onwenselijk worden beschouwd. Positief omdat de samenleving er baat 
bij heeft dat er wordt gezorgd. Bovendien kan door het verlenen van vrijwillige zorg 
worden bespaard op de kosten van de professionele zorg. Het gaat daarbij niet alleen 
om het verzorgen en opvoeden van kinderen, maar ook om het verlenen van zorg aan 
hulpbehoevende naasten, de zogenoemde mantelzorg (Leijnse et al. 2002; Plantenga et 
al. 2003; Westerveld 1995). Tegen de achtergrond van de vergrijzing en de toenemende 
arbeidsparticipatie van vrouwen krijgt het maatschappelijke belang van zorg boven-
dien extra gewicht. Beide ontwikkelingen werken immers een afnemend zorgaanbod 
in de hand, terwijl in een vergrijzende samenleving de vraag naar zorg juist toeneemt 
(Van Doorne-Huiskes et al. 2002).

Bovenstaande ontwikkelingen leiden er dus toe dat de afbakening tussen externe 
en interne risico’s onder druk staat. Enerzijds wordt betoogd dat de traditionele risi-
co’s ook een intern karakter hebben. Anderzijds kan het gedeeltelijke interne karak-

5 Ook over de mate waarin deze externe effecten zich voordoen wordt een discussie gevoerd. 
Dit hangt uiteraard samen met het feit dat deze externe effecten niet of moeilijk kunnen worden 
gekwantificeerd. 
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ter van de nieuwe risico’s in het huidige tijdsgewricht niet langer een reden zijn om 
geen collectieve verzekering in het leven te roepen. Beide ontwikkelingen vragen om 
een herschikking van de verantwoordelijkheidsverdeling, die potentieel tegendraads 
is; het gedeeltelijke interne karakter van de traditionele externe risico’s vraagt om een 
decollectivisering oftewel een vergroting van de eigen verantwoordelijkheid, terwijl de 
externe effecten van de nieuwe risico’s – die grotendeels intern zijn – pleiten voor een 
collectivisering (Plantenga & Koopmans 2005).

2.4.2	 Vormgeving	van	de	beheersing

Naast de vraag welke risico’s er door het risicomanagement moeten worden beheerst, 
gaat de moderniseringsdiscussie ook over de feitelijke vormgeving van deze beheer-
sing. Deze discussie wordt gedomineerd door de vraag in hoeverre en op welke wijze 
de financiële consequenties van bepaalde gebeurtenissen moeten worden afgedekt. 
Uiteraard zit er een zekere overlap in beide vraagstukken; het ‘wat’ staat niet los van 
het ‘hoe’ en beide aspecten verwijzen bovendien naar de verdeling van verantwoor-
delijkheden binnen het risicomanagement. Wordt bijvoorbeeld overheidsbemoeienis 
in de beheersing van een bepaald risico wenselijk geacht, dan zal de discussie zich 
vervolgens toespitsen op de mate waarin de beheersing dient te gaan plaatsvinden. In 
hoeverre dienen bijvoorbeeld de financiële consequenties te worden afgedekt en welk 
instrument (sparen, verzekeren of een combinatie van beide et cetera) moet daarvoor 
worden ingezet. In dit conglomeraat van mogelijkheden moeten keuzes worden ge-
maakt. In zekere zin wordt daarmee het debat van het principiële naar het praktische 
niveau verplaatst, alwaar ook de politieke compromissen worden gesloten. Noties van 
rechtvaardigheid, in het bijzonder solidariteitsopvattingen, en efficiëntieargumenten 
spelen een rol.

Om de verschillende noties van rechtvaardigheid en solidariteitsopvattingen te 
duiden maken Van Oorschot en Clasen (2002) onderscheid tussen een drietal princi-
pes: need, equity en equality. De principes geven inkleuring aan het rechtvaardigheids-  
begrip en fungeren als een ‘normatieve graadmeter’ voor de bepaling van de behoefte 
aan bescherming. Bij de vraag in hoeverre de financiële consequenties van bijvoorbeeld 
het zorgrisico zouden moeten worden afgedekt, verwijst het begrip need alleen naar de 
waarborging van het bestaansminimum. Ondersteuning wordt pas geboden als door 
het verrichten van zorgactiviteiten de bestaanszekerheid van desbetreffende persoon 
wordt aangetast. Voorstanders van het equity beginsel gaan daarentegen verder; met 
de beheersing van het zorgrisico moet ook de levensstandaard worden gewaarborgd. 
Met het equality beginsel wordt bij de ondersteuning van zorg ook gestreefd naar een 
gelijke behandeling van mannen en vrouwen. De keuze voor een van deze beginselen 
vertaalt zich ook in het te kiezen beheersingsinstrument. Is de waarborging van de 
levensstandaard het streven dan ligt het voor de hand bijvoorbeeld een sociale ver-  
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zekering voor zorg in het leven te roepen en de overheid een belangrijke rol toe te be-  
delen in de beheersing. Wordt daarentegen behoefte als maatstaf genomen, dan komt 
er meer nadruk te liggen op de eigen verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid 
van het gezin.

De mate waarin het wenselijk is de financiële consequenties van bepaalde gebeurte-
nissen af te dekken, wordt niet alleen bepaald door rechtvaardigheidsopvattingen, ook 
efficiëntieoverwegingen spelen een belangrijke rol, in het bijzonder de wijze waarop 
in instituties, zoals het socialezekerheidsstelsel, de incentive-structuur wordt vorm-  
gegeven. Deze incentives beïnvloeden de individuele beslissingen ten aanzien van 
arbeidsparticipatie en non-participatie. Uitkeringen kunnen bijvoorbeeld een disin-
centive vormen om weer aan het werk te gaan en zelfs aanleiding geven te stoppen met 
werken. Vanwege dit veronderstelde effect is de herziening van de sociale zekerheid in 
de afgelopen jaren met name gericht geweest op het verlagen van het niveau en het ver-
korten van de duur van uitkeringen om zodoende prikkels te generen die het gewenste 
gedrag moeten bewerkstelligen. De incentive-structuur kan ook zo worden ingericht 
dat burgers worden gestimuleerd te kiezen voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld 
zorg of scholing), waardoor men tijdelijk de arbeidsmarkt verlaat. Deze incentives pas-
sen in de gedachte van de ontwikkelende of investerende verzorgingsstaat, waarbij de 
investerende verzorgingstaat burgers in staat stelt of prikkelt om in zichzelf te investe-
ren en de ontwikkelende verzorgingsstaat transities faciliteert die burgers doormaken 
als ze van de ene levensfase in de andere komen (wrr/ser 2007). Incentives zijn in 
dit verband dus niet alleen meer gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipa-
tie, maar ook op het ondersteunen van andere activiteiten zoals zorg en scholing. Op 
(middel)lange termijn dient deze ondersteuning uiteraard wel bij te dragen aan het 
bevorderen van de arbeidsparticipatie.

Dit bovenstaande impliceert in feite een modernisering van de incentive-structuur. 
Stond binnen het ‘oude’ herzieningsparagdima de betaalbaarheid en beheersbaarheid 
centraal en waren de incentives zodoende voornamelijk gericht op het terugdringen 
van de in- en uitstroom van het aantal uitkeringsontvangers (de ‘activeringsfunctie’), 
binnen de moderniseringsthese draait het, populair gezegd, niet alleen om minder, 
maar vooral om anders. Het gaat niet zo zeer om een inperking van de rechten, maar 
om een andere vormgeving en in sommige opzichten uitbreiding van de rechten.

2.5	 Voorstellen	voor	modernisering	risicomanagement

Naast de verschillende thema’s en problemen die een rol spelen in het modernise-
ringsdebat, circuleren er in de literatuur ook verschillende oplossingsrichtingen. In 
hoofdstuk 1 is daarbij gewezen op de benadering van de transitionele arbeidsmarkt 
(Schmid 2000; 2002b). De transitionele arbeidsmarkt (tam) benadering biedt vol-
gens Schmid een ‘… conceptual guideline for managing employment related social risks  
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during the life course’ (Schmid 2005b p. 44). In het navolgende zal in het kort uit-
eengezet worden wat de betekenis is van dit concept voor de modernisering van het 
risicomanagement. Nagegaan zal worden hoe in een dergelijke benadering de mo-
derniseringsthema’s (het ‘wat’ en het ‘hoe’) worden ingevuld. Ook zullen uit deze be-
nadering de criteria worden gedestilleerd die van belang zijn voor de modernisering 
van het risicomanagement.

2.5.1	 Het	concept	van	de	transitionele	arbeidsmarkt

Het concept kent een analytische en normatieve component (Schmid 2005b). De ana-
lytische component van het tam-concept richt zich op het beschrijven en analyseren 
van transities gedurende de levensloop. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de prak-
tijk mensen meer en meer transities tussen verschillende domeinen maken en de gren-
zen tussen betaalde arbeid en andere maatschappelijk zinvolle activiteiten vervagen. 
Bij de analyse van deze transities staan vooral de stroomgrootheden centraal (hoeveel 
individuen zijn in een bepaalde periode van het ene domein naar het andere domein 
verhuisd) en niet zozeer de voorraadgrootheden (aantal individuen dat zich op een 
bepaald moment in een van de onderscheiden domeinen bevindt). Risico’s dienen ook 
in termen van deze transities te worden geanalyseerd. Nagegaan moet worden wat de 
consequenties zijn van deze transities voor het inkomen en de socialezekerheidsrech-
ten (risk assessment). De bevindingen uit dergelijke risicoanalyses kunnen als input 
dienen voor beleid (Schmid 2006).

De normatieve component van het tam-concept verwijst naar de wenselijkheid 
om nieuwe institutionele arrangementen te ontwikkelen die de verschillende transities 
faciliteren en daardoor de mobiliteit vergroten. De kern van het concept is de veron-
derstelling dat als mensen in staat worden gesteld om regelmatig transities te maken 
tussen betaalde arbeid en de overige domeinen dit per saldo voor iedereen werkge-
legenheid kan opleveren. Schmid onderscheidt verschillende transities: uitsluitende, 
bestendigende en insluitende transities. Uitsluitende transities, bijvoorbeeld een enkele 
reis van betaalde arbeid naar (langdurige) werkloosheid, dienen te worden voorkomen. 
Bestendigende transities, waarbij de band met de arbeidsmarkt behouden blijft, en 
insluitende transities, waarbij wordt teruggekeerd naar de arbeidsmarkt, moeten daar-
entegen worden gestimuleerd. Transities dienen derhalve nadrukkelijk het karakter te 
krijgen van twee- of meerrichtingsverkeer. Institutionele arrangementen dienen daar-
bij te functioneren als ‘bruggen’ tussen de verschillende domeinen (Schippers 2001). 
‘Goede’ transities moeten aantrekkelijk worden en lonend zijn; mensen moeten er toe 
worden aangezet risico’s te nemen en transities aan te gaan (dit wordt wel samengevat 
onder de noemer ‘making transitions pay’). Het resultaat moet een mix zijn van flexi-
biliteit en zekerheid, hetgeen door de socioloog Wilthagen ook wel wordt aangeduid 
als ‘flexicurity’ (Ester et al. 2006).
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2.5.2	 De	individuele	levensloop	als	ijkpunt	en	invulling	van	de	
moderniseringsthema’s

De individuele levensloop is het kader waarbinnen de transities worden geplaatst. Om-
dat de levensloop als ijkpunt wordt genomen, zal in bepaalde levensfases minder of 
meer dan het gemiddelde aantal uren kunnen worden gewerkt. Periodes van korte 
loopbaanonderbrekingen worden dan ook niet als problematisch gezien, relevant is 
wel dat men gedurende deze periode van zogenoemde inactiviteit kan terugkeren naar 
de arbeidsmarkt en dat instituties daartoe de mogelijkheden creëren. De arbeidstijd 
varieert dus afhankelijk van de levenscyclus. De traditionele notie van volledige werk-
gelegenheid voor mannen (‘8 uur per dag, 40 uur per week, 52 weken per jaar en 40 jaar 
gedurende het leven’) wordt daarbij vervangen door een modernere invulling, waarbij 
zowel mannen als vrouwen gemiddeld 30 uur per week over de gehele levensloop zul-
len gaan werken. Of zoals Schmid het zelf stelt: 

It would be more in keeping with the spirit of the times to make the boundaries 
between paid work and other meaningful activities more fluid, and it would not 
be utopian to set our sights in the long term on the ‘flexible 30-hour week’ as a 
target value for the time devoted to paid work by men and women alike. (Schmid 
2002b p. 175)6

In een samenleving waarin betaalde arbeid de norm is geworden, creëert deze sprei-
ding c.q. herverdeling van arbeidstijden, ruimte voor andere verantwoordelijkheden. 

Het tam-concept geeft een bepaalde invulling aan de hierboven beschreven moder-
niseringsthema’s; het gaat nadrukkelijk in op de vraag welke risico’s er moeten worden 
beheerst en hoe deze beheersing dient te worden vormgegeven. Door ‘transitionele’ 
arrangementen te creëren en de levensloop als uitgangspunt te hanteren, wordt nadruk-
kelijk ruimte ingebouwd voor interne risico’s zoals zorg en scholing. De beheersing is 
daardoor gericht op zowel risico’s die minder als meer beïnvloedbaar zijn. Interne risi-
co’s worden daarin nadrukkelijk niet opgevat als individuele risico’s, maar als risico’s 
waar een zekere collectieve verantwoordelijkheid voor bestaat.

Ook wat betreft de vormgeving van de beheersing worden in het tam-concept 
verschillende voorstellen gedaan. Voor de verschillende risico’s dienen verschillende 
beschermingsconstructies te worden ontwikkeld. Schmid noemt dit wel de eis van dif-
ferentiatie (zie voor een uitgebreide samenvatting: Korver & Oeij 2003; Schmid 2002a). 
Voor de transitie tussen betaalde arbeid en zorg betekent dit dat er bijvoorbeeld een 
inkomensondersteuning moet worden geboden zodat de tijd voor zorg financieel haal-

6 Dit idee van de spreiding van de arbeidstijden over de levensloop wordt al in de jaren zeven-  
tig door Evans in een publicatie van de oecd geopperd, zie voor beschrijving: Koopmans &  
Stavenuiter (2001).
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baar wordt. En voor de transitie tussen betaalde arbeid en scholing dienen opleiding 
en training te worden gefinancierd, zodat de inkomenscapaciteit wordt versterkt. De 
functies van de instituties die bescherming bieden, beperken zich daardoor niet langer 
alleen tot het verzekeren van loonderving in bijvoorbeeld het geval van werkloosheid. 
Ook faciliteren en investeren gaan dan tot de functies behoren, waardoor ook de risi-
co’s met betrekking tot bijvoorbeeld employability kunnen worden gedekt. Beheersing 
wordt daardoor breder opgevat; het gaat er om bescherming te verbinden met inves-
tering. Investeren is erop gericht risico’s te voorkomen (preventie), beschermen heeft 
tot doel de gevolgen van risico’s (geheel of gedeeltelijk) te compenseren. Hierdoor ver-
schuift ook het moment waarop de beheersing van risico’s plaatsvindt. Bij investering 
vindt de beheersing vooraf plaats, bij bescherming achteraf. Het management van de 
risico’s zal volgens Schmid collectief en individueel dienen te gebeuren. Individueel 
betekent in deze context meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Deze eigen ver-
antwoordelijkheid mag echter niet ten koste gaan van de onderlinge solidariteit; een 
solidariteit die tot uiting komt in een deling van risico’s.

2.5.3	 De	transitionele	arbeidsmarkt,	het	risicomanagement	en	criteria

Een belangrijke vraag is aan welke vereisten de ontwikkeling van een transitionele ar-
beidsmarkt moet voldoen. Transities moeten volgens het tam-concept insluitend en 
bestendigend zijn; ‘goede’ transities moeten worden bevorderd en de ‘slechte’ transi-
ties moeten worden ontmoedigd, waarbij het goed en slecht niet betrekking heeft op 
de transitie an sich, maar op de gevolgen van de transities. De vraag is echter welke 
criteria worden er bij de invulling van ‘goed’ en ‘slecht’ gehanteerd? Schmid noemt 
een aantal criteria, maar de uitwerking ervan is beperkt (vgl. Nagelkerke en Wilthagen 
2003). Aanvankelijk noemt Schmid de volgende criteria: ‘empowerment’ van werkne-
mers (het toerusten van individuen zodat ze in staat worden gesteld de regie te voeren 
over het arbeidzame leven en om te kunnen gaan met de ‘critical life events’), ‘sustain-
able employment and income’ (het ondersteunen en stimuleren van transities die in-
sluitend en bestendigend zijn), ‘flexible coordination’ (het vaststellen van een nieuwe 
balans tussen centrale regulering en zelfregulering) en ‘co-operation’ (het stimuleren 
van lokale netwerken en publieke en private partnerships) (Schmid 2000). In een latere 
publicatie noemt hij wederom vier criteria waaraan ‘goede’ transities zouden moeten 
voldoen, ze overlappen gedeeltelijk met de hierboven genoemde, maar zijn algemener 
geformuleerd, te weten: individuele keuzevrijheid of autonomie, solidariteit, effectivi-
teit en efficiëntie (Schmid 2002a). In feite vormen dit de basiscriteria voor de beoorde-
ling van het functioneren van een verzorgingsstaat (Goodin et al. 1999). Het criterium 
van keuzevrijheid komt overeen met ‘empowerment’; mensen dienen in staat te worden 
gesteld de regie te voeren over hun eigen leven. Solidariteit dient te worden gewaar-
borgd in die zin dat de risico’s die gepaard gaan met de transities worden gedeeld. 
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Met effectiviteit wordt gedoeld op specialisatie, coördinatie en samenwerking, terwijl 
efficiëntie betrekking heeft op technieken zoals controle, monitoren, evaluatie en zelf-
regulering. In een recenter artikel van Schmid (2006), dat niet alleen meer handelt 
over het concept van de transitionele arbeidsmarkt, maar waarin ook het functioneren 
van het risicomanagement in beschouwing wordt genomen, wordt nogmaals expliciet 
ingegaan op de vraag welke criteria er kunnen worden geformuleerd. Ditmaal hebben 
de criteria voornamelijk betrekking op de vormgeving van het risicomanagement. De 
cruciale vraag is volgens Schmid:

… who is to be responsible for preventing, mitigating or coping with the new risks in 
the labour market… What might be the criteria for a new balance of public-private 
risk sharing? (Schmid 2006 p. 19)

Schmid gaat voor de beantwoording ervan te rade bij de rechtvaardigheidstheorieën 
van de politiek filosofen Rawls en Dworking en de econoom Sen. Op basis daarvan 
worden ideaaltypen van sociaal risicomanagement geconstrueerd, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tussen enerzijds de oorzaken van de risico’s (intern versus extern) en 
anderzijds de consequenties van de risico’s (kunnen deze consequenties individueel 
worden gedragen of gaan de gevolgen ervan de individuele capaciteit te boven). Ook 
het begrip employability wordt verder uitgewerkt, waarbij de noties van ‘sustainability’ 
en autonomie/keuzevrijheid terugkeren.

Uit de bovenstaande opsomming van de criteria blijken verschillende aspecten 
onder verschillende noemers te worden geschaard. Bij de vraag welke transities moe-
ten worden bevorderd c.q. ontmoedigd en wie verantwoordelijk dient te zijn voor de 
beheersing van de risico’s gaat het in essentie om de klassieke afweging tussen efficiën-
tie en rechtvaardigheid. Daarbij keren een aantal criteria steeds terug, die van belang 
zijn voor de vormgeving van de beheersing van de risico’s. Keuzevrijheid (en in het 
verlengde daarvan ‘empowerment’, de toerusting van individuen om keuzes te kunnen 
maken) vormt het eerste criterium. Solidariteit het tweede criterium. Het derde crite-
rium is ‘sustainability’, hetgeen zou kunnen worden samengevat onder de noemer tran-
sitiebestendigheid. Dit criterium vloeit logisch voort uit het tam-concept; instituties 
dienen ervoor te zorgen dat transities tussen verschillende domeinen kunnen worden 
gemaakt en de financiële gevolgen van de transities dienen niet dermate hoog te zijn 
dat men van de transities afziet.

Gendergelijkheid wordt in het tam-concept niet expliciet als criterium genoemd. 
Dit is opmerkelijk omdat in het moderniseringsdebat gendergelijkheid wel wordt 
omschreven als één van de fundamentele bouwstenen van een nieuwe ‘welvaartsarchi-  
tectuur’ (Esping-Andersen & Gallie 2002). Bovendien is het bevorderen van gender-  
gelijkheid of het verminderen van de genderongelijkheid onlosmakelijk verbonden 
met het vraagstuk van de combinatie van arbeid en zorg. Gendergelijkheid kan en mag 
om die reden niet ontbreken als criterium; of zoals Esping-Andersen kort en krachtig 
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stelt: ‘Gender equality is becoming a lynchpin of any positive post-industrial equilibrium’ 
(Esping-Andersen & Gallie 2002 p. 10).

2.6	 Criteria	voor	modernisering	van	het	risicomanagement

Uit de voorgaande paragrafen (2.4 en 2.5) blijkt dat in het huidige debat over de mo-
dernisering van de verzorgingsstaat efficiëntie en rechtvaardigheid een belangrijke rol 
spelen. Deze argumenten vormen een belangrijke leidraad voor de te maken keuzes 
rondom de te beheersen levenslooprisico’s (beheersingskeuze) en bij de vormgeving 
van de beheersing van levenslooprisico’s. Ook zijn uit het tam-concept al de eerste 
criteria gedestilleerd, die een nadere invulling geven aan de vormgevingsdiscussie. In 
deze paragraaf zullen de twee moderniseringsthema’s – tegen de achtergrond van de 
opkomst van het adult worker model – nader worden uitgewerkt aan de hand van de 
klassieke argumenten (efficiëntie en rechtvaardigheid) en de criteria die in het tam-
concept worden gehanteerd.

2.6.1	 Beheersingskeuze:	efficiëntie	en	rechtvaardigheid

De keuze van de te beheersen risico’s heeft in essentie betrekking op de vraag wie ver-
antwoordelijk is voor wat. Efficiëntie verwijst bij deze verantwoordelijkheidsverdeling 
naar de traditionele argumenten voor overheidsingrijpen; in principe zorgt de markt 
voor een doelmatige aanwending van schaarse middelen. Faalt de markt dan kan in-
terventie van de overheid efficiënt zijn. Tegen de achtergrond van verschillende maat-
schappelijke ontwikkelingen, in het bijzonder de opkomst van het adult worker model, 
wordt opnieuw bezien of op grond van deze efficiëntieargumenten overheidsbemoeie-
nis nog steeds wenselijk is voor de traditionele externe risico’s (zoals werkloosheid en 
arbeidsongeschiktheid), dan wel wenselijk is voor de zogenaamde interne risico’s.

Ook rechtvaardigheidsargumenten komen daarbij aan bod (zie figuur 2.2). De 
marktuitkomst kan bijvoorbeeld wel efficiënt zijn, maar niet rechtvaardig of er spelen 
zowel inefficiënties als onrechtvaardigheidskwesties. Rechtvaardigheid is echter geen 
eenduidige notie. Wat onder rechtvaardigheid wordt verstaan, kan op verschillende 
manieren worden ingevuld en is in sterke mate afhankelijk van ideologische opvat-
tingen over hoe een ‘goede’ samenleving er dient uit te zien (zie voor een onderscheid 
van de verschillende rechtvaardigheidstheorieën: Barr 2004). In essentie gaat het bij 
rechtvaardigheid om verdelingsvragen: wie heeft recht op wat? (wrr 1997). Dient er 
bijvoorbeeld verticale herverdeling plaats te vinden (van rijk naar arm) of ook horizon-
tale herverdeling in de zin dat iedereen een gelijke toegang heeft tot bepaalde rechten? 
Deze verdelingsvragen worden ingekleurd door solidariteitsopvattingen en solidari-
teitsrelaties. In algemene termen kan solidariteit worden omschreven als een positieve 
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lotsverbondenheid op basis waarvan (vrijwillige of verplichte) inkomensoverdrachten 
van de ene groep naar de andere groep plaatsvinden (De Beer 2005a; Goudswaard 
2005b). Kernvragen daarbij zijn: wie is solidair met wie (richting van de inkomens-
overdracht), in hoeverre reikt de solidariteit (moeten bijvoorbeeld de consequenties 
van het optreden van een risico volledig worden opgevangen of zijn de consequenties 
deels eigen verantwoordelijkheid?) en in hoeverre is het wenselijk de ongelijkheden in 
de verdeling van risico’s te verminderen.

2.6.2	 Vormgeving	van	de	beheersing:	transitiebestendigheid,	gendergelijkheid,	
zorgsolidariteit	en	keuzevrijheid	

Bij de vraag hoe de beheersing dient te worden vormgegeven, worden in het moderni-
seringsdebat verschillende criteria gehanteerd. Als voornaamste criteria gelden: transi-
tiebestendigheid, gendergelijkheid, (zorg)solidariteit en keuzevrijheid (zie figuur 2.2). 
Ook in deze criteria liggen het efficiëntie- en het rechtvaardigheidsbeginsel besloten. 
Efficiëntie verwijst daarbij naar de incentive-structuur (Barr 2004). Deze structuur 
(die besloten ligt in allerlei maatregelen) heeft tot doel ongewenste gedragseffecten te 
beperken en gewenste gedragseffecten te bevorderen. Wordt daarbij specifiek gekeken 
naar de opkomst van het adult worker model, dan dienen maatregelen niet louter en 
alleen meer gericht te zijn op de bescherming van betaalde arbeid en het bevorderen 
van arbeidsparticipatie, maar ook zorg te faciliteren. Transitiebestendigheid kan dan 
ook als belangrijk nieuw efficiëntiecriterium worden genoemd. Transities moeten na-
drukkelijk het karakter hebben van tweerichtingsverkeer; men moet de transitie tus-
sen de verschillende domeinen heen en terug kunnen maken. Voor de transitie arbeid 
en zorg betekent dit dat er openingen worden geboden voor zorg, terwijl de band 
met de arbeidsmarkt in stand wordt gehouden. Het stelsel dient derhalve incentives 
te omvatten die het handelen van individu beïnvloeden in die zin dat mensen zowel 
kunnen zorgen als ook betaalde arbeid kunnen blijven verrichten. Binnen dit criterium 
krijgen zorgparticipatie en arbeidsparticipatie dus een nevenschikkendheid. Deze ge-
lijkwaardigheid impliceert dat men voor verschillende en uiteenlopende combinaties 
van activiteiten kan kiezen. Bij elke mogelijk gekozen combinatie blijft de band met 
de arbeidsmarkt in tact, bijvoorbeeld door het bieden van een wettelijke terugkeer-  
garantie. Hoewel op korte termijn er per definitie sprake zal zijn van een uitruil tussen 
zorgparticipatie en arbeidsparticipatie, impliceert transitiebestendigheid dat er wordt 
gezocht naar een optimum tussen beide.

De discussie over het rechtvaardigheidsbeginsel spitst zich, onder druk van de op-  
komst van het adult worker model, in belangrijke mate toe op de vraag hoe de financi-
ele consequenties van het zorgrisico moeten worden (her)verdeeld. Bij deze financiële 
consequenties kan worden gedacht aan het inkomensverlies als gevolg van het vermin-
deren van de arbeidsduur of als gevolg van het tijdelijk onderbreken van de loopbaan. 
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Belangrijke criteria, die in het maatschappelijke debat over de modernisering van de 
verzorgingsstaat voor deze herverdeling worden aangedragen, zijn: gendergelijkheid, 
zorgsolidariteit en keuzevrijheid (zie figuur 2.2).

Figuur 2.2 Schematische weergave van de aan efficiëntie en rechtvaardigheid ontleende criteria die 
een rol spelen bij de beheersingskeuze en bij de vormgeving van de beheersing

De beheersingskeuze en 
verantwoordelijkheidsverdeling 
(wat/wie?)

Vormgeving van de beheersing en 
verantwoordelijkheidsverdeling 
(hoe/wie?)

Efficiëntie 
en modernisering van het 
risicomanagement tegen de 
achtergrond van de opkomst van 
het adult worker model

Efficiëntieargumenten 
voor de herziening van de 
verantwoordelijkheidsverdeling 
voor externe en interne risico’s

Minimaliseren ongewenste 
gedragseffecten en maximaliseren 
gewenste gedragseffecten door 
middel van een incentive-structuur 
waarbij als voornaamste criterium 
geldt:
• Transitiebestendigheid

Rechtvaardigheid  
en modernisering van het 
risicomanagement tegen de 
achtergrond van de opkomst van 
het adult worker model

Rechtvaardigheidsargumenten 
voor de herziening van de 
verantwoordelijkheidsverdeling 
voor externe en interne risico’s 

(Her) verdeling van de financiële 
consequenties van het zorgrisico, 
waarbij als voornaamste criteria 
gelden:
• Gendergelijkheid
• Zorgsolidariteit
• Keuzevrijheid

Gendergelijkheid vormt een belangrijk nieuw criterium (Esping-Andersen & Gallie 
2002; Fraser 1997). Het is een begrip dat vele dimensies omvat en vele betekenissen heeft. 
Zo kan gendergelijkheid verwijzen naar een gelijke verdeling van kansen, maar ook – en 
dit is in feite verdergaand – naar een gelijke verdeling van uitkomsten tussen mannen 
en vrouwen. Binnen de feministische literatuur is bovendien een debat gaande over de 
eenzijdigheid van het begrip gelijkheid; het ‘mannelijke’ zou tot norm worden verheven. 
Het begrip gendergelijkheid zal in dit onderzoek beperkt worden opgevat; gendergelijk-
heid verwijst naar een gelijke verdeling van de financiële consequenties (bijvoorbeeld 
inkomensverlies als gevolg van het verminderen van de arbeidsduur) van de transitie 
tussen betaalde arbeid en zorg. Binnen het adult worker model dient ieder individu, 
zowel mannen als vrouwen, op de arbeidsmarkt te kunnen participeren, economisch 
zelfstandig te zijn en zorgactiviteiten te kunnen verrichten, Instituties dienen met het 
oog op deze veranderende werkelijkheid te worden gemoderniseerd, waarbij de financi-
ele gevolgen van de transitie tussen betaalde arbeid en zorg de bestaande ongelijkheden 
tussen mannen en vrouwen op het vlak van betaalde en onbetaalde arbeid niet dienen 
te vergroten. Ook zullen mannen en vrouwen in gelijke mate in staat moeten worden 
gesteld om de transities tussen betaalde arbeid en zorg te kunnen maken.
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Zorgsolidariteit verwijst naar een specifiek element van solidariteit; namelijk de 
solidariteit met degenen die zorgactiviteiten verrichten. Met de opkomst van het adult 
worker model wordt het wenselijk gevonden dat de financiële gevolgen van de transi-
tie arbeid en zorg en bijbehorende risico’s in bepaalde mate worden gedeeld. Mannen 
en vrouwen zijn solidair met elkaar en in het geval van zorg zijn de niet-zorgenden 
solidair met de zorgenden. Dit impliceert dat men als niet-zorgenden voor een deel 
meebetaalt aan de afdekking van het risico van degenen die zorgen. Met ander woor-
den, er bestaat een risicodeling tussen zorgenden en niet-zorgenden. Het debat gaat 
vervolgens over de mate waarin het zorgrisico moet worden gedeeld. In theoretisch 
opzicht wordt daarbij wel een relatie gelegd tussen de mate van beïnvloedbaarheid van 
het risico en de gewenste mate van solidariteit. Wanneer er sprake is van een extern 
risico dan zou de nadruk moeten liggen op solidariteit, is het risico sterk beïnvloed-
baar dan zou de nadruk moeten liggen op eigen verantwoordelijkheid (Goudswaard 
2005b).

Keuzevrijheid betreft tevens een criterium dat rechtstreeks voortvloeit uit de maat-
schappelijke trend van individualisering. Individualisering staat in dit verband voor 
een wens tot een groeiende autonomie van het individu ten opzichte van zijn directe 
omgeving en een toenemende behoefte aan vrijheid met betrekking tot de inrichting 
van zijn of haar leven. Uit deze individualiseringstendens vloeit voort dat burgers ook 
in staat worden gesteld om keuzes te kunnen maken naar eigen inzichten en voorkeu-
ren (Lewis & Campbell 2007). Met betrekking tot de transitie tussen betaalde arbeid 
en zorg betekent dit dat ook deze transitie zoveel mogelijk vorm kan worden gegeven 
naar eigen inzichten en voorkeuren, met dien verstande dat daarbij wordt uitgegaan 
van een samenleving waarin zowel mannen als vrouwen werken op het moment dat 
zij ook kunnen werken. Hieruit vloeit voort dat de institutionele vormgeving van de 
transitie tussen betaalde arbeid en zorg voldoende keuzes open zal moeten laten ten 
aanzien van de individuele inrichting van deze transitie. Om deze vrijheid te kun-
nen realiseren, is het wenselijk een gelijkheid van kansen te creëren en toegang tot 
middelen te verschaffen (Dworkin 2000). Bij deze ‘toerusting’ vormen geld en tijd 
belangrijke middelen. De keuzevrijheid wordt begrensd indien de economische zelf-
standigheid van het individu niet kan worden gewaarborgd. Ieder individu dient zijn 
of haar eigen inkomen te kunnen verdienen en zelf in zijn of haar levensonderhoud te 
kunnen voorzien. Individuen worden binnen de Nederlandse context als economisch 
zelfstandig beschouwd wanneer zij 70% van het nettominimumloon verdienen. Een 
andere voorwaarde is een zekere mate van ‘zorgzelfstandigheid’; de mogelijkheid voor 
het individu om zorg te kunnen verlenen en de vrijheid van het individu om te kiezen 
hoe hij of zij wil zorgen (Knijn & Kremer 1998). Deze vrijheid betekent in concreto dat 
het voor het individu mogelijk moet zijn te kiezen tussen zelf zorgen door middel van 
bijvoorbeeld verlof of het uitbesteden van de zorg door middel van kinderopvang. In 
het internationale discours wordt deze ‘zorgvrijheid’ wel aangeduid als ‘parental choice’ 
(Ellingsæter & Arnlaug 2006).
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2.7	 Samenvatting	en	onderzoeksvragen

In dit hoofdstuk is aan de hand van de verzorgingsstaatliteratuur getracht meer in-
zicht te verkrijgen in de aard van het moderniseringsvraagstuk. Aan de hand van een 
conceptueel kader, waarbij de beheersing en verdeling van risico’s centraal staan, is de 
moderniseringsthese van onvoldoende aansluiting op maatschappelijke werkelijkheid 
beschreven. De aanleiding voor de modernisering is gelegen in tal van maatschap-
pelijke veranderingen. Zij zorgen voor een verandering van de aard en de intensiteit 
van risico’s en vergen een aanpassing van het risicomanagement. In essentie heeft deze 
aanpassing betrekking op de herijking van de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen staat, markt en gezin. De dilemma’s die zich hierbij voordoen verwijzen naar 
het wat en hoe van het beheersingsvraagstuk. Het ‘wat’ refereert aan de keuze van de 
te beheersen risico’s en het ‘hoe’ spitst zich toe op de vormgeving van de beheersing. 
Een mogelijke invulling van beide aspecten is belicht vanuit het perspectief van de 
transitionele arbeidsmarkt. Efficiëntie en rechtvaardigheid vormen de beginselen die 
ten grondslag liggen aan de keuzes die in dit beheersingsvraagstuk worden gemaakt. 
Beide beginselen worden tegen de achtergrond van de maatschappelijke veranderingen 
opnieuw overdacht en herijkt.

Bij de keuze van de te beheersen risico’s en de daarbij behorende toedeling van ver-
antwoordelijkheden, wordt nagegaan welke efficiëntie- en rechtvaardigheidsargumen-
ten er kunnen worden aangevoerd voor de beheersing van zowel externe als interne 
risico’s. Bij het vraagstuk van de vormgeving van de beheersing worden verschillende 
criteria gehanteerd, die tegen de achtergrond van de opkomst van het adult worker 
model, op een specifieke wijze worden ingekleurd. Ook deze criteria verwijzen naar het 
efficiëntie- en rechtvaardigheidsbeginsel. Transitiebestendigheid vormt een belangrijk 
nieuw efficiëntiecriterium. De band met de arbeidsmarkt dient in stand te blijven, ter-
wijl er tegelijkertijd ook openingen worden geboden voor de zorg; arbeidsparticipatie 
en zorgparticipatie dienen derhalve te worden gegarandeerd. Het rechtvaardigheids-  
beginsel heeft betrekking op de wijze waarop de financiële consequenties van de interne 
risico’s, in het bijzonder het zorgrisico, dienen te worden herverdeeld. Hiervoor gelden 
de criteria gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid.

Het bovenstaande vormt het kader waarbinnen het onderzoek naar de modernise-
ring van het Nederlandse socialezekerheidsstelsel (1987-2007) wordt geplaatst. Nage-
gaan wordt wat de implicaties zijn van de overgang van een kostwinnersmodel naar een 
adult worker model voor het socialezekerheidsstelsel. Daarbij komen de verschillende 
moderniseringsthema’s en de bijbehorende dilemma’s expliciet aan bod.

In hoofdstuk 3 wordt gestart met de keuze van de te beheersen risico’s en de gewenste 
verantwoordelijkheidsverdeling. De vraag die daarbij wordt gesteld is wie verantwoor-
delijk dient te zijn voor de beheersing van verschillende levenslooprisico’s. Wat is in 
theoretisch opzicht de optimale verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat, markt, 
gezin en welke efficiëntie- en rechtvaardigheidsargumenten worden in de praktijk 
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voor een bepaalde toedeling van verantwoordelijkheden aangevoerd? Meer concreet 
gaat het hierbij om de risico’s werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, 
overlijden partner, echtscheiding en zorg.

De vervolgvraag komt in hoofdstuk 4 aan bod en heeft betrekking op de vorm-
geving van de beheersing van één specifiek levenslooprisico, namelijk het zorgrisico. 
Bij deze vraag gaat het om de wijze waarop het socialezekerheidsstelsel in de periode 
1987-2007 is aangepast aan de opkomst van het adult worker model en de daarmee 
gepaard gaande verandering van het zorgrisico. Nagegaan wordt welke maatregelen 
er zijn genomen en hoe deze maatregelen zijn vormgegeven. Tevens zal daarbij wor-
den geanalyseerd welke verantwoordelijkheidsverdeling er door deze aanpassingen tot 
stand is gekomen.

De laatste vraag gaat in op de beoordeling van een aantal maatregelen in het sociale-  
zekerheidsstelsel. Daarbij is gekozen voor een beoordeling van de volgende maatrege-
len: het verzorgingsforfait, het verlof en de levensloopregeling. Tezamen geven deze 
maatregelen een representatief beeld van de wijze waarop het stelsel is aangepast en wat 
de consequenties zijn van de opkomst van het adult worker model voor de herziening 
van het socialezekerheidsstelsel. Achtereenvolgens komt in hoofdstuk 5 het verzor-
gingsforfait aan bod, in hoofdstuk 6 het verlof en in hoofdstuk 7 de levensloopregeling. 
De kapstok voor de beoordeling wordt gevormd door het efficiëntie- en rechtvaardig-
heidsbeginsel, waarbij transitiebestendigheid (als toetssteen van het efficiëntiebegin-
sel) en gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid (als toetssteen van het recht-
vaardigheidsbeginsel) als criteria fungeren. De beoordeling heeft tot doel meer inzicht 
te krijgen in de vormgeving van de beheersing van het zorgrisico.

Dit leidt tot de volgende probleemstelling en onderzoeksvragen:

Probleemstelling:
Wat zijn de implicaties van de overgang van een kostwinnersmodel naar een adult worker 
model en de daarmee gepaard gaande verandering van het zorgrisico voor het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel?

Onderzoeksvragen:
• Wat is de optimale verantwoordelijkheidsverdeling (staat, markt en gezin) voor de 

beheersing van de levenslooprisico’s?
• Hoe is het Nederlandse socialezekerheidsstelsel in de periode 1987-2007 aangepast aan 

de opkomst van het adult worker model en de daarmee gepaard gaande verandering 
van het zorgrisico. Welke maatregelen zijn er genomen en welke verantwoordelijk-
heidsverdeling is er voor de beheersing van dit risico tot stand gekomen?

• Hoe dienen deze maatregelen te worden beoordeeld aan de hand van de criteria: tran-
sitiebestendigheid, gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid?
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	 en	verdeling	van	verantwoordelijkheden	

3.1	 Inleiding

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 vormt de verantwoordelijkheidsverdeling een van 
de centrale thema’s in het moderniseringsdebat. De wijziging van de risicostructuur 
vraagt om een aanpassing van de verdeling van verantwoordelijkheden voor de be-
heersing van de levenslooprisico’s. In dit hoofdstuk zal nader worden bekeken welke 
theoretische overwegingen hierbij een rol spelen. Leidraad daarbij vormt het in hoofd-  
stuk 2 gemaakte onderscheid tussen efficiëntie- en rechtvaardigheidsargumenten. De 
efficiëntieargumenten worden uitgewerkt in paragraaf 3.2, terwijl de rechtvaardigheids-
argumenten aan bod komen in paragraaf 3.3. Paragraaf 3.4 behandelt de verschillende 
levenslooprisico’s (werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden 
van partner, echtscheiding en zorg voor kinderen en naasten) en gaat na welk van de 
argumenten een rol speelt bij de totstandkoming van de verschillende socialezeker-
heidsregelingen. In paragraaf 3.5 wordt stilgestaan bij de veranderingen die zich heb-
ben voltrokken in de argumentatie en bij de implicaties die deze veranderingen hebben 
voor de optimale verantwoordelijkheidsverdeling.

3.2	 Efficiëntieargumenten

Een markt werkt efficiënt als voldaan is aan een aantal stringente voorwaarden (Aarts 
et al. 1995; Barr 2004; Schram et al. 1999). Belangrijke voorwaarden voor de verzeke-
ringsmarkt zijn: de markten moeten compleet zijn, er moet sprake zijn van volledige 
informatie en overige vormen van marktfalen moeten zich niet voordoen (Barr 2004). 
Alleen als aan deze drie voorwaarden is voldaan, functioneert de markt efficiënt. Com-
plete markten voorzien in alle producten en diensten waarvoor het individu bereid is 
een prijs te betalen die de productiekosten dekt. Inefficiënties doen zich voor als er 
geen markt tot stand komt, de markt verdwijnt of dreigt te verdwijnen. Op de verzeke-
ringsmarkt zijn incomplete markten vooral een gevolg van het feit dat bepaalde risico’s 
niet verzekerbaar zijn, hetgeen samenhangt met de aard van het risico. Deze aard be-
paalt wat er op de particuliere verzekeringsmarkt kan worden verzekerd en markeert 
het onderscheid tussen verzekerbare en niet verzekerbare risico’s (Bekkering 1994; ser 
1999). Van volledige informatie is sprake als de partijen volledig zijn geïnformeerd ten 
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aanzien van de kwaliteit en de prijs van producten. Inefficiënties op de verzekerings-
markt worden bijgevolg veroorzaakt doordat de informatie op de markt onvolledig is. 
Er is met andere woorden sprake van een tekort aan informatie of van asymmetrische 
informatie. Bij overige vormen van marktfalen verwijst Barr (1992) onder andere naar 
externe effecten, bemoeigoederen (merit goods) en schaalvoordelen.

3.2.1	 Incomplete	markten:	aard	van	het	risico

Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de particuliere verzeke-
ringsmarkt is allereerst dat de kans op een gebeurtenis en de omvang van de schade 
moet kunnen worden voorspeld of berekend (berekenbaarheid). Deze voorwaarde 
hangt samen met de noodzaak een premie (=prijs) voor de verzekering van het ri-
sico te kunnen vaststellen. De hoogte van de premie wordt namelijk bepaald door de 
kans dat de gebeurtenis zich voordoet en de omvang van het verzekerde verlies. In de 
literatuur wordt in dit verband wel opgemerkt dat vanwege deze voorwaarden risico’s 
wel te verzekeren zijn, maar onzekerheid niet. De econoom Knight (1946) heeft dit 
onderscheid tussen risico’s en onzekerheid als een van de eersten samengevat onder 
de noemer meetbare en niet-meetbare onzekerheid of objectieve en subjectieve waar-
schijnlijkheid. De term risico dient volgens hem te worden gebezigd in de betekenis 
van een meetbare (kwantitatieve) onzekerheid die kan worden beschreven door een 
waarschijnlijkheidsverdeling, terwijl de term onzekerheid moet worden gereserveerd 
voor de situatie wanneer er sprake is van niet-meetbare onzekerheid. 

Behalve voorspelbaar moeten de risico’s ook in grote mate onafhankelijk van elkaar 
zijn (onafhankelijkheid). Met andere woorden, niet alle verzekerden moeten op het-
zelfde moment door dezelfde gebeurtenis worden getroffen. Is dat wel het geval dan 
spreekt men van afhankelijkheid of geclusterde risico’s. Een bekend voorbeeld van een 
risico dat aan clustering onderhevig is, is het risico van een aardbeving. Als één persoon 
schade lijdt tengevolge van een aardbeving, is het zo goed als zeker dat ook anderen 
schade hebben geleden. De totale schade kan dan zo hoog zijn dat de verzekeraar de 
uitkering niet meer kan betalen. Om deze reden hebben verzekeraars tot op heden 
ervan afgezien het aardbevingsrisico in dekking te nemen. Ook schade veroorzaakt 
door oorlog of burgeroorlog wordt om deze reden niet vergoed. Toch zijn er ook een 
aantal risico’s te noemen, waarbij een zekere clustering zich voordoet en die wel op de 
particuliere markt kan worden verzekerd. Stormschade is zo’n risico. Het probleem 
van risicoclustering wordt daarbij voornamelijk tegengegaan door het uitbreiden van 
de verzekerde groep en de vorming van risico-pools door verzekeringsmaatschappijen 
(Bekkering 1994).

De derde voorwaarde voor het goed functioneren van de verzekeringsmarkt is dat 
de kans dat het risico zich voordoet kleiner zal moeten zijn dan één (onzekerheid). Is dit 
niet het geval dan zal de premie gelijk of hoger zijn dan de gedekte schade, waardoor de 
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verzekeraar de verzekering niet meer zal aanbieden. Een gevleugelde uitspraak in deze 
is dat een brandend huis in beginsel niet tegen brand kan worden verzekerd. De on-  
zekere gebeurtenis is dan immers al ingetreden. De onzekerheid hoeft niet noodzakelijk 
te slaan op het al dan niet optreden van de verzekerde gebeurtenis, maar kan ook slaan 
op het tijdstip waarop de gebeurtenis zal plaatsvinden. Voor een overlijdensverzekering 
bijvoorbeeld heeft de onzekerheid uiteraard geen betrekking op het feit of de persoon al 
dan niet sterft, maar wel op het tijdstip waarop dit overlijden zal plaatsvinden.

De vereiste van een onzekere gebeurtenis brengt ook mee dat de verzekerde niet het 
intreden van de gebeurtenis zelf mag beïnvloeden.1 Barr verwoordt dit kort en krachtig; 
‘… exogenous events are insurable; those resulting from choice are not’ (Barr 1992 p. 766). 
In dit opzicht wordt er ook wel gesproken over niet-beïnvloedbare risico’s of externe risi-
co’s: risico’s die mensen buiten hun schuld overkomen en waarbij de individuele keuze 
geen rol speelt. Deze voorwaarde van niet-beïnvloedbaarheid hangt nauw samen met 
de schuldvraag; het risico dient niet door mensen zelf te zijn veroorzaakt of niet te wij-
ten te zijn aan de schuld van de persoon.

3.2.2	 Onvolledige	informatie:	averechtse	selectie	en	moreel	gevaar

De aanwezigheid van volledige en betrouwbare informatie geldt als een belangrijke 
voorwaarde voor het efficiënt functioneren van de verzekeringsmarkt. Deze informatie 
is bijvoorbeeld niet alleen essentieel voor het kunnen voorspellen van de schadekans en 
de schadeomvang, maar is ook van belang voor de verzekeringspraktijk waarin risico’s 
worden geclassificeerd en premies gedifferentieerd. Kern van de verzekeringslogica 
ligt in het streven naar een evenredige verhouding (equivalentie) tussen risico (scha-
dekans) en premie ofwel tussen premie en prestatie (schade-uitkering). De belangrijk-
ste methode om deze equivalentie te realiseren is het differentiëren van de premies. 
Daartoe zal de particuliere verzekeraar ook de risico’s moeten kunnen differentiëren 
en classificeren, oftewel de verzekeraar zal de kandidaat-verzekerden aan de hand van 
een aantal risicofactoren indelen in groepen met een min of meer homogeen risico. 
Het doel hiervan is de premie af te stemmen op de hoogte van dat risico, waarbij perso-
nen met gelijksoortige risico’s een gelijke premie dienen te betalen. Juist op het terrein 
van de classificatie en differentiatie kunnen verzekeraars elkaar beconcurreren. Voor-
waarde daarbij is dat de verzekeraar beschikt over betrouwbare en volledige informatie 
over de risicofactoren van de persoon die zich wil verzekeren. Indien deze informatie 
ontbreekt en er dus sprake is van onvolledige informatie, wordt classificatie en diffe-
rentiatie bemoeilijkt.

1 Om deze reden is in het Wetboek van Koophandel (WvK) ten aanzien van verzekeringen op-
genomen dat de verzekeraar niet uitkeert als de schade te wijten is aan de schuld van verzekerde 
(art 276 en 294 WvK) zie: Fluit (2001).
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Dit probleem van onvolledige informatie uit zich ook op een andere wijze, name-
lijk als de verzekerde over meer informatie beschikt dan de verzekeraar. In dit geval 
is er sprake van asymmetrische informatie. Deze asymmetrische informatie kan zich 
voordoen voordat (ex-ante) en nadat (ex-post) de twee partijen (de verzekerde en ver-
zekeraar) een contract met elkaar hebben afgesloten. Voordat het contract is afgesloten, 
beschikt de verzekeraar niet over de juiste en volledige informatie over de potentiële 
verzekeringsklant (de verzekeraar kan geen onderscheid maken tussen de goede en 
slechte risico’s). Nadat het contract is afgesloten, kan de verzekerde zijn gedrag wijzi-
gen, terwijl dat voor de verzekeraar verborgen blijft. De ex-ante informatieasymmetrie 
wordt aangeduid als het probleem van averechtse selectie (of verborgen karakteristie-
ken), de ex-post informatieasymmetrie als moral hazard (of verborgen beslissingen of 
moreel gevaar) (Hazeu 2000).

Averechtse selectie ontstaat dus omdat de verzekeraar groepen met risico’s met ver-
schillende kansen niet kan onderscheiden, waardoor een gedifferentieerde premie 
op basis van risicoprofielen niet is vast te stellen. Om die reden zal de verzekeraar 
een gemiddelde uniforme premie invoeren. Bij deze premiestelling zal de verzekeraar 
bovendien rekening houden met de mogelijkheid dat een relatief groot aantal mensen 
met een verhoogd risico (zogenaamde ‘slechte’ risico’s) een verzekering zal afsluiten.2 
Het gevolg van de gemiddelde uniforme premie is dat verzekerden met lage risico’s 
(zogenaamde ‘goede risico’s’) zullen uittreden uit de verzekering. Hierop zal de verze-
keraar de premie moeten verhogen en vindt er (zelf)selectie plaats. Steeds meer verze-
kerden (de relatief goede risico’s) zullen hun verzekering opzeggen en de premies zul-
len blijven stijgen. Door deze opwaartse druk op de premie zullen bovendien potentiële 
klanten die zichzelf als goed risico beschouwen de aangeboden polis niet meer accepte-
ren. Er is in dat geval dan ook sprake van onderverzekering; er is wel vraag, maar geen 
geschikt aanbod. Uiteindelijk kan dit proces van averechtse selectie zo ver doorgaan 
dat de markt geheel verdwijnt.

In de praktijk heeft de verzekeringsmarkt verschillende mechanismen ontwikkeld 
om averechtse selectie tegen te gaan. De verzekeraar zal in feite meer informatie moe-
ten genereren over de karakteristieken van de verzekeringaanvragers, zodat de ver-
zekeraar daadwerkelijk in staat is risico en premies te classificeren en differentiëren. 
Door de premies te differentiëren, waarbij de verzekeraar de groep verzekerden met 
relatief goede risico’s een lagere premie laat betalen dan de anderen, tracht de verzeke-
raar te voorkomen dat deze groep uit de verzekering stapt. Het probleem is echter dat 
de verzekeraar juist bij averechtse selectie de premies niet optimaal kan differentiëren, 
omdat hij (vanwege de onvolledige informatie) niet goed kan vaststellen wie de goede 
en slechte risico’s zijn.

2 Deze neiging van de kandidaat-verzekerden om te selecteren in eigen belang wordt ook wel 
antiselectie genoemd. 
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Een ander beproefd middel is risicoselectie. Het doel hiervan is de vraag van de 
verzekerden op de markt te beperken door het kaf van het koren te scheiden. De 
verzekeraar zal door uitgebreide keuring- en selectieprocedures de potentiële klant  
‘screenen’. Personen met een hoge risicokans tracht de verzekeraar uit te sluiten van de 
verzekering. Bij overlijdensrisicoverzekeringen bijvoorbeeld wordt veelal de eis gesteld 
dat de potentiële verzekerde meer moet verdienen dan een vastgesteld bedrag of moet 
beschikken over een netto vermogen, in de vorm van een eigen huis. In principe is dit 
een grofmazige vorm van ‘screening’, waarbij men ervan uitgaat dat mensen met een 
hogere sociaal-economische status een kleinere kans hebben om te overlijden voor 
hun 65e jaar.3

Een ander middel is het invoeren van een eigen risico voor de verzekerde. De kosten 
van de schade worden zodoende tussen verzekeraar en verzekerde gedeeld. Invoering 
van het eigen risico kan bijvoorbeeld door alleen de schade te vergoeden boven een 
bepaald bedrag of door de schadeclaim van invloed te laten zijn op de hoogte van de 
toekomstige premie of juist door het niet claimen te belonen door premiekorting aan 
te bieden (‘no-claim’-korting). Door het aanbieden van dergelijke keuzemogelijkheden 
in verzekeringspakketten hoopt de verzekeraar meer inzicht te krijgen in het risico-
profiel van de verzekerde. Goede risico’s bijvoorbeeld zullen eerder kiezen voor een 
hoog eigen risico. Er ontstaan, zij het in beperkte mate, op een marktconforme manier 
verschillende premies voor verschillende risico’s.

Mochten bovenstaande middelen (premiedifferentiatie, risicoselectie en eigen 
risico) onvoldoende resultaat boeken in die zin dat de averechtse selectie onvoldoende 
wordt voorkomen, dan kan verplichtstelling soelaas bieden. Door iedereen te verplich-
ten een verzekering af te sluiten, wordt averechtse selectie onmogelijk gemaakt en is 
onderverzekering per definitie uitgesloten (Van der Ploeg & Teulings 1992).

Daarmee zijn de informatieproblemen echter niet verholpen. Immers, de informatie-
asymmetrie kan ook tot problemen leiden nadat het verzekeringscontract is afgesloten. 
Naast het gewone verzekerde risico ontstaat een bijkomend risico dat wordt aangeduid 
als moral hazard. Dit begrip wordt wel vertaald met ‘moreel gevaar’, ‘verborgen beslis-
singen’ of ‘onbedoeld gebruik’. Van moreel gevaar is sprake als de verzekerde geen moeite 
of minder moeite meer zal doen om het verzekerde risico te voorkomen, omdat hij of zij 
toch al verzekerd is. Het feit dat een risico verzekerd is, kan leiden tot onachtzaamheid 
of ‘oneigenlijk gebruik’ bij de verzekerde. Een bekend voorbeeld is de ‘fietsdiefstalverze-
kering’. Omdat de fietsbezitter verzekerd is tegen diefstal zal hij of zij bijvoorbeeld eerder 
geneigd zijn de fiets op een riskante plek te stallen, niet van extra sloten te voorzien of 
zelfs niet op slot te doen. Moreel gevaar doet zich niet alleen voor als de verzekerde de 
kans op schadekans kan beïnvloeden, maar ook als de verzekerde, als er eenmaal schade 

3 De ‘lifestyle’ overlijdensrisicoverzekering van Legal & General Nederland is een voorbeeld 
van deze ‘screening’, zie: http://www.landg.nl/.
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is, weinig meer doet om de omvang van de schade te beperken. Dit probleem geldt des 
te meer naarmate er voor de verzekerde geen of zeer lage kosten in het spel zijn of als de 
kosten kunnen worden afgewenteld op derden (ook wel aangeduid als het ‘third party 
problem’). Het gevolg hiervan is een sterke prikkel tot overconsumptie. Deze vorm van 
moreel gevaar kan zich bijvoorbeeld voordoen bij ziektekostenverzekeringen: omdat 
men volledig verzekerd is tegen ziektekosten, zal men eerder geneigd zijn naar de dokter 
te gaan ook al is er niets ernstigs aan de hand (Barr 1992).

De kans op moreel gevaar wordt ook beïnvloed door de aard van het risico. Naarmate 
men meer invloed kan uitoefenen op het optreden van een risico, zal het probleem van 
moreel gevaar zich ook eerder voordoen. Ook moeilijk of niet objectiveerbare risico’s, 
waarbij de verzekeringsaanspraken op grond van objectieve gegevens moeilijk kunnen 
worden gestaafd, vergroten de kans op moreel gevaar. Enige vorm van standaardisatie 
of objectivering is nodig om problemen van moreel gevaar tegen te gaan.

De oplossingen voor het probleem van moreel gevaar zijn, evenals bij averechtse 
selectie, voornamelijk gelegen in het generen van informatie. Ook hierbij geldt dat 
door het introduceren van allerlei financiële incentives (zoals het invoeren van een 
eigen risico) men het morele gevaar probeert te verminderen. Verzekerden worden op 
deze wijze gestimuleerd de kans op en de omvang van de schade te beperken. Daar-
naast kunnen er bepalingen in de verzekering zijn opgenomen waarin staat dat niet of 
minder wordt uitgekeerd indien de verzekerde niet genoeg heeft gedaan om de schade 
te beperken. Een dergelijke preventieve maatregel bij bijvoorbeeld een diefstalverzeke-
ring is het plaatsen van een alarminstallatie (Bekkering 1994; Van Oorschot et al. 1996; 
ser 1999; Teulings et al. 1997).

3.2.3	 Overige	vormen	van	marktfalen

Naast de verzekeringstechnische aspecten en de informatieproblemen die zich voor-
doen aan de aanbodzijde van de verzekeringsmarkt, kunnen ook nog andere facto-
ren worden genoemd voor het falen van de markt en het (eventuele) ingrijpen van 
de overheid. Achtereenvolgens komen aan de orde externe effecten, merit goods en 
schaalvoordelen.

Externe effecten zijn de kosten of baten verbonden aan de consumptie en/of pro-
ductie van een goed die toevallen aan anderen dan de directe gebruikers/producenten 
van dat goed. Of zoals Wolfson het begrip definieert:

… de niet in marktprijzen of subsidies verrekende positieve invloed – subsidiair de 
niet in prijzen of publieke heffingen verrekende negatieve invloed – die van econo-
mische handelingen uitgaat op de productievoorwaarden waaronder goederen en 
diensten worden voortgebracht of het bevredigingspeil van andere huishoudingen. 
(Wolfson 1988 p. 47)
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Een klassiek voorbeeld van negatieve externe effecten is de milieuvervuiling die wordt 
veroorzaakt door de producent die de productie verhoogt met als doel de winst te 
maximaliseren. Deze milieuvervuiling kan anderen in plaats van de direct betrok-
kene treffen. Cruciaal daarbij is dat in de economische handeling van de producent de 
milieuvervuiling geen issue is, omdat de kosten ervan niet voor zijn rekening komen. 
Er vindt met andere woorden geen internalisering van de kosten plaats. In dit geval kan 
de overheid ingrijpen op de markt om het verschil tussen particuliere en maatschap-
pelijke kosten te overbruggen. Andere goederen hebben positieve externe effecten. De 
samenleving is er bijvoorbeeld mee gebaat dat iedereen kan lezen of schrijven. Ouders 
houden bij de beslissing hun kind al dan niet naar school te sturen echter geen reke-
ning met deze maatschappelijke baten, waardoor de kans bestaat dat het goed te weinig 
wordt genuttigd. De verplichting voor het volgen van onderwijs tot een bepaalde leef-
tijd kan in dit geval vanuit efficiëntieoverwegingen worden verdedigd (Goudswaard 
et al. 2000).

Externe effecten spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de collec-
tieve socialezekerheidsarrangementen. Zij bieden een verklaring voor zowel de ver-
zekeringsplicht als de uitvoering van bepaalde verzekeringen door de overheid. Zo 
kan een verzekering die niet verplicht is gesteld, gepaard gaan met negatieve externe 
effecten. Immers in die situatie waarin de werknemer zich niet verzekert, het risico 
zich wel voordoet en de gevolgen van dit risico (daling in inkomen) niet zelf kunnen 
worden gedragen, worden de kosten van dit risico toch afgewenteld op derden (de 
gemeenschap, de belastingbetaler of de directe omgeving). Derden worden in dat geval 
gedwongen kosten te maken. Een verzekering die verplicht wordt gesteld voorkomt dit 
probleem, doordat de kosten deels voor rekening van de veroorzaker komen. 

Ook het door de overheid aanbieden van bepaalde verzekeringen of voorzieningen 
wordt wel verklaard vanuit externe effecten. De Swaan (1996) illustreert dit bijvoor-
beeld aan de hand van de armenzorg. In de negentiende eeuw hadden de welgestelden 
belang bij het bestrijden van de armoede, omdat dit gepaard ging met een positief ex-  
tern effect, namelijk een vermindering van de onveiligheid (een vermindering van 
rondtrekkende bandieten, zwervers en klaplopers). Op lokaal niveau ontstaan hierdoor 
de eerste verzorgingsarrangementen. Tegelijkertijd doet zich echter het ‘prisoners’  
dilemma’ (het probleem van de collectieve actie) voor; voor alle leden van een gemeen-
schap is het voordelig als een bepaald collectief goed wordt geproduceerd, maar tegelij-
kertijd is het voor alle leden niet voordelig aan de productie van dat goed bij te dragen. 
De welgestelde klasse voelt met andere woorden wel een collectieve, maar geen indi-
viduele prikkel om de armoede te bestrijden. Daarvoor is dwang, vertrouwen en een 
hoger organisatieniveau noodzakelijk. In vroegere tijden werd die taak vaak opgepakt 
door de kerk, nu is dat een taak van de overheid.

Bovenstaande vormen van overheidsbemoeienis komen vooral voort uit de aard 
van het goed. De oorzaak van het marktfalen en overheidsoptreden kan echter ook 
gelegen zijn in de voorkeursordening van de consument. In dit geval wordt gesproken 
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over merit goods. Dit zijn goederen waarvoor de overheid zich een speciale verant-
woordelijkheid toeëigent. Daarbij laat de overheid de maatschappelijke voorkeuren 
prevaleren boven de voorkeuren van de consument. Op grond van paternalistische 
overwegingen kan de overheid bijvoorbeeld van mening zijn dat de voorkeuren van 
mensen in onvoldoende mate hun eigen belangen reflecteren. Burgers schatten bij-
voorbeeld risico’s te laag in, besluiten van een verzekering af te zien of kiezen voor een 
te lage dekking. Dergelijk gedrag wordt wel aangeduid als myopic behaviour; de burger 
is bijziend of kortzichtig en is niet in staat op langere termijn zijn of haar belangen cor-
rect in te schatten en te behartigen (Barr 1992).

Tot slot kunnen schaalvoordelen als argument worden genoemd voor het niet effi-
ciënt functioneren van de markt. Een door de overheid georganiseerde en verplichte 
verzekering, die grote delen van of de gehele bevolking bestrijkt, kan leiden tot schaal-
voordelen. Ook de transactiekosten bij het afsluiten van een verzekering kunnen door 
de verplichtstelling dalen (Goudswaard et al. 2000). Deze transactiekosten omvatten 
alle kosten die in het economische verkeer moeten worden gemaakt ten behoeve van 
het tot stand brengen van een transactie, te denken valt aan zoekkosten om aan infor-
matie te komen, kosten van contracten, kosten van onderhandelen et cetera.

De efficiëntieargumenten kunnen als volgt worden samengevat. Verzekeringstech-
nische aspecten die voortvloeien uit de aard van het risico (zoals berekenbaarheid, 
onafhankelijkheid, onzekerheid en niet-beïnvloedbaarheid) en betrouwbare en vol-
ledige informatie kunnen als voorwaarden worden genoemd waaronder bepaalde 
risico’s kunnen worden verzekerd op de particuliere markt. Indien aan één van deze 
voorwaarden niet wordt voldaan zullen er in de praktijk op de particuliere markt ver-
zekeringsproblemen ontstaan. In dit verband wordt ook wel gesproken over moeilijk 
verzekerbare of onverzekerbare risico’s. Overheidsingrijpen wordt om de genoemde 
tekortkomingen van de verzekeringsmarkt op te heffen efficiënt geacht (ser 1999). 
Daarnaast kunnen meer algemene overwegingen worden aangevoerd voor overheids-
ingrijpen, zoals het bestaan van externe effecten, het paternalistische motief in geval 
van merit goods en het motief van schaalvoordelen.

3.3	 Rechtvaardigheidsargumenten

Niet alleen efficiëntieargumenten, ook rechtvaardigheidsoverwegingen pleiten voor 
overheidsingrijpen op de verzekeringsmarkt. De totstandkoming van de sociale ver-
zekeringen aan het begin van de twintigste eeuw (in die tijd arbeidersverzekeringen 
genoemd) is tevens voor een belangrijk deel terug te voeren op overwegingen van 
rechtvaardigheid. Deze sociale verzekeringen maakten onderdeel uit van het over-
heidsbeleid ter verbetering van de maatschappelijke omstandigheden waarin de ar-
beidende bevolking zich bevond. Dit vraagstuk werd ook wel aangeduid als de so-
ciale kwestie. De sociale verzekeringen die tot stand kwamen hadden in essentie tot 
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doel de bestaanszekerheid – de situatie waarin de burgers over voldoende inkomens 
beschikken om een redelijk bestaan te leiden – te garanderen. Bestaansonzekerheid 
vormt de legitieme reden voor het overheidsoptreden. Het dragende beginsel daarbij 
is sociale rechtvaardigheid (Noordam 2005a). Juristen spreken in dit verband wel over 
de rechtsgrond van een sociale verzekering, waarbij men doelt op de rechtvaardiging 
die men aandraagt voor het ingrijpen van de overheid en het verplicht stellen van een 
verzekering.

In de loop der tijd zijn er verschillende rechtsgronden aangevoerd. Voor de Tweede 
Wereldoorlog bestond de rechtsgrond voor verplichte verzekeringen uit het ‘rechtvaar-
dige arbeidsloon’. Het loon dient ook voldoende te zijn voor die omstandigheid waarin 
de werknemer buiten zijn schuld (bijvoorbeeld in geval van ziekte) geen betaalde 
arbeid kan verrichten. Na de Tweede Wereldoorlog wordt bij de invoering van diverse 
socialezekerheidsregelingen aangesloten bij de rechtsgrond zoals geformuleerd door 
de Londense Commissie-van Rhijn, welke ervan uitgaat dat:

… de gemeenschap, georganiseerd in de staat, aansprakelijk is voor de sociale  
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voorwaarde, dat deze 
leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zekerheid en vrijwaring tegen  
gebrek te verschaffen. (Veldkamp 1978b p. 26)

Deze rechtsgrond (‘vrijwaring van gebrek’) is veel ruimer geformuleerd dan het recht-
vaardige arbeidsloon; de nadruk ligt niet meer op het arbeidsloon en bijgevolg degenen 
die in loondienst zijn, maar heeft betrekking op iedere burger die niet over voldoende 
middelen beschikt. Bij de indiening van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-  
zekering in 1967 beroept Minister van Sociale Zaken Veldkamp zich op een nieuwere 
en bredere formulering. Het recht op zelfontplooiing en het recht op gelijke kansen 
wordt dan als de belangrijkste rechtsgrond voor het bestaan van verplichte sociale ver-
zekeringen aangevoerd (Fase 2001; Veldkamp 1978b).

Rechtvaardigheidsoverwegingen kunnen ook betrekking hebben op het feit dat de 
inzet van bepaalde marktconforme instrumenten (ter vergroting van de doelmatig-
heid) vanuit sociaal oogpunt onwenselijk is. Premiedifferentiatie kan er bijvoorbeeld 
toe leiden dat bepaalde groepen onaanvaardbare hoge premies moeten gaan betalen, 
het invoeren van een eigen risico kan leiden tot een vermindering van de bescherming, 
terwijl door risicoselectie bepaalde groepen van verzekering worden uitgesloten. Wel 
doelmatig, maar niet rechtvaardig, zo zou de conclusie kunnen luiden, op grond waar-
van de overheid zou kunnen besluiten in te grijpen. In essentie gaat het hier om verde-
lingsvragen (wie heeft recht op wat?), waarbij het solidariteitsbeginsel een belangrijke 
rol speelt (wrr 1997). Dit solidariteitsbeginsel wordt op verschillende manieren in 
verzekeringen vormgegeven.
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3.3.1	 Noties	van	solidariteit	in	verzekeringen

Het introduceren van solidariteit op het terrein van de verzekeringen wordt wel opge-
vat als een afwijking van de verzekeringslogica. De kern van de verzekeringslogica ligt 
in het streven naar equivalentie tussen risico en premie, risico en prestatie (uitkering) 
en tussen premie en prestatie, door Veldkamp wel aangeduid als de strikte causaliteits-
triptiek (Veldkamp 1978a). Het doorbreken van deze equivalentie betekent de facto een 
introductie van solidariteitselementen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat alle 
verzekeringen (ook de particuliere en commerciële verzekeringen) een bepaalde vorm 
van solidariteit kennen, in de zin van ex-post risico-overdrachten. Daarbij gaat het 
om overdrachten van degenen die geen schade hebben geleden (de geluksvogels) naar 
degenen die wel schade hebben geleden (de pechvogels). Deze vorm van risico-over-
dracht (ex-post) is inherent aan het principe van verzekeren en wordt wel aangeduid 
als de kans- of verzekeringssolidariteit. Uitgangspunt daarbij is dat er risicoverevening 
plaatsvindt tussen gelijkwaardige groepen (met gelijke kansen op het optreden van het 
risico). Ook het optreden (de kans) en de gevolgen (de schade) van het risico moeten 
niet kunnen worden beïnvloed (De Beer et al. 2005).

In de sociale verzekeringen gaat het echter om vormen van zogenoemde herverdelen-
de of subsidiërende solidariteit (ex-ante), waarbij onderscheid kan worden gemaakt tus-
sen risicosolidariteit, premie- of inkomenssolidariteit en prestatiesolidariteit (Fluit 2001; 
Van Oorschot et al. 1996). In alle drie de gevallen wordt afgeweken van de particuliere 
verzekeringslogica. Bij risico- en premiesolidariteit wordt de equivalentie tussen risico 
(schadekans) en premie doorbroken, terwijl bij prestatiesolidariteit de uitkeringsrechten 
en de feitelijk betaalde premies niet in een evenredige verhouding tot elkaar staan.

Bij risicosolidariteit (ook wel horizontale solidariteit genoemd) subsidiëren de goede 
risico’s de slechte risico’s. In plaats van de gangbare particuliere verzekeringspraktijk 
van classificatie en differentiatie van risico’s, vindt er bij het introduceren van risico-  
solidariteit risicoverevening plaats. De verzekeraar kent/schrijft in feite van tevoren 
(ex-ante) aan de verzekerde een bepaald risico toe, dat ongelijk is aan het feitelijke 
risico. Bij volledige risicoverevening zal het toegeschreven risico gelijk zijn aan het 
gemiddelde risico van de totale groep verzekerden. De premies worden vastgesteld 
evenredig aan dit risico; alle verzekerden betalen een gelijke premie.

Wordt bij risicosolidariteit ervan uitgegaan dat de premies voor alle verzekerden 
gelijk zijn, in de sociale verzekeringen treedt er ook nog een andere vorm van solida-
riteit op die in feite deze gelijkheid doorkruist, namelijk premiesolidariteit (ook wel 
verticale solidariteit genoemd). De premie is in dat geval ook afhankelijk van de hoogte 
van het inkomen. De lasten van de verzekering worden daarbij meer naar draagkracht 
verdeeld dan naar verhouding van het risico. Hoewel in principe de vraag of premies 
draagkrachtafhankelijk zijn los staat van de vraag of de premie afgestemd is op het ver-
wachte risico, gaan premie- en risicosolidariteit in de praktijk vaak samen. De hoogte 
van de premie wordt dan zowel afgestemd op het gemiddelde risico van de groep ver-
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zekerden als op de hoogte van het inkomen van de individueel verzekerde (Fluit 2001; 
Van Oorschot et al. 1996).

Tot slot wordt naast de risicosolidariteit en premiesolidariteit, ook een derde vorm 
van solidariteit onderscheiden, de zogenaamde prestatiesolidariteit. Daarbij wordt afge-
weken van de evenredigheid tussen premie en prestatie (de uitkering). Bij evenredig-
heid wordt ofwel de uitkering evenredig vastgesteld aan de hand van het totale betaalde 
premiebedrag (het principe van de opbouwverzekering, bijvoorbeeld een pensioen-
verzekering) of de premie wordt vastgesteld aan de hand van de verwachte schade-uit-  
kering (het principe van de risicoverzekering). Prestatiesolidariteit doorkruist daaren-
tegen deze evenredigheid. Een duidelijk voorbeeld hiervan is als persoon a en persoon 
b allebei recht hebben op een uitkering met een gelijke hoogte en duur, persoon a 
slechts één jaar heeft gewerkt en dus ook één jaar premie heeft betaald, terwijl persoon 
b tien jaar heeft gewerkt en dus ook tien jaar premie heeft betaald.

Deze verschillende vormen van solidariteit worden geschaard onder het solidari-
teitsbeginsel en vormen een belangrijke grondslag van het Nederlandse socialezeker-
heidsstelsel. De wijze waarop dit wordt ingevuld wordt sterk bepaald door de histo-
rische maatschappelijke omstandigheden en is dus normatief gekleurd. De achterlig-
gende vraag is in feite telkenmale wat door de overheid behoort te worden verzekerd 
èn hoe deze bescherming dient te worden vormgegeven. Vertaald naar het begrip soli-
dariteit; met wat en wie zijn we solidair en hoe geven we deze solidariteit vorm. Het 
adjectief ‘sociale’ in het begrip sociale risico’s doelt dan ook niet alleen op het feit dat 
de overheid zich bemoeit met de bescherming van bepaalde risico’s, maar ook (en dat 
vloeit logisch voort uit het voorgaande) op de maatschappelijke aanvaardbaarheid of 
de sociale wenselijkheid van bescherming.

Samenvattend kunnen de volgende argumenten voor de beheersing van de levens-
looprisico’s en de verdeling van de verantwoordelijkheden worden onderscheiden (zie 
figuur 3.1). De efficiëntieargumenten verwijzen naar de algemene voorwaarden voor 
het efficiënt functioneren van de markt (de voorwaarden van complete markten, vol-
ledige informatie en de afwezigheid van overige vormen van marktfalen). Onder de 
rechtvaardigheidsargumenten worden vooral inkomenspolitieke argumenten en soli-
dariteitsoverwegingen geschaard. Bij de analyse van deze argumenten is uitgegaan van 
de veronderstelling dat de beheersing van de levenslooprisico’s (vanuit efficiëntie- en 
rechtvaardigheidsoogpunt) in principe aan de markt kan worden overgelaten. In die 
situaties waarin echter inefficiënties zich op de particuliere verzekeringsmarkt voor-
doen of de uitkomsten vanuit sociaal oogpunt onwenselijk zijn, kan overheidsingrijpen 
de doelmatigheid of rechtvaardigheid vergroten.

De wijze waarop deze beheersing vervolgens wordt vormgegeven, is wederom 
afhankelijk van een breed spectrum aan mogelijkheden, keuzes en afwegingen. Bij de 
vormgeving van de collectieve verantwoordelijkheid kan bijvoorbeeld onderscheid 
worden gemaakt tussen de corrigerende (instellen van een verzekeringsplicht) en de 
presterende rol van de overheid (aanbieden van een verplichte verzekering) (Wolfson 
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2001). De verzekeringsplicht gaat antiselectie tegen, zorgt daardoor voor een betere 
risicospreiding en voorkomt averechtse selectie. Door een verzekeringsplicht in te 
voeren wordt bovendien een hoge mate van risicosolidariteit gerealiseerd. Biedt de 
overheid daarentegen zelf een verzekering aan, dan kunnen ook moeilijk verzekerbare 
risico’s worden verzekerd. Dit kan niet alleen de efficiëntie vergroten, maar ook de soli-
dariteit met de ‘slechte’ risico’s waarborgen.

Figuur 3.1 Schematische overzicht van de argumenten voor de verdeling van 
verantwoordelijkheden voor beheersing van levenslooprisico’s

Efficiëntieargumenten Rechtvaardigheidsargumenten

1 Incomplete markten: aard van het risico 1  Solidariteitsnoties

 • Berekenbaarheid  • Risicosolidariteit

 • Onafhankelijkheid  • Premiesolidariteit

 • Onzekerheid  • Prestatiesolidariteit

 • Niet-beïnvloedbaar

2 Onvolledige informatie/
 asymmetrische informatie

 • Averechtse selectie

 • Moreel gevaar 

3 Overige vormen van marktfalen

 • Externe effecten

 • Merit goods/Paternalistisch motief

 • Schaalvoordelen/Kostenmotief

3.4	 Levenslooprisico’s	en	de	verdeling	tussen	staat,	markt	en	gezin

In deze paragraaf zullen de theoretische argumenten (zoals beschreven in paragraaf 3.3) 
worden toegepast op de verschillende levenslooprisico’s (werkloosheid, ziekte, arbeids-
ongeschiktheid, ouderdom, overlijden van partner, echtscheiding en zorg voor kinderen 
en naasten). Per risico zal worden nagegaan welk van de argumenten een rol speelt bij 
de bepaling van de verantwoordelijkheidsverdeling en welke argumenten in de praktijk 
zijn gehanteerd bij het wel of niet totstandkomen van de socialezekerheidsregelingen.

3.4.1	 Werkloosheid

Het risico van werkloosheid kan worden gekarakteriseerd als het risico van inkomens-
derving als gevolg van onvrijwillige werkloosheid. Het risico kenmerkt zich door het feit 
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dat de risicokansen niet onafhankelijk van elkaar zijn. In tijden van een depressie of eco-
nomische neergang worden meestal grote aantallen werknemers tegelijkertijd werkloos. 
Wie in een neergaande conjunctuurfase zijn baan verliest, deelt dit lot met vele anderen. 
Het werkloosheidsrisico beperkt zich dan ook niet tot één enkele onderneming of een 
aantal ondernemingen. Er is, met andere woorden, sprake van risicoclustering; daarbij 
doet zich zowel een clustering in de bedrijfstakken voor als een clustering in de tijd. 
Bovendien zijn de conjunctuurgolven niet goed te voorspellen, waardoor in de premie-
berekening daar moeilijk rekening mee kan worden gehouden (Van Ours 2003). Voor 
de particuliere verzekeraar vormt deze clustering een probleem; de schade die daardoor 
optreedt, gaat de capaciteit van een particulier fonds veelal te boven. Illustratief in dit 
verband zijn de ervaringen met de werkloosheidskassen die voor de Tweede Wereldoor-
log bestonden. Deze werkloosheidskassen werden georganiseerd door vakverenigingen 
en door ondernemingen ingestelde wachtgeldfondsen. Ze waren kleinschalig van aard 
en deelname was niet verplicht. Door deze vrijwilligheid was slechts een klein deel van 
de werknemers verzekerd. Bovendien bleek in de jaren dertig, ten tijde van hoog oplo-
pende werkloosheid en economische crisis, dat dergelijke kassen onvoldoende stabiele 
dekking boden. Bij de invoering van de Werkloosheidswet in 1949 wordt dan ook expli-
ciet gewezen op de noodzaak het financiële draagvlak te verbreden door een collectieve 
verplichte verzekering in het leven te roepen. Een dergelijke verzekering, waarin zowel 
goede als slechte risico’s worden opgenomen, zou een stabiele buffer bieden tegen con-
juncturele schokken (Van Oorschot et al. 1996 p. 95 & 137).

Naast dit probleem van clustering of afhankelijkheid kan bij het werkloosheids-  
risico ook worden gewezen op het probleem van ‘zekerheid’. De kans op werkloosheid 
is in de meeste gevallen kleiner dan één, maar voor sommige delen van de beroepsbe-
volking is de kans op werkloosheid hoog. Te denken valt aan bepaalde groepen zoals 
jongeren zonder opleiding, herintreedsters die na een lange tijd weer aan de slag gaan 
of schoolverlaters (Barr 2001). In geval van een particuliere verzekering kan de verze-
keraar besluiten deze specifieke groepen uit te sluiten van de verzekering. In dat geval 
vindt dus onderverzekering plaats.

Een ander probleem betreft de asymmetrische informatie; de werknemer is beter 
op de hoogte van zijn of haar werkloosheidsrisico dan de verzekeraar en omgekeerd 
heeft de verzekeraar niet altijd voldoende informatie over de risicostatus van degene 
die een verzekering wil afsluiten. Het is bovendien moeilijk dergelijke informatie te 
vergaren. De verzekeraar zou om deze informatie te verkrijgen bijvoorbeeld infor-
matie kunnen inwinnen omtrent het arbeidsverleden, maar inzicht hierin verschaft 
geen garantie voor de toekomst. Door dit informatieprobleem zal de verzekeraar een 
gemiddelde gelijke (niet gedifferentieerde) premie vaststellen, waardoor mensen met 
een hoge werkloosheidskans zich eerder zullen verzekeren dan mensen met een lage 
werkloosheidskans (averechtse selectie) (Barr 2001).

Tot slot speelt bij het werkloosheidsrisico het probleem van moreel gevaar. Barr 
(2001) noemt dit één van de belangrijkste problemen bij het privaat verzekeren van 
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werkloosheid. Zowel de kans dat iemand werkloos raakt (de ontslagkans), als de kans 
dat de werkloosheid wordt beëindigd en de werkloze weer aan het werk gaat (de werk-
loosheidsduur) is in zekere zin te beïnvloeden. Het gaat hier niet om een volledig ex-
tern risico. Lange tijd is werkloosheid weliswaar gezien als iets dat iemand overkomt 
en waarop hij geen invloed heeft, maar geleidelijk aan is het besef gegroeid dat werk-
loosheid wel degelijk ook door de persoon in kwestie zelf te beïnvloeden valt (De Beer 
2005b). Zo zijn er zijn tal van situaties denkbaar waarin het gedrag van de werknemer 
(maar ook het gedrag van de werkgever) de ontslagkans of de werkloosheidsduur beïn-
vloedt. Zo kan men zich onvoldoende wapenen tegen depreciatie van eerder verworven 
kennis en vaardigheden, men kan zich laten ontslaan, men kan met de werkgever afspra-
ken maken over de arbeidsperiode zodat wordt voldaan aan de referte-eisen en de duur 
van de uitkering kan door werkzoekenden worden beïnvloed door het opnieuw volgen 
van scholing. Deze situaties vergroten het morele risico voor de verzekeraar.

Particuliere verzekeraars kunnen verschillende instrumenten inzetten om moreel 
gevaar tegen te gaan, bijvoorbeeld door een eigen bijdrage in te voeren, door premies 
afhankelijk te maken van het schadeverleden, of door het gedrag van de verzekerde te 
controleren. Deze controle kan echter tot hoge kosten leiden. Allereerst omdat het in 
principe zeer moeilijk is vast te stellen in hoeverre werkloosheid het gevolg is van exo-
gene marktverhoudingen, hetgeen binnen de dekking zou vallen, ofwel het gevolg is 
van eigen keuze, hetgeen buiten de dekking zou vallen (De Jong 1995). Daarnaast zou 
een dergelijke ‘monitoring’ continu moeten zijn, zowel gedurende de werkloosheids-
periode als daarvoor en daarna. Bovenstaande problemen maken werkloosheid tot een 
zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, te verzekeren risico op de particuliere markt. Over-
heidsoptreden is hierdoor gewenst (Oosenbrug 1999; Van Ours 2003). In de praktijk 
wordt deze conclusie ook ondersteund, omdat particuliere werkloosheidsverzekerin-
gen in Nederland in het geheel niet bestaan, en deze in het buitenland ook slechts in 
zeer beperkte vorm voorkomen (Bekkering 1994).

De verantwoordelijkheid van de overheid voor de beheersing van het risico is niet 
alleen wenselijk vanuit efficiëntieoverwegingen, maar wordt ook verdedigd vanuit het 
oogpunt van solidariteit, aangezien marktconforme oplossingen veelal ten koste gaan 
van de verschillende noties van solidariteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de door de par-
ticuliere verzekeraar gehanteerde methode van risicoselectie. Door de ‘slechte risico’s’ 
uit te sluiten, vermindert de risicosolidariteit. In dit geval is het aan de overheid een 
acceptatie- of deelnameverplichting in te stellen, zodat tegemoet wordt gekomen aan de 
‘solidariteitsdoelstelling’. Ook het streven naar de optimale verdeling tussen collectieve 
en individuele verantwoordelijkheden wordt in sterke mate bepaald door verschillende 
solidariteitsnoties. Zo wordt de ww-premie4 landelijk uniform bepaald (hoge mate van 

4 Alleen de premies voor de wachtgeldverzekeringen (deze premies worden betaald door de 
werkgevers) zijn gedifferentieerd per bedrijfstak of risicogroep.
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risicosolidariteit) en de premies die door de werknemer worden betaald zijn bovendien 
inkomensafhankelijk (premiesolidariteit).

Bij deze specifieke vormgeving wordt gezocht naar het optimum tussen efficiëntie 
en rechtvaardigheid. Zo is in het geval van het werkloosheidsrisico gekozen voor een 
eigen risico van 30% (dit percentage lag voor 1987 lager); de werkloze ontvangt 70% 
van het laatstverdiende loon (en sinds 2006 ontvangt men gedurende de eerste twee 
maanden van de werkloosheid 75%), de resterende 30% (25%) is voor eigen rekening. 
Deze eigen verantwoordelijkheid door middel van een eigen risico heeft tot doel de 
efficiëntie te bevorderen oftewel het probleem van moreel gevaar tegen gaan (De Mooij 
2004). Een hoger percentage zou mogelijk efficiënter zijn, maar een dergelijke verho-
ging wordt niet wenselijk geacht, omdat dit afbreuk zou doen aan het verzekerings-
karakter en daarmee de kanssolidariteit zou verminderen. Wie immers in dat geval 
de pech heeft werkloos te worden, zal de gevolgen daarvan voor een groot deel zelf 
moeten dragen. Van solidariteit tussen werknemers is dan in mindere mate sprake 
(De Beer 2005b).

De opvattingen ten aanzien van solidariteit veranderen door de tijd. Het duide-
lijkst zichtbaar is dat in de mate van prestatiesolidariteit in de Werkloosheidswet. Deze 
is namelijk afgenomen. Voor 1987 was het recht op een uitkering slechts in beperkte 
mate afhankelijk van het arbeidsverleden; het recht op een uitkering was dus ook in 
beperkte mate afhankelijk van het totale premiebedrag dat men had betaald. Met de 
stelselherziening in 1987 is de arbeidsverledeneis in de Werkloosheidswet geïntrodu-
ceerd, waardoor de Werkloosheidswet meer een opbouwkarakter kreeg en er een ster-
kere equivalentie tussen betaalde premies en uitkeringsrechten werd geïntroduceerd 
(Van Oorschot et al. 1996). Deze equivalentie is in de jaren negentig verder versterkt; 
de toegangsvoorwaarden werden verder aangescherpt (zie hoofdstuk 4). Ook zal in 
de komende jaren bij de berekening van de duur van het arbeidsverleden, het werke-
lijke (in plaats van het fictieve) arbeidsverleden zwaarder gaan wegen. Recentelijk is in 
dit beleid evenwel een verandering opgetreden, aangezien voor de toekenning van de 
kortdurende loongerelateerde uitkering alleen de wekeneis als vereiste geldt (zie voor 
uitgebreidere beschrijving hoofdstuk 4).

3.4.2	 Ziekte	en	arbeidsongeschiktheid	

Met de risico’s ziekte en arbeidsongeschiktheid wordt niet gedoeld op de kosten van bij-
voorbeeld een medische behandeling, maar op de loonderving die ontstaat als gevolg 
van ziekte (kortdurend) en arbeidsongeschiktheid (langdurend). De risico’s ziekte en 
arbeidsongeschiktheid zijn onafhankelijk (met uitzondering van (griep)epidemieën), 
berekenbaar en de kans op deze risico’s is kleiner dan één (dit laatste geldt niet voor een 
aantal groepen zoals de chronische zieken en vroeg-gehandicapten). Wel zijn de risico-
kansen ongelijk verdeeld; sommige mensen zijn vanwege hun gezondheidssituatie of 
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een bepaalde levensstijl vaker ziek dan anderen of hebben vanwege een bepaalde be-
roepsuitoefening een hogere kans om arbeidsongeschiktheid te raken. Deze ongelijke 
kansen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde bedrijfstakken een hoger ziekteverzuim 
of hoger arbeidsongeschiktheidspercentage kennen dan andere bedrijfstakken. Er is 
met andere woorden sprake van clustering. 

Averechtse selectie doet zich niet alleen voor als gevolg van deze clustering van 
hoge risicokansen, maar ook door informatieasymmetrie. Alleen personen (en op 
meso-niveau bedrijven) met een hoge kans op ziekteverzuim of met een hoog arbeids-
ongeschiktheidspercentage zullen zich namelijk willen verzekeren. Dit leidt tot een 
oververtegenwoordiging van de slechte risico’s en bijgevolg tot premieverhogingen. 
Of het selectieproces uiteindelijk zal doorzetten, hangt af van de mate waarin de ver-
zekeraar over informatie beschikt om de premies te kunnen differentiëren. De infor-
matie over de gezondheidsrisico’s van een potentiële verzekerde zal asymmetrisch 
zijn. De verzekerde kent zijn gezondheidstoestand en de specifieke risicofactoren van 
zijn arbeidsplaats beter dan de verzekeraar, waardoor hij of zij beter in staat zal zijn 
de kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid in te schatten. Niettemin heeft de verze-
keraar ook de mogelijkheid om informatie te generen, gezondheidsverklaringen, dok-
tersverklaringen et cetera. Beschikt de verzekeraar over voldoende informatie en is 
men in staat de premies te differentiëren, dan zal het probleem van averechtse selectie 
beperkt blijven.

De vraag of moreel gevaar een rol speelt bij ziekte en arbeidsongeschiktheid hangt 
nauw samen met de vraag of het beïnvloedbare risico’s zijn. Hierover verschillen echter 
de meningen. Volgens sommigen is het een minder beïnvloedbaar risico dan werk-
loosheid, waardoor ook het probleem van moreel gevaar kleiner zal zijn (Barr 2001). 
Anderen wijzen erop dat ziekte wel een beïnvloedbaar risico is, omdat het samenhangt 
met de ‘leefstijl’ van de desbetreffende persoon. Roken, drinken, te vet eten en te wei-
nig lichaambeweging dragen niet bij aan een gezonde leefstijl en kunnen zodoende 
een belangrijke oorzaak zijn van bepaalde ziektes. Het arbeidsongeschiktheidsrisico 
zou bovendien een moeilijk objectiveerbaar risico zijn; de aanspraken op een uitkering 
zouden moeilijk op grond van objectieve gegevens kunnen worden gestaafd. Hierdoor 
is er ruimte voor moreel gevaar (Aarts et al. 1995).

De efficiëntieargumenten voor overheidsingrijpen bij ziekte en arbeidsongeschikt-
heid zijn dus als we het voorgaande overzien, zeker in vergelijking tot werkloosheid, 
minder evident. Voor de invoering van de Ongevallenwet (ow) in 1901 en de invoe-
ring van de Ziektewet (zw) in 1930 werden dan ook voornamelijk maatschappelijke 
overwegingen, in het bijzonder rechtvaardigheidsoverwegingen aangevoerd. Zo werd 
bij de invoering van de Ongevallenwet met name gewezen op de erbarmelijke gevol-
gen van de ongevallen in de fabrieken. Deze misstanden dienden collectief te worden 
aangepakt, omdat particuliere verzekeringen niet of nauwelijks van de grond kwamen 
of onvoldoende dekking boden. Cruciaal daarbij was de verandering in het denken 
over wie voor deze arbeidsongevallen verantwoordelijk diende te zijn. Schwitters (1991) 
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typeert deze verandering als een omslag van schuld naar risico. In de industriële fabrie-
ken werd het steeds lastiger de schuldvraag voor arbeidsongevallen terug te voeren 
op individuele fouten en dus op individuele verantwoordelijkheid van werknemers. 
Arbeidsongevallen werden meer en meer gezien als een risico dat inherent was aan het 
productieproces. Het was een bedrijfsrisico, waarvan de geldelijke gevolgen binnen de 
sfeer van het bedrijfsleven moesten worden opgevangen (Schwitters 1991; Trommel & 
Van der Veen 1999).

Bij de invoering van de Ziektewet (1913/1930) speelde met name de overtuiging dat 
het loon van de werknemer ook in de behoeften van de werknemer diende te kunnen 
voorzien wanneer deze tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte niet in staat was om arbeid 
te verrichten. De bestaansonzekerheid die hierdoor ontstond was niet meer primair 
de schuld van de arbeider, maar werd toegeschreven aan de maatschappelijke situatie. 
Dit idee kwam tot uitdrukking in het beginsel van ‘uitgesteld loon’, geformuleerd en 
verdedigd door de confessionele minister Talma. De uitkering werd daarbij opgevat als 
uitgesteld loon of zoals Talma het in 1911 formuleert:

Onze geheele arbeidersverzekering is eigenlijk niets anders dan een poging om den 
loonvorm zoodanig te maken, dat wanneer iemand gearbeid heeft, dat loon bestaat 
uit twee deelen; in de eerste plaats in geld, dat hij mee naar huis krijgt en waarmee 
hij zijn huishouden kan onderhouden, en in de tweede plaats het geld, dat, omge-
zet in een premie, in staat stelt om, wanneer hij invalide wordt, wanneer hij, hetzij 
bij ziekte, hetzij bij ouderdom, niet meer in staat is te werken, hem te geven een 
inkomen uit zijn loon. (geciteerd in: Hertogh 1998 p. 65)

Voor de Tweede Wereldoorlog werd dit uitgestelde loon als reden aangevoerd voor de 
invoering van wettelijke verplichte collectieve verzekeringen van risico’s zoals ziekte, 
invaliditeit en ouderdom.

Ook bij de uitbouw van de regeling voor ziekte en arbeidsongeschiktheid na de 
Tweede Oorlog domineren de rechtvaardigheidsargumenten. Waren ziekte en de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen voor de Tweede Wereldoorlog nog selectief, in die 
zin dat alleen bepaalde werknemers van bepaalde bedrijfstakken een beroep konden 
doen op de regelingen, na de Tweede Wereldoorlog met de totstandkoming van de Wet 
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) in 1967, krijgen de regelingen een alge-
meen karakter. Alle werknemers, en met de invoering van de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (aaw) in 1976 ook alle zelfstandigen en vroeg-gehandicapten, kunnen 
dan een beroep doen op de regeling, waarmee een vergaande vorm van risico- en pres-
tatiesolidariteit wordt gecreëerd. Bovendien wordt de risicodekking verruimd. Zowel 
het risque professionel, als het risque social worden in eenzelfde regeling verzekerd 
(Klosse 1989). Met deze risicodekking doet het er niet meer toe in welke sfeer de in-  
komensschade is ontstaan; het onderscheid tussen bedrijfsgebonden en niet-bedrijfs-
gebonden risico’s is opgeheven. Voortaan worden de financiële gevolgen van verlies van 
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arbeidscapaciteit bij ziekte of gebrek gedekt, ongeacht de oorzaken van het ontstaan 
van de ziekte of het gebrek (Aarts et al. 2002).

In de jaren tachtig en negentig vindt onder druk van een toenemend beroep op 
de arbeidsongeschiktheidsregelingen een verschuiving in argumentatie plaats. Bij de 
herziening van de wao wordt meer nadruk gelegd op de efficiëntieargumenten. Vooral 
het idee dat ziekte en arbeidsongeschiktheid niet-beïnvloedbare risico’s zouden zijn, 
komt onder druk te staan. Langzaam ontstaat het inzicht dat het individuele gedrag 
bij deze risico’s wel degelijk een rol speelt. In negatieve zin wordt daarbij gewezen op 
het oneigenlijke gebruik door werknemers en werkgevers en in positieve zin op de 
mogelijkheden voor preventie en reïntegratie (Klosse 1989). Achter deze verandering 
gaat een meer algemene verandering in mens- en maatschappijbeeld schuil. In eerste 
instantie wordt uitgegaan van het beeld dat burgers buiten hun schuld terechtkomen 
in een situatie van ziekte. Burgers worden in dit verband gezien als niet-calculerend, 
conformistisch en regelvolgend. Langzaam maar zeker is in deze beeldvorming ver-
andering opgetreden; de ‘rationeel calculerende burger’ doet zijn intrede (Teulings et 
al. 1997).

Deze verschuiving in normatieve oriëntaties en de daarmee gepaard gaande eco-
nomisering van het mens- en maatschappijbeeld wordt mede ingegeven door ontwik-
kelingen binnen de sociale zekerheid, in het bijzonder het alsmaar stijgend beroep op 
de wao. De verklaring voor deze toename wordt wel gezocht in het ‘third party prob-
lem’ (moreel gevaar ten aanzien van de schade). Alle partijen die betrokken zijn bij 
de wao (werknemers, werkgevers en uitvoeringsorganisaties) kunnen gebruik maken 
van de regeling zonder dat ze individueel voor de kosten hoeven op te draaien. De 
wao werd in de jaren tachtig bijvoorbeeld veelvuldig gebruikt door werkgevers als 
‘afvloeiingskanaal’ voor oudere werklozen, waarbij de kosten werden afgewenteld op 
het collectief (Aarts et al. 2002). Het besef van de beïnvloedbaarheid van het arbeids-
ongeschiktheidsrisico en de daarmee gepaard gaande problemen van moreel gevaar 
monden uit in een beleid dat meer en meer is gericht op het beïnvloeden van gedrag, 
zowel gedrag van werknemers en werkgevers als gedrag van uitvoeringsorganisaties. 
Meer concreet gaat het daarbij om de invoering van de premiedifferentiatie in de zw 
en de wao en de mogelijkheid tot eigen risico dragen in de wao of maatregelen die 
zijn ingevoerd om het eigen risico voor de werknemer vergroten (bijvoorbeeld wacht-
dagen bij ziekte) (zie voor uitvoerige beschrijving van de verschillende maatregelen: 
Fluit 2001).

Met deze verandering komt ook de verantwoordelijkheidstoedeling onder druk 
te staan (Fluit 2001). De gevolgen van de risico’s ziekte en arbeidsongeschiktheid (de 
loondervingsschade) worden in mindere mate toebedeeld aan de ‘maatschappij’, maar 
meer aan de individuele werkgever of werknemer. In de praktijk krijgt deze verschui-
ving van publiek naar private verantwoordelijkheid vorm door de privatisering van 
de Ziektewet en invoering van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsonge-
schikten (wga).
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3.4.3	 Ouderdom

In tegenstelling tot werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid is op voorhand niet 
duidelijk wat onder het ‘ouderdomsrisico’ wordt verstaan. De regelingen die voor dit 
risico worden getroffen, verzekeren veelal de inkomensderving die geacht wordt plaats 
te vinden bij het bereiken van een bepaalde pensioengerechtigde leeftijd. Het bereiken 
van deze leeftijd vormt een objectivering van de ongeschiktheid tot het verrichten van 
betaalde arbeid. Vanuit deze optiek bezien kenmerkt het ouderdomsrisico zich door 
berekenbaarheid, onafhankelijkheid en onzekerheid; de verzekeraars kunnen redelijk 
goed de kansen voorspellen (de sterftecijfers zijn bekend) en er is geen sprake van clus-
tering van het risico. Hoe lang persoon a leeft is immers onafhankelijk van hoe lang 
persoon b leeft. Ook is er sprake van onzekerheid, niet zo zeer ten aanzien van de kans 
op de gebeurtenis, maar wel ten aanzien van de duur van de schade. Daarnaast is er 
geen probleem van averechtse selectie, omdat de verzekerde niet weet wanneer hij of 
zij doodgaat (hij of zij weet dus niet of hij of zij een goed of slecht risico vormt) en het 
probleem van moreel gevaar ontbreekt. Het risico is niet-beïnvloedbaar en bovendien 
is ouderdom als risico goed objectiveerbaar (Van Oorschot et al. 1996).

Op grond van bovenstaande efficiëntieargumenten is het niet zonder meer evident 
waarom de overheid een rol speelt in de beheersing van het ouderdomsrisico (Aarts et 
al. 1995). Niettemin wordt er in de literatuur wel een ander belangrijk efficiëntieargu-
ment aangevoerd. In het geval van ouderdomsrisico is er sprake van een merit good, 
waarbij de voorkeursordening van de consument volgens de overheid moet worden 
bijgesteld. Ervan uitgaande dat een groot deel van de bevolking het belang van het 
sparen voor pensioen onderschat en daartoe dus ook niet geneigd is (myopic behaviour 
– bijziendheid of kortzichtigheid), kan de overheid besluiten in te grijpen door het 
sparen verplicht te stellen. Paternalistische overwegingen liggen hieraan ten grond-
slag. De burger moet tegen zichzelf in bescherming worden genomen, omdat hij of 
zij onvoldoende op de hoogte is van of onvoldoende rekening houdt met zijn eigen 
belangen. Uiteraard is deze verplichting tot sparen ook in het algemeen belang. Als 
burgers namelijk onvoldoende sparen voor hun pensioen en zij dus over onvoldoende 
middelen beschikken op het moment dat zij niet meer in staat zijn betaalde arbeid te 
verrichten, kunnen de kosten alsnog worden afgewenteld op de samenleving (‘exter-
nality’ argument). Men kan namelijk in die situatie bijvoorbeeld een beroep doen op de 
bijstand. De samenleving wordt dan vanwege de bijziendheid of het kortzichtige gedrag 
van de persoon geconfronteerd met de kosten (Barr 2004).

Het instellen van een verplichting voor sparen betekent evenwel niet dat de over-
heid ook een ouderdomsvoorziening zou moet aanbieden (ook wel de presterende 
rol van de overheid genoemd). Deze afweging ligt gecompliceerder. Barr (2004) wijst 
op één specifiek ander probleem met een private pensioenvoorziening. Personen die 
zich willen verzekeren tegen het inkomensverlies als gevolg van ouderdom willen er 
zeker van zijn dat zij na de pensioengerechtigde leeftijd ook kunnen beschikken over 
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een waardevast pensioen. De verzekeraar moet dus ook het risico van inflatie verzeke-
ren. Deze volledige indexatie is voor de private verzekeraar onmogelijk, omdat inflatie 
niet voorspelbaar is en inflatie bovendien niet onafhankelijk is (inflatie treft niet één 
persoon, maar meerdere tegelijk). Inflatie is dus met andere woorden een voorbeeld 
van een onverzekerbaar risico; het is onvoorspelbaar en afhankelijk. Dit aspect vormt 
volgens Barr een belangrijk argument voor overheidsbemoeienis, in het bijzonder voor 
de presterende rol van de overheid.

Hoewel bovenstaande argumenten handelen over de mate van overheidsbemoeie-
nis, hangen zij nauw samen met de wijze waarop deze overheidsbemoeienis dient te 
worden vormgegeven. Op basis van de aard van het risico wordt wel gesteld dat voor 
het ouderdomsrisico het geëigende beheersingsinstrument niet verzekeren, maar spa-
ren zou zijn. Doordat ouderdom in principe een onvermijdelijkheid is en het risico kan 
worden voorspeld, is ook de daling in het inkomen voor het individu voorspelbaar, zij 
het met grote onzekerheidsmarges over de omvang en het tijdstip van die daling. Bij 
een oudedagsvoorziening is het efficiënt als men in staat wordt gesteld het inkomen te 
spreiden over de levensloop. Intertemporele herverdeling, met andere woorden, dient 
het doel te zijn. Vanwege dit doel zal een oudedagsvoorziening meer van doen hebben 
met sparen dan met verzekeren (Barr 2001).

Het efficiëntieargument (de ‘bijziendheid’ en het paternalistische motief) even-
als het specifieke karakter van het ouderdomsrisico (en de daarbij behorende vraag 
welk beheersingsinstrument hiervoor dient te worden ingezet) spelen beide een rol in 
de discussies rond de invoering van de Ouderdoms- en Invaliditeitswet (ow 1919 en 
iw 1913/1919) en rondom de totstandkoming van de Algemene Ouderdomswet (aow 

1956). In samenhang met rechtvaardigheidsargumenten wordt in deze discussies al 
snel de noodzakelijkheid en wenselijkheid van overheidsingrijpen bepleit. De overheid 
diende zich te ontfermen over het lot van de ouderen in de samenleving; het risico van 
ouderdom diende niet langer een individuele verantwoordelijkheid te zijn. De recht-
vaardiging voor deze keuze werd in eerste instantie voornamelijk ingegeven door het 
besef dat er een einde diende te worden gemaakt aan de maatschappelijke misstanden. 
Oud stond namelijk aan het begin van de twintigste eeuw gelijk aan arm of behoeftig. 
Omdat de lonen in die tijd (te) laag waren, hadden burgers onvoldoende mogelijk-  
heden gedurende hun levensloop te sparen voor hun oude dag. De levensverwachting 
nam bovendien toe en de particuliere armenzorg bleek te falen. De behoefte aan een 
voorziening was groot, waardoor ook al snel overeenstemming bestaat over de nood-
zaak van collectieve maatregelen.

Er bestond echter geen consensus over de vormgeving van een dergelijke overheids-
regeling. De strijd spitste zich met name toe op degenen die voorstander waren van een 
verzekering, die diende te worden betaald uit premies en alleen zou worden verstrekt 
aan loonarbeiders, en degenen die pleitten voor een staatspensioen dat geheel zou wor-
den bekostigd uit de algemene middelen en in feite ‘gratis’ aan alle burgers zou worden 
verstrekt. Een ander heet hangijzer in deze discussie vormde het punt van een vrijwil-
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lige versus een verplichte verzekering. Juist doordat een oudedagsvoorziening meer 
lijkt op een spaarpotje voor later en sparen in essentie een vrijwillig karakter draagt, 
stuitte het verplichtende karakter op bezwaren. Dit punt vormde zelfs een belangrijke 
reden om een sociale verzekering af te wijzen. Het betrof hier een tegenstelling die de 
gemoederen behoorlijk verhitte; de socialist Wibaut bestempelde de verplichte verze-
kering zelfs als een ‘roof van staatswege op de arbeiders’ (Hertogh 1998 p. 59).’

Met het verschijnen van de Ouderdomswet (ow) in 1919 in het Staatsblad, is de 
discussie over de wettelijke oudedagsvoorziening nog geenszins geluwd. Het vraagstuk 
staatspensioen versus verzekering blijft spelen. Romme, voorzitter van de katholieke 
fractie in de Tweede Kamer, gaat in 1950 nogmaals in op dit vraagstuk en pleit voor 
een verplichte verzekering:

Het spreekt vanzelf, dat de overheid het individu alleen mag dwingen tot verzeke-
ring van de oude dag, wanneer het algemeen welzijn daarom vraagt. Welnu, het 
algemeen welzijn vraagt een zodanige organisatie van de loon- en inkomensvor-
ming, dat het individu daaruit ook de oude dag bekostigen kan. (…) Zowel het 
een en ander is, voor wat betreft de grote massa der economisch zwakkeren, alleen 
bereikbaar bij inschakeling van het instituut van verplichte verzekering. Derhalve 
is de Overheid gerechtigd, om niet te zeggen verplicht, tot verzekering te dwingen. 
(Roebroek & Hertogh 1998 p. 290-291)

De Ouderdomswet (ow 1919) wordt in 1956 vervangen door een algemene volksverze-
kering (de Algemene Ouderdomswet (aow)). Daarmee wordt het pleit beslecht; een 
verplichte volksverzekering tegen de inkomensgevolgen van ouderdom is tot stand ge-  
komen. Kenmerkend voor deze verzekering is dat het recht op een ouderdomspen-
sioen niet langer afhankelijk is van arbeidsverleden of premiebetaling, maar wordt 
bepaald door het aantal jaren dat men in Nederland verblijft. Alle ingezetenen tussen 
de 15 en 65 jaar zijn verzekerd. Per verzekerd jaar wordt 2% pensioen opgebouwd. De 
wet vormt een duidelijke belichaming van de rechtsgrond zoals die werd verwoord 
door de Commissie van Rhijn waarbij ‘de gemeenschap, georganiseerd in de staat, ver-
antwoordelijk is voor de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek voor al haar leden’ 
(Veldkamp 1978b p. 26). Verschillende solidariteitsargumenten liggen aan de aow ten 
grondslag. Bij de vormgeving van de aow is er nauwelijks sprake van equivalentie 
tussen premie en risico en premie en uitkering. Het recht op aow wordt weliswaar 
tussen het 15e en 65e levensjaar opgebouwd, maar de opbouw is, zoals gezegd alleen 
gerelateerd aan ingezetenschap en niet aan premiebetaling. Tussen premie en risico 
bestaat bovendien geen verband, er is geen sprake van risicodifferentiatie, de premies 
zijn uniform (risicosolidariteit). Ook de premiebetaling is gerelateerd aan het inkomen 
(premiesolidariteit). De hoogte van de uitkering houdt daarnaast geen enkel verband 
met de betaalde premies. De premies zijn draagkrachtafhankelijk, maar de uitkeringen 
flat-rate (prestatiesolidariteit) (Westerveld 1994).
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3.4.4	 Overlijden	van	partner

Het overlijden van partner van wie men financieel afhankelijk is, kortweg als het over-
lijdensrisico aangeduid, kan worden gekarakteriseerd als een volledig extern risico, 
dat berekenbaar is (via sterftetafels), onafhankelijk en goed objectiveerbaar. Moreel 
gevaar doet zich bij dit risico dan ook niet of nauwelijks voor. In beginsel bestaan 
er dan ook geen bezwaren om dit risico op de particuliere markt te verzekeren. Wel 
loopt de verzekeraar het risico dat een ieder die zijn einde voelt naderen snel nog een 
overlijdensrisicoverzekering afsluit. Indien er sprake is van informatieasymmetrie (de 
verzekeraar beschikt over minder informatie dan de potentiële verzekerde) dan kan 
deze antiselectie leiden tot averechtse selectie, met als resultaat dat alleen de slechte 
risico’s overblijven en de verzekering onbetaalbaar wordt. In de praktijk zijn er echter 
tal van instrumenten voor de verzekeraar om de noodzakelijke informatie te vergaren 
over iemand zijn gezondheidspositie. Denk daarbij aan gezondheidsverklaringen en 
keuringen door huisartsen. Ook het uitsluiten van bepaalde risicogroepen of het dif-
ferentiëren van de premies vormen geëigende middelen.

De rechtvaardiging voor een eventuele collectieve verantwoordelijkheid wordt, 
gezien bovenstaande argumenten, slechts ten dele ingegeven door efficiëntieargu-
menten; het zijn met name rechtvaardigheidsoverwegingen die pleiten voor een col-
lectieve verzekering. Dit komt ook tot uiting bij de invoering in 1959 van de Algemene 
Weduwen- en Wezenwet (aww). De aww is in zekere zin de opvolger van twee andere 
wetten die voorzien in een uitkering aan weduwen en wezen, namelijk de Ongeval-
lenwet (1901/1921) en de Invaliditeitswet (1913/1919). De aww wordt bij uitstek gezien 
als een verzekering tegen financiële behoeftigheid (Bussemaker et al. 1999). In de 
Memorie van Toelichting bij de aww wordt er op gewezen dat het ‘… een algemeen 
maatschappelijk verschijnsel is, dat na het overlijden van de kostwinner weduwen en 
wezen onvoldoende verzorgd achter blijven.’ Om deze reden dient de overheid in te 
grijpen ‘… niet alleen ter wegneming van de bestaande nood, maar ook ter voorkoming 
van toekomstige nood ’ (Memorie van Toelichting, p. 21 geciteerd in: Bussemaker et 
al. 1999).

De aww verzekert in eerste instantie alleen het overlijden van de kostwinner en 
wordt dientengevolge ook alleen toegekend aan de weduwe. De gedachte hierachter is 
dat de man als kostwinner een onderhoudsplicht heeft ten aanzien van zijn gezin en 
dat de overheid dient bij te springen indien hij zijn taak niet meer kan volbrengen. Om 
precies dezelfde redenen wordt het overlijden van de weduwe door de aww dan ook 
niet verzekerd. Hoewel ook de weduwnaar wordt geconfronteerd met extra kosten als 
gevolg van het wegvallen van zijn vrouw, vormt dit geen grond voor overheidsbemoeie-
nis. De weduwenaar kan een tijdelijk beroep doen op de gezinszorg of in eigen familie-
kring hulp zoeken. Een sociale verzekering daarvoor wordt niet noodzakelijk geacht. 
De reden hiervoor is – tegen de achtergrond van het kostwinnersmodel – evident. De 
weduwnaar werkt of heeft een uitkering.
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De aww was een volksverzekering, gebaseerd op het solidariteitsbeginsel. De te 
betalen premie is afhankelijk van het inkomen, met andere woorden de premie is 
draagkrachtafhankelijk en stijgt dus met het inkomen (premiesolidariteit). De uitke-
ring is onafhankelijk van de te betalen premies en wordt vastgesteld als flat-rate uit-
kering (prestatiesolidariteit). In feite is er sprake van een extreme inequivalentie tus-
sen premie en uitkering, immers de kostwinners betaalden wel premies, maar hadden 
geen recht op een uitkering. De aww kent geen inkomenstoets; inkomsten uit arbeid 
worden niet op de uitkering gekort. De toekenning van het weduwepensioen wordt 
bepaald door criteria als leeftijd en kinderen. Het weduwepensioen wordt toegekend 
aan een weduwe die ten minste 40 jaar of ouder is, of zorgt voor één of meer kinderen 
jonger dan 18 jaar. 

Midden jaren tachtig wordt geconstateerd dat de aww niet langer spoort met de 
maatschappelijke werkelijkheid. Door de stijgende arbeidsparticipatie van gehuwde 
vrouwen, waardoor ook vrouwen in toenemende mate een economisch zelfstandig 
bestaan leiden, zou de behoefte aan verzekering tegen risico van het overlijden van de 
partner minder noodzakelijk worden. De wet blijkt bovendien in strijd met het non-
discriminatiebeginsel van het Internationale Verdrag Burgerlijke en Politieke Rechten 
(het zogeheten bupo-verdrag). Op grond hiervan kunnen sinds 1988 ook weduwnaars 
aanspraak maken op de aww. In 1996 wordt de aww vervangen door de Algemene 
nabestaandenwet (anw). De expliciete verwijzing naar sekse vervalt, het recht op de 
nabestaandenuitkering is sekseneutraal geformuleerd. Ook de toekenningsvoorwaar-
den veranderen. De uitkering wordt toegekend aan nabestaanden met kinderen jonger 
dan 18 jaar of nabestaanden zonder kinderen die geboren zijn voor 1 januari 1950. Daar-
naast wordt een inkomenstoets ingevoerd (Bussemaker et al. 1999; Noordam 2002).

Praktisch betekent de invoering van de anw een verslechtering in de collectieve 
dekking van het overlijdensrisico. Meer principieel geredeneerd, impliceert deze ver-
andering in wetgeving een verschuiving van een collectieve dekking naar een meer 
individuele dekking van het overlijdensrisico. Deze ‘individualiseringstendens’ ten 
aanzien van dit specifieke risico zal zich naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst 
voorzetten. Met het streven naar economische zelfstandigheid van individuen, neemt 
het belang van het argument van financiële behoeftigheid af. De overheidsbemoeienis 
is daardoor minder evident geworden; in principe kan de verzekering van het overlij-
densrisico ook aan de markt of aan individuen worden overgelaten (Noordam 2006). 

3.4.5	 Echtscheiding

Het echtscheidingsrisico kan worden gekarakteriseerd als het risico van inkomensder-
ving dat ontstaat door het vertrek van de partner. Het echtscheidingsrisico vertoont in 
dit opzicht dan ook enige overeenkomst met het overlijdensrisico; in beide gevallen 
leidt het risico tot inkomensderving, omdat de partner door scheiding of door dood 

nwo-koopmans-def-prom.indd   81 29-10-2007   15:10:04



82	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

wegvalt. Niettemin is de aard van het echtscheidingsrisico volledig anders dan het 
overlijdensrisico. Het is namelijk bij uitstek een beïnvloedbaar risico; de beslissing om 
wel of niet te scheiden ligt bij het individu. Het risico is bovendien moeilijk objecti-
veerbaar, het afbakenen van zowel de rechthebbenden als het verzekerde risico stuit 
op problemen. Als gevolg van deze twee kenmerken vormt moreel gevaar een groot 
probleem. Het risico is derhalve niet te verzekeren op de private markt.

Ook de overheid heeft om bovengenoemde redenen afgezien van de invoering van 
een sociale verzekering voor echtscheiding. Niettemin is daar in de jaren zeventig wel 
uitvoerig over gedebatteerd en werd (vooral vanuit feministische hoek) een sociale ver-
zekering bepleit. Holtmaat (1992) gaat in haar proefschrift uitvoerig op deze kwestie in. 
Ze noemt een aantal redenen waarom een dergelijke echtscheidingsverzekering nooit 
van de grond is gekomen. Een van de redenen verwijst direct naar het bovenstaande 
efficiëntieargument; echtscheiding is in hoge mate een beïnvloedbaar risico. Deze beïn-
vloedbaarheid maakt het niet alleen moeilijk of onmogelijk om het risico te verzeke-
ren op de particuliere markt, ook wordt het hierdoor niet wenselijk gevonden dat de 
financiële gevolgen ervan door de gemeenschap zouden moeten worden gedragen en 
een beroep zou worden gedaan op de solidariteit van gehuwden en ongehuwden. Echt-
scheiding is (net als het huwelijk) een individuele keuze, waardoor ook de lasten voor 
rekening zijn van het individu, zo luidt de redenering. Dit standpunt wordt in het poli-
tieke debat met kracht verkondigd; het aanvaarden van echtscheiding als sociaal risico 
zou in strijd zijn met het karakter van een publiekrechtelijke verzekering:

Immers een der rechtsgronden voor de diverse sociale verzekeringen is toch altijd 
geweest, dat het ging om calamiteiten van buitenaf, waarvoor men niet zelf verant-
woordelijk kan worden gesteld, terwijl het zich indekken tegen dit risico de indivi-
duele draagkracht te buiten ging. (geciteerd in: Holtmaat 1992 p. 173-174)

Ook verwijst Holtmaat naar de moeilijkheden rondom de objectivering en norme-
ring van de uitkeringsvoorwaarden en uitkeringsbedragen. Deze moeilijkheden han-
gen samen met de onduidelijkheden rondom de vaststelling van de probleemgroep en 
het definiëren van het probleem. Wie heeft nu precies bescherming nodig: zijn dit de 
gescheiden vrouwen die zonder inkomsten zitten na de echtscheiding of zijn dit de man-
nen die alimentatie moeten betalen of de kinderen die in een slechte financiële situatie 
terechtkomen? En wat moet nu precies worden beschermd: is dat het risico van inko-
mensverlies veroorzaakt door het verlies van de kostwinner of omvat het risico het niet 
in staat zijn betaald werken te verrichten, omdat er zorgverplichtingen zijn? Het risico 
– hoe het ook wordt gedefinieerd – speelt zich daarentegen altijd af in de privésfeer, de 
persoonlijke omstandigheden waarin gescheiden vrouwen verkeren verschillen echter 
zo zeer, dat er moeilijk algemene uitkeringscriteria kunnen worden ontwikkeld.

Door beide karakteristieken (de beïnvloedbaarheid en de moeilijke objectiveerbaar-
heid van het risico) is bovendien ook het probleem van moreel gevaar sterk aanwezig; 
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de echtscheidingsverzekering zou in de praktijk wel eens kunnen leiden tot een forse 
stijging van het aantal scheidingen en in moreel opzicht zou een dergelijke verzekering 
weleens tot sociaal onaanvaardbare gevolgen kunnen leiden. Tot slot wijst Holtmaat 
(1992) op de historische omstandigheden waarin het stelsel tot stand is gekomen; in de 
industriële kostwinnerssamenleving werden alleen voor de risico’s die gerelateerd zijn 
aan het uitoefenen van betaalde arbeid en voor het risico dat de kostwinner niet aan 
zijn kostwinnersverplichting kon voldoen, verzekeringen in het leven geroepen. De 
tegenslagen van het arbeidersbestaan werden verzekerd. Echtscheiding hoorde daar 
nadrukkelijk niet bij.

Efficiëntieargumenten liggen dus ten grondslag aan de onverzekerbaarheid van het 
echtscheidingsrisico op de particuliere markt (de aard van het risico maakt het immers 
een onverzekerbaar risico). Dit vormt echter geen reden om over te gaan tot invoe-
ring van een sociale verzekering. Zowel efficiëntie- als rechtvaardigheidsargumenten 
pleiten hiertegen. Gescheiden alleenstaande moeders blijven zodoende voornamelijk 
aangewezen op eigen inkomensbronnen, of op alimentatie van de ex-partner of op 
financiële steun van familie. De huwelijkspartners zijn en blijven zelf verantwoordelijk 
voor elkaars financiële bestaanszekerheid. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor 
de beheersing van het echtscheidingsrisico dan ook bij het individu of het gezin. Pas 
als het individu of het gezin hierin faalt, bijvoorbeeld doordat de alimentatie te kort 
schiet en het inkomen van de gescheiden vrouw beneden het bestaansminimum zakt, 
dan springt de overheid bij door bijstand te verlenen. De bijstand, die op grond van 
de Algemene Bijstandswet (abw) in 1965 werd ingevoerd, vormt het sluitstuk of het 
sociale vangnet. Het is een voorziening, waarbij behoefte (en niet het risico) als basis 
voor de toekenning van een uitkering geldt. Deze grondslag impliceert dat bij degenen 
die aanspraak maken op een bijstandsuitkering nadrukkelijk rekening wordt gehouden 
met de eigen financiële middelen.

Uiteraard werd de abw niet speciaal voor alleenstaande moeders in het leven geroe-
pen. In de praktijk bleek echter dat de groep alleenstaande gescheiden vrouwen in 
toenemende mate gebruik ging maken van de bijstandsvoorziening (in 2005 ontving 
ongeveer een kleine 90.000 alleenstaande moeders – een kwart van de totale bijstands-
populatie – een bijstandsuitkering), waardoor de overheid dan ook de facto financiële 
steun biedt aan gescheiden moeders.

Helemaal onomstreden is deze overheidssteun echter nooit geweest. De vraag of 
alleenstaande moeders financieel moeten worden ondersteund, is daarbij niet zo zeer 
aan de orde, het gaat veeleer om een heroverweging van de grondslag van de bijstand-
verstrekking, in het bijzonder of de zorgverplichtingen voor alleenstaanden een reden 
vormen om geen betaalde arbeid te hoeven verrichten (Knijn & van Wel 1999). Voor 
de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet (nabw) op 1 januari 1996 waren 
alleenstaande moeders vrijgesteld van enigerlei vorm van arbeids- of sollicitatieplicht. 
Na die tijd worden alleenstaande moeders verplicht te werken zodra hun jongste kind 
vijf jaar is geworden. Met de invoering van de Wet werk en bijstand (wwb) in 2004 
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is ook de categoriale ontheffing van de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met 
kinderen jonger dan vijf jaar afgeschaft. Gemeenten hebben met deze nieuwe wet de 
verantwoordelijkheid gekregen voor zowel het verstrekken van de bijstandsuitkering 
als het aan het werk helpen van de bijstandsgerechtigden. Ze moeten voortaan per in-  
dividu bekijken wat de mogelijkheden zijn, zo ook voor de alleenstaande ouders met 
kinderen beneden de vijf jaar.

Met het aantreden van het kabinet-Balkenende iv lijkt deze koers in het bijstands-
beleid te worden bijgesteld. In het regeerakkoord wordt aangekondigd de sollicitatie-
plicht voor bijstandsgerechtigden met kinderen tot vijf jaar te schrappen en te ver-
vangen door een scholingsplicht (Balkenende iv 2007). Ook zal met de aanvaarding 
van de Wet ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Vazalo) vanaf 
20095 een toeslag (een van draagkracht afhankelijke toeslag) worden verstrekt aan 
alleenstaande ouders met kinderen tot 16 jaar die in deeltijd werken (Tweede Kamer 
2004-2005, 29 948). Voor de toeslag geldt een driedubbele inkomensvoorwaarde; de 
alleenstaande ouder moet eigen inkomsten hebben van ten minste 55% van het wet-
telijk minimumloon; van dat inkomen moet ten minste een bedrag van bruto € 4475 
per jaar aan inkomen uit tegenwoordige arbeid worden verdiend, en het inkomen mag 
niet meer bedragen dan 115% van het wettelijk minimumloon. De alleenstaande ouder 
die aan deze genoemde inkomensvoorwaarden voldoet, is verder ontheven van de ar-  
beidsverplichting. Daarmee wordt in feite geaccepteerd dat een alleenstaande ouder 
vanwege zorgtaken in beginsel alleen voor deeltijdarbeid beschikbaar is.

In een vrij kort tijdsbestek verschuiven dus de opvattingen ten aanzien van de ver-
antwoordelijkheidsverdeling. In de jaren negentig wordt het standpunt verlaten dat 
alleenstaande ouders een beroep kunnen doen op langdurige bijstand om voor hun 
opgroeiende kinderen te zorgen. De arbeidsplicht komt boven de zorgplicht te staan. 
Deze heroverweging hangt nauw samen met de maatschappelijke veranderingen die 
er hebben plaatsgevonden. Met de opkomst van het adult worker model wordt in het 
beleid er nadrukkelijk van uitgegaan dat ieder individu de eigen verantwoordelijk-
heid dient te dragen voor het verwerven van een eigen inkomen. Dit uitgangspunt 
geldt niet alleen voor gezinnen waarin beide ouders werken en zorgen, maar ook voor 
alleenstaande ouders, ook al is voor hen de combinatie aanzienlijk zwaarder. In het 
bijstandsbeleid ten aanzien van de groep gescheiden vrouwen voltrekt zich hierdoor 
een belangrijke verschuiving; de collectieve verantwoordelijkheid voor het echtschei-
dingsrisico die door middel van de bijstand is vormgegeven, wordt meer en meer als 
individuele verantwoordelijkheid gezien. Of zoals de sociologe Knijn het in haar oratie 
verwoordt: ongehuwde en gescheiden moeders kunnen sinds de jaren negentig niet 

5 De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2009. Voor die tijd zal een experiment 
in het kader van de Wet werk en bijstand worden uitgevoerd om de werking van het Vazalo-  
instrumentarium aan de praktijk te toetsen. De beoogde startdatum van dit experiment is 1 sep-
tember 2007.
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meer ongeclausuleerd rekenen op maatschappelijke solidariteit; alleenstaand moeder-
schap is een ‘persoonlijk risico’ geworden (Knijn 2004).

Deze ‘privatiseringstendens’ lijkt in 2007 echter weer wat te worden bijgesteld; de 
scherpe kantjes worden van het beleid afgevijld. Voor alleenstaande ouders blijft het 
verrichten van betaalde arbeid een belangrijke norm, maar deze betaalde arbeid hoeft 
niet langer voltijds plaats te vinden. Er vindt een verschuiving plaats in de opvatting 
over de mate waarin van alleenstaande ouders mag worden verwacht dat zij zelf in-  
komen uit arbeid verwerven. Voor de ‘zorgactiviteiten’ wordt weer wat tijd ingeruimd 
en als zodanig krijgt zorg ook maatschappelijke erkenning.

3.4.6	 Zorg	voor	kinderen	en	naasten

Het zorgrisico verwijst naar de financiële gevolgen van de aanpassing van de arbeids-
duur die op zich weer het gevolg zijn van zorgverantwoordelijkheden voor kinderen 
en naasten. Bij deze zorgverantwoordelijkheden moet zowel worden gedacht aan de 
alledaagse zorg, zoals het wassen, het aankleden, en het naar school brengen van kin-
deren, als ook aan het verzorgen van zieke partners of familieleden (mantelzorg). Het 
zorgrisico is dus, evenals de traditionele risico’s zoals werkloosheid en ziekte, het pro-
duct van de financiële gevolgen van de gebeurtenis (schadeomvang) en van de kans 
op de gebeurtenis (schadekans). De schadekans bij het zorgrisico verwijst echter naar 
de aanpassing van de arbeidsduur en in tegenstelling tot het risico van werkloosheid 
of ziekte wordt de schadekans in mindere mate extern bepaald. In dit verband wordt 
in het moderniseringsdebat wel verwezen naar het onderscheid tussen externe risico’s 
(external risks) en interne risico’s (manufactured risks), waarbij zorg als intern risico 
wordt getypeerd (zie paragraaf 2.4.1).

Hoewel in hoofdstuk 2 al is opgemerkt dat het onderscheid tussen externe en 
interne risico’s niet zo hard is als aanvankelijk werd aangenomen en dat het zorgrisico  
ook niet voor de volle honderd procent ‘manufactured’ is, kan vanuit theoretisch oog-
punt worden vastgesteld dat het meer beïnvloedbare karakter van zorg een aantal pro-
blemen creëert op de particuliere verzekeringsmarkt. Bij vrouwen die bijvoorbeeld in 
de leeftijd tussen de 25 en 40 jaar zijn, is de kans op zwangerschap en de geboorte van 
het kind hoog, waardoor er de facto geen sprake meer is van onzekerheid. Particuliere 
verzekeraars zullen in dat geval niet bereid zijn een verzekering aan te bieden of ze 
zullen wachttijden in gaan voeren.6 Daarnaast speelt moreel gevaar een rol. De kans 

6 Illustratief in dit verband is de verzekering van het zwangerschapsverlof voor zelfstandigen. 
Met de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (waz) op 1 au-
gustus 2004 moeten vrouwen die als zelfstandige werkzaam zijn, zich voor dit risico op de parti-
culiere markt verzekeren. In de praktijk blijken particuliere verzekeraars hiertoe echter niet be-
reid. Onder het mom van ‘een brandend huis kun je niet verzekeren’ worden bij de verzekering 
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op schade kan immers door de verzekerde in sterke mate worden beïnvloed, waardoor 
de verzekering kan leiden tot oneigenlijk gebruik. Meer concreet: een voorstel tot een 
introductie van een halfjaar betaald ouderschapsverlof (een voorbeeld van een verze-
kering voor zorg) voor iedere jonge ouder zou het gebruik van een dergelijke verlof-
maatregel in belangrijke mate verhogen. Ook ouders die in andere gevallen geen verlof 
opgenomen zouden hebben, maken nu gebruik van deze regeling omdat er – individu-
eel gezien – alleen maar baten zijn en nauwelijks kosten. Bovendien is het op de parti-
culiere verzekeringsmarkt een belangrijke voorwaarde dat als het risico zich eenmaal 
voordoet, de verzekerde de plicht heeft om de schade ervan te beperken. Dat is bij zorg 
echter nadrukkelijk niet het geval. Hier is het wenselijk (om niet te zeggen: essentieel) 
dat burgers tijd besteden aan zorg.

Deze problemen van moreel gevaar hangen niet alleen samen met de beïnvloed-
baarheid van het risico zorg, maar ook met de objectiveerbaarheid van het risico (de 
‘probleemdefinitie’). In het geval van het zorgrisico zou de schade kunnen worden 
opgevat als een derving van arbeidsinkomen, maar wat nu precies onder de onzekere 
gebeurtenis (aanpassen van de arbeidsduur als gevolg van zorgactiviteiten) moet wor-
den verstaan, is ingewikkelder. De situaties waarin zorg of de calamiteiten rondom zorg 
(bijvoorbeeld kinderen die ziek worden) zich kunnen voordoen, zijn sterk afhanke-
lijk van de persoonlijke omstandigheden. Hierdoor verschillen de situaties ook sterk, 
waardoor het moeilijk is vast te stellen wanneer er sprake is van een risico waarvoor de 
verzekering moet uitkeren. Bij de objectivering van de voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor een uitkering doet zich bovendien ook nog een ander probleem voor. 
Het is namelijk niet alleen moeilijk te bepalen welke gebeurtenis men nu precies op 
het oog heeft, maar ook is het lastig vast te stellen wie de ‘probleemgroep’ is. Wie heeft, 
met andere woorden, bescherming nodig? Is dit de zorgverlener (de persoon die arbeid 
en zorg probeert te combineren) of is dit bijvoorbeeld het zieke kind? Aangezien zorg 
altijd binnen een sociale omgeving wordt verleend, zijn er in feite ook altijd meerdere 
‘zwakke’ partijen die bescherming behoeven.

Bovengenoemde redenen (deels beïnvloedbaar risico, moeilijk objectiveerbaar 
risico en problemen met moreel gevaar) maken zorg tot een moeilijk te verzekeren 
risico op de particuliere markt. Tegelijkertijd zijn er belangrijke efficiëntieargumenten 
te noemen waarom de beheersing van zorg niet als een volledige individuele verant-
woordelijkheid moet worden gezien. De zorgverantwoordelijkheid gaat in bepaalde 
gevallen de individuele financiële draagkracht te boven; burgers zullen als gevolg van 
de keuze voor zorg tijdelijk (een deel van) hun baan – en daarmee (een deel van) hun 

van inkomensderving als gevolg van zwangerschap en bevalling wachttijden (van zes maanden 
tot twee jaar) ingevoerd. Zwangerschap die optreedt binnen deze wachttijd wordt uitgesloten van 
de dekking. Zie: Marcia Luyten, Zwanger op zwart zaad. Mijn 34-jarige schoot is een uitslaande 
brand voor de verzekering, begrijp ik. In: de Volkskrant, 9 juli, 2005. Zie hiervoor ook het dossier 
van de Tweede Kamer 2004-2005, 29 497.
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inkomen – moeten opgeven. Daarnaast is zorg wenselijk, omdat met de keuze voor 
zorg niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk belang is gediend. Zorg 
kent derhalve belangrijke positieve externe effecten, op basis waarvan overheidsbe-
moeienis kan worden verdedigd (Bovenberg 2005; Leijnse et al. 2002; Plantenga et al. 
2003; Westerveld 1995). Juristen duiden deze positieve externe effecten van zorg ook 
wel aan als het gebod tot ‘maatschappelijke verevening’. Mensen die zorgen, bevorderen 
namelijk het maatschappelijk welzijn en bewijzen daarmee de samenleving als geheel 
een dienst (Westerveld 1995). Specifieker geformuleerd: zorg voor kinderen betekent 
een investering in de ‘levensvatbaarheid’ van de samenleving op lange termijn, terwijl 
het zelf zorgen voor zieke naasten of partners een besparing oplevert voor de kosten 
van de professionele zorg.

Naast deze efficiëntieargumenten kunnen er uiteraard ook rechtvaardigheidsargu-
menten worden aangevoerd voor een collectieve verantwoordelijkheid voor de beheer-
sing van het zorgrisico. Doordat er met zorg een maatschappelijk belang is gediend, 
kan het ook rechtvaardig worden gevonden dat burgers zonder kinderen of burgers 
zonder mantelzorgtaken solidair dienen te zijn met degenen die wel kinderen hebben 
of wel mantelzorgtaken verrichten. Zeker wat betreft de mantelzorg kan deze solidari-
teit worden opgevat als een solidariteit uit welbegrepen eigenbelang; een zieke naaste 
die hulp behoeft, is immers een situatie die ons allemaal kan overkomen en naar waar-
schijnlijkheid ons ook zal overkomen.

Bovenstaande argumenten voor een collectieve verantwoordelijkheid voor zorg zijn 
bij de invoering van allerlei ‘zorgmaatregelen’ in het socialezekerheidsstelsel al ver-
schillende malen aan bod gekomen. Wel heeft zich onder de druk van de maatschap-
pelijke veranderingen een belangrijke verschuiving voorgedaan in de argumentatie. 
In eerste instantie gaat het om het ondersteunen van zorg in een kostwinnerssamen-
leving, waarbij zorg indirect of direct door verschillende overheidsmaatregelen wordt 
beschermd. In tegenstelling tot de traditioneel erkende risico’s (werkloosheid, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en ouderdom) wordt er voor zorg geen aparte sociale verze-
kering in het leven geroepen. Het gaat veeleer om een pakket van verschillende inko-
mensmaatregelen gericht op gezinnen met kinderen. Zo zijn er in het verleden ver-
schillende kostwinnersfaciliteiten in het socialezekerheidsstelsel opgenomen die het 
gezinsloon beschermen. Dit gezinsloon stelt de niet-kostwinner (in de meeste geval-
len een vrouw) in staat zonder al te veel financiële gevolgen zorgarbeid te verrichten.7 
Daarnaast komt de Algemene Kinderbijslagwet (akw) (1941) tot stand, een financiële 
tegemoetkoming in de kosten van de verzorging van kinderen (zie voor de historie 
Pott-Buter 2001). Ook wordt er ook voor zwangerschap en bevalling een collectieve 

7 Voor een uitvoerige en grondige beschrijving van de kostwinnersfaciliteiten zie: Asscher-
Vonk (2001a); Asscher-Vonk et al. (1973) en Driouichi (2004). Deze literatuur is samengevat in 
figuur B 1.1 (bijlage 1) waarin de voornaamste regelingen zijn opgenomen.
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financiële regeling in het leven geroepen.8 De Ziektewet, zoals die wordt aangenomen 
in 1930, voorziet in een recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van twaalf 
weken (zie ook: hoofdstuk 4).

In het kostwinnerstijdperk worden voor deze specifieke collectieve verantwoor-
delijkheid voor zorg met name rechtvaardigheidsargumenten aangevoerd. Op grond 
van inkomenspolitieke argumenten, in het bijzonder het herverdelingsmotief, wordt 
gepleit voor een collectieve bemoeienis met zorg. Efficiëntieargumenten (zoals de 
onverzekerbaarheid van het risico of het optreden van externe effecten) spelen daarbij 
niet of nauwelijks een rol. Dit hangt waarschijnlijk samen met het gegeven dat zorg niet 
als een risico wordt getypeerd, waarvoor een sociale verzekering op zijn plaats is. Zorg 
wordt veeleer geplaatst in de sfeer van de voorzieningen, waarbij behoefte (en niet het 
risico) de grondslag vormt voor het verstrekken van een uitkering. Het zijn voorzie-
ningen die tot doel hebben armoede tegen te gaan en inkomen te herverdelen. Of zoals 
Veldkamp in zijn bespreking van de kinderbijslagregeling opmerkt:

Het probleem van de gezinslasten is (…) van een heel andere aard dan dat van de 
zogenaamde andere sociale risico’s zoals ziekte, ouderdom, invaliditeit, overlijden 
en werkloosheid. Het is geen risico in de eigenlijke zin maar wel een objectieve 
behoefte indien men het hebben van kinderen niet wil penaliseren met welvaarts-
verlies. Het betreft dus niet een typisch arbeidsrisico (…) maar een behoefte van 
de zeer lage inkomens. (Veldkamp 1978b p. 275)

In de jaren zeventig en tachtig boet het kostwinnersmodel aan belang in. De kost-
winner, de alleenverdiener die fulltime en ononderbroken werkt, maakt plaats voor 
een werknemer (m/v) met zorgverantwoordelijkheden (Driouichi 2004). Deze nieuwe 
maatschappelijke werkelijkheid vraagt om een herdefiniëring van de wijze waarop zorg 
in het stelsel zal moeten worden vormgegeven. Daarmee keert een klassiek dilemma 
terug, namelijk waar eindigt de individuele verantwoordelijkheid en begint de collec-
tieve verantwoordelijkheid? En moet zorg als sociaal risico in het socialezekerheids-
stelsel worden opgenomen? Sommigen in dit debat verwijzen naar de specifieke aard 
van het risico (de beïnvloedbaarheid) en de grenzen die dit stelt aan de mogelijkheden 
van verzekeren. Het gaat hier primair om keuzes in de privésfeer die voor eigen reke-
ning dienen te komen en niet volledig binnen de collectieve arrangementen moeten 
worden afgedekt. In hun visie gaat het niet om een risico, maar om een gebeurtenis die 
zo nu en dan voorzien en zo nu en dan onvoorzien plaatsvindt. Vanwege dit ‘manu-
factured’ karakter is sparen dan ook het te prefereren beheersingsinstrument en niet 
verzekeren (Goudswaard 2004; cpb 2005).

8 Zie voor een uitvoerige historische beschrijving van het zwangerschapsverlof: Plantenga 
(1993) en Monster (1995).
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Anderen wijzen erop dat zorg wel degelijk collectieve bescherming behoeft. Een 
sociale verzekering zou daarbij op zijn plaats zijn. Zorg wordt als nieuw sociaal risico 
aangemerkt, daarbij doelend op de zelfstandige plaats die zorg in het socialezekerheids-
stelsel dient te krijgen.9 Voor hen staat vast dat de publieke verantwoordelijkheid voor 
zorg langs de lijnen van een verzekering vorm dient te krijgen (Emancipatieraad 1996; 
Holtmaat 1992; Holtmaat 1999; Koopmans & Stavenuiter 1999b; Westerveld 1999). 
De rechtvaardiging voor een dergelijke overheidsbemoeienis verschilt echter funda-
menteel van de eerdere rechtvaardigingsgronden voor de ondersteuning van zorg. In 
mindere mate spelen inkomenspolitieke (behoefte)argumenten een rol. Veeleer wordt 
in het huidige tijdsgewricht gewezen op het feit dat zorg een maatschappelijke nut-
tige activiteit is en belangrijke positieve externe effecten kent. Het is wenselijk, zo niet 
essentieel dat mensen kunnen blijven kiezen voor zorg. In de naoorlogse periode was 
deze ‘noodzakelijkheid’ niet zozeer een issue. Deels omdat er niet zoveel te kiezen 
was (de pil werd immers pas in de jaren zestig geïntroduceerd, het wel of niet krijgen 
van kinderen was minder beïnvloedbaar), en deels omdat arbeid en zorg gescheiden 
werelden waren. Op dit moment is zorgen en het krijgen van kinderen echter een 
keuze geworden, die bovendien implicaties heeft voor betaalde arbeid. Via de bescher-
ming van zorg en de erkenning ervan als nieuw sociaal risico tracht men de negatieve 
externe effecten van zorg, namelijk een daling van de arbeidsparticipatie te beperken 
en de positieve externe effecten te behouden, namelijk dat mensen blijven kiezen voor 
kinderen en zorg.

3.5	 Samenvatting	en	conclusies

De verantwoordelijkheid van de verschillende levenslooprisico’s kan in principe wor-
den toebedeeld aan de markt, de staat of het gezin/het individu. De vraag die in dit 
hoofdstuk centraal staat, is welke argumenten (zowel in theorie als in praktijk) aan 
deze verantwoordelijkheidsverdeling ten grondslag liggen. Bij de analyse zijn we 
uitgegaan van de economische veronderstelling dat in principe de markt de verant-
woordelijkheid draagt voor de beheersing van de verschillende levenslooprisico’s. Pas 
als de markt faalt, kan overheidsoptreden gewenst zijn en wordt bezien hoe de col-
lectieve (staat) en individuele (gezin) verantwoordelijkheid zich tot elkaar dienen te 
verhouden. In dit complexe spel van afwegingen en keuzes domineren efficiëntie- en 
rechtvaardigheidsoverwegingen. Incomplete markten en onvolledige informatie op de 
verzekeringsmarkt en overige vormen van marktfalen kunnen leiden tot inefficiënties 

9 Ook vanuit deze hoek worden wel bezwaren geuit om het zorgen voor kinderen, zieken en 
andere afhankelijke personen als een risico te bestempelen, maar dan veeleer vanuit de overtui-
ging dat het hier gaat om een zeer belangrijk maatschappelijk goed dat een positieve waardering 
verdient.
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en zodoende een rechtvaardiging vormen voor overheidsingrijpen. Daarnaast kan de 
uitkomst van de markt ook als ongewenst c.q. onrechtvaardig worden beoordeeld. Bij-
voorbeeld doordat bepaalde groepen in de samenleving van particuliere verzekeringen 
worden uitgesloten (risicoselectie) of doordat bepaalde groepen te hoge premies moe-
ten betalen (gevolg van premiedifferentiatie). Ook bij het bepalen van de mate waarin 
overheidsbemoeienis gewenst is en het vaststellen van de individuele en collectieve 
verantwoordelijkheden worden bovengenoemde argumenten gehanteerd. De verster-
king van de solidariteit (risico-, premie- en of prestatiesolidariteit) vormt daarbij een 
belangrijke reden om als overheid te interveniëren op de verzekeringsmarkt en de ver-
antwoordelijkheid te dragen voor de beheersing van de levenslooprisico’s. Wordt per 
levenslooprisico nagegaan welk van de bovengenoemde argumenten van toepassing is, 
dan ontstaat er een divers beeld (zie voor samenvatting figuur 3.2).

Voor het risico werkloosheid gelden er efficiëntieargumenten om als overheid te 
interveniëren op de verzekeringsmarkt. Vanwege de aard van het risico, in het bij-
zonder de afhankelijkheid (clustering) en het probleem van ‘zekerheid’ bij bepaalde 
groepen, is het werkloosheidsrisico moeilijk te verzekeren op de particuliere markt. 
Ook rechtvaardigheidsargumenten pleiten voor een sociale verzekering. De gewenste 
risicosolidariteit en premiesolidariteit maken de invoering van een verplichte sociale 
verzekering noodzakelijk. Bij de specifieke vormgeving van deze beheersing en de ver-
deling van individuele en collectieve verantwoordelijkheid wordt tevens gezocht naar 
een optimum tussen efficiëntie en rechtvaardigheid. Moreel gevaar wordt bijvoorbeeld 
beperkt door de invoering van een eigen risico, terwijl de solidariteit wordt behouden 
door overheidsbemoeienis en verplichtstelling.

In vergelijking met het werkloosheidsrisico zijn de efficiëntieargumenten bij de risi-
co’s ziekte en arbeidsongeschiktheid minder vanzelfsprekend. Enerzijds zijn de risico’s 
onafhankelijk, berekenbaar en de kansen zijn kleiner dan één. Anderzijds kunnen de 
ongelijke verdeling van de kansen en het probleem van informatieasymmetrie leiden 
tot averechtse selectie. Voor de invoering van de verplichte sociale verzekeringen en 
de uitbouw ervan tot universele regelingen zijn vooral rechtvaardigheidsargumenten 
(het beginsel van het rechtvaardig loon en gewenste risico- en premiesolidariteit) aan-
gevoerd. Met het toenemende beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen en de 
herzieningsmaatregelen vindt er een verschuiving in argumentatie plaats. Rechtvaar-
digheidsargumenten raken op de achtergrond; efficiëntieargumenten worden belang-
rijker. De aandacht gaat daarbij uit naar de mate van beïnvloedbaarheid van het risico; 
verondersteld wordt dat de risico’s ziekte en arbeidsongeschiktheid deels beïnvloed-
baar zijn, waardoor het probleem van moreel gevaar (zowel ten aanzien van de kans als 
ten aanzien van de schade) zich voordoet. Deze verandering heeft geleid tot een ver-
mindering van overheidsbemoeienis. Zowel de markt als het gezin (het individu) wor-
den in toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor de beheersing van de risico’s; 
er vindt een ‘privatisering’ van de beheersing van deze risico’s plaats. Tegelijkertijd zijn 
de maatschappelijke overwegingen om als overheid bescherming te bieden gehand-
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haafd gebleven. Dit hangt samen met gewenste risicosolidariteit, hetgeen maatregelen 
veronderstelt die de toegang tot de verzekering voor alle risicogroepen garandeert. 
Risicoselectie wordt, met andere woorden, tegengegaan.

Bij het ouderdomsrisico leidt de bijziendheid van de burger tot inefficiënties op 
de markt. Om de burger tegen zichzelf in bescherming te nemen, zal de overheid de 
burger moeten verplichten te sparen voor de oude dag. De wens een waardevaste uit-
kering te verstrekken op 65-jarige leeftijd pleit er bovendien voor niet alleen het sparen 
of verzekeren verplicht te stellen, maar ook als overheid een regeling aan te bieden. 
Inflatie is immers door de onvoorspelbaarheid ervan een moeilijk te verzekeren risico. 
Ten aanzien van het ouderdomsrisico worden de solidariteitsoverwegingen bovendien 
breed gedragen, hetgeen zich vertaalt in ouderdomsuitkeringen die vaste bedragen 
uitkeren, die niet aan een middelentoets onderhevig zijn en waarvan de betaling van 
premies gerelateerd is aan het inkomen.

Bij het overlijdensrisico spelen efficiëntieargumenten in principe geen rol. Het is 
een berekenbaar, onafhankelijk en niet-beïnvloedbaar risico. De rechtvaardiging voor 
overheidsbemoeienis werd aanvankelijk dan ook ingegeven door maatschappelijke 
overwegingen van financiële behoeftigheid. Inmiddels heeft de validiteit van dit argu-
ment aan belang ingeboet. Met name door de stijging van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen en de toenemende economische zelfstandigheid lijkt het collectief verzekeren 
van het inkomensverlies als gevolg van het overlijden van een partner minder nood-
zakelijk te worden.

Het echtscheidingsrisico kenmerkt zich door een sterke mate van beïnvloedbaar-
heid van het risico. Ook zijn de objectivering en normering van de uitkeringsgrond 
en uitkeringsvoorwaarden bij dit risico zeer lastig. Dit kan leiden tot problemen van 
moreel gevaar, waardoor het risico in principe onverzekerbaar is op de particuliere 
markt. Niettemin vormt deze onverzekerbaarheid voor de overheid geen reden om 
voor dit risico een aparte verzekering in het leven te roepen. Wel ondersteunt de over-
heid alleenstaande (gescheiden) moeders (en vaders) via de bijstand. De rechtvaardi-
ging hiervoor is gelegen in het argument van financiële behoeftigheid. Evenals bij het 
overlijdensrisico is deze publieke steun echter onder druk van maatschappelijke ver-
anderingen, in het bijzonder de opkomst van het adult worker model, aan het afbrok-
kelen. Vooral de grondslag van de bijstandsverstrekking wordt daarbij heroverwogen. 
Bijstandsmoeders zijn onder het regime van de nieuwe Wet werk en bijstand niet lan-
ger vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Ondanks de zorgverplichtingen wordt ook deze 
groep geacht betaalde arbeid te verrichten en zelfstandig in zijn bestaansonderhoud te 
voorzien. Deze opvattingen lijken met het aantreden van het kabinet-Balkenende iv te 
worden bijgesteld. Voorgesteld wordt de sollicitatieplicht af te schaffen. Daarmee wordt 
erkend dat de combinatie van arbeid en zorg zwaar is en dat voor deze specifieke doel-
groep – als gevolg van zorgtaken – voltijds werken niet mogelijk is.

Bij het zorgrisico zorgen de beïnvloedbaarheid van het risico, de problemen met 
de objectiveringseis en moreel gevaar ook voor verzekeringstechnische problemen 
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op de particuliere markt. Het zijn echter niet de argumenten die in eerste instantie 
pleiten voor een collectieve verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid neemt 
diverse vormen aan. Voor zorg bestaat niet één unieke verzekering, maar tal van rege-
lingen. In het kostwinnerstijdperk wordt deze collectieve verantwoordelijkheid voor 
zorg met name gerechtvaardigd vanuit inkomenspolitieke argumenten (het behoefte-
beginsel). Tegen de achtergrond van de opkomst van het adult worker model pleiten op 
dit moment vooral efficiëntieargumenten (positieve externe effecten) voor overheids-
bemoeienis.

De bovenstaande risicoanalyse laat zien dat de opvattingen over de gewenste ver-
antwoordelijkheidsverdeling aan verandering onderhevig zijn. Niet zo zeer de vali-
diteit van de theoretische efficiëntieargumenten an sich verandert, maar veeleer het 
‘gewicht’ dat wordt toegekend aan de argumenten. Inefficiënties op de particuliere ver-
zekeringsmarkt rechtvaardigen overheidsingrijpen, maar of de overheid ook daadwer-
kelijk ingrijpt hangt samen met de op dat moment heersende solidariteitsopvattingen. 
Het ‘samenspel’ van de verschillende soorten argumenten bepaalt de richting van de 
verdeling van verantwoordelijkheden. Zijn er bijvoorbeeld inefficiënties op de particu-
liere verzekeringsmarkt en wordt het als sociaal wenselijk ervaren dat er bescherming 
wordt geboden en dus dat er bepaalde solidariteitsrelaties tot stand worden gebracht, 
dan zal in de verdeling van verantwoordelijkheden c.q. het risicomanagement de 
nadruk komen te liggen op de overheid. Ontbreken daarentegen de inefficiënties op de 
markt en is er ook geen behoefte om bepaalde solidariteitsrelaties tot stand te brengen, 
dan zal de markt de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de levenslooprisico’s 
voor zijn rekening moeten nemen. Uiteraard betreffen deze twee voorbeelden twee 
uitersten; in de praktijk zal de toedeling van verantwoordelijkheden veeleer de vorm 
aannemen van een glijdende schaal, waarbij de argumenten ook tegen elkaar in wer-
ken. Bovendien zullen daarbij de solidariteitsopvattingen en de beoordeling van wat 
sociaal wenselijk is om te beschermen in sterke mate worden ingekleurd door maat-
schappelijke omstandigheden en normatieve opvattingen.

Worden deze verschuivingen in de argumentatie voor de verantwoordelijkheidstoe-
deling nader geanalyseerd dan blijken de risico’s in de sfeer van de betaalde arbeid zoals 
werkloosheid en ziekte en arbeidsongeschiktheid te worden gekenmerkt door een ver-
schuiving van publiek (overheid) naar privaat (individu/gezin). In het moderniserings-
debat wordt deze verschuiving wel toegeschreven aan een verandering in de typering 
van de aard van het risico (zie hoofdstuk 2). Nieuw is deze constatering niet. De komst 
van de industriële samenleving in de negentiende eeuw zorgde ook voor een omslag 
in denken over de aard van de risico’s werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. 
Deze omslag wordt wel getypeerd als een omslag van schuld naar risico. Zo kon de 
bourgeoisie in de vroeg-industriële samenleving niet geloven dat mensen buiten hun 
schuld zonder werk kwamen en werden ziekte en arbeidsongeschiktheid ook duide-
lijk gezien als een kwestie van eigen schuld en eigen verantwoordelijkheid. Naarmate 
echter het inzicht groeide dat er economische oorzaken (conjunctuur) ten grondslag 
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lagen aan werkloosheid èn ziekte en arbeidsongeschiktheid mede veroorzaakt werden 
door arbeidsomstandigheden, werden de desbetreffende risico’s ook minder als intern 
en meer als extern gedefinieerd.

Deze visie op de niet-beïnvloedbaarheid van risico’s is wederom onder druk van 
maatschappelijke veranderingen veranderd. In het huidige tijdsgewricht worden deze 
risico’s minder als volledig extern opgevat; meer en meer wordt gewezen op het feit 
dat deze risico’s in zekere mate wel beïnvloedbaar zijn (Giddens 1998; Leijnse et al. 
2002; Baliemanifest 2004). Deels is deze verandering te wijten aan een veranderend 
mensbeeld en deels aan een verandering van de maatschappelijke context. Deze maat-
schappelijke omstandigheden zorgen er namelijk voor dat de oorzaken van de gebeur-
tenissen, zoals werkloosheid, veranderen. Werkloosheid zou bijvoorbeeld niet alleen 
meer door economische conjunctuur worden veroorzaakt, maar ook door structurele 
componenten, zoals scholing. Een oorzaak die minder ‘extern’ is, maar meer gelegen is 
in individueel gedrag en individuele keuzes.

In de praktijk vertaalt deze verandering zich in een andere toedeling van verant-
woordelijkheden. Hoewel op grond van de theorie zou kunnen worden verwacht dat 
de grotere beïnvloedbaarheid van deze traditionele risico’s pleit voor overheidsbe-
moeienis – beïnvloedbare risico’s veroorzaken immers inefficiënties op de particuliere 
markt – wordt de verantwoordelijkheid voor de beheersing in sterkere mate toegewe-
zen aan het gezin en of het individu. In de regelingen wordt de individuele verantwoor-
delijkheid vormgegeven door bijvoorbeeld het verhogen van de toetredingsdrempels 
in de verzekering tegen traditionele sociale risico’s, het inbouwen van een eigen risico 
en het beperken van de uitkeringsrechten (Leijnse 2001). Achter deze verandering in 
verantwoordelijkheidsverdeling schuilt dus niet zo zeer een efficiëntieargument, als 
wel een verbetering in inzicht in relatie tussen oorzaak en gevolg (welke prikkels wel 
en niet werken) en een daarmee gepaard gaande verandering in solidariteitsopvattin-
gen. In minder mate zijn we bereid solidair te zijn met risico’s waarbij ogenschijnlijk 
individuele keuzes of privé-omstandigheden een rol spelen.

Ook in de argumentatie rondom de levenslooprisico’s in de private sfeer (leefvorm/
familie) zijn veranderingen opgetreden. Voor het overlijdensrisico (van de partner) 
wordt de publieke verantwoordelijkheid, onder druk van de opkomst van het adult 
worker model, langzaam maar zeker afgebouwd. Omdat burgers geacht worden eco-
nomisch zelfstandig te zijn en zij dus in hun eigen bestaansonderhoud dienen te voor-
zien, wordt tevens verondersteld dat de behoefte aan bescherming in het geval van 
het overlijden van de partner afneemt. Er vindt dan ook een duidelijke verschuiving 
plaats van een publieke verantwoordelijkheid naar een meer individuele verantwoor-
delijkheid, waarbij het individu de keuze wordt gelaten dit risico te verzekeren op de 
particuliere markt.

Het echtscheidingsrisico is altijd een individuele verantwoordelijkheid geweest. Al-
leen als het gezin in de beheersing van het risico faalt (bijvoorbeeld doordat de alimen-
tatie die moet worden betaald ontoereikend is), wordt vanuit de overheid ondersteuning 
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geboden. De bijstand functioneert hierbij als een sluitstuk. De ontwikkelingen in het 
bijstandsbeleid, waarbij ook alleenstaande moeders met jonge kinderen de verplich-
ting hebben betaalde arbeid te verrichten, duiden in de jaren negentig evenwel op een 
sterkere private koers. Echtscheiding wordt dan in toenemende mate beschouwd als 
een individueel risico, omdat uitgegaan wordt van gelijkheid tussen de seksen en dus 
van economische zelfstandigheid van iedere burger, zowel mannen als vrouwen. Met 
de beoogde afschaffing van de sollicitatieplicht en de invoering van de toeslagen zullen  
alleenstaande ouders echter weer meer op publieke steun kunnen gaan rekenen.

Bij het levenslooprisico zorg is de verandering in de verdeling van verantwoorde-
lijkheden minder eenduidig. Met het verdwijnen van het kostwinnersmodel (waarbij 
voor de beheersing van zorg ook een collectieve verantwoordelijkheid bestond) draait 
het vooral om de herziening van de collectieve verantwoordelijkheid en de afbakening 
tussen de collectieve en de individuele verantwoordelijkheid. De wijze waarop dit ech-
ter dient plaats te vinden is nog niet volledig uitgekristalliseerd. De argumenten voor 
verdere uitbouw en vernieuwing van collectieve verantwoordelijkheid worden afgewis-
seld met argumenten tegen een dergelijke uitbreiding en in de praktische vormgeving 
van de zorgregelingen leidt deze afwisseling in argumentatie tot een schuiven met de 
toedeling van verantwoordelijkheden. De rechtvaardiging die voor overheidsbemoei-
enis wordt aangevoerd is gelegen in het maatschappelijke belang van zorg. Zorg kent 
positieve externe effecten (het krijgen van kinderen en het verlenen van mantelzorg) en 
negatieve externe effecten (de vermindering van de arbeidsparticipatie). Deze externe 
effecten geven aanleiding om zorg te beschermen en als sociaal risico aan te merken. 
Wordt uitgegaan van deze externe effecten dan is de vraag vervolgens ook niet zozeer 
of zorg een zekere publieke ondersteuning behoeft, maar veeleer op welke wijze zorg 
moet worden gefaciliteerd en in hoeverre deze facilitering binnen het stelsel van sociale 
zekerheid al heeft plaatsgevonden.
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4	 Vormgeving	van	de	beheersing		
	 van	het	zorgrisico	

4.1	 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de vraag welke argumenten een rol spelen bij de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat, markt en gezin voor de beheersing 
van de verschillende levenslooprisico’s. Deze vraag met betrekking tot de beheersings-
keuze en verantwoordelijkheidsverdeling vormt een van de centrale thema’s in het mo-
derniseringsdebat. Een ander centraal thema betreft de vormgeving van de beheersing. 
Daarbij spitst de vraag zich toe op de mate waarin en de wijze waarop de financiële con-
sequenties van bepaalde gebeurtenissen dienen te worden afgedekt. In dit hoofdstuk 
zal deze vormgeving van de beheersing centraal staan, waarbij we ons vooral zullen 
concentreren op het zorgrisico.

Deze vraag impliceert een wezenlijk ander perspectief dan in het voorgaande 
hoofdstuk. Werd in hoofdstuk 3 per levenslooprisico de verantwoordelijkheidstoe-  
deling geanalyseerd, nu zal één levenslooprisico centraal staan, namelijk het zorgrisico. 
Daarbij wordt nagegaan op welke wijze het socialezekerheidsstelsel de financiële con-
sequenties van het zorgrisico afdekt. Onder deze financiële consequenties worden niet 
alleen de gevolgen van het zorgen voor het inkomen geschaard, maar ook de gevolgen 
voor de socialezekerheidsaanspraken (de ww, zw, wao/Wet wia en aow). Dit onder-
scheid hangt tevens samen met de wijze waarop zorg in het socialezekerheidsstelsel kan 
worden verdisconteerd, namelijk enerzijds via de aanpassing van de bestaande sociale-
zekerheidsregelingen, met als doel het waarborgen van de bestaande socialezekerheids-
rechten, anderzijds door zorg meer een zelfstandige plaats te geven in het socialezeker-
heidsstelsel, in die zin dat zorgverantwoordelijkheden recht geven op tijd of geld.

Een centrale vraag die in dit hoofdstuk dus aan bod komt is hoe het socialezeker-  
heidsstelsel de financiële consequenties van het zorgrisico afdekt. Ook zal daarbij wor-
den nagegaan wat de implicaties zijn van deze vormgeving voor de verantwoordelijk-
heidsverdeling; met andere woorden, hoe liggen voor het zorgrisico op dit moment 
de grenzen tussen collectieve en individuele (private) verantwoordelijkheid? Met de 
beantwoording van deze vraag wordt een licht geworpen op één aspect van de herzie-
ning van het socialezekerheidsstelsel in de periode 1987-2007, namelijk de modernise-
ring van het stelsel met het oog op zorg en zekerheid.
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De opbouw van het hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 4.2 worden studies beschre-
ven die zijn verricht naar zorg en zekerheid. Op basis daarvan wordt het zorgrisico in 
relatie tot sociale zekerheid nader gedefinieerd en wordt een kader geschetst waarmee 
de veranderingen in het socialezekerheidsstelsel in kaart zullen worden gebracht en 
geanalyseerd. In de paragrafen 4.3 en 4.4 wordt dit kader gebruikt bij de analyse van 
het Nederlandse socialezekerheidsstelsel; in paragraaf 4.3 komt de aanpassing van de 
bestaande socialezekerheidsregelingen aan bod, terwijl in paragraaf 4.4 de maatregelen 
de revue passeren die beogen zorg een meer zelfstandige plaats te geven in het stelsel. 
Paragraaf 4.5 besluit met een beschouwing van de wijze waarop de beheersing van het 
zorgrisico is vormgegeven.

4.2	 Zorg	en	zekerheid

In de afgelopen jaren zijn diverse studies verschenen waarin wordt nagegaan op welke 
wijze verzorgingsstaten zorg voor kinderen en naasten ondersteunen. Internationale 
vergelijkingen van instituties en regelingen, waaronder kinderopvang en verlofrege-
lingen, staan daarin centraal. De analyses spitsen zich toe op overeenkomsten en ver-
schillen binnen verzorgingsstaatregimes (Bettio & Plantenga 2004; Bettio et al. 1998; 
Koopmans & Schippers 2006). In mindere mate zijn er studies verschenen die de sys-
tematiek van het socialezekerheidsstelsel onder de loep nemen en de principes bloot 
leggen die van invloed kunnen zijn op de socialezekerheidspositie van werknemers 
met zorgtaken.

4.2.1	 Studies	naar	zorg	en	zekerheid

Als het gaat om studies naar zorg en zekerheid kunnen de proefschriften van Driouchi 
(2004), Holtmaat (1992) en Kremer (2005) worden genoemd. Driouchi gaat voor de 
Werkloosheidswet systematisch na wat de invloed is van het uitoefenen van zorgactivi-
teiten of het hebben van zorgverantwoordelijkheid op het ontstaan van het recht op een 
werkloosheidsuitkering. Ook komt daarbij de relatie tussen zorg en de beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt (verwijtbare werkloosheid en passende arbeid) aan bod en wordt 
er gekeken naar het effect van zorgverantwoordelijkheid op de hoogte en duur van de 
werkloosheiduitkering. Ook Kremer wijdt in haar proefschrift How Welfare States Care 
een hoofdstuk aan de Werkloosheidswet en de Algemene Bijstandswet en gaat daarbij 
na of bij de vormgeving ervan rekening is gehouden met zorg, of zoals Kremer het ver-
woordt, hoe het recht om te zorgen wordt vormgegeven. Holtmaat bespreekt met name 
de juridische grondslagen voor het verschil tussen bijstand en sociale verzekeringen en 
de wijze waarop het denken over mannelijke en vrouwelijke rolpatronen in het recht 
zijn weerslag vindt. Ook de vraag waar en hoe in het Nederlandse stelsel van sociale 
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zekerheid de bestaande inkomensrisico’s van vrouwen een plaats hebben gekregen, 
komt hierbij aan bod.

Daarnaast zijn er studies verricht naar de wijze waarop pensioenstelsels zijn vorm-
gegeven en welke bepalingen in deze stelsels kunnen leiden tot genderspecifieke uit-
komsten. In dit verband kunnen de publicaties van Scheiwe (1994), Rake (1999) en 
Ginn et al. (2001) worden genoemd. Met name deze literatuur biedt handvaten voor 
een analyse van zorg in het socialezekerheidsstelsel. Mede daarom zal er bij de bespre-
king ervan wat uitgebreider worden stilgestaan.

Scheiwe analyseert op welke manier de factor ‘tijd’ is ingebed in het Duitse pen-
sioenstelsel. Ze onderscheidt twee modellen: de ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’. Deze 
modellen zijn gebaseerd op verschillende opvattingen over gender en de verdeling van 
arbeid en zorgtaken. Het mannelijke tijdsmodel gaat uit van een leven lang, voltijds 
en ononderbroken werken. Daardoor wordt het verrichten van onbetaalde zorgacti-
viteiten naast het betaalde werk min of meer onmogelijk. In het vrouwelijke tijds-  
model is daarentegen wel ruimte voor tijdsinvesteringen in onbetaalde zorgactivitei-
ten, de arbeidsloopbaan is niet continu en arbeidstijden wijken af van de voltijdsnorm. 
Om preciezer na te gaan op welke wijze de tijdspolitiek is vormgegeven, onderzoekt 
Scheiwe welke tijdsfactoren aanwezig zijn in het Duitse pensioenstelsel. Daarbij maakt 
ze een onderscheid tussen de volgende factoren: 
• de minimumureneis (de vereiste dat men een bepaald aantal uren moet hebben 

gewerkt alvorens men in aanmerking komt voor het pensioen);
• de perioden van premiebetaling en het aantal verzekeringsjaren alvorens men in 

aanmerking komt voor een pensioen; 
• de mate waarin bij de aanspraak op het pensioen en de berekening van de hoogte van 

het pensioen wordt uitgegaan van continuïteit van de loopbaan en op welke wijze on-
derbrekingen van de loopbaan (wegens perioden van zorg) worden gecompenseerd;

• de vergoeding van zorgtijd door middel van zorgtoeslagen (‘care credits’);
• en de wijze waarop tijd een rol speelt in de berekening van de hoogte van het pen-

sioen.

De conclusie van Scheiwe luidt dat de factor tijd een belangrijke rol speelt in het Duitse 
pensioenstelsel en dat het mannelijke tijdsmodel daarbij domineert. Dit gegeven vormt 
volgens haar een belangrijke verklaring voor de ongelijke toegang tot pensioenen en 
de ongelijke pensioenopbouw voor mannen en vrouwen. Meer in het algemeen stelt 
zij dat in de landen waar de toegang tot en de hoogte van het pensioen in sterke mate 
zijn gebaseerd op de omvang van de betaalde arbeid van de werknemer de verschillen 
in pensioenopbouw voor mannen en vrouwen relatief groot zullen zijn.

Rake vergelijkt het Britse, Duitse en Franse pensioenstelsel en stelt de vraag 
waarom deze pensioenstelsels eenzelfde uitkomst tot gevolg hebben, namelijk een 
ongelijke pensioenopbouw van mannen en vrouwen. Het antwoord is volgens Rake 
te vinden in de verschillende arbeidspatronen van mannen en vrouwen. Vrouwen 
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onderbreken vaker en langduriger dan mannen de loopbaan voor de verzorging van 
kinderen, waardoor zij zich voor een kortere periode op de arbeidsmarkt bevinden. 
Dit vrouwelijke arbeidspatroon botst met de tijdsbepalingen die in het pensioenstelsel 
zijn ingebouwd. Er is in de woorden van Rake een mismatch tussen de wijze waarop 
de pensioenstelsels zijn vormgegeven en de wijze waarop levenslopen van vrouwen 
zijn ingericht. Evenals Scheiwe wijst Rake daarbij op de factor tijd. De toegang tot het 
pensioen en de hoogte ervan worden in hoge mate bepaald door tijdsvoorwaarden, 
zoals de minimumurendrempel en de arbeidsverledeneis. Aangezien met name het 
mannelijke arbeidspatroon in grote lijnen wel voldoet aan de tijdsvoorwaarden, maar 
het vrouwelijke arbeidspatroon niet, komen vrouwen ofwel niet in aanmerking voor 
een pensioen of ze bouwen een veel lager pensioen op. In alle drie de pensioenstelsels 
worden de periodes waarin men zorgt en dus geen pensioen opbouwt weliswaar ge-  
compenseerd, maar deze compenserende maatregelen (de zogenoemde ‘care credits’) 
schieten tekort. 

Ginn et al. combineren de benaderingen van Scheiwe en Rake. Op basis van deze 
analyses wordt een kader ontwikkeld voor een gender-analyse van pensioenstelsels. 
Met behulp van dit kader worden de pensioenstelsels in Groot-Brittannië, Ierland, 
de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland met elkaar vergeleken en 
wordt nagegaan hoe in de verschillende landen de pensioenpositie van vrouwen is. De 
kwaliteit van deze pensioenpositie wordt afgemeten aan de toegang tot het pensioen 
en de mogelijkheid een redelijk pensioen op te bouwen. Vier typen ouderdomsvoor-
zieningen komen aan bod: (publieke) staatspensioenen op basis van individuele rech-
ten, staatspensioenen op basis van afgeleide rechten (bijvoorbeeld weduwepensioen), 
inkomens- of middelengetoetste uitkeringen en private pensioenen. Bij de analyse van 
de verschillende ouderdomsvoorzieningen zijn twee componenten van belang: de toe-
gang en de hoogte van het pensioen. Hoewel deze componenten in de praktijk nauw 
met elkaar verbonden zijn, is het voor het inzicht in de gender-specifieke uitkomsten 
van het stelsel van belang om ze bij de analyse te scheiden. Bij beide componenten 
wordt een aantal gender-relevante indicatoren onderscheiden. Indien wordt gekeken 
naar de toegang tot bijvoorbeeld het staatspensioen dan bestaan de indicatoren uit 
uren- of inkomensdrempels, de behandeling van de zorgjaren en de pensioengerech-
tigde leeftijd. De indicatoren behorende bij de hoogte van het staatspensioen zijn onder 
andere; de manier waarop de opbouw van het pensioen is gekoppeld aan het laatstver-
diende inkomen, de aanwezigheid van minimumpensioenen en/of inkomensplafonds, 
de berekeningsmethode en de periode van premiebetaling en/of verzekeringsjaren 
voor de opbouw van een volledig pensioen.

In het onderstaande zal uit deze literatuur een nadere omschrijving van het zorg-  
risico worden afgeleid en een analysekader worden geconstrueerd (zie ook: Koopmans 
et al. 2003; Koopmans et al. 2004).
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4.2.2	 Zorgstrategieën,	inkomensconsequenties	en	socialezekerheidsrechten

In de hierboven beschreven literatuur is vooral nagegaan hoe de arbeidstijdpatronen 
van werknemers met zorgtaken zich verhouden tot de tijdsbepalingen in institutionele 
regelingen. De factor tijd staat dus in deze analyses centraal, waarbij het zowel draait 
om de individuele tijdsbesteding als om de wijze waarop tijdsbepalingen in instituties 
zijn vormgegeven. De tijdsbesteding wordt daarbij op een specifieke manier ingekleurd, 
als onderdeel van strategieën die (binnen het arbeidsbestel) worden gehanteerd om tijd 
vrij te maken voor zorg. Op dit moment zijn de meest voorkomende strategieën:
1. Het onderbreken van de betaalde arbeid: tijdelijk stoppen met werken;
2. Het verminderen van het aantal arbeidsuren: parttime werk.1

Deze strategieën (die wij ook wel aanduiden als zorgstrategieën) hebben niet alleen 
ingrijpende gevolgen voor de omvang en intensiteit van de arbeidsmarktparticipatie, 
maar ook voor de huidige en toekomstige inkomenszekerheid van de verzorger. Door 
tijdelijk minder te werken of te stoppen met werken kan het inkomen dalen of komen te 
vervallen, de opbouw van het pensioen kan verminderen of de aanspraken op de socia-  
lezekerheidsrechten kunnen verloren gaan (Koopmans et al. 2003). Tot nu toe zijn er 
maar zeer weinig studies verricht die een poging hebben ondernomen deze financiële 
consequenties te kwantificeren. Bos en Hooghiemstra (2004) hebben op basis van het 
Inkomens Panel Onderzoek van het cbs becijferd dat de koopkracht van huishoudens 
die tussen 1998 en 2000 hun eerste kind kregen gemiddeld daalt met 20%. De verklaring 
voor dit zogenoemde ‘gezinsdal’ wordt gezocht in het feit dat vrouwen minder uren gaan 
werken op het moment dat zij moeder worden. De auteurs tonen aan dat de verandering 
in koopkracht nauw samenhangt met veranderingen in de verhouding van het inkomen 
tussen partners na de geboorte van het eerste kind. Vooral de grote anderhalfverdieners 
en de evenveelverdieners die na de geboorte van hun eerste kind veranderen in kleine 
anderhalfverdieners leveren relatief veel aan koopkracht in (meer dan de gemiddelde 
daling van 20%). Bovendien verandert het inkomen van de vrouw na de komst van het 
kind meer dan het inkomen van de man. Timmermans (2003) heeft getracht de finan-  
ciële consequenties van het verlenen van mantelzorg te kwantificeren. In zijn studie naar 
de behoefte aan mantelzorg wordt berekend dat in 2001 17% van de mantelzorgers jonger 
dan 65 jaar inkomen derft door minder te gaan werken of door te stoppen met werken. 
Mantelzorgers met betaald werk derven in 2001 gemiddeld genomen € 3300 per jaar.

Aan de hand van het bovenstaande is het begrip zorgrisico nader omschreven. Tot 
nu toe is een algemene definitie gehanteerd, waarbij het zorgrisico wordt opgevat als 

1 Een zorgstrategie die buiten beschouwing wordt gelaten is het uitbesteden van zorg door 
middel van kinderopvang. Deze strategie heeft namelijk geen implicaties voor de arbeidstijd-  
patronen. Een kanttekening die bovendien bij de tweede strategie kan worden geplaatst, is dat 
zorg niet altijd de aanleiding vormt om in deeltijd te gaan werken. 
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zijnde de financiële gevolgen van de aanpassing van de arbeidsduur ten gevolge van 
zorgverantwoordelijkheden. Met de omschrijving van de zorgstrategieën is invulling 
gegeven aan deze aanpassing van de arbeidsduur. De vraag die vervolgens kan worden 
gesteld is op welke wijze het stelsel de financiële gevolgen (in termen van inkomens-
consequenties en/of verlies aan sociale zekerheid) als gevolg van de verschillende zorg-
strategieën tracht te voorkomen of te repareren. Of korter geformuleerd op welke wijze 
biedt het socialezekerheidsstelsel bescherming tegen het zorgrisico?

4.2.3	 Een	analysekader

Verdiscontering van zorg in het socialezekerheidsstelsel kan langs twee sporen plaats-
vinden. Het eerste spoor heeft betrekking op de aanpassing van de bestaande sociale-
zekerheidsregelingen, het tweede spoor geeft zorg een meer zelfstandige plaats in het 
socialezekerheidsstelsel, in die zin dat het uitvoeren van zorgtaken door middel van de 
zorgstrategieën recht geeft op tijd of geld (Plantenga & Koopmans 2005).

Zorg	en	de	aanpassing	van	bestaande	socialezekerheidsregelingen
Het eerste spoor (de aanpassing van de vormgeving van de bestaande socialezeker-
heidsregelingen) kan in algemene zin betrekking hebben op de afschaffing van de kost-
winnersfaciliteiten, de individualisering van de socialezekerheidsrechten en de invoe-
ring van de gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen. Deze maatregelen worden 
echter niet zozeer doorgevoerd met het oog op de bescherming van de werknemers met 
zorgverantwoordelijkheden, maar geven wel uiting aan de verandering in maatschap-
pelijke omstandigheden, namelijk de overgang van een kostwinners- naar een meer 
geïndividualiseerde samenleving (zie: hoofdstuk 3 en bijlage 1).

De aanpassing van de vormgeving van de bestaande socialezekerheidsregelingen 
die zich daarentegen wel specifiek richt op zorg heeft tot doel de socialezekerheidsrech-
ten van werknemers met zorgverantwoordelijkheid te waarborgen. Om meer zicht te 
krijgen op de wijze waarop dit heeft plaatsgevonden, zal moeten worden nagegaan wat 
de gevolgen zijn van de verschillende zorgstrategieën op de aanspraken. Daartoe die-
nen de toegang tot, de hoogte en de duur van de socialezekerheidsregelingen te worden 
onderscheiden (zie figuur 4.1).

De toegang tot de uitkering wordt bepaald door de omschrijving van het verzekerde 
risico, de definiëring van de kring van rechthebbenden en de bepaling van de objectieve 
voorwaarden. Bij het verzekerde risico komt de vraag aan bod welke risico’s verzekerd 
zijn of voor welke risico’s een zekere mate van inkomenszekerheid wordt geboden. Bij 
de definiëring van de kring van rechthebbenden wordt nagegaan wie verzekerd is. Heeft 
de verzekering betrekking op de gehele bevolking of blijft de kring van rechthebbenden 
beperkt tot bepaalde groepen zoals werknemers of werknemers met een inkomen of 
loon beneden een bepaalde grens. De objectieve voorwaarden bestaan bijvoorbeeld uit 
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eisen die worden gesteld aan het arbeidsverleden. Een eerste eis bepaalt bijvoorbeeld dat 
men in een bepaalde periode een aantal dagen betaalde arbeid moet hebben verricht 
of premies moet hebben betaald alvorens in aanmerking te komen voor een uitkering. 
Een tweede eis heeft betrekking op de referteperiode; de periode waarin men moet heb-
ben gewerkt. Een derde eis betreft de intensiteit van de arbeidsverledeneis; deze eis is 
in feite een nadere invulling van de eerste eis en heeft betrekking op het daadwerkelijke 
aantal uren of dagen dat men moet hebben gewerkt (Clasen et al. 2001). Ook kunnen er 
subjectieve voorwaarden worden gesteld, waaraan moet worden voldaan als het recht 
eenmaal is geëffectueerd. Deze subjectieve voorwaarden worden ook wel de plichten 
genoemd. Bij werkloosheid kan daarbij bijvoorbeeld worden gedacht aan de invulling 
van het begrip verwijtbare werkloosheid en passende arbeid.

Voor de socialezekerheidspositie van de werknemer met zorgverantwoordelijkheid 
is met name de wijze waarop de objectieve en subjectieve voorwaarden zijn vorm-  
gegeven van belang. Bij de objectieve voorwaarden geldt het arbeidsverledencriterium. 
Is het recht op een uitkering gekoppeld aan het arbeidsverleden (door bijvoorbeeld 
referte-eisen of premiebetaling) dan kan dit gevolgen hebben voor de socialezeker-
heidspositie van degene die de arbeidsduur vermindert of tijdelijk de loopbaan onder-
breekt wegens zorgtaken (de twee zorgstrategieën). Bij de subjectieve voorwaarden is 
het met name van belang na te gaan of de eis tot volledige arbeidsinschakeling (voltijdse 
arbeidsplicht) wordt gesteld, aan wie deze eis wordt gesteld en of de volledige inschake-
ling ook ruimte laat voor zorgtaken (Asscher-Vonk 2001b). Vormt de zorg voor kin-
deren of zieke naasten bijvoorbeeld een legitieme reden voor een ontzegging van de 
verplichting om betaald werk te zoeken en te aanvaarden? En in welke mate wordt bij 
het aanbieden van passende arbeid rekening gehouden met de zorglast van de persoon 
in kwestie? (Westerveld 2003).

Bij de duur van de uitkering speelt de vraag hoe de duur wordt berekend en welke 
duurcriteria er worden gehanteerd bij de berekening. Is de duur van de uitkering bij-
voorbeeld afhankelijk van behoefte of wordt de duur van de uitkering begrensd door 
een criterium zoals arbeidsverleden of leeftijd. Indien de duur van de uitkering gekop-
peld is aan het arbeidsverleden, dan zal een tijdelijke onderbreking van de loopbaan 
ook gevolgen hebben voor de uitkeringsduur.

Bij de hoogte van de uitkering spelen twee componenten een rol: de uitkerings-
structuur en de uitkeringsgrondslag. De uitkeringsstructuur houdt verband met het 
onderscheid tussen loongerelateerde uitkeringen en ‘flat-rate’ (vaste) uitkeringen. De 
uitkeringsgrondslag heeft betrekking op de vraag of de hoogte van de uitkering is afge-
stemd op het inkomen van het gezin of op het inkomen van het individu. Met andere 
woorden, bepalend voor de grondslag is of de hoogte van de uitkeringen afhankelijk 
is van de gezinssituatie waarin men zich bevindt (gehuwd, samenwonend, één ouder) 
of dat de uitkeringen geïndividualiseerd zijn en onafhankelijk van het inkomen van 
andere gezinsleden. Bij de bepaling van de hoogte van de uitkering zal de keuze voor 
ofwel loongerelateerde uitkeringen ofwel flat-rate uitkeringen indirect gevolgen kun-
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nen hebben voor de socialezekerheidspositie van werknemers met en zonder zorgver-
antwoordelijkheden. De koppeling van de uitkering aan het loon kan namelijk nega-
tieve consequenties hebben voor verzorgers die tijdelijk gestopt zijn met werken. Uit 
onderzoek blijkt namelijk dat een onderbreking van de loopbaan gevolgen heeft voor 
de beloning bij een terugkeer in het vroegere beroep. De onderbreking leidt niet alleen 
tot een verlies aan menselijk kapitaal als gevolg van het niet-gebruik van ervaring en 
kennis; ook de eerder opgedane werkervaring daalt in waarde. Bovendien wordt gedu-
rende de periode van onderbreking geen nieuwe werkervaring of kennis opgedaan 
(Mertens 1998). Het loon dat hierdoor daalt, heeft door de koppeling van de uitkering 
aan het loon, gevolgen voor de hoogte van de uitkering. Indien de hoogte van de uit-
kering daarentegen niet is gerelateerd aan het laatstverdiende loon, zal de hoogte van 
de uitkering gelijk zijn voor werknemers die wel en voor werknemers die niet hebben 
gezorgd. Een onderbreking van de loopbaan heeft dan geen effect op de hoogte van de 
uitkering. Daly (2000) concludeert dan ook dat in principe flat-rate uitkeringen gen-
derongelijkheden verminderen.

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het verrichten van zorgtaken 
c.q. de tijd die wordt besteed aan zorg met name gevolgen voor de socialezekerheids-  
positie zal hebben als er opbouwelementen in het socialezekerheidsstelsel aanwezig 
zijn.2 Naarmate de equivalentie tussen risico en premie en tussen risico en prestatie 
in het socialezekerheidsstelsel sterker is, zal de socialezekerheidspositie van de per-
soon met zorgverantwoordelijkheden verslechteren. De mate waarin deze verslechte-
ring plaatsvindt, is afhankelijk van de mate waarin in het socialezekerheidsstelsel deze 
nadelige gevolgen worden gecompenseerd of gerepareerd.

Zorg	en	de	creatie	van	nieuwe	rechten
In het tweede spoor (zorg als sociaal risico) wordt aan zorg een meer zelfstandige 
plaats in het socialezekerheidsstelsel toegekend. Zorg creëert in dit geval ook directe 
socialezekerheidsrechten. Twee opties kunnen daarbij worden onderscheiden. Op-
tie 1 omvat de verlofmaatregelen en optie 2 de levensloopregeling c.q. spaarsystemen 
al dan niet fiscaal gefaciliteerd. Voor beide opties kunnen ook de toegang, hoogte en 
duur worden onderscheiden. Samenvattend levert dit het volgende analysekader op 
(zie figuur 4.1). 

In het onderstaande zal dit analysekader worden toegepast op het Nederlandse soci-
alezekerheidsstelsel. Voor het in kaart brengen van spoor 1 zal worden nagegaan of de 
genoemde variabelen aanwezig zijn in een aantal belangrijke socialezekerheidsrege-

2 Zorg en voltijdse arbeidsplicht betreffen een ander onderwerp. Dit onderwerp raakt meer aan 
de fundamentele kwestie of mensen in staat worden gesteld en dus over de vrijheid beschikken 
om te kiezen voor zorg in plaats van voor betaalde arbeid. Deze kwestie komt bijvoorbeeld uit-
voerig aan bod in de discussie over de wel of niet categorale vrijstelling van de arbeidsplicht voor 
alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar die een bijstandsuitkering ontvangen. 
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lingen (ww, zw/Wulbz, wao/Wet wia, aow) en, zo ja, hoe deze variabelen dan zijn 
vormgegeven. Het gaat daarbij nadrukkelijk om de systematiek van de sociale zeker-
heid te doorgronden; de beschrijving ervan zal zich daardoor op hoofdlijnen concen-
treren. Vervolgens wordt ingegaan op de maatregelen die zijn genomen om de gevolgen 
van de verschillende zorgstrategieën op de socialezekerheidsaanspraken te ‘verzachten’. 
Daarna zullen de maatregelen worden beschreven die als gevolg van het uitoefenen van 
een zorgactiviteit recht geven op tijd of op geld (spoor 2).

4.3	 Zorg	in	het	socialezekerheidsstelsel

4.3.1	Werkloosheid

De wettelijk verplichte werkloosheidsverzekering is in 1949 (Stb. 1949, nr. J 423) tot-
standgekomen en volledig in werking getreden in 1952. Sindsdien heeft de Werkloos-
heidswet (ww) diverse wijzigingen ondergaan. De eerste wijziging vond plaats mid-
den jaren zestig, de tweede maakte onderdeel uit van de meer omvattende herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid in 1987 en de derde wijziging vond midden jaren 
negentig plaats. Zowel de toegang tot als de duur en de hoogte van de uitkeringen zijn 
daarbij veelvuldig aangepast (zie voor een uitgebreid historisch overzicht onder andere: 
Van Gerwen & Van Leeuwen 2001; Hertogh 1998; Hosseini 2006; Rigter et al. 1995). 
In 2004 zijn wederom twee wetsvoorstellen ingediend tot wijziging van de Werkloos-
heidswet; beide zijn in 2006 in werking getreden (zie voor een beknopte weergave van 
de veranderingen bijlage 2 figuur B 2.1).

De toegang tot de werkloosheidsuitkering wordt bepaald door het criterium ar-  
beidsverleden. Er gelden zogenaamde referte-eisen; deze eisen zijn in de loop der tijd 
aangescherpt. Om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering diende 
men aanvankelijk 78 dagen in het jaar voorafgaande aan de werkloosheid te hebben 
gewerkt, in 1981 werd dit verhoogd naar 130 dagen (Teulings et al. 1997). Met de Werk-
loosheidswet 1986 (Stb. 1986, nr. 566) werd de dageneis vervangen door de wekeneis. 
Deze wekeneis bepaalde dat de werkloze werknemer in het voorafgaande jaar gedu-
rende 26 weken betaalde arbeid moest hebben verricht, waarbij een week als werk-
week werd geteld als ten minste op één dag arbeid was verricht. Voor de verlengde 
werkloosheidsuitkering gold de 3 uit 5-jareneis. Deze jareneis, aanvankelijk ook wel de 
duurvoorwaarde genoemd, stelde als voorwaarde dat de werkloze in de vijf jaar vooraf-
gaand aan de werkloosheid minimaal drie jaar als werknemer in een dienstbetrekking 
van ten minste acht uur per week diende te hebben gewerkt.3 Midden jaren negentig 

3 Met ingang van 1 januari 1991 is de arbeidsverledeneis veranderd. Als eis wordt gesteld dat 
men in ten minste drie kalenderjaren 52 of meer dagen per jaar loon moet hebben ontvangen.
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vond een verdere aanscherping van de toegangsvoorwaarden plaats. Allereerst werden 
de wekeneis en jareneis aangescherpt (de 26 uit 52-wekeneis werd vervangen door de 
26 uit 39-wekeneis en de 3 uit 5-jareneis door de 4 uit 5-jareneis), maar wellicht ingrij-
pender dan deze verzwaring vormde de maatregel dat men vanaf dan alleen nog in 
aanmerking zou komen voor een loongerelateerde uitkering als men zowel voldeed 
aan de weken- als aan de jareneis. Wie uitsluitend aan de wekeneis voldeed had slechts 
recht op een kortdurende uitkering gebaseerd op 70% van het minimumloon (Teulings 
et al. 1997). Het kabinet-Balkenende ii heeft twee wetsvoorstellen ingediend4 waarbij 
enerzijds de wekeneis wordt aangescherpt en anderzijds de systematiek wordt aange-
past. De aanscherping van de wekeneis c.q. verkorting van de referteperiode, waarbij de 
wekeneis van 26 uit 39 is vervangen door de 26 uit 36-wekeneis, geldt vanaf 1 april 2006. 
De aanpassing van de systematiek is ingegaan per 1 oktober 2006. Met deze wijziging 
keert men in feite terug naar de situatie van voor 1995. De wekeneis geeft namelijk nu 
ook recht op een loongerelateerde uitkering; voldoet men aan de wekeneis dan komt 
men in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering van 75% van het laatstver-
diende loon in de eerste twee maanden en 70% vanaf de derde maand.

Ook de duur van de uitkering wordt bepaald door het arbeidsverleden. Dit is niet 
altijd zo geweest; tot 1987 werd de duur van de uitkering onafhankelijk vastgesteld van 
het arbeidsverleden. De introductie van het arbeidscriterium is in stapjes doorgevoerd. 
In 1987 werd allereerst de verlengde uitkering gekoppeld aan het arbeidsverleden; de 
loongerelateerde uitkering van een half jaar bleef onafhankelijk van het arbeidsverle-
den. In 1995 werd met de invoering van de gecombineerde toelatingseis (zowel weken- 
als jareneis) ook de loongerelateerde uitkering van een half jaar afhankelijk gemaakt 
van het arbeidsverleden. Voor een grote groep mensen betekende deze veranderingen 
een aanzienlijke verkorting van de uitkeringsduur. De werkloosheidsregeling kreeg 
hierdoor een minder universeel karakter. Het recht op een uitkering was niet langer 
vanzelfsprekend, maar moest worden verdiend. Naarmate iemand langer had gewerkt, 
had zij of hij ook recht op een langere uitkering (Teulings et al. 1997). De maximale 
duur van de werkloosheidsuitkering is per 1 oktober 2006 verkort van vijf naar drie 
jaar en twee maanden.

Bij deze relatie tussen het arbeidsverleden en de bepaling van de duur van de werk-
loosheid moet wel de kanttekening worden geplaatst dat bij de berekening van de duur 
van arbeidsverleden nog steeds wordt uitgegaan van het werkelijke en fictieve arbeids-
verleden. Dit hangt samen met de praktische problemen rondom de berekening: pas 
sinds de stelselherziening van 1987 wordt namelijk bijgehouden wie waar werkt en  

4 Wet van 30 maart 2006, wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in ver-
band met aanscherping van de wekeneis, Stb. 2006, nr. 167. Inwerkingtreding 1 april 2006. Zie ook: 
Tweede Kamer 2005-2006, 29 738. Wet van 28 juni 2006, tot wijziging van de Werkloosheidswet 
en enige andere wetten in verband met de wijziging van het ww-stelsel (Wet wijziging ww-stelsel), 
Stb. 2006, nr. 303. Inwerkingtreding 1 oktober 2006. Zie ook: Tweede Kamer 2005-2006, 30 370.
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wanneer. Bij de berekening van de duur van arbeidsverleden wordt daarom zowel uit-
gegaan van het werkelijke als van het fictieve arbeidsverleden. Het werkelijke arbeids-
verleden werd aanvankelijk alleen vastgesteld over de laatste vijf jaar. Voor de vast-
stelling van het fictieve arbeidsverleden telde men het aantal kalenderjaren dat vóór 
deze periode van vijf jaar ligt, teruggaand tot en met het kalenderjaar waarin iemand 
achttien jaar werd. Gedurende deze periode was het niet relevant wat de betrokkene 
had gedaan; ook jaren van niet-werken, studie et cetera telden mee. Het bepalende 
criterium bij het fictieve arbeidsverleden was dus leeftijd. Het totale arbeidsverleden 
bestond uit de optelling van het werkelijke en het fictieve arbeidsverleden (Pennings 
2003). Met de Wet van 4 november 2004 (Stb. 2004, nr. 594)5 zal het fictieve arbeids-
verleden (gebaseerd op het criterium leeftijd) bij de berekening van de duur van de 
werkloosheidsuitkering geleidelijk aan worden vervangen door het feitelijke arbeids-
verleden. Het startpunt voor de berekening van het feitelijke arbeidsverleden is daarbij 
gesteld op 1998, van de jaren vóór 1998 blijft de leeftijd tellen. Bij werkloosheid in het 
jaar 2004 zal dus het feitelijke arbeidsverleden worden berekend over zes jaar (1998 tot 
en met 2003), in 2005 over zeven jaar et cetera.

De hoogte van de werkloosheidsuitkering is afhankelijk van het laatstverdiende 
loon. In de Werkloosheidswet van 1949 waren de uitkeringspercentages nog gediffe-
rentieerd. Voor gehuwde mannen, gehuwde vrouwelijke kostwinners en ongehuwde 
mannelijke of vrouwelijke kostwinners gold een uitkeringspercentage van 80%. Voor 
ongehuwde niet-kostwinners van 18 jaar en ouder die niet bij hun ouders inwoonden, 
werd de uitkering vastgesteld op 70% van het laatstverdiende loon, terwijl de resterende 
categorie (waaronder de inwonenden) 60% ontving. De uniformering van de uitke-
ringspercentages werd doorgevoerd in 1965, waarbij voor 1985 de uitkering 80% van het 
laatstverdiende loon bedroeg. In 1985 werd de uitkering verlaagd tot 70% van het laatst-
verdiende loon. Met de wijzigingen die van kracht gingen in 1995 werd de kortdurende 
werkloosheidsuitkering van een half jaar gekoppeld aan het minimumloon. Per 1 okto-
ber 2006 is de hoogte van de kortdurende uitkering (die in plaats van zes nog maar drie 
maanden zal gaan duren) wederom gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Gevolgen	zorgstrategieën	voor	werkloosheidsuitkering
Uit het bovenstaande kan in het algemeen worden afgeleid dat het arbeidsverleden een 
rol speelt bij de toekenning en de bepaling van de duur van de uitkering. Het opbouw-  
element of equivalentieprincipe is aanwezig. Dit betekent per definitie dat hierdoor de 
socialezekerheidsaanspraken van werknemers die de arbeidsloopbaan onderbreken in 
verband met zorgverantwoordelijkheden nadelig kunnen worden beïnvloed. Het op-

5 Wet van 4 november 2004, houdende wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet struc-
tuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeids-
verleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait, Stb. 2004, nr. 
594. Zie ook: Tweede Kamer 2003-2004, 29 249.
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gebouwde arbeidsverleden kan immers door de periode van zorg onvoldoende zijn, 
waardoor de aanspraak op de uitkering verloren gaat. 

Van belang is bovendien dat het arbeidsverledencriterium vanaf de eerste stelsel-
herziening in 1987 een steeds belangrijkere rol is gaan spelen in de Werkloosheidswet. 
Clasen en Van Oorschot (2002) typeren deze verandering wel als een versterking van 
het Bismarckiaanse wederkerigheidsprincipe. Door de aanscherping van de referte-
eisen (weken- en jareneis) en de invoering van de jareneis als toelatingscriterium is een 
nauwere relatie tot stand gebracht tussen wat men aan premies betaalt en wat men aan 
gelden (uitkering) ontvangt. Door deze verandering richt de bescherming zich meer 
en meer op de oudere werknemer met een vast en ononderbroken arbeidspatroon en 
minder op de jongere werknemer met korte en tijdelijke dienstverbanden en de werk-
nemer die de loopbaan tijdelijk onderbreekt (Clasen & Van Oorschot 2002). Bovendien 
zal door de recente wijziging van de Werkloosheidswet, waarbij het fictieve arbeidsver-
leden geleidelijk aan wordt vervangen door het feitelijke arbeidsverleden, het wederke-
righeids- of equivalentieprincipe verder worden versterkt. De aanspraken op de sociale 
zekerheid zullen hierdoor in toenemende mate worden beperkt tot werknemers met 
een langdurig en ononderbroken arbeidsverleden. Deze koers lijkt aan het einde van 
het jaar 2006 te zijn bijgesteld, mensen met een kort arbeidsverleden ontvangen name-
lijk weer een loongerelateerde uitkering. Niettemin wordt voor hen die alleen voldoen 
aan de wekeneis de uitkeringsduur gehalveerd. Bovendien gaat de jareneis (de arbeids-
verledeneis) door de wetswijziging al een rol spelen na drie maanden (ser 2005).

De vraag rijst dan ook of en, zo ja, hoe in de Werkloosheidswet de gevolgen van dit 
arbeidsverledencriterium voor werknemers met zorgverantwoordelijkheden worden 
gerepareerd. Onderscheid wordt gemaakt tussen de twee zorgstrategieën: de deeltijd- 
en de onderbrekingsstrategie.

Reparatie	gevolgen	zorgstrategie:	verdiscontering	deeltijdstrategie	in	het	stelsel
Vóór 1987 moest iemand om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering 
130 dagen6 in het jaar voorafgaande aan het moment van intrede van de werkloosheid 
hebben gewerkt. Deze referte-eis was gestoeld op de gedachte dat men gedurende een 
periode van een half jaar wekelijks vijf dagen had gewerkt (26 weken x 5 dagen = 130 
dagen). Deze voorwaarde beperkte het recht op een uitkering met name voor werk-
nemers met een minder regelmatig arbeidspatroon. Dit hing met name samen met 
de ondergrens die werd gehanteerd; bij een werkweek van minder dan vijf dagen per 
week gold, zowel in het geval van een regelmatig als een onregelmatig arbeidspatroon, 
een minimum van 65 dagen. De ondergrens leidde er echter toe dat iemand die één 
dag per week werkte nooit aan deze ondergrens kon voldoen (52 maal 1 is immers 

6 Deze referte-eis gold vanaf 1981. Daarvoor gold een referte-eis van 78 dagen (of zes weken 
aaneengesloten).
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maar 52 dagen), terwijl degene die op twee dagen in de week werkte, langer dan een 
half jaar diende te hebben gewerkt, namelijk 32 ½ week. Daarnaast had de ondergrens 
tot gevolg dat deeltijdwerkers onderling ongelijk werden behandeld. Omdat de dagen 
werden geteld en niet de uren, kon degene die bijvoorbeeld acht uur op een dag werkte 
nooit aan de eis van de 65 dagen voldoen, terwijl diegene die verspreid over twee of 
drie dagen acht uur werkte, wel aan de referte-eis voldeed (Tweede Kamer 1985-1986, 
19 261, nr. 3).

In 1987 werd de systematiek van de referte-eisen aangepast. Enerzijds werd daar-
mee beoogd de Werkloosheidswet beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt, zoals de opkomst van flexibelere arbeidspatronen (deeltijdarbeid, 
uitzendarbeid, afroepcontracten et cetera). Het doel was een gelijke behandeling van 
deeltijdwerkers onderling en van deeltijdwerkers met voltijdwerkers tot stand te bren-
gen. Anderzijds diende de verzekeringslogica strikter te worden doorgevoerd en het 
equivalentiebeginsel te worden aangescherpt, waarbij een zekere evenredigheid tussen 
premieplicht, risico’s en prestaties zou ontstaan. Om beide doelstellingen, die in prin-
cipe op gespannen voet met elkaar staan, te bereiken, werd zowel een weken- als een 
jareneis ingevoerd.

De wekeneis bepaalt dat de werkloze werknemer in het voorafgaande jaar gedu-
rende 26 weken betaalde arbeid moet hebben verricht, waarbij een week als werkweek 
wordt geteld als ten minste op één dag arbeid is verricht. Met name werklozen die in 
kleinere en mindere gangbare dienstverbanden werkzaam zijn, komen door deze wijzi-
ging eerder in aanmerking voor een uitkering (Tweede Kamer 1985-1986, 19 261, nr. 3). 
Om tegelijkertijd de verzekeringslogica en het opbouwelement van de verzekering aan 
te scherpen, wordt de 3 uit 5-jareneis ingevoerd (in 1995 is dat de 4 uit 5-jareneis). Deze 
eis bepaalt dat een werknemer voor een uitkering langer dan een half jaar in de vijf 
jaar voorafgaand aan de werkloosheid in ten minste drie jaar loon moet hebben ont-
vangen. In principe wordt bij een arbeidsverleden van meer dan drie jaar de duur van 
de uitkering verlengd. De duur van de werkloosheidsuitkering wordt dus afhankelijk 
gemaakt van het arbeidsverleden van de werkloze werknemer. Bij de berekening van de 
jareneis wordt echter niet met voltijdsequivalenten gerekend. Een werkzaam jaar wordt 
omschreven als een jaar waarover ten minste 52 dagen per jaar loon is ontvangen.7 In 
dit tijdvak telt elke dag mee waarover de werknemer loon heeft ontvangen, ongeacht 
het aantal op die dag of in de betreffende week gewerkte uren. Er worden dus geen 
minimumeisen gesteld aan het aantal gewerkte uren en de hoogte van het inkomen. 
Deze invulling sluit deeltijders nadrukkelijk in; het is vooral de aanwezigheid op de 
arbeidsmarkt die telt en niet de intensiteit van de aanwezigheid (Plantenga et al. 2003). 
Zowel in de berekeningssystematiek van de wekeneis, die de toegang tot de uitkering 

7 Bij wet van 26 juni 1991 werd deze bepaling ingevoerd. Voor die tijd gold de eis dat men in 
een dienstbetrekking van ten minste acht uur per week diende te hebben gewerkt (Teulings et 
al. 1997).
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bepaalt, als de jareneis, die in eerste instantie (tot 1995) alleen de duur van de uitkering 
bepaalt, wordt dus rekening gehouden met de deeltijdfactor.

Reparatie	gevolgen	zorgstrategie:	verdiscontering	onderbrekingsstrategie	in	het	stelsel
Ook wordt in de Werkloosheidswet rekening gehouden met werknemers die de loop-
baan onderbreken wegens zorgtaken. Met de herziening van de Werkloosheidwet in 
1987 wordt het verzorgingsforfait ingevoerd. Door middel van dit forfait worden de 
periodes waarin men zorgt voor kinderen meegeteld bij de berekening van de jareneis 
(arbeidsverledeneis).

Doel van het forfait was de werkloze werknemers te beschermen die de loopbaan 
tijdelijk, wegens zorgactiviteiten, had onderbroken (Asscher-Vonk 2001b; Koopmans 
et al. 2005a). Deze overweging werd ook in de Kamerstukken gememoreerd. Daarbij 
werd nadrukkelijk vermeld dat het ontbreken van een dergelijk forfait in de Werkloos-
heidswet zou leiden tot indirecte discriminatie van vrouwen. Omdat met name vrou-
wen hun arbeidsloopbaan onderbraken zouden zij vaker dan mannen niet kunnen 
voldoen aan de jareneis. De maatregel werd dan ook speciaal in het leven geroepen 
om voor herintreedsters, die na een relatief korte periode van betaalde arbeid werk-
loos raakten, de socialezekerheidsrechten veilig te stellen (Tweede Kamer 1985-1986, 
19 261, nr. 3).

De wijze waarop het verzorgingsforfait functioneerde, was relatief simpel. Indien 
een persoon niet aan de jareneis kon voldoen, omdat hij of zij over onvoldoende loon-
dagen beschikte, maar in de desbetreffende periode wel een kind had verzorgd, dan 
telden die jaren mee bij de berekening van de jareneis. Was het kind bij aanvang van 
het kalenderjaar jonger dan zes jaar dan werd het desbetreffende jaar gelijkgesteld met 
een jaar waarin over 52 dagen of meer loon werd ontvangen. Was het kind tussen de zes 
en twaalf jaar, dan telde het betreffende kalenderjaar voor de helft mee. In het laatste 
geval diende de werknemer dus twee jaren te zorgen om één jaar arbeidsverleden op te 
bouwen (zie voor de details van de regelgeving: Driouichi 2004).

Aanvankelijk had het verzorgingsforfait alleen betrekking op de duur van de loon-
gerelateerde uitkering, na 1995 krijgt het forfait ook betrekking op de toegang. Deze 
verruiming in betekenis hing samen met de wijzingen die per 1 maart 1995 werden 
doorgevoerd in de Werkloosheidswet. Aanvankelijk bepaalde de jareneis namelijk 
alleen of de loongerelateerde uitkering wel of niet werd verlengd: de eis fungeerde als 
duurvoorwaarde en niet als toelatingsvoorwaarde. Zoals hierboven beschreven ging 
met de wetswijziging van 1994 de jareneis tevens gelden als voorwaarde voor de toe-
lating tot de loongerelateerde werkloosheidsuitkering. Daarnaast werden de referte-
eisen aangescherpt; de 26 uit 52-wekeneis werd vervangen door de 26 uit 39-wekeneis 
en de 3 uit 5-jareneis door de 4 uit 5-jareneis. Vanaf dat moment bepaalde de jareneis 
dus zowel de toelating tot als de duur van de uitkering. Het verzorgingsforfait kreeg 
daardoor ook betrekking op beide elementen.
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In 2004 is met de aanname van de Wet van 4 november 2004 houdende de wijzi-
ging van de werkloosheidswet (Stb. 2004, nr. 594) een verandering doorgevoerd. Het 
verzorgingsforfait is beperkt tot de verzorging van kinderen in de leeftijd tot vijf jaar 
en daarnaast zal nog slechts de helft van de periode waarin gezorgd is voor kinderen 
jonger dan vijf jaar worden geteld als gewerkte dagen.8 Het verzorgingsforfait van kin-
deren in de leeftijd van zes en twaalf jaar is dus volledig afgeschaft.9

Volgens de Memorie van Toelichting gaven met name de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt tot deze wijzigingen aanleiding (Tweede Kamer 2003-2004, 29 249, nr. 3). 
De arbeidsparticipatie van vrouwen met jonge kinderen is in de afgelopen decennia 
fors gestegen en een steeds kleiner aantal vrouwen stopt volledig met werken na de 
geboorte van een kind. Om arbeid en zorg te combineren wordt in toenemende mate 
de deeltijdstrategie gehanteerd, en deeltijdarbeid, zo luidt de redenering van het kabi-
net, staat met de huidige vormgeving van de Werkloosheidswet opbouw van arbeids-
verleden niet in de weg. De betekenis van het verzorgingsforfait is dus door de ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt afgenomen. De reikwijdte ervan kan, aldus deze redene-
ring, worden beperkt tot kinderen jonger dan vijf jaar.10

Tegelijk met de gedeeltelijke afschaffing van het verzorgingsforfait werd door de ser 
voorgesteld het verzorgingsforfait uit te breiden met een mantelzorgforfait, zodat ook 
de perioden waarin de werknemer naasten heeft verzorgd, deels als feitelijk arbeids-
verleden kan worden aangemerkt. Aanvankelijk werd dit voorstel niet opgenomen in 
het wetsvoorstel tot wijziging van de Werkloosheidswet (Tweede Kamer 2005-2006, 30 

8 Deze maatregel zal gefaseerd worden ingevoerd. Over 2005 en 2006 tellen deze jaren voor 
75% als zodanig mee, terwijl voor de periode 1998 tot en met 2004 volledige meetelling geldt. 
9 Het criterium van de feitelijke verzorgingsvoorwaarde is met de nieuwe wetgeving vereen-
voudigd. Niet langer zal bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor het verzor-
gingsforfait, de vraag worden gesteld of de werkloze een kind heeft verzorgd, dat tot zijn of haar 
huishouden behoort. Vanaf 2005 is de voorwaarde bepalend of de betrokkene kinderbijslag heeft 
ontvangen. Door deze koppeling aan het recht op kinderbijslag is tevens de regeling geschrapt 
voor de aanwijzing van een verzorgende persoon indien er in een gezamenlijk huishouden meer-
dere verzorgende personen zijn.
10 Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer zijn de meningen over de 
inperking van het verzorgingsforfait verdeeld. Verschillende amendementen worden ingediend. 
Amendement nr. 7 pleit voor volledige afschaffing van het verzorgingsforfait, amendement nr. 8 
beoogt daarentegen de beperking van het verzorgingsforfait ongedaan te maken. De twee amen-
dementen die door Noorman-den Uyl worden ingediend, nemen daarbij een soort van tussen-
positie in. Enerzijds wordt voorgesteld (amendement nr. 10) het verzorgingsforfait voor uit-  
keringsgerechtigden die kinderen verzorgen in de leeftijd van vijf tot twaalf jaar geleidelijk (in 
vier jaar tijd) af te bouwen. Anderzijds wordt voorgesteld (amendement nr. 9) het verzorgings-
forfait voor uitkeringsgerechtigden met kinderen jonger dan vijf jaar te beperken, in die zin dat 
de verzorgingsjaren nog maar voor de helft worden gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 
52 dagen of meer loon is ontvangen. Alleen amendement nr. 9 wordt aangenomen.
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370). De regering stond weliswaar niet onwelwillend tegenover het voorstel, maar zij 
achtte de invoering ervan wegens uitvoerbaarheid en controleerbaarheid vooralsnog 
niet haalbaar. Met behulp van een een amendement11 is de regeling echter toch door-
gevoerd (Staatscourant, nr. 130, 7-07-2006). Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2007 
voor zowel de Werkloosheidswet als de Wet wia (zie paragraaf 4.3.3). Het verrichten 
van mantelzorgtaken is derhalve gelijkgesteld met tijdvakken waarin betaalde arbeid is 
verricht.12 Mantelzorg is de zorg voor zieken of gehandicapten die niet in het kader van 
een hulpverlenend beroep wordt verleend. Voorwaarde daarbij is dat de persoon die 
mantelzorg verleent, inkomsten ontvangt uit de persoonsgebonden budgetten. Deze 
voorwaarde is ingevoerd, omdat op basis van deze budgetten daadwerkelijk kan wor-
den gecontroleerd of er sprake is geweest van mantelzorg. Analoog aan het verzor-
gingsforfait wordt een kalenderjaar waarin mantelzorgtaken zijn verricht voor de helft 
meegeteld bij de berekening van het arbeidsverleden.

Met de wijziging van de Werkloosheidswet in 2006 hebben zowel het verzorgings-
forfait als het mantelzorgforfait bovendien niet langer betrekking op de toegang tot 
een loongerelateerde uitkering, maar ‘repareren’ beide maatregelen de gevolgen van de 
onderbreking van de loopbaan voor de duur van de uitkering; namelijk of men wel of 
niet in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering die langer duurt dan drie 
maanden. Immers sinds oktober 2006 ontvangt iedereen die voldoet aan de weken-
eis een loongerelateerde uitkering, de jareneis bepaalt of iemand in aanmerking komt 
voor een langere werkloosheidsuitkering; wie voldoet aan deze jareneis krijgt per jaar 
arbeidsverleden één maand uitkering.

Samenvattend kan worden geconstateerd dat de gevolgen van zorgverantwoorde-
lijkheden voor de aanspraken op de socialezekerheidsrechten deels in de Werkloos-
heidswet worden gerepareerd. De regelingen die zijn getroffen hebben tot gevolg dat de 
twee belangrijkste zorgstrategieën – een tijdelijke afwezigheid van de arbeidsmarkt dan 
wel het tijdelijk aanpassen van de arbeidsduur – niet al te grote repercussies hebben 
voor de aanspraken op de Werkloosheidswet. Niettemin heeft er ook een verschuiving 
plaatsgevonden; het tijdelijk onderbreken van de loopbaan voor zorg voor kinderen 
wordt minder gewaardeerd dan het in deeltijd werken. Tegelijkertijd wordt het begrip 
zorg ruimer opgevat; ook het verlenen van mantelzorg geeft nu aanspraak op rechten.

11 Tweede Kamer 2005-2006, 30 370, nr. 21, amendement van het lid Verburg c.s. ter vervanging 
van dat gedrukt onder nr. 18, 6 februari 2006.
12 Sinds 1 juli 2005 worden werklozen vrijgesteld van de plicht om te solliciteren als zij op 31 de-
cember 2003 ten minste 57 ½ jaar of ouder zijn en gemiddeld ten minste twintig uur per week 
gedurende minimaal drie maanden aantoonbaar vrijwilligerswerk en/of mantelzorgtaken ver-
richten. Voor ww-gerechtigden die na 31 december in de ww komen geldt dat zij op dezelfde 
gronden vrijgesteld kunnen worden van de sollicitatieplicht op voorwaarde dat zij ten minste 
een jaar een werkloosheidsuitkering ontvangen. Wijziging regeling vrijstelling verplichting ww 
en vakantieregeling ww, Staatscourant, no. 88, 10-05-2005. 
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4.3.2	 Ziekte

De Ziektewet van de antirevolutionaire minister Talma verscheen in 1913 in het Staats-
blad (Stb. 1913, nr. 204), maar door onenigheid over de vraag wie de verantwoordelijk-
heid zou dragen voor de uitvoering, duurde het nog zeventien jaar alvorens de Ziekte-
wet ook daadwerkelijk in werking trad. Sindsdien is vooral gesleuteld aan de duur van 
de ziektewetuitkering en de financiering van de Ziektewet werd grondig gewijzigd (zie 
voor een uitgebreid historisch overzicht onder andere: Hertogh 1998; Jaspers et al. 2001; 
Klosse 1989; Rigter et al. 1995, en zie voor een beknopte weergave van de veranderingen 
ook bijlage 2 figuur B 2.2).

Bij de toegang tot de Ziektewetuitkering wordt als enige objectieve voorwaarde 
gesteld dat de werknemer door ziekte of gebrek niet in staat is zijn eigen werk te ver-
richten. Daarbij is geen onderscheid gemaakt tussen verschillende gradaties van onge-
schiktheid. Zolang de werknemer niet in staat is in volle omvang en onder normale 
omstandigheden zijn of haar werk te verrichten heeft hij of zij recht op ziekengeld. 
Referte-eisen of voorwaarden met betrekking tot het arbeidsverleden worden niet 
gesteld.

De duur van de Ziektewet wordt ook niet bepaald door het arbeidsverledencrite-
rium, alleen door de duur van de ziekte. Wel is aan de duur een maximum verbonden, 
aanvankelijk bedroeg deze 26 weken, in 1947 werd de maximale duur verlengd tot 
52 weken (Noordam 1998). Met de invoering van de Wet verlenging loondoorbeta-
lingsverplichting bij ziekte (wvlbz) in 2004 (zie hieronder) is de loondoorbetalings-
verplichting van de werkgever bij ziekte gesteld op maximaal twee jaar.

De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan het laatstverdiende loon. De per-
centages zijn in de loop der tijd verlaagd: in 1985 van 80% naar 75% en in 1986 van 
75% naar 70%. In veel cao’s en andere arbeidsovereenkomsten is echter geregeld dat 
de werkgever bij ziekte het loon gedurende het eerste ziektejaar volledig doorbetaalt 
(Teulings et al. 1997).

Naast deze wijzigingen in de bepalingen rondom de toegang, duur en hoogte, vond 
in de jaren negentig een fundamentele wijziging in de financiering van de Ziektewet 
plaats. In 1994 werd de Wet terugdringing ziekteverzuim (Wet tz) (Stb. 1993, no. 750) 
van kracht, waardoor een gedeeltelijke privatisering werd doorgevoerd. Als gevolg 
hiervan bestond tijdens de eerste zes weken van ziekte geen recht meer op een ziekte-
wetuitkering. Gedurende deze periode was de werkgever wel verplicht het loon door 
te betalen (minimaal 70% van het laatstverdiende loon). Kleine werkgevers hoefden 
het loon slechts gedurende twee weken door te betalen. De bedoeling was werkgevers 
direct te confronteren met de kosten van het ziekteverzuim en door middel van deze 
financiële prikkel het ziekteverzuim terug te dringen (Rigter et al. 1995). In 1996 werd 
de Ziektewet volledig geprivatiseerd. De Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij 
ziekte treedt (Wulbz) in werking (Stb. 1996, nr. 134). Werkgevers zijn vanaf dan ver-
plicht gedurende maximaal 52 weken – de gehele periode van de Ziektewet – 70% van 
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het loon van hun zieke werknemers door te betalen. De oude publieke Ziektewet blijft 
alleen als vangnet bestaan voor bepaalde groepen (flexwerkers, oproepkrachten, tijde-
lijke contracten en uitzendkrachten).

De verantwoordelijkheid van de werkgever voor de loondoorbetaling wordt met 
de inwerkingtreding op 1 januari 2004 van de Wet verlenging loondoorbetalingsver-
plichting bij ziekte (wvlbz) (Stb. 2003, no. 555) verlengd tot twee jaar. Daarbij is tevens 
bepaald om niet de wettelijke minimumloongarantie (dat wil zeggen de garantie dat de 
werknemer bij ziekte ten minste het minimumloon behoudt) te laten gelden voor het 
tweede ziektejaar. Deze garantie blijft alleen gelden voor het eerste ziektejaar (Tweede 
Kamer, 2003-2004, 29 231, nr. 3). Bovendien is tussen de sociale partners afgesproken 
om tijdens de twee ziektejaren in totaal niet meer dan 170% van het laatstverdiende 
loon te betalen. Hiermee wordt getracht de bovenwettelijke aanvullingen voor het 
tweede ziektejaar te beperken. Deze ‘financiële’ prikkel moet werknemers stimuleren 
weer aan het werk te gaan (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 231, nr. 3).

Gevolgen	zorgstrategieën	voor	ziektewetuitkering
Indien we het bovenstaande in beschouwing nemen dan valt direct op dat in vergelij-
king met de Werkloosheidswet de uitkering in verband met ziekte een lossere relatie 
met het arbeidsmarktgedrag blijkt te hebben. De toegang is niet afhankelijk van het 
arbeidsverleden en ook de duur van de uitkering is niet gekoppeld aan het arbeidsver-
leden. Wel geldt dat de hoogte van de uitkering gekoppeld is aan het laatstverdiende 
loon. Het opvallende verschil in regulering van Werkloosheidswet en de Ziektewet 
houdt ongetwijfeld verband met het feit dat ziekte meer nog dan werkloosheid als een 
volledig extern risico wordt gezien; het stelsel van sociale zekerheid dient in dit geval de 
inkomensconsequenties op te vangen. Omdat het arbeidsverleden geen rol speelt zijn 
er ook geen nadelige gevolgen voor werknemers die wegens zorgtaken de arbeidsduur 
verminderen of de loopbaan tijdelijk onderbreken. Er zijn zodoende ook geen repara-
tiemaatregelen noodzakelijk.

4.3.3	 Arbeidsongeschiktheid

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (wao) (Stb. 1966, nr. 84) kent een 
lange voorgeschiedenis. De wao trad in werking in 1967 en verving de Ongevallenwet 
(ow) uit 1901 en de Invaliditeitswet (iw) uit 1913. Evenals de ww en de zw heeft ook de 
wao diverse rondes van wijzigingen doorlopen. Verschillende periodes kunnen daarbij 
worden onderscheiden. De eerste fase concentreerde zich rondom de stelselherzie-
ning van 1987. De tweede fase ving aan begin jaren negentig met de invoering van de 
Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume (Wet tav) en de Wet terugdringing 
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet tba). De derde fase besloeg de 
periode na 1995; ingevoerd werden de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij  
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arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet Pemba) (1998) en de Wet op de (re)integratie 
Arbeidsgehandicapten (Wet rea) (1998) (zie voor een uitgebreid historisch overzicht 
onder andere: Aarts et al. 2002; Van Gerwen & Van Leeuwen 2001; Klosse 1989; Noor-
dam 1998; Roebroek & Hertogh 1998). Met de voorstellen van de Adviescommissie 
Donner, het Advies van de ser en de uiteindelijke verschijning van de Wet werk en 
inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wia) in het Staatsblad (Stb. 2005, no 572) heeft 
zich inmiddels een vierde fase aangediend (zie voor een beknopte weergave van de ver-
anderingen ook bijlage 2 figuur B 2.3). Aangezien de Wet wia geldt voor werknemers 
die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden en de wao blijft gelden voor werknemers 
die voor die tijd ziek zijn geworden, zullen beide wetten in het onderstaande (afzon-
derlijk) worden besproken.

De toegang tot de wao-uitkering wordt met name bepaald door de reikwijdte van 
de risicodekking en de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid. Bij de reik-
wijdte van de risicodekking speelt de vraag of alleen de risico’s worden gedekt die 
ontstaan zijn in het bedrijf of in de beroepssfeer of dat de risicodekking zich ook uit-
strekt tot de niet-bedrijfs- en niet-beroepsgebonden risico’s. Van belang in deze is het 
onderscheid tussen het risque professionel en het risque social. Met de invoering van 
de wao zijn beide risico’s geïntegreerd in één regeling. Daarmee doet het er niet meer 
toe in welke sfeer de inkomensschade is ontstaan. De wao dekt het algemene arbeids-
ongeschiktheidsrisico; ziekte of gebreken kunnen een gevolg zijn van factoren in de 
privé- of werksfeer. Het risico van inkomensschade is verzekerd. De toegang tot de ar-  
beidsongeschiktheidsuitkering is, zoals gezegd, niet afhankelijk van een minimale 
verzekeringsperiode. Objectieve voorwaarden, zoals een referteperiode, ontbreken. 
De wet onderscheidt verschillende arbeidsongeschiktheidsklassen en bij een arbeids-  
ongeschiktheid van 15% kan een gedeeltelijke uitkering worden verkregen. Met de 
invoering van de Wet wia hebben met name in deze toegangsvoorwaarden belang-
rijke veranderingen plaatsgevonden. Voor het eerst in de geschiedenis van de arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen speelt het arbeidsverleden een rol bij de toekenning van 
een arbeidsongeschiktheidsuitkering en is de toegangsdrempel verhoogd, pas bij een 
arbeidsongeschiktheid van 35% (in plaats van 15%) kan een uitkering worden verkregen 
(zie hieronder voor verdere details).

Bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid kan ofwel het verlies aan 
arbeidscapaciteit (fysieke schade) ofwel het verlies aan verdiencapaciteit (economische 
schade) een rol spelen. In de wao wordt uitgegaan van het verlies aan verdiencapaciteit; 
de mate van arbeidsongeschiktheid wordt gemeten in de mate van loonderving. In dit 
systeem worden de inkomsten van de werknemer zonder ziekte of gebrek vergeleken 
met de inkomsten die de werknemer kan verwerven nadat hij of zij arbeidsongeschikt 
is geworden. Het verschil tussen deze twee bedragen wordt uitgedrukt in de mate van 
arbeidsongeschiktheid. Indien men uitgaat van de verdiencapaciteit dan gaat het dus 
om het feit dat men niet meer hetzelfde inkomen kan verdienen als gevolg van ziekte 
of gebrek. Cruciaal in dat geval is de vraag welk werk men in die situatie niet meer kan 
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doen. Is dat het oude werk, passend werk of gangbaar werk? In het geval van passende 
arbeid wordt naar het verleden gekeken, bijvoorbeeld naar wat voor opleiding iemand 
heeft gedaan of wat zijn of haar arbeidsverleden is, terwijl bij gangbare arbeid naar 
de toekomst wordt gekeken, wat iemand bijvoorbeeld nog kan gezien zijn krachten 
en bekwaamheden. Werd in de systematiek van de wao van 1967 nog het passende 
arbeidscriterium gehanteerd, na 1993 werd met de invoering van de Wet tba gangbaar 
werk als criterium geïntroduceerd (Aarts et al. 2002).

De duur van de arbeidsongeschiktheiduitkering is lange tijd onbegrensd geweest. 
Bij voortduring van arbeidsongeschiktheid werd de uitkering verstrekt tot het 65e 
levensjaar. Begin jaren negentig werd met de invoering van de Wet tba de duur afhan-
kelijk gemaakt van leeftijd. De systematiek van de wao werd daartoe gewijzigd. De 
arbeidsongeschiktheidsuitkering werd gesplitst in een loondervingsuitkering en een 
vervolguitkering. De duur van de loondervingsuitkering werd afhankelijk van de leef-
tijd en begrensd met een maximale duur van zes jaar. In vergelijking met de situatie 
van voor 1993 betekende dit een ingrijpende verandering; tot die tijd werd de arbeids-
ongeschiktheidsuitkering immers verstrekt tot aan het bereiken van de pensioen-  
gerechtigde leeftijd. Werknemers beneden de 33 jaar komen bovendien niet langer voor 
een loondervingsuitkering in aanmerking. Zij ontvangen direct een vervolguitkering. 
Voor 33-37 jarigen geldt gedurende een half jaar een recht op een uitkering van 70% 
van het laatstverdiende loon, oplopend tot maximaal zes jaar voor personen van 58 jaar 
en ouder. De vervolguitkering, die verstrekt wordt na afloop van de loondervingsuit-
kering, loopt door tot het 65e jaar, tenzij de wao’er bij de keuring wordt goedgekeurd. 
Daarbij is tevens bepaald dat de uitkeringsrechten telkens slechts voor vijf jaar worden 
toegekend. Na afloop van deze periode moet de uitkering opnieuw worden aange-
vraagd (Pennings 2000).

Ook de criteria voor de bepaling van de hoogte van de uitkering zijn veranderd. Was 
voor 1993 de hoogte van de uitkering voor de gehele duur van de uitkering gekoppeld 
(via de arbeidsongeschiktheidsklassen) aan het laatstverdiende loon,13 nadien geldt dit 
slechts voor een deel van de uitkeringsduur. Door de uitkeringssystematiek te veran-
deren en de arbeidsongeschiktheidsuitkering op te splitsen in een loondervingsuit-  
kering en vervolguitkering, werd voor een gedeelte het loongerelateerde karakter van 
de uitkering verlaten. De hoogte van de loondervingsuitkering is afhankelijk gebleven 
van een percentage van het dagloon. De vervolguitkering is daarentegen gebaseerd op 
het minimumloon en een leeftijdsgerelateerde aanvulling. De factor leeftijd gaat dus, 
evenals bij de bepaling van de duur van de uitkering, ook bij de hoogte van de uitkering 
een cruciale rol spelen (Aarts et al. 2002).

13 Strikt genomen is de loondervingsuitkering gebaseerd op het dagloon, dat wil zeggen het 
loon dat de werknemer in zijn beroep gemiddeld per dag had kunnen verdienen in het jaar voor-
afgaande aan zijn arbeidsongeschiktheid.
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De wao is per 1 januari 2006 vervangen door de Wet wia. Met de invoering van 
de Wet wia wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers met een duurzame en 
onomkeerbare en ernstige handicap (80-100% arbeidsongeschiktheid), werknemers 
met substantiële beperkingen (35-80% arbeidsongeschiktheid) en werknemers met 
lichte arbeidsbeperkingen (minder dan 35% arbeidsongeschikt). De eerste groep ont-
vangt een iva-uitkering (iva: Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). De 
tweede groep ontvangt een wga-uitkering (wga: Werkhervattingsregeling gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten). Voor de derde groep worden geen regelingen getroffen. In principe 
geldt dat de werkgever de werknemer met lichte arbeidsbeperkingen in dienst dient te 
houden. Een aanvullende uitkering vanuit de Werkloosheidswet of Wet werk en bij-
stand is in dit geval mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor de iva-uitkering moet men dus volledig en duur-
zaam arbeidsongeschikt zijn. Volledig arbeidsongeschikt wil zeggen dat door ziekte 
of handicap de persoon maximaal 20% van het oude loon kan verdienen, of anders 
geformuleerd het loonverlies dient minimaal 80% te bedragen. Met duurzaam wordt 
bedoeld dat deze situatie blijvend is of dat er hooguit een kleine kans op verbetering 
is. De toegang tot de uitkering blijft dus bepaald door de bepaling van de mate van 
arbeidsongeschiktheid (80% tot 100%); referte-eisen ontbreken. Ook het ‘risque social’ 
blijft verzekerd. De hoogte van de iva-uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende 
loon (met een maximale loongrens) en de duur van de uitkering is in beginsel tot aan 
de 65-jarige leeftijd.

De toegang tot de wga, de regeling die bedoeld is voor de werknemers met substan-
tiële arbeidsbeperkingen (en ook voor werknemers die volledig maar niet duurzaam 
arbeidsongeschikt zijn), wordt allereerst bepaald door de mate van arbeidsongeschikt-
heid. Om in aanmerking te komen voor de uitkering moet men ten minste 35% arbeids-
ongeschikt zijn (de verdiencapaciteit mag niet meer dan 65% bedragen). Daarnaast geldt 
als toegangsvoorwaarde een referte-eis, namelijk de wekeneis van de Werkloosheidswet. 
De persoon moet dus voor de periode dat hij of zij ziek werd, minimaal 26 weken heb-
ben gewerkt in de daaraan voorafgaande 36 weken.14 De hoogte van de wga-uitke-
ring is gebaseerd op het laatstverdiende loon, namelijk 70% van het verschil tussen het 
maandloon (dat is het loon voordat men ziek werd, het ‘oude’ loon) en het nieuwe loon 
(inkomsten). Als iemand werkt dan bedraagt de uitkering dus 70% van het verschil tus-
sen het oude loon en het nieuwe (lagere) loon. Werkt iemand daarentegen niet dan is 
de uitkering 70% van het laatstverdiende loon. Bij de berekening geldt een maximum-
dagloon. De duur van deze loongerelateerde uitkering is net als bij de Werkloosheids-
wet afhankelijk van het arbeidsverleden c.q. de leeftijd. De maximale duur bedraagt 38 
maanden, evenals de duur van de werkloosheidsuitkering (Noordam 2006).

14 De verzekerde die niet voldoet aan de wekeneis, heeft recht op een loonaanvullingsuitkering 
of een vervolguitkering.
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Na afloop van de uitkering (of indien men geen recht heeft op een loongerelateerde 
uitkering) komt men in aanmerking voor een loonaanvulling of een vervolguitkering. 
De loonaanvulling geldt als men naast de uitkering voldoende inkomsten uit werk ont-
vangt, dat wil zeggen dat men meer dan de helft van de resterende verdiencapaciteit 
verdient. De vervolguitkering geldt als men naast de uitkering onvoldoende of geen 
inkomsten uit het werk ontvangt, dat wil zeggen dat men minder dan de helft van de 
resterende verdiencapaciteit verdient. De hoogte van de loonaanvulling is afhankelijk 
van de inkomsten en verschilt dus per situatie. In de situatie waarin de gedeeltelijk 
arbeidsgeschikte 50% tot 100% van de resterende verdiencapaciteit verdient bedraagt 
de loonaanvulling 70% van het verschil tussen het maandloon (het ‘oude’ loon) en de 
resterende verdiencapaciteit. De duur van de loonaanvulling wordt bepaald door de 
inkomenseis; de loonaanvulling duurt zolang iemand minimaal 50% van de verdien-
capaciteit verdient. De loonaanvulling kan in principe doorlopen tot 65-jarige leeftijd. 
De hoogte van de vervolguitkering is afhankelijk van een percentage van het mini-
mumloon. Dit percentage wordt bepaald door de mate van arbeidsongeschiktheid. De 
duur is ook hier afhankelijk van de inkomenseis, zolang minder wordt verdiend dan 
50% van de resterende verdiencapaciteit, ontvangt men een vervolguitkering. Ook deze 
uitkering kan in principe doorlopen tot het 65e levensjaar.

Gevolgen	zorgstrategieën	voor	arbeidsongeschiktheidsuitkering
De veranderingen die er hebben plaatsgevonden in de wao en de uiteindelijke in-
voering van de Wet wia kunnen worden gekarakteriseerd als een ‘verschuiving van 
arbeidsongeschiktheid naar arbeidsgeschiktheid’. De nadruk is komen te liggen op de 
arbeidsmogelijkheden van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in plaats van de arbeids-
onmogelijkheden van een arbeidsongeschikte. Alleen als men volledig en duurzaam 
ongeschikt is krijgt men anno 2006 nog een volledige arbeidsongeschiktheidsuit-  
kering. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn, komen daarvoor niet langer 
in aanmerking. Zij dienen te blijven werken naar vermogen (in het eigen bedrijf of 
bij een andere werkgever). De oriëntatie op betaalde arbeid staat dus in de Wet wia 
centraal. Deze oriëntatie vertaalt zich ook in de vormgeving van de regeling; het ar-
beidsverledencriterium speelt nu ook een rol in de wga, zowel bij de bepaling van de 
toegang als de duur van de uitkering. Een aantal uit de Werkloosheidswet bekende 
elementen is in de wga opgenomen. Het gaat daarbij om de wekeneis, de opbouw van 
arbeidsverleden en de koppeling van het arbeidsverleden aan de duur van de loongere-
lateerde uitkering. Daarnaast komt de verplichting voor de werknemer in de Wet wia 
om verwijtbaar verlies van passende arbeid te voorkomen grotendeels overeen met 
de verplichting voor de werknemer in de Werkloosheidswet om te voorkomen dat hij 
verwijtbaar werkloos wordt. Tevens is voor de verplichtingen gericht op arbeidsinpas-
sing (onder andere sollicitatieactiviteiten) in de Wet wia zoveel mogelijk aangesloten 
bij soortgelijke bepalingen in de Werkloosheidswet.
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Hoewel het arbeidsverleden als criterium nog slechts een bescheiden rol speelt in 
de wga, betreft de introductie ervan wel een fundamentele verandering. In de wao 
had het wel of niet onderbreken van de loopbaan voor zorgtaken geen effect op de 
aanspraken van de uitkering en werd de duur hierdoor niet negatief beïnvloed. Met 
de invoering van de Wet wia kan het uitoefenen van zorgtaken wel degelijk een effect 
hebben; men kan hierdoor als gedeeltelijk arbeidsgeschikte niet in aanmerking komen 
voor een loongerelateerde uitkering of een uitkering ontvangen die korter duurt.

Het bovenstaande heeft betrekking op de gevolgen van de objectieve toegangsvoor-
waarden en de duurbepaling voor werknemers die de loopbaan tijdelijk hebben onder-
broken voor zorgtaken. Een andere belangrijke vraag is in hoeverre de belasting van 
zorg bij de beoordeling van iemands arbeidsgeschiktheid of -ongeschiktheid wordt 
meegewogen (de subjectieve toegangsvoorwaarden). Volgens Westerveld speelt deze 
beoordeling op een aantal momenten, namelijk bij de vaststelling of de betrokkene 
in staat is het werk te hervatten en bij het aanbod van passend ander werk. In beide 
gevallen rijst de vraag of rekening wordt gehouden met het gegeven dat hij of zij naast 
arbeids- ook zorgverplichtingen heeft (Westerveld 2001). Ook volgens de Visitatie-
commissie Emancipatie (vce) wordt bij het bepalen van de arbeidsongeschiktheid, 
onder andere op het punt van de arbeidsduur, onvoldoende rekening gehouden met 
de belasting die voortvloeit uit de verantwoordelijkheid voor zorgtaken; of, zoals de 
vce het zelf stelt, bij het bepalen van de arbeidsongeschiktheid staat een mannelijk 
arbeidsperspectief centraal. In de visie van de commissie ziet de Wet wia alleen toe 
op de formele gelijkheid. Als vrouwen en mannen in gelijke omstandigheden verke-
ren, worden ze gelijk behandeld. Het probleem is echter dat vooral vrouwen vanwege 
zorgtaken vaak juist niet in gelijke omstandigheden verkeren. De behandeling is daar 
onvoldoende op afgestemd, waardoor vrouwen vaker dan rechtvaardig zou zijn geen 
of aanzienlijk lagere uitkering zouden ontvangen dan mannen (Visitatiecommissie 
Emancipatie 2007). Vooral deze subjectieve voorwaarden rondom de vaststelling van 
de arbeidsongeschiktheid verdienen nader onderzoek.

Reparatiemaatregelen	arbeidsongeschiktheidsmaatregelen
Omdat in de Wet wia (in het bijzonder de wga) het arbeidsverleden een rol is gaan 
spelen, gelden ook voor deze wet het verzorgingsforfait en het mantelzorgforfait (zie 
paragraaf 4.3.1). Dit forfait repareert (deels) de nadelige gevolgen van het onderbre-
ken van de loopbaan wegens het verrichten van zorgtaken en heeft in de wga betrek-
king op de duurbepaling. Aangezien de duur van de loongerelateerde uitkering van 
de wga-uitkering, net als de duur van het recht op een ww-uitkering, afhankelijk is 
van het arbeidsverleden van de verzekerde wordt door middel van het forfait de jaren 
waarin de zorgtaken zijn verricht voor de helft meegeteld voor de arbeidsverleden-  
opbouw.

nwo-koopmans-def-prom.indd   120 29-10-2007   15:10:06



 Vormgeving van de beheersing van het zorgrisico — 121

4.3.4	 Ouderdom

Met de invoering van de Algemene Ouderdomswet (aow) (Stb. 1956, no. 281) in 1957 
kwam de eerste volksverzekering tot stand. Het uitgangspunt is tweeledig. Enerzijds 
dient het ouderdomspensioen een toereikend bestaansminimum te garanderen, ander-
zijds dient het als bodemvoorziening te fungeren voor bestaande aanvullende voorzie-
ningen. Het is een verzekering tegen de inkomensderving die ingaat bij het bereiken 
van de 65-jarige leeftijd.

De kring van verzekerden wordt primair gedefinieerd door het ingezetenschap. In 
principe heeft iedereen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt recht op het ouderdoms-
pensioen. De regeling biedt dus universele dekking. Eén groep werd echter tot 1985 uit-
gesloten van het recht op het pensioen. De gehuwde vrouw kon geen aanspraak maken 
op het ouderdomspensioen. De aow ging uit van het beginsel van de ‘gehuwden’- uitke-
ring. De man die gehuwd was kreeg een uitkering ten behoeve van zichzelf en zijn echt-
genote. De gehuwde vrouw kon niet zelf aanspraak maken op de uitkering. Vrouwen 
die ongehuwd samenwoonden of duurzaam gescheiden van haar echtgenoot leefden, 
hadden daarentegen wel recht op pensioen. Zij ontvingen een ongehuwdenpensioen. 
Bij de invoering van de aow werd dus uitgegaan van een pensioen voor gehuwden en 
een pensioen voor ongehuwden. Pas in 1985, met de verzelfstandiging van de aow, 
krijgt de gehuwde vrouw een zelfstandig recht op een aow-uitkering (Asscher-Vonk 
& Fase 1986).

De toegang tot de aow kent geen objectieve voorwaarden zoals eisen met betrek-
king tot het aantal gewerkte jaren of aantal jaren betaalde premies. Het recht is niet 
afhankelijk van het arbeidsverleden, maar wordt bepaald door het aantal jaren dat men 
in Nederland verblijft. Alle ingezetenen tussen de 15 en 65 jaar zijn verzekerd. Per ver-
zekerd jaar wordt 2% pensioen opgebouwd. Per niet verzekerd jaar wordt het pensioen 
met 2% gekort. Als men dus tussen het 15e en 65e levensjaar altijd in Nederland heeft 
gewoond, is men doorgaans altijd verzekerd geweest en heeft men dus recht op een 
volledig pensioen (Noordam 2006).15

De duur van het pensioen is niet aan een maximum gebonden, het pensioen vangt 
aan met de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar en wordt uitgekeerd tot aan het 
overlijden van de pensioengerechtigde.

De aow-uitkering wordt gekenmerkt door vaste bedragen. Sinds 1974 is de hoogte 
van het pensioen gekoppeld aan de hoogte van het nettominimumloon. De uitkerings-
grondslag is veranderd. Deze verandering hing samen met de verzelfstandiging van 
het ouderdomspensioen in 1985. Tot die tijd werd, zoals gezegd, onderscheid gemaakt 
tussen het gehuwden- en ongehuwdenpensioen, waarbij het gehuwdenpensioen alleen 

15 Er is een groeiende groep mensen die geen volledige aow-aanspraken heeft opgebouwd. In 
2006 had 8,1% van het totaal aantal aow’ers een gekorte aow-uitkering. Zie: Nederland (2007).
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aan de kostwinner werd toegekend. Nadien wordt het ouderdomspensioen aan ieder 
van de huwelijkspartners zelfstandig toegekend. De pensioenen worden gedifferenti-
eerd naar de leefsituatie. Voor alleenstaanden is de uitkering 70% van het minimum-
loon, voor gehuwden en daarmee gelijkgestelden 50% van het minimumloon.16 Met 
deze differentiatie wordt rekening gehouden met de veronderstelde verschillen in 
draagkracht.

Tegelijkertijd met de verzelfstandiging van de aow en de wijziging van de uitke-
ringsgrondslag wordt het recht op een toeslag ingevoerd. Een gehuwd of ongehuwd 
samenlevende pensioengerechtigde met een partner jonger dan 65 jaar heeft, afhanke-
lijk van de inkomenspositie van de jongere partner, recht op een toeslag van maximaal 
50% van het nettominimumloon. De hoogte van de toeslag hangt af van de hoogte van 
het inkomen van de partner (Noordam 2006). Deze toeslag betreft een tijdelijke rege-
ling; alleen gehuwd of ongehuwd samenlevende pensioengerechtigden die voor 1 janu-
ari 2015 recht hebben op een ouderdomspensioen komen hiervoor in aanmerking. De 
wetgever ging bij de instelling van deze tijdelijke regeling ervan uit dat nog veel gezin-
nen een taak- en rolverdeling kennen waarbij de man als kostwinner optreedt en de 
vrouw zorg draagt voor het huishouden en de kinderen. Aangenomen dat in de meeste 
gevallen de man ouder is dan de vrouw zou deze nieuwe uitkeringsstructuur voor deze 
groep een forse financiële achteruitgang kunnen betekenen. Met de invoering van de 
toeslag wordt voorkomen dat een alleenverdiener die de leeftijd van 65 jaar bereikt en 
gehuwd of ongehuwd samenwoont met een jongere partner zonder eigen inkomsten, 
zou terugvallen op een aow-uitkering van 50%. Deze regeling van de toeslag past nog 
in de kostwinnersideologie; bescherming wordt geboden aan het inkomen van de kost-
winner (Asscher-Vonk 2001b).

Gevolgen	zorgstrategieën	voor	ouderdomspensioen
Het unieke aan de aow is dat deze oudedagsvoorziening een basispensioen betreft, 
waar alle inwoners ongeacht hun arbeidsverleden recht op hebben. De uitkering is 
evenmin loongerelateerd en de duur van de uitkering is niet begrensd. Nadelige effec-
ten van een tijdelijke onderbreking van de loopbaan of het tijdelijk verminderen van 
de arbeidsduur als gevolg van het verrichten van zorgtaken doen zich hierdoor niet 
voor. Ook wie altijd fulltime heeft gezorgd, komt volledig en onverkort in aanmerking 
voor de aow. De aow kent zodoende ook geen zorgcomponenten, die deze nadelige 
effecten repareren. Dit in tegenstelling tot een aantal omringende landen, zoals België, 
Duitsland en Groot-Brittannië. Deze landen kennen geen universeel basispensioen, 
met als gevolg dat zij ingewikkelde constructies hebben moeten creëren om de nadelige 
effecten van zorgarbeid op de pensioenaanspraken te compenseren. Een voorbeeld is 

16 Bij de herziening van het sociale zekerheidsstelsel in 1987 is in de aow de gelijke behandeling 
van gehuwden en ongehuwd samenwonenden ingevoerd. Ook is er toen een apart normbedrag 
voor een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 18 jaar ingevoerd.
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het ‘crediteren’ van pensioenpremies gedurende verzorgingsperioden of de verdiscon-
tering van de verzorgingsjaren in de pensioenberekening. Deze maatregelen ontbreken 
in Nederland, simpelweg omdat de aow een universeel basispensioen biedt aan iedere 
inwoner van Nederland, ongeacht of hij of zij betaalde arbeid heeft verricht of zorg-  
taken heeft uitgeoefend (Koopmans et al. 2003).

4.4	 Zorg	als	sociaal	risico

Tot nu toe is alleen geanalyseerd op welke wijze men de bestaande socialezekerheids-  
regelingen heeft aangepast met het oog op werknemers die verschillende zorgstrate-
gieën hanteren (spoor 1). Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen jaren in het socialezeker-
heidsstelsel ook maatregelen ingevoerd, waarbij zorgverantwoordelijkheden leiden tot 
directe aanspraken op sociale zekerheid (spoor 2). Onderscheid kan worden gemaakt 
tussen de verlofregelingen, die recht geven op tijd om te zorgen en in sommige geval-
len ook een recht op financiering van deze tijd, en de individuele spaarsystemen voor 
de financiering van het onbetaalde verlof. 

4.4.1	 Verlofregelingen

De meeste verlofregelingen zijn van recente datum en hebben nauwelijks een precedent 
in het verleden. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof werd het vroegst geregeld. De 
eerste betaalde regeling dateert van 1930 en kwam tot stand met de invoering van de 
Ziektewet. Dit betekende overigens niet dat een zwangere werkneemster tot 1930 in 
geen enkel geval aanspraak kon maken op een financiële tegemoetkoming. Tot die tijd 
bestond er alleen geen verzekeringsplicht; ziekenfondsen konden daarentegen wel uit-
keringen verstrekken. In de praktijk kwam dit echter niet vaak voor (Plantenga 1993).

Na 1930 werd het rustig aan het front van de verlofregelingen. De arbeidsparticipa-
tie van vrouwen werd in die tijd eerder ontmoedigd dan aangemoedigd. Faciliteiten om 
betaalde arbeid en zorg te kunnen combineren hadden dan ook absoluut geen priori-
teit. Pas in de jaren negentig zijn verschillende verlofregelingen in het leven geroepen 
die beogen faciliteiten te bieden – in de vorm van tijd of geld – voor zorg. Zo verschijnt 
in 1991 de Wet op het ouderschapsverlof (art. 7:644 bw) en in 1997 wordt in het geval 
men verhinderd is te werken als gevolg van calamiteiten of als gevolg van de bevalling 
van de partner het recht op loondoorbetaling vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (art. 
7:629 bw) (Koopmans & Stavenuiter 1999b). In december 2001 treedt de Wet arbeid en 
zorg (wazo) (Stb. 2001, nr. 567) in werking. Deze wet beoogt de bestaande regelingen 
inzake verlof beter op elkaar af te stemmen en te bundelen. Daarnaast wordt er een 
aantal nieuwe verlofvormen ingevoerd, waaronder een recht op betaald kortdurend 
zorgverlof en een recht op vier weken betaald adoptieverlof voor beide ouders die een 
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kind adopteren. Sinds 1 juni 2005 hebben werknemers ook recht op onbetaald lang-  
durend zorgverlof (Stb. 2005, nr. 274).

Alvorens de verschillende regelingen17 afzonderlijk te bespreken dienen een aantal 
algemene opmerkingen te worden gemaakt. De eerste opmerking betreft de vormge-
ving van het wettelijk recht. De wazo is een mengvorm van dwingend en driekwart 
dwingend recht. Deze wet bevat onderdelen die de wetgever zelf wilde regelen en 
onderdelen waarop het georganiseerde overleg tot eigen afwijkende regels kan komen. 
Onder dit georganiseerde overleg wordt op verschillende plaatsen in de wet niet alleen 
het cao-overleg van de sociale partners verstaan (driekwart dwingend recht), maar 
ook de werkgever in samenspraak met de ondernemingsraad of – bij het ontbreken 
van een ondernemingsraad – de werkgever en de personeelsvertegenwoordiging (Wes-
terveld 2002). Wanneer afwijking van de wet mogelijk is in overeenstemming met de 
ondernemingsraad wordt dit ook wel tweederde dwingend recht genoemd (Duk et al. 
2005). De afwijkingsmogelijkheid impliceert dat er minder kan worden geboden dan 
wettelijk geregeld (zie figuur 4.2). Bovendien is bij sommige onderdelen van de wet het 
verlofrecht of bepaalde bepalingen binnen het verlofrecht geclausuleerd, dat wil zeg-
gen dat het verlof kan worden geweigerd als er sprake is van een zodanig zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang dat de belangen van de werknemer dienen te wijken. 

Een tweede opmerking is dat de verlofregelingen verschillende doelen kunnen heb-
ben. Enerzijds kan de regeling recht op tijd bieden (waarbij een garantie wordt geboden 
op terugkeer naar de ‘oude’ baan), anderzijds recht op geld, waarbij het inkomensver-
lies dat optreedt door tijdelijk minder of niet te werken wordt beperkt of gecompen-
seerd. De betalingsvormen zijn daarbij verschillend; er wordt een uitkering verstrekt 
of het loon wordt (geheel of gedeeltelijk) doorbetaald.

Zwangerschaps-	en	bevallingsverlof
Het verzekerd risico bij het zwangerschaps- en bevallingsverlof omvat een verlofpe-
riode vóór en na de bevalling onder toekenning van een inkomenscompensatie. Het 
recht op verlof in verband met zwangerschap en bevalling is pas met de invoering van 
de wazo in 2001 wettelijk vastgelegd. Tot die tijd bestond een dergelijk recht nog niet. 
Het recht op betaling, de toekenning van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering, 
bestond al wel vóór 2001 (vastgelegd in de Ziektewet), maar is vanaf deze datum ook 
ondergebracht in de wazo. Naast het recht op tijd en inkomen, geldt er ook een ar-
beidsverbod van tien weken. Dit is opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Vanaf vier we-
ken voor de vermoedelijke datum van bevalling tot zes weken na de bevalling mag de 

17 Een verlofregeling die buiten beschouwing wordt gelaten is de Wet Financiering Loopbaan-
onderbreking (Finlo), deze wet is per 1 oktober 1998 in werking getreden. Zie voor een beschrij-
ving: Koopmans & Stavenuiter (2001). Met de invoering van de levensloopregeling op 1 januari 
2006 is deze wet afgeschaft.
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vrouwelijke werknemer geen arbeid verrichten. Deze termijn van het arbeidsverbod is 
in de loop der tijd uitgebreid van vier naar tien weken.

De kring van verzekerden bij het zwangerschapsverlof was aanvankelijk beperkt. 
Bij de invoering van de Ziektewet van 1930 werden ongehuwde vrouwen, dienstboden 
en huispersoneel van het recht op een uitkering uitgesloten. Vooral over de uitsluiting 
van de ongehuwde vrouw ontstond een levendige discussie. Van verschillende zijde 
werd betoogd dat het verstrekken van zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen aan 
ongehuwde vrouwen zou neerkomen op een van overheidswege ondermijnen van het 
zedelijk besef. De moralisten zegevierden in dit debat. Ondanks verzet van de verant-
woordelijke minister Slotemaker de Bruïne werden ongehuwde moeders uitgesloten 
van de ziektegelduitkering. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers 
de uitsluiting van de ongehuwde vrouwen ongedaan gemaakt (zie voor een uitvoe-
rige beschrijving van deze kwestie: Asscher-Vonk et al. 1973; Monster 1995; Plantenga 
1993). In 1960 werd ook het huispersoneel opgenomen in de kring van verzekerden. 
Een substantiële uitbreiding vond plaats in 1998; vanaf dan hebben ook zelfstandigen, 
meewerkende onderneemsters en freelancers recht op een zwangerschaps- en beval-
lingsuitkering. Per 1 augustus 2004 is dit recht echter weer komen te vervallen. In het 
coalitieakkoord van Balkenende iv is aangekondigd de mogelijkheid van een uitke-
ringsregeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen en meewer-
kende partners opnieuw te bezien (Balkenende iv 2007).

Objectieve toegangsvoorwaarden voor het recht op verlof of een uitkering ontbre-
ken in de huidige regeling voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Er worden 
geen eisen gesteld ten aanzien van het arbeidsverleden of de premiebetaling. Alleen 
de verklaring van de zwangerschap, afgegeven door een geneeskundige of een verlos-
kundige, moet kunnen worden getoond. Daarnaast geldt de vereiste dat er niet wordt 
gewerkt. De werkneemster moet dus met verlof gaan.

De duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof bedroeg aanvankelijk twaalf 
weken, maar is in 1990 uitgebreid naar zestien weken, als gevolg van de verlenging van 
het bevallingsverlof van zes naar tien weken. Het zwangerschapsverlof en daarmee 
ook de uitkering kunnen op zijn vroegst zes weken en op zijn laatst vier weken van de 
vermoedelijke datum van de bevalling ingaan.

De hoogte van de uitkering tijdens het bevallingsverlof is 100% van het gebrui-
kelijke loon met een maximum gelijk aan het maximumdagloon in de ww, Wet wia 
en wao (per 1-7-2006 € 170,33 per dag). Dat wil zeggen: er wordt geen 70% zoals bij 
ziekte, maar 100% van het dagloon uitgekeerd. Dit percentage lag dus al bij de invoe-
ring van de Ziektewet aanzienlijk hoger dan de uitkering bij ziekte. Het verschil in uit-
keringsniveau werd door minister Talma in de Tweede Kamer in 1912 verdedigd door 
erop te wijzen dat een bevalling, in tegenstelling tot gewone ziekte, nooit kon worden 
gesimuleerd. Er zou daarom geen reden zijn om minder dan 100% van het dagloon uit 
te keren (Monster 1995). Voor zelfstandigen en meewerkende onderneemsters golden 
andere regels. De hoogte van de uitkering bedroeg ten tijde van de Wet arbeidsonge-
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schiktheidsverzekering zelfstandigen (waz) (van 1998 tot 2004) maximaal 100% van 
het minimumloon. Na afschaffing van de waz in 2004 kwam deze uitkering te verval-
len, maar dit ontbreken van een recht op een uitkering tijdens het bevallings- en zwan-
gerschapverlof voor zelfstandigen staat wederom ter discussie.

Ouderschapsverlof
De Wet op het ouderschapsverlof dateert van 1 januari 1991 (Stb. 1990, nr. 562). Sindsdien 
is de wet een aantal malen aangepast, zoals in 1997 (Stb. 1997, nr. 266), waardoor een 
ruimere doelgroep recht op verlof kreeg, en in 2001, waardoor een verdere flexibilisering 
werd doorgevoerd en de ouderschapsverlofregeling werd ondergebracht in de wazo.

Het ouderschapsverlof betreft een wettelijke regeling die op onderdelen per cao 
kan worden aangepast (zie figuur 4.2). Het verzekerde risico bij het ouderschapsverlof 
betreft geen verzekering tegen inkomensderving. Men heeft alleen recht op tijd, een 
wettelijke financiële regeling ontbreekt. Wel kunnen werknemers vanaf 1 januari 2006, 
op voorwaarde dat ze deelnemen aan de levensloopregeling en gebruik maken van het 
wettelijke recht op ouderschapsverlof, in aanmerking komen voor een ouderschapsver-
lofkorting. Deze korting bedraagt de helft van het wettelijke minimumloon per opge-
nomen ouderschapsverlofuur (dat komt in het jaar 2006 neer op een bedrag van € 3,68 
per uur) en wordt in mindering gebracht op de verschuldigde belasting en/of premies 
volksverzekeringen. De korting kent echter een maximum, namelijk het verschil tus-
sen het belastbare loon in het voorafgaande jaar verminderd met het belastbare loon 
in het lopende jaar (Vollenbroek & Spekreijse 2005). Met deze korting is de facto een 
gedeeltelijke betaling van het ouderschapsverlof geregeld.

De kring van verzekerden omvat werknemers. Als toegangsvoorwaarde geldt een 
referte-eis; men moet een jaar bij de betreffende werkgever in dienst zijn alvorens men 
recht heeft op het ouderschapsverlof. Het recht geldt voor zowel de moeder als de vader. 
Het is een individueel recht en het is niet overdraagbaar. Het verlof moet worden opge-
nomen in de periode tussen de geboorte en de achtste verjaardag van het kind. Deze 
leeftijd lag bij de invoering van het ouderschapsverlof op vier jaar.

Aanvankelijk werd de duur van het ouderschapsverlof gesteld op een aaneengeslo-
ten periode van maximaal zes maanden, waarbij men minstens twintig uur per week 
moest blijven werken. In feite betekende dit dat de werktijd met maximaal 50% kon 
worden teruggebracht en dat er dus sprake was van een deeltijdverlof. Het belangrijkste 
argument hiervoor was dat op deze manier de band met de arbeidsmarkt in stand zou 
blijven. Werknemers die minder dan twintig uur per week werkten, werden door deze 
bepaling van de regeling uitgesloten (Tweede Kamer 1987-1988, 20 528, nr. 3).

Sinds 1 juli 1997 is het verlof geflexibiliseerd. De maximale verlofomvang wordt 
vastgesteld aan de hand van de arbeidsduur per week, gerekend over een periode van 
dertien weken. Bij een dienstverband van bijvoorbeeld 36 uur per week bedraagt de 
omvang van het ouderschapsverlof dus 13 x 36 = 486 uur. Ook werknemers met een 
omvang van minder dan twintig uur krijgen met deze wijziging recht op ouderschaps-
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verlof. Bovendien wordt het vanaf dat moment ook mogelijk het verlof voltijds op te 
nemen of uit te spreiden over een periode van langer dan zes maanden. Daartoe zal de 
werknemer echter wel een verzoek moeten indienen bij de werkgever en een dergelijk 
verzoek kan op grond van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang door de werk-  
gever worden afgewezen (Tweede Kamer 1995-1996, 24 869, nr. 3; Stb. 1997, nr. 266).

Met de invoering van de wazo per 1 december 2001 werd een verdere flexibilisering 
van het verlof doorgevoerd: de splitsingsmogelijkheid in het ouderschapsverlof werd 
geïntroduceerd. Bepaald is dat het ouderschapsverlof kan worden opgesplitst in maxi-
maal drie perioden. Evenals bij de spreidingsmogelijkheid en het voltijdse verlof is ook 
hier sprake van een geclausuleerd recht. De werknemer moet een verzoek indienen tot 
splitsing en de werkgever kan dit verzoek afwijzen als er sprake is van een zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang. Bovendien is er ten aanzien van deze splitsingsmogelijkheid 
sprake van driekwart dwingend recht; afwijking per cao ten aanzien van deze bepaling 
is dus mogelijk.

Zoals gezegd is het ouderschapsverlof onbetaald, de uitkeringsstructuur en uitke-
ringsgrondslag van het verlof zijn dus niet relevant. Wel kunnen er in de collectieve 
arbeidsvoorwaarden regelingen zijn opgenomen voor betaald verlof. Zo bestaat er 
vanaf een 1989 een betaalde ouderschapsverlofregeling voor gemeenteambtenaren. In 
1994 werd ook een betaalde verlofregeling ingevoerd bij de rijksoverheid, de politie, een 
aantal waterschappen, de rechterlijke macht en tien van de twaalf provincies. Volgens 
deze regeling ontvangen gemeente en rijksambtenaren over de verlofuren 75% van hun 
brutoloon. (Koopmans & Stavenuiter 1999b). Het aantal cao’s met (gedeeltelijke) loon-
doorbetaling bleef in de jaren daarna vrij bescheiden. In 1998 bevatte slechts 5% van 
de 132 onderzochte cao’s een afspraak over gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en in 
2004 wordt in 9% van de 123 onderzochte cao’s een afspraak over betaling gemaakt (Bos 
& Van den Ameele 2006; Peters et al. 2000) (zie ook: hoofdstuk 6).

Om werkgevers te stimuleren het loon door te betalen tijdens het ouderschaps-
verlof is op 1 januari 2001 een fiscale stimuleringsregeling ingevoerd die werkgevers 
het recht gaf op een fiscale afdrachtskorting als zij tijdens het ouderschapsverlof het 
loon (gedeeltelijk) doorbetalen. Werkgevers mochten 50% van het doorbetaalde loon 
in mindering brengen op hun afdracht van loonbelasting en premies volksverzekerin-
gen. Voorwaarde was dat de werknemer tijdens het ouderschapsverlof ten minste 70% 
van het wettelijke minimumloon kreeg doorbetaald en dat deze loondoorbetalings-
plicht was vastgelegd in de cao of dat regeling openstond voor ten minste driekwart van 
de werknemers. De afdrachtvermindering bedroeg ten hoogste 70% van het wettelijke 
minimumloon (Tweede Kamer 2000-2001, 27 431; Stb. 2000, nr. 569).

Deze stimuleringsregeling is met de invoering van de levensloopregeling (zie para-
graaf 4.4.2) echter afgeschaft. In plaats daarvan is in de levensloopregeling een ouder-
schapsverlofkorting ingevoerd. Werknemers hebben, zoals al eerder opgemerkt, recht 
op deze ouderschapsverlofkorting indien ze deelnemen aan de levensloopregeling. Dit 
betekent dat de werknemer in het kalenderjaar een storting moet doen in de levens-
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loopregeling. Er zijn wettelijk geen voorwaarden gesteld aan de hoogte van deze stor-
ting. Met deze gedeeltelijke doorbetaling van het ouderschapsverlof is de collectieve 
verantwoordelijkheid vergroot.

Kraamverlof	
Na de bevalling van de echtgenote (de geregistreerde partner, de persoon met wie hij 
ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent) heeft de werknemer 
recht op kraamverlof.18 Dit verlof is dus bedoeld voor vaders.19 De kring van recht-
hebbenden omvat alle werknemers. Objectieve toegangsvoorwaarden ontbreken. Wel 
dient het kraamverlof binnen vier weken na de bevalling te worden opgenomen. De 
duur van het kraamverlof bedraagt twee dagen. De hoogte van de betaling is gelijk aan 
het loon. Het betreft een loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever. Wel is er 
sprake van driekwart dwingend recht; van het recht op verlof, de betaling en de duur 
mag worden afgeweken bij cao of bij een besluit van de ondernemingsraad (or) danwel 
de personeelsvertegenwoordiging.20 Het tweedaagse kraamverlof mag bij cao worden 
uitgesloten, of bijvoorbeeld worden gecompenseerd met bovenwettelijke vakantie-  
dagen (Westerveld 2002). In 2004 werd in 4% van de 123 onderzochte cao’s het loon 
niet doorbetaald (Bos & Van den Ameele 2006).

Calamiteitenverlof
Het calamiteitenverlof is bedoeld als oplossing voor onvoorziene situaties; situaties die 
geen uitstel dulden. Daarbij valt te denken aan een ziek kind of een plotseling sterf-  
geval in de familie. Het verlof is echter niet alleen gericht op zorg, ook in het geval van 
een gesprongen waterleiding of een lekkend dak kan dit verlof worden opgenomen. De 
kring van rechthebbenden omvat alle werknemers. Objectieve toegangsvoorwaarden 
ontbreken, behalve dan dat er sprake dient te zijn van een noodsituatie. De duur van het 
calamiteitenverlof omvat een beperkte tijd, van een paar uur tot hooguit enkele dagen. 
Het gaat om de tijd die men nodig heeft om noodmaatregelen te treffen. De wet heeft 
het over een ‘naar billijkheid te berekenen periode’. Er geldt ook hier een loondoor-
betalingsverplichting voor de werkgever. In de cao of in een besluit van de or (of bij 
het ontbreken van de or de personeelsvertegenwoordiging) mogen echter afwijkende 
afspraken worden gemaakt over deze loondoorbetaling (driekwart dwingend recht). 
In 2004 werd in 6% van de 123 onderzochte cao’s het loon niet doorbetaald (Bos & Van 
den Ameele 2006).

18 Dit verlof is opmerkelijk genoeg niet bedoeld om de bevalling bij te wonen. Daarvoor kan 
gebruik worden gemaakt van het calamiteitenverlof.
19 In de situatie van twee moeders is het verlof voor de tweede moeder.
20 Vanwege deze mogelijkheid om af te wijken bij besluit van de or en/of personeelsvertegen-
woordiging wordt door sommigen gesproken over tweederde dwingend recht. 
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Adoptieverlof	
Het adoptieverlof is bedoeld voor adoptieouders. In de eerste weken nadat een adoptie-
kind deel is gaan uitmaken van het gezin, moeten zowel het kind als het gezin de moge-
lijkheid krijgen zich aan elkaar te ‘binden’. Ook is er vaak tijd nodig om het adoptiekind 
uit het buitenland te halen. De kring van rechthebbenden omvatte zowel werknemers 
als zelfstandigen, maar per 1 augustus 2004 is dit recht voor zelfstandigen komen te 
vervallen. Objectieve toegangsvoorwaarden ontbreken. De duur van de uitkering be-
draagt ten hoogste vier weken. Het adoptieverlof mag ingaan vanaf twee weken vóór de 
adoptiedatum. Het verlof moet worden opgenomen binnen 16 weken nadat het kind in 
het gezin is opgenomen. De hoogte van de uitkering is gelijk aan de zwangerschaps- en 
bevallingsuitkering, dus 100% van het dagloon (tot het maximumdagloon in de ww, 
Wet wia en wao).

Kortdurend	zorgverlof	voor	zieke	kinderen,	partners	en	ouders
Met de invoering van de wazo is een recht op verlof geïntroduceerd om zelf voor een 
bepaalde periode te zorgen voor een ziek kind, een zieke partner of ouder. Het gaat 
om een geclausuleerd recht, zoals gezegd betekent dit dat de werkgever het verzoek om 
verlof kan weigeren op grond van de gevolgen van het opnemen van het verlof voor het 
bedrijfs- of dienstbelang van de werkgever. Daarbij moet de werkgever een afweging 
maken tussen een eventueel zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en het belang van 
de werknemer. De kring van rechthebbenden omvat alle werknemers. De objectieve 
voorwaarde die wordt gesteld is dat het verlof alleen kan worden opgenomen zolang 
de zorg noodzakelijk is. Bovendien – en dat is een tweede vereiste – moet het nood-
zakelijk zijn dat de betrokken werknemer de zorg op zich neemt. Aan deze eis wordt 
niet voldaan als een ander dan deze werknemer die taak op zich kan nemen. Daarnaast 
wordt de kring van personen voor wie de verzorging recht geeft op verlof (de kring van 
zorgbehoeftige personen) nader aangegeven. Alleen voor de zorg voor de echtgenoot, 
de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer ongehuwd samen-
woont, de thuiswonende kinderen en de ouders kan het verlof worden opgenomen. 
De verzorging van niet-thuiswonende kinderen van de werknemer en van schoon- of 
grootouders valt zodoende buiten de reikwijdte van het verlof. Het verlof geldt voor 
een korte periode. De maximale duur van het verlof bedraagt in elke periode van twaalf 
achtereenvolgende maanden (een jaar) ten hoogste tweemaal de arbeidsduur per week. 
Bij een voltijdse werkweek heeft men dus recht op maximaal tien dagen zorgverlof per 
jaar. Het verlof hoeft niet aaneengesloten te worden opgenomen. Tijdens het verlof is 
de hoogte van de betaling 70% van het loon. Ook hier geldt een loondoorbetalingsver-
plichting voor de werkgever. Het kortdurend zorgverlof is niet alleen een geclausuleerd 
recht, maar ook driekwart dwingend; ten aanzien van het recht op verlof, de duur en 
de betaling mogen afwijkende afspraken worden gemaakt.
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Langdurend	zorgverlof
Het wettelijke recht op langdurend zorgverlof 21 (Stb. 2005, nr. 274) is bedoeld voor 
de zorg van een partner, kind of ouder met een levensbedreigende ziekte. Zorg wordt 
hier breder opgevat dan bij het kortdurend zorgverlof; niet alleen de noodzakelijke 
verzorging wordt onder het begrip zorgen geschaard, maar bijvoorbeeld ook emotio-
nele zorg. Levensbedreigend ziek betekent dat het leven van de persoon op korte ter-
mijn ernstig in gevaar is. Het gaat om zorg voor familieleden in de eerste lijn (ouders 
of kinderen) en om de partner. De regeling geldt dus niet als het een schoonouder 
betreft of als het gaat om een chronisch zieke. Wanneer een chronische ziekte echter 
levensbedreigend wordt, of de zieke in de terminale fase komt, kan voor de zorg wel 
langdurend zorgverlof worden aangevraagd. Evenals bij het kortdurend zorgverlof is 
hier sprake van een geclausuleerd recht met afwijkingsmogelijkheden. Bij de bepaling 
van de duur van het langdurend zorgverlof is vastgesteld dat werknemers in twaalf 
achtereenvolgende maanden maximaal zes werkweken onbetaald verlof kunnen op-
nemen. Het verlof dient halftijds te worden opgenomen, maar met toestemming van 
de werkgever kan ook fulltime verlof worden opgenomen of het verlof kan over een 
langere periode worden gespreid. Zo kan gedurende twee of drie maanden de werk-
week worden gehalveerd of worden teruggebracht tot eenderde. Het wettelijk verlof is 
onbetaald. De gedachte hierachter is dat men zelf spaart via de levensloopregeling voor 
de financiering van het verlof.

Bescherming	socialezekerheidsaanspraken	gedurende	verlofperiode
In 1998 is de Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid aangenomen die tot strekking 
heeft de belemmeringen op het gebied van sociale zekerheid bij het opnemen van on-
betaald verlof weg te nemen (Stb. 1998, nr. 412; zie ook: Tweede Kamer 1997-1998, 25 
618.). Bij deze belemmeringen wordt met name gedacht aan de gevolgen van het op-
nemen van onbetaald voltijds verlof voor het recht op een uitkering en de hoogte van 
een uitkering.22 Het recht op een uitkering zou door een periode van onbetaald verlof 
verloren kunnen gaan of beperkt worden en de hoogte van de uitkering zou kunnen 
dalen. Om deze belemmeringen weg te nemen wordt op grond van bovengenoemde 
wet bij de Werkloosheidswet de verlofperiode (tot een maximum van 18 maanden) bij 
de vaststelling van het arbeidsurenverlies, de referte-eis en het dagloon buiten beschou-
wing gelaten. De verlofperiode wordt, met andere woorden, ‘weggedacht’ of ‘eruit ge-
knipt’ (Asscher-Vonk 2001a; Driouichi 2004). Zo is bij de berekening van de wekeneis 
dus sprake van een verlenging van de referteperiode met de weken waarin verlof is 

21 Na jaren van strijd en onderhandeling is in 2005 de wet ingevoerd. Per 1 juni 2005 heeft men 
recht op langdurend zorgverlof. Deze vorm van verlof is tevens ondergebracht in de Wet arbeid 
en zorg. Zie ook: Tweede Kamer 2001-2002, 28 467.
22 In de nota “Om de kwaliteit van arbeid en zorg. Investeren in verlof ”, Tweede Kamer 1994-
1995, 24 332, worden deze belemmeringen uitvoerig beschreven.
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opgenomen. Bij de vaststelling of wel of niet is voldaan aan de jareneis wordt echter 
niet gekozen voor de systematiek van het ‘wegdenken’, maar gekozen voor gelijkstel-
ling. Dit naar analogie van het verzorgingsforfait. De dagen waarover de werknemer 
onbetaald verlof heeft genoten, worden – tot een maximum van 18 maanden – gelijk-
gesteld met dagen waarover loon is ontvangen. Een verklaring voor deze afwijking is 
dat het ‘wegdenken’ van een verlofperiode vanuit de wetsystematiek niet noodzakelijk 
is. Bij de berekening van de jareneis wordt immers een werkzaam jaar omschreven als 
een jaar waarin over ten minste 52 dagen loon is ontvangen, dit behoeft echter niet over 
een aangesloten periode van 52 dagen plaats te vinden. Om er toch voor zorgen dat het 
onbetaalde verlof geen consequenties heeft voor de opbouw van een arbeidsjaar wor-
den verlofdagen gelijkgesteld met ‘loon’-dagen (Driouichi 2004).

De Wet onbetaald verlof en sociale zekerheid zorgt er tevens voor dat het opnemen 
van onbetaald verlof geen gevolgen zal hebben voor de aanspraken op de Ziektewet 
en de Wet wia. Wordt men echter ziek tijdens het onbetaalde verlof, dan zal dit wel 
consequenties hebben. Dit hangt samen met het feit dat de werknemer tijdens het 
onbetaalde verlof niet verzekerd is op grond van de Ziektewet en de Wet wia (dit in 
tegenstelling tot de Werkloosheidswet). Hierdoor vindt bij ziekte tijdens onbetaald 
verlof geen opvang van inkomensderving plaats; zolang het onbetaalde verlof duurt, 
kan nog geen sprake zijn van een aanspraak op een uitkering ingevolge de Ziektewet. 
Die aanspraak en daarmee de (gedeeltelijke) loondoorbetaling door de werkgever 
treedt pas in als het verlof is afgelopen (zie voor nadere toelichting: Asscher-Vonk 
2001a).

4.4.2	 Spaarsystemen	–	levensloopregeling

Sparen is een betrekkelijk nieuwe manier om verlof voor zorg te kunnen financieren. 
Aanvankelijk ontwikkelde dit instrument zich op bedrijfstak- en cao-niveau. In de  
jaren negentig werden in een aantal bedrijven spaarsystemen ingevoerd. Met de invoe-
ring van keuze-cao’s of cafetariasystemen kunnen werknemers in bepaalde bedrijven 
een deel van hun salaris, overwerkuren, adv-dagen of bovenwettelijke vakantiedagen 
sparen voor bijvoorbeeld de financiering van verlof of voor extra pensioenopbouw. 
In dergelijke cafetariasystemen kan ook tijd worden gekocht. Verder heeft een aantal  
bedrijven en organisaties een systeem van timebanking ingevoerd. Dit houdt in dat tijd 
gespaard of gekocht kan worden en vervolgens op een persoonlijke tijdspaarrekening 
kan worden bijgeschreven (Hillebrink 2006).

Met ingang van 1 januari 2001 kwam er een fiscale voorziening tot stand voor dege-
nen die via een verlofspaarregeling van de werkgever salaris of vrije dagen spaarden. 
Het sparen kon dus plaatsvinden in tijd of in geld. De fiscus stelde daarbij een aantal 
voorwaarden. Werknemers konden per jaar maximaal 10% van hun brutoloon of 10% 
van de werktijd sparen. In totaal mocht voor maximaal twaalf maanden voltijdverlof 
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worden gespaard. De verlofspaarregeling betrof geen recht; werknemers waren voor 
deelname aan de verlofspaarregeling afhankelijk van hun werkgever, die de regeling 
moest aanbieden. Uit een studie van het scp naar het gebruik van verlofregelingen 
blijkt dat van de werknemers slechts 6% gebruikt maakte van deze regeling; 83% van 
de werknemers gaf – om uiteenlopende redenen – te kennen geen behoefte te hebben 
aan het verlofsparen (Van Luijn & Keuzenkamp 2004).

In 2006 is de levensloopregeling in werking getreden (Stb. 2005, nr. 115). De regeling 
kent een bewogen voorgeschiedenis. Aanvankelijk werd door het kabinet-Balkenende i 
in 2002 een ‘verlofknip’ voorgesteld (Tweede Kamer 2001-2002, 28 000 xv, nr. 55). Ook 
deze knip betrof een individuele spaarregeling voor de financiering van onbetaald ver-
lof. Voorgesteld werd om bij opname van het tegoed over het opgenomen bedrag een 
bonus van 30% toe te kennen. Deze regeling is echter in de ontwerpfase blijven steken; 
vooral omdat de uitruil met de spaarloonregeling in het tripartiete overleg met werk-
gevers en werknemers tot problemen leidde. Tijdens de Algemene Politieke Beschou-
wingen in het najaar van 2002 werd de motie Verhagen c.s. aanvaard die de regering 
verzocht een spaarregeling in te voeren op basis van de fiscale omkeerregel (Tweede 
Kamer 2002-2003, 28 600, nr. 13). Bovendien werd in het Najaarsoverleg tussen kabinet 
en sociale partners afgesproken om in een nieuw vorm te geven regeling ook de relatie 
met het spaarloon te bezien (Tweede Kamer 2002-2003, 28 600 xv, nr. 44). Vervolgens 
werd in september 2003 een nieuw wetsvoorstel voor een levensloopregeling ingediend 
(Tweede Kamer 2003-2004, 29 208). Dit voorstel werd echter weer ingetrokken, omdat 
het kabinet van mening was dat het dossier levensloop (en de daarbij behorende arbeid 
en zorg problematiek) gezamenlijk diende te worden behandeld met het dossier vut 
en prepensioen. Opnieuw werd een nieuw wetsvoorstel ingediend op 16 september 
2004. De Wet aanpassing fiscale behandeling vut/prepensioen en introductie levens-
loopregeling (Wet vpl) werd door de Eerste Kamer in februari 2005 aangenomen (Stb. 
2005, no. 115).

Met deze wet maakt de levensloopregeling (llr) onderdeel uit van een breder pak-
ket aan maatregelen. Gelijktijdig met de invoering van de levensloopregeling zijn de fis-
cale faciliteiten voor vut- en prepensioenregelingen afgeschaft. De levensloopregeling 
wordt hierdoor wel gezien als een compensatie voor de afschaffing van fiscale facilitei-
ten op het gebied van vut en prepensioen. Mede omdat de zogenoemde deeltijdeis is 
komen te vervallen. Deze eis bepaalde dat twee jaar voorafgaand aan het ingaan van het 
ouderdomspensioen het levenslooptegoed alleen zou mogen worden opgenomen voor 
deeltijdverlof van maximaal 50% van de voorafgaande arbeidsduur. Daarmee trachtte 
men dus in eerste instantie te voorkomen dat de levensloopregeling volledig kon wor-
den ingezet voor vervroegde pensionering (Schippers & Sap 2006).

De levensloopregeling bouwt voort op de regeling van het verlofsparen. Ook met 
de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen om 
in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren. Tijdsparen is echter 
niet meer mogelijk. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel werd 
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de mogelijkheid om een voorziening in tijd op te bouwen geschrapt (Tweede Kamer 
2004-2005, 29 760, nr. 36). De voornaamste reden hiervoor was dat de Tweede Kamer 
niet wilde dat de werknemer bij faillissement van de werkgever het risico zou lopen 
op verlies van gespaard tegoed. Dit risico is niet aanwezig bij sparen van geld op een 
geblokkeerde rekening. De werknemer die tijd (bijvoorbeeld bovenwettelijke vakan-
tiedagen of overwerkuren) wil sparen in de levensloopregeling zal deze tijd eerst door 
de werkgever moeten laten omzetten in geld. De werknemer heeft een recht op sparen 
in de levensloopregeling en is daarvoor niet meer – zoals bij de verlofspaarregeling 
– afhankelijk van de werkgever en een door hem of haar aangeboden regeling. De 
deelname aan de levensloopregeling is vrijwillig; de deelnemer is vrij te bepalen of 
hij of zij deelneemt. Verder bepaalt de werknemer bij welke uitvoerder hij een levens-
loopproduct wil afnemen, welk bedrag hij of zij spaart, en voor welk soort verlof er 
wordt gespaard. Het doel van het sparen staat wel vast; de levensloopregeling is alleen 
bestemd voor het opvangen van de inkomensderving tijdens onbetaald verlof. Dit bete-
kent dat de regeling niet kan worden gebruikt voor de financiering van kosten van 
bijvoorbeeld studie of kinderopvang. Wel kan het tegoed voor elk verlofdoel worden 
aangewend, bijvoorbeeld voor het verlof voor de verzorging van jonge kinderen, voor 
studie, voor een wereldreis of voor prepensioenverlof.

De levensloopregeling biedt geen recht op verlof. Voor het opnemen van onbetaald 
verlof is toestemming van de werkgever nodig, tenzij het gaat om wettelijke verlof-
vormen (zoals ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof). Naar het oordeel van de 
regering zou een dergelijk recht te verstrekkende gevolgen hebben voor het bedrijfs-
leven en om die reden niet gewenst zijn (Tweede Kamer 2004-2005, 29 760, nr. 18, 
p. 13).

Een werknemer mag jaarlijks maximaal 12% sparen van het brutoloon per jaar, 
waarbij de ‘levensloopspaarpot’ maximaal 210% van het brutojaarsalaris mag bedra-
gen. In de praktijk betekent dit dat men met het levenslooptegoed maximaal 2,1 jaar 
verlof tegen 100% van het laatstverdiende loon kan financieren. Wordt daarentegen 
genoegen genomen met een lagere levensloopuitkering, dan kan men ook een langere 
verlofperiode financieren (bijvoorbeeld met een uitkering van 70% van het laatstver-
diende loon kan men maximaal drie jaar verlof betalen).23 De hoogte van de uitke-
ring is maximaal 100% van het brutoloon. De levensloopregeling is vormgegeven als 
een keuzemogelijkheid naast het spaarloon. De spaarloonregeling blijft in de huidige 
vorm bestaan. Een anticumulatiebeding in de levensloopregeling bepaalt echter dat 
een werknemer moet kiezen tussen deelnemen aan de spaarloonregeling of de levens-
loopregeling. In een kalenderjaar kan dus slechts in één van beide regelingen worden 

23 Om er voor te zorgen dat ook oudere werknemers nog optimaal gebruik kunnen maken van 
de levensloopregeling geldt voor werknemers die op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar oud 
zijn een ruimere stortingsmogelijkheid. Zij mogen meer dan 12% van hun brutoloon sparen. 
Overigens geldt voor hen wel het maximum van 210% van het bruto jaarloon.
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ingelegd. De werknemer kan overigens wel gelijktijdig een levenslooprekening met een 
spaarloonrekening aanhouden.

De levensloopregeling wordt op verschillende manieren fiscaal ondersteund; door 
toepassing van de omkeerregel, door vrijstelling van de vermogensrendementshef-
fing (box 3) en door toekenning van een levensloopverlofkorting. De toepassing van 
de omkeerregel betekent dat de inleg aftrekbaar is en dat bij opname van tegoed uit 
de levensloopspaarpot belastingheffing plaatsvindt. Er wordt dus uit het brutoloon 
gespaard en loonheffing (i.c. loonbelasting, premie volksverzekeringen en de inko-
mensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet) wordt uitgesteld tot het moment van 
opname. Deze toepassing van de omkeerregel kan leiden tot een belastingvoordeel, 
indien bij de inleg een hoger (marginaal) tarief verschuldigd is dan bij de opname. Dit 
doet zich met name voor bij de hogere inkomens en als tijdens de verlofperiode genoe-
gen wordt genomen met een lagere uitkering dan 100% van het gebruikelijke loon. 
Ook is het spaartegoed van de levensloopregeling vrijgesteld van de vermogensrende-
mentsheffing in box 3.24 Over de inleg zijn wel werknemerspremies verschuldigd. Deze 
premies zijn om te waarborgen dat werknemers niet worden geconfronteerd met een 
daling van hun uitkeringsgrondslag als gevolg van de deelname aan de levenslooprege-
ling, mochten zij in een uitkeringssituatie terechtkomen. Over het opgenomen tegoed, 
dus tijdens de verlofperiode, hoeven geen premies werknemersverzekeringen te wor-
den afgedragen, noch door de werknemer noch door de werkgever.

Werknemers krijgen per jaar dat ze aan de levensloopregeling meedoen, recht 
op een levensloopverlofkorting van maximaal € 185 (2006; geïndexeerd bedrag). De 
hoogte van de korting is gekoppeld aan het aantal kalenderjaren waarin de werknemer 
heeft ingelegd in de levensloopregeling en de hoogte van het opgenomen bedrag. Deze 
korting wordt toegepast bij opname van het tegoed voor de financiering van onbetaald 
verlof. Als een werknemer bijvoorbeeld na vijf jaar opbouwen in de levensloopregeling 
zijn tegoed opneemt, heeft de werknemer recht op een levensloopverlofkorting van vijf 
maal het bedrag van de levensloopverlofkorting in dat jaar. De levensloopverlofkorting 
op het moment van opname kan echter nooit meer zijn dan hetgeen aan levensloop-
tegoed wordt opgenomen (Vollenbroek & Spekreijse 2005). Bovendien betreft het een 
heffingskorting; het bedrag wordt in mindering gebracht op de te betalen loonbelas-
ting. De levensloopverlofkorting leidt dus niet tot een teruggaaf. Naast de levensloop-
korting kent de regeling nog een ander fiscaal voordeel, de al reeds besproken ouder-
schapsverlofkorting.

Ook werkgevers kunnen een bijdrage storten in de levensloopregeling van de werk-
nemer. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de cao-onderhandelingen worden afgesproken. 
Aan deze werkgeversbijdrage zijn wel twee voorwaarden verbonden. Werkgevers 

24 Beleggingsresultaten binnen de levensloopregeling worden echter bij opname progressief 
belast (box 1), en dus niet tegen het lage tarief van dertig procent van box 3.
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mogen aan het verstrekken van de bijdragen geen nadere eisen koppelen met betrek-
king tot het moment van opname van het tegoed. De werkgeversbijdrage moet boven-
dien ook in dezelfde mate worden verstrekt aan de werknemers die niet-deelnemen 
aan de levensloopregeling. Zou dit niet het geval zijn dan zou de werkgever door het 
aanbieden van aantrekkelijke arrangementen de werknemer min of meer verplichten 
aan de levensloopregeling deel te nemen of een bepaald spaardoel ‘afdwingen’ (zie ook: 
Jansen 2005; Van Waaijen 2005).

4.5	 Samenvatting	en	conclusies

Hoe wordt op dit moment de beheersing van het zorgrisico vormgegeven? In hoeverre 
en op welke wijze worden de financiële consequenties van de verschillende zorgstrate-
gieën door het socialezekerheidsstelsel afgedekt? En welke veranderingen hebben zich 
in de periode 1987-2007 voorgedaan?

Zorg kan op verschillende manieren worden verdisconteerd in het socialezeker-
heidsstelsel. Het eerste spoor heeft betrekking op de aanpassing van de bestaande  
socialezekerheidsregelingen, met als het doel het waarborgen van de socialezeker-
heidsrechten van degenen die door middel van verschillende zorgstrategieën (de 
onderbrekings- en deeltijdstrategie) arbeid en zorg trachten te combineren. Het tweede 
spoor creëert binnen het socialezekerheidsstelsel nieuwe rechten voor zorg. Het ver-
richten van zorgtaken of het hebben van zorgverantwoordelijkheid geeft in bepaalde 
situaties recht op tijd of geld. Deze rechten (in het bijzonder de verlofrechten) kunnen 
wel worden bestempeld als ‘nieuwe’ vormen van sociale zekerheid. Nieuw doelt hier 
uiteraard niet op het feit dat verlofregelingen een nieuw verschijnsel zouden zijn; het 
zwangerschapsverlof werd namelijk al in 1930 geïntroduceerd. Nieuw refereert met 
name aan het verschijnsel verlof als sociaalzekerheidsinstrument. Is de ‘traditionele’ so-  
ciale zekerheid met name gericht geweest op het bieden van bescherming in geval van 
onvoorzienbare en niet-beïnvloedbare gebeurtenissen die gevolgen hebben voor het 
inkomen, bij zorg draait het om activiteiten waar gedeeltelijk zelf voor wordt gekozen 
en waarbij de sociale zekerheid ondersteuning biedt in gevallen waarin het intreden 
van het risico het gevolg is van eigen keuze. Bovendien heeft verlof in de praktijk niet 
zozeer tot doel de inkomensderving op te vangen, maar richt verlof zich primair op 
het geven van een recht op tijd. Sociale zekerheid heeft in deze veeleer een faciliterende 
functie dan een beschermende functie. Bovenstaande aspecten creëren een bepaalde 
onwennigheid; verlof en spaarregelingen zoals de levensloopregeling passen door deze 
specifieke kenmerken niet volledig in de traditionele systematiek van de sociale zeker-
heid. Exemplarisch is dan ook dat er discussie is over de vraag of de wazo nu wel of 
niet tot de sociale zekerheid kan worden gerekend (Noordam 2005b).
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Spoor	1	Aanpassing	van	bestaande	socialezekerheidsregelingen
De toegang tot de sociale verzekeringen vormt voor deeltijders geen probleem. In 
geen van de sociale verzekeringen (ww, zw, wao/Wet wia, aow) worden inkomens- 
of urendrempels gesteld. Om in aanmerking te komen voor een uitkering hoeven 
werknemers dus niet meer dan een bepaald minimumbedrag te verdienen of meer 
dan een bepaald aantal minimumuren per week te werken. In de Werkloosheidswet 
wordt bovendien bij de berekening van de weken- en jareneis expliciet rekening ge-
houden met de deeltijdstrategie. In deze berekening wordt namelijk niet uitgegaan 
van voltijdsequivalenten. De hoogte van de uitkering zal door de vermindering van 
de arbeidsduur en bijgevolg het salaris wel negatief worden beïnvloed. De uitkering 
is immers in de meeste gevallen (met uitzondering van de aow) gekoppeld aan het 
laatstverdiende loon. Opgemerkt kan echter worden dat in dit geval het evenredig-
heidsbeginsel wordt toegepast. De uitkeringen worden naar rato uitgekeerd (zie voor 
overzicht figuur 4.3).

Worden ten aanzien van de onderbrekingsstrategie de verschillende regelingen 
geanalyseerd op toegang, hoogte en duur, dan kan worden gesteld dat naarmate opbouw-
elementen in de regelingen sterker aanwezig zijn, de nadelige effecten voor degenen die 
de loopbaan tijdelijk onderbreken ook groter zullen zijn. Indien het arbeidsverleden 
geen rol speelt, dan behoeven de regelingen ook geen aanpassing. De aow is om die 
reden wel als de beste ‘zorgverzekering’ bestempeld, omdat het wel of niet uitvoeren 
van zorgtaken geen enkele invloed heeft op de opbouw van dit basispensioen. Andere 
regelingen zoals de Werkloosheidswet (en sinds kort de Wet wia) kennen daaren-  
tegen wel opbouwelementen; het arbeidsverleden speelt in de Werkloosheidswet bij de 
bepaling van de uitkeringsduur een rol. In dergelijke regelingen zijn zorgcomponen-
ten ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de onderbreking niet al te grote gevolgen 
heeft voor de socialezekerheidsaanspraken. De invoering van zorgcomponenten kan 
dan ook worden gekarakteriseerd als reparatiewetgeving, waarbij de overheid de gevol-
gen van het onderbreken van betaalde arbeid wegens zorgverantwoordelijkheden voor 
haar rekening neemt.

In de vormgeving en de werking van deze zorgcomponenten zijn in de afgelopen 
jaren veranderingen opgetreden. Het verzorgingsforfait is voor de zorg voor kinderen 
ouder dan vijf jaar volledig afgeschaft en voor de zorg voor kinderen jongeren dan vijf 
jaar wordt nog slechts de helft van de periode waarin is gezorgd, geteld als gewerkte 
dagen. Deze forse inperking van de werking van het verzorgingsforfait wordt ver-  
dedigd op grond van praktische redenen: de noodzaak van het forfait zou zijn verdwe-
nen, omdat vrouwen niet langer de loopbaan zouden onderbreken voor de zorg voor 
kinderen. Het valt echter niet uit te sluiten dat er ook principiële argumenten aan deze 
afschaffing ten grondslag liggen. Binnen een model dat gericht is op volledige arbeids-
participatie, zou het onderbreken van de loopbaan om zelf te kunnen zorgen wel eens 
als een niet wenselijke strategie kunnen worden aangemerkt.
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Tegelijkertijd met de gedeeltelijke afschaffing van het verzorgingsforfait is besloten 
een mantelzorgforfait per 1 januari 2007 in te voeren. Met dit mantelzorgforfait kan de 
periode waarin de werknemer mantelzorg heeft verleend deels worden meegeteld bij 
de berekening van de jareneis. Bovendien zijn mantelzorgers, op het moment dat zij 
een werkloosheidsuitkering ontvangen, niet meer verplicht te solliciteren. Het tijd vrij 
maken voor mantelzorg wordt met deze maatregelen maatschappelijk gehonoreerd. 
In feite tekent zich daarmee een tegengestelde beweging af; in plaats van het volledig 
uitbesteden van deze zorg wordt meer ruimte ingebouwd voor het zelf zorgen. Met 
de invoering van het mantelzorgforfait wordt duidelijk het signaal afgegeven dat de 
onderbreking van de loopbaan om dergelijke mantelzorgtaken uit te kunnen voeren 
op maatschappelijke steun kan rekenen.

Ten aanzien van de onderbrekingsstrategie wordt de collectieve verantwoordelijk-
heid dus verschillend vormgegeven. Voor het zelf zorgen voor naasten ontstaat er een 
toenemend draagvlak voor uitbreiding van collectieve verantwoordelijkheid, terwijl de 
collectieve verantwoordelijkheid ter ondersteuning van het zelf zorgen voor kinderen 
minder relevant wordt geacht.

Spoor	2	Zorg	als	sociaal	risico
Het andere spoor betreft het creëren van nieuwe rechten, zoals de verlof- en de levens-  
loopregeling, binnen het socialezekerheidsstelsel (zie figuur 4.3). Het zijn geen rechten 
die de deeltijd- of onderbrekingsstrategie ondersteunen. De financiële consequenties 
van de deeltijdstrategie zijn en blijven een individuele verantwoordelijkheid. De in-
komensderving die ontstaat als gevolg van het verminderen van de arbeidstijd, het 
in deeltijd gaan werken, wordt niet publiekelijk opgevangen. De collectieve verant-
woordelijkheid beperkt zich tot het bieden van een recht op het aanpassen van de ar-  
beidsduur (Wet aanpassing arbeidsduur) en het garanderen van gelijke socialezeker-
heidsrechten tussen deeltijders en voltijders (Wet onderscheid arbeidsduur). Ook zijn 
het geen rechten die de onderbrekingsstrategie ondersteunen. De financiering van het 
onderbreken van betaalde arbeid wegens zorgtaken of het tijdelijk stoppen met het 
verrichten van betaalde arbeid wegens zorgtaken komt voor rekening van het gezin of 
van het individu.

Met de invoering van de verschillende verlofregelingen (en spaarregelingen ter 
financiering van het verlof) wordt in feite een ‘nieuw’ instrument geïntroduceerd ter 
ondersteuning van een ‘nieuwe’ strategie. Deze strategie beoogt een aanpassing van de 
bestaande zorgstrategieën. Immers met verlof kan de arbeidsduur worden verminderd, 
maar deze vermindering dient niet structureel, maar incidenteel te zijn. Met verlof 
kan ook de loopbaan worden onderbroken, maar essentieel daarbij is dat deze onder-
breking tijdelijk is en de arbeidsovereenkomst in stand wordt gehouden en er dus een 
terugkeergarantie geldt. Verlofregelingen moeten, met andere woorden, voorkomen 
dat men de arbeidsduur structureel aanpast of de loopbaan voor langere tijd onder-
breekt en bijgevolg de arbeidsovereenkomst opzegt en de arbeidsmarkt verlaat.
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Doel van het verlof is de band met de arbeidsmarkt in stand te houden, terwijl er 
tegelijkertijd openingen worden geboden voor andere activiteiten. Als instrument is 
verlof echter moeilijk binnen het spectrum van socialezekerheidsregelingen te plaat-
sen. Aanvankelijk werden de verlofregelingen dan ook ondergebracht in het Burgerlijk 
Wetboek en werd verlof als een zaak gezien die voornamelijk tussen werkgevers en 
werknemers moest worden geregeld. Pas begin 2001 werden de verschillende verlof-  
regelingen gebundeld in één afzonderlijke wet (de wazo).

De vormgeving van het verlofinstrument is continu onderwerp van discussie, waar-
door er ook voortdurend aan wordt gesleuteld. Het debat spitst zich voornamelijk toe 
op de afbakening van de doelgroep, de betaling en de duur. Deze discussie wordt vooral 
ingegeven door het feit dat interne risico’s (zoals het zorgrisico) geen ‘natuurlijke’ nor-
mering kennen. Bij een extern risico, zoals ziekte, is deze normering tamelijk eenduidig 
bepaald; de uitkering duurt zolang de ziekte duurt. Bij zorg is de duur van de uitkering 
niet zozeer gekoppeld aan de duur van het risico, maar vooral aan wat economisch, 
politiek en sociaal haalbaar wordt geacht, met als resultaat ingewikkelde debatten om-  
trent de grenzen tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid. De vraag in 
hoeverre de financiële consequenties van het zorgrisico moeten worden afgedekt en 
wie voor deze beheersing verantwoordelijk dient te zijn, is door het ontbreken van deze 
‘natuurlijke’ normering dan ook meer praktisch dan principieel geïnspireerd.

Worden de verlofregelingen nader bekeken, dan is het beeld qua duur en hoogte 
van de uitkeringen zeer divers. Na zestien weken zwangerschaps- en bevallingsver-
lof varieert de duur van de verlofaanspraken van twee dagen kraamverlof, via tien 
dagen zorgverlof, naar drie maanden (in fte) ouderschapsverlof. En de betaling varieert 
van volledig doorbetaald (voor het zwangerschaps- en bevallings- en kraamverlof), 

Figuur 4.3 Schematische weergave van zorg in het socialezekerheidsstelsel per zorgstrategie en per 
spoor

Deeltijdstrategie Onderbrekingsstrategie Verlof

Spoor 1
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socialezekerheids-
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Van toepassing  
op WW

Van toepassing op WW/ 
Wet WIA

Reparatie effecten van 
onbetaald verlof op 
aanspraken sociale 

verzekeringen

Vormgeving van 
aanpassing

Zorg kinderen Mantelzorg

Toegang +
Duur nvt
Hoogte nvt

Toegang nvt
Duur +
Hoogte nvt

Toegang nvt
Duur +
Hoogte nvt

Spoor 2

Zorg als sociaal risico Nvt Nvt Nvt Verlofregelingen
Levensloopregeling
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via gedeeltelijk doorbetaald (voor het zorgverlof) naar volledig onbetaald (voor het 
langdurig zorgverlof). De betaling van het ouderschapsverlof valt in zekere zin bui-
ten deze categorieën. Wettelijk is de regeling namelijk onbetaald, maar op cao-niveau 
kunnen er afspraken zijn gemaakt over de betaling en indien men deelneemt aan de 
levensloopregeling kan men tijdens het ouderschapsverlof in aanmerking komen voor 
een ouderschapsverlofkorting. Enerzijds zijn dergelijke verschillen terug te voeren op 
het ontbreken van die natuurlijke normering, waardoor de opvattingen die aan deze 
vormgeving ten grondslag liggen ook door de tijd heen sterk aan verandering onder-  
hevig zijn. Zo werd aanvankelijk bij het langdurig zorgverlof wel een wettelijke betaalde 
regeling voorgesteld, maar bij de uiteindelijke invoering van de verlofregeling in 2004 
werd individueel sparen via de levensloopregeling als wenselijke (c.q. de enige politiek-
financieel haalbare) financieringsvorm gezien. De inkomensconsequenties van dit ver-
lof dienen individueel of door de werkgever te worden gedragen. Ook het kortdurend 
zorgverlof kende een dergelijke lange voorgeschiedenis waarbij de standpunten door 
de tijd heen verschoven en de uiteindelijke hoogte van de betaling, afbakening van de 
kring van rechthebbenden en duur van het verlof binnen het politieke krachtenveld 
werden bepaald.

Anderzijds zijn deze verschillen in betaling en duur van het verlof te herleiden tot 
een verschil in functies van het verlof. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof bijvoor-
beeld, wordt volledig doorbetaald en heeft primair tot doel het fysieke onvermogen tot 
betaalde arbeid te compenseren; het zwangerschaps- en bevallingsverlof geldt niet (of 
slechts zeer gedeeltelijk) als verzekering voor het zorgen als zodanig. Bij de verschil-
lende zorgverlofregelingen staat juist wel de zorgverantwoordelijkheid als zodanig cen-
traal, en het deels zelfveroorzaakte karakter van het risico wordt verdisconteerd door 
het feit dat in dit geval slechts in beperkte mate een financiële ondersteuning wordt 
geboden. Bij deze regelingen wordt vooral tijd gefaciliteerd.

Wordt de vormgeving van de verlofregelingen overzien dan is het – zeker gezien de 
complexiteit van de regelingen, de verschillen tussen de regelingen en de dynamiek die 
er in de argumentatie plaatsvindt – niet eenvoudig de verantwoordelijkheidsverdeling 
van het zorgrisico te typeren. De verschillende regelingen verdelen op uiteenlopende 
wijze de financiële consequenties van het zorgen. Ook de richting, van publiek naar 
privaat of vice versa, is daarbij niet eenduidig vast te stellen. Zo wordt met de invoe-
ring van de levensloopregeling duidelijk gekozen voor een individueel spaarsysteem, 
die fiscaal worden gefaciliteerd. Dit impliceert in feite een meer privaat georiënteerde 
koers. Tegelijkertijd is met de introductie van een ouderschapsverlofkorting per 1 janu-
ari 2006 gekozen voor een collectieve borging. In dit opzicht is er sprake van een ver-
schuiving van private naar publieke verantwoordelijkheid.

Op de vraag hoe en in hoeverre de financiële consequenties van het zorgrisico moe-
ten worden afgedekt, is in de afgelopen jaren dus geen eensluidend antwoord gegeven. 
Het bepalen van de plaats van zorg in het socialezekerheidsstelsel is in de praktijk 
moeizaam verlopen, waarbij voortdurend wordt geschoven met verantwoordelijk-  
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heden en gesleuteld aan de vormgeving van de regelingen. De vraag is wat nu precies 
het resultaat is van deze aanpassingen; hoe zij in feite kunnen worden beoordeeld. Doel 
van de beoordeling is niet alleen meer zicht te krijgen op de gevolgen van de aanpassing 
van het stelsel, maar ook meer inzicht te verkrijgen in de werking van de regelingen 
in de praktijk. Met deze beoordeling zal in dit tweede deel van het onderzoek de focus 
van het onderzoek verschuiven. Terugkerend naar het conceptuele kader van beheer-
sing en verdeling kan worden opgemerkt dat tot nu toe het accent in de hoofdstukken 
heeft gelegen op de verschillende aspecten van de beheersing van risico’s, waarbij het 
wat, het hoe en het wie de centrale thema’s waren. Met de beoordeling van een aantal 
maatregelen (het verzorgingsforfait, het verlof en de levensloopregeling) zal getracht 
worden meer inzicht te krijgen in de risicostructuur (de verdeling van de risico’s) die tot 
stand komt na de interventie van het risicomanagement. De beoordeling vindt plaats 
aan de hand van de criteria: transitiebestendigheid, gendergelijkheid, zorgsolidariteit 
en autonomie. Deze criteria zijn afgeleid uit de transitionele arbeidsmarktbenadering 
en uit de moderniseringsliteratuur (zie hoofdstuk 2). Aan de hand van deze criteria 
zullen in de volgende hoofdstukken deze maatregelen worden beoordeeld.
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5	 Verzorgingsforfait	

5.1	 Inleiding	1

Het verzorgingsforfait behoort tot de categorie maatregelen die erop gericht is bestaan-  
de socialezekerheidsregelingen aan te passen met als doel de socialezekerheidsrech-
ten van werknemers met zorgverantwoordelijkheden te waarborgen (in hoofdstuk 4 
aangeduid als spoor 1). Het is nadrukkelijk gericht op één van de zorgstrategieën, na-
melijk het onderbreken van de loopbaan om te kunnen zorgen. Het forfait speelt al 
vanaf 1987 een rol in het socialezekerheidsstelsel. Aanvankelijk had dit forfait alleen 
betrekking op de zorg voor kinderen, recentelijk geldt het forfait ook voor de zorg 
voor naasten. Het verzorgingsforfait en het mantelzorgforfait ‘verzachten’ de gevolgen 
van een onderbreking van de loopbaan wegens zorgtaken; het tijdelijk uittreden uit 
de arbeidsmarkt wordt minder kostbaar doordat socialezekerheidsrechten niet of in 
mindere mate verloren gaan. Het inbouwen van dergelijke ‘zorgcomponenten’ in het 
stelsel van sociale zekerheid is vooral van belang wanneer voor een substantieel deel 
van de beroepsbevolking geldt dat ze voor een bepaalde periode (worden geacht) niet 
actief (te) zijn op de arbeidsmarkt.

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat, is hoe dergelijke zorgcomponenten, 
zoals het verzorgingsforfait en het mantelzorgforfait, kunnen worden beoordeeld aan 
de hand van de in hoofdstuk 2 geformuleerde criteria (transitiebestendigheid, gen-
dergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid). Het criterium transitiebestendigheid 
verwijst naar de mogelijkheid om de transitie tussen betaalde arbeid en zorg te kun-
nen maken. Er dienen openingen te worden geboden voor zorg, terwijl de band met 
de arbeidsmarkt in stand blijft. Bij het criterium van gendergelijkheid dienen mannen 
en vrouwen in gelijke mate toegang te hebben tot de transitie tussen betaalde arbeid 
en zorg en dienen de financiële consequenties van de transitie de bestaande ongelijk-  
heden tussen mannen en vrouwen niet te vergroten. De zorgsolidariteit impliceert dat 
de kosten van de transitie tussen c.q. de combinatie van arbeid en zorg worden verdeeld 
over degenen die zorgen en niet zorgen. Keuzevrijheid, ten slotte, heeft betrekking op 
de mogelijkheid om naar eigen inzichten en voorkeuren de transitie tussen betaalde 
arbeid en zorg in te richten. Geld en tijd vormen daarbij belangrijke middelen.

1 Een eerdere versie van dit hoofdstuk is verschenen als artikel in: European Journal of Social 
Security, zie: Koopmans et al. (2005b).
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Een probleem bij de beoordeling is dat het inzicht in de werking van het forfait 
in de praktijk tot op heden ontbreekt. Voor het mantelzorgforfait is dit verklaarbaar, 
omdat de maatregel pas in werking is getreden op 1 januari 2007. Het verzorgingsforfait 
daarentegen bestaat al sinds 1987, maar de effectiviteit ervan is nooit onderzocht. De 
empirische gegevens over het gebruik en de gebruikers (bijvoorbeeld persoonsken-
merken zoals geslacht of opleidingsniveau) ontbreken. Om het verzorgingsforfait toch 
te kunnen boordelen, zal dan ook allereerst inzicht moeten worden verkregen in de 
werking ervan.

5.2	 Verzorgingsforfait	en	transitiebestendigheid

Wordt het verzorgingsforfait beoordeeld aan de hand van het criterium transitiebe-
stendigheid dan kan worden opgemerkt dat het forfait in feite geen incentives kent 
die het individuele gedrag direct beïnvloeden. Het forfait richt zich namelijk niet op 
een bepaald beslissingsmoment; men blijft niet op de arbeidsmarkt omdat deze maat-
regel er is en men keert ook niet terug naar de arbeidsmarkt vanwege deze maatregel. 
Ook de zorgparticipatie wordt hierdoor niet bevorderd, immers de periode van zorg 
is al voorbij op het moment dat het effect van de maatregel zich doet gelden. Ten aan-
zien van het criterium transitiebestendigheid kan het forfait dus als neutraal worden 
beoordeeld. Zorgcomponenten, zoals het verzorgingsforfait en het mantelzorgforfait, 
zijn met andere woorden niet zozeer gericht op het vergemakkelijken van de transitie 
tussen betaalde arbeid en zorg. Impliciet wordt ervan uitgegaan dat de band met de 
arbeidsmarkt wordt verbroken. Arbeid en zorg worden als twee gescheiden werelden 
gedefinieerd. Zorgcomponenten vormen geen incentive voor een meer op combineren 
georiënteerd arbeidsmarktgedrag, maar ondersteunen in feite de traditionele optie: 
tijdelijk stoppen om voltijds te kunnen zorgen. In die zin past het instrument niet in 
een model dat zich richt op het vloeiender maken van transitie tussen betaalde arbeid 
en zorg. Zorgcomponenten repareren echter wel de gevolgen van deze transitie, bie-
den bescherming en geven daarmee uiting aan de maatschappelijke betekenis van zorg 
(Koopmans et al. 2003).

De vraag is vervolgens in welke mate het verzorgingsforfait bescherming biedt aan 
zorgactiviteiten. Worden door een dergelijk instrument de nadelige gevolgen van een 
onderbreking van de loopbaan als gevolg van zorgactiviteiten deels gerepareerd? In 
2004 besloot het kabinet-Balkenende ii het verzorgingsforfait gedeeltelijk af te schaf-
fen, waarbij als voornaamste argument werd aangevoerd dat de beschermingsfunctie 
van het instrument fors aan belang zou hebben ingeboet. Door de ontwikkelingen op 
de arbeidsmarkt, in het bijzonder de toegenomen participatie van vrouwen met kin-
deren, was, volgens het kabinet, de regeling niet langer noodzakelijk. Nog slechts een 
klein gedeelte van de vrouwen zou stoppen met het verrichten van betaalde arbeid 
na de geboorte van het eerste kind; het merendeel van de vrouwen zou blijven door-

nwo-koopmans-def-prom.indd   144 29-10-2007   15:10:08



 Verzorgingsforfait — 145

werken en alleen de arbeidsduur aanpassen. De behoefte aan een verzorgingsforfait 
zou hierdoor zijn afgenomen. Opmerkelijk is dat deze conclusie – enkele schattingen 
daargelaten – niet of nauwelijks empirisch is onderbouwd (Tweede Kamer 2003-2004, 
29 249).

 De vraag is of de noodzaak van bescherming door het verzorgingsforfait 
inderdaad, zoals wordt verondersteld in het politieke discours, minder is geworden. Is 
het zo dat de werkloze werknemer met zorgtaken geen baat meer heeft bij het verzor-
gingsforfait, omdat de arbeidsparticipatie van vrouwen sterk is gestegen en het aantal 
vrouwen dat stopt met werken na de geboorte van het eerste kind fors is gedaald? Wie 
komt er eigenlijk in aanmerking voor een loongerelateerde werkloosheidsuitkering en 
kunnen werkloze werknemers met zorgverantwoordelijkheden als gevolg van het for-
fait aanspraak maken op een loongerelateerde uitkering en, zo ja, in welke mate? Zijn 
er in dit opzicht verschillen naar geslacht, opleidingsniveau en aantallen kinderen? 

Om inzicht te krijgen in de beschermingsfunctie van het verzorgingsforfait is een 
empirische analyse uitgevoerd op basis van het osa-arbeidsaanbodpanel.2 De analyse 
heeft betrekking op de periode 1990-2002. Voor het berekenen van het effect van het 
verzorgingsforfait zijn we uitgegaan van de regelgeving zoals die gold in de periode 
1987-2004. Voor de verzorging van kinderen jonger dan zes jaar, telt één verzorgings-
jaar als één jaar waarin betaalde arbeid is verricht; voor kinderen ouder dan zes, maar 
jonger dan dertien jaar telt één verzorgingsjaar voor een half jaar betaalde arbeid. Voor 
de Werkloosheidswet zijn we uitgegaan van de voorwaarden voor het recht op uitke-
ring zoals die golden in de periode 1987-2005; het gaat hierbij om de 26 uit 39-wekeneis, 
de 4 uit 5-jareneis en de daarbij behorende 52 dagen bepaling. We hebben geen reke-
ning gehouden met de wijzigingen die zich in de onderzochte periode hebben voorge-
daan in de referte-eisen en ook de recente wijziging van de Werkloosheidswet 2006 is 
niet meegenomen. Daar waar relevant is gekozen voor juni als peildatum.

Op basis van de data kan voor een groot deel van de respondenten het arbeidsverle-
den worden gereconstrueerd. Op basis daarvan kan worden bepaald of de werknemer 
– in geval van werkloosheid – aanspraak zou kunnen maken op een loongerelateerde 
uitkering in het kader van de Werkloosheidswet en of daarbij het verzorgingsforfait 
van belang is. Om de potentiële reikwijdte van het verzorgingsforfait te bepalen, is deze 
toegepast op de hele populatie, daarbij uitgaande van de veronderstelling dat ieder-
een op 1 juni van een gegeven jaar onvrijwillig werkloos wordt. Achtereenvolgens is 
nagegaan welk deel van de steekproef werkzaam was, wie daarvan op 1 juni voldeed 
aan de wekeneis en wie van deze groep voldeed aan de jareneis, respectievelijk zonder 
en met inachtneming van het verzorgingsforfait. Het verschil tussen het aandeel per-

2 Het osa-arbeidsaanbodpanel bestaat sinds 1985 en wordt sinds 1986 tweejaarlijks gehouden. 
De steekproef bestaat uit ca. 4500 personen in de leeftijdscategorie van 16 tot 65 jaar. Het panel 
kent inmiddels elf golven, waardoor van een groot aantal mensen een duidelijk beeld geschetst 
kan worden van het arbeidsverleden.
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sonen (uitgedrukt in percentage) dat voldoet aan de wekeneis en de jareneis exclusief 
verzorgingsforfait en het aandeel personen (uitgedrukt in percentage) dat voldoet aan 
de wekeneis en jareneis inclusief verzorgingsforfait, bepaalt het effect van het verzor-
gingsforfait. In tabel 5.1 wordt het op deze manier vastgestelde effect van het verzor-
gingsforfait op de aanspraken van mannen en vrouwen op een loongerelateerde werk-
loosheidsuitkering weergegeven.3

Tabel 5.1 laat allereerst zien dat de participatie van vrouwen in de periode 1990-2002 
fors is gestegen (van 41% in 1990 naar 66% in 2002) en dat door deze stijging een steeds 
groter aandeel vrouwen voldoet aan de jareneis (van 70% in 1990 naar 82% in 2002). In 
2002 ligt het percentage vrouwen dat voldoet aan de jareneis zonder verzorgingsforfait 
zelfs hoger dan het percentage vrouwen dat in 1990 aan de jareneis voldoet inclusief 
verzorgingsforfait (82% versus 77%). Op basis hiervan zou men, in lijn met de argu-
mentatie van het kabinet, kunnen concluderen dat het verzorgingsforfait niet meer 
noodzakelijk is. Niettemin bestaat er nog steeds, en dat is in de onderzochte periode 
niet of nauwelijks veranderd, bij vrouwen een aanzienlijk verschil tussen het percen-
tage dat voldoet aan de jareneis zonder verzorgingsforfait en het percentage dat voldoet 
aan de jareneis met verzorgingsforfait. Zowel in 1990 als in 2002 bedroeg dit verschil 
7 procentpunt. Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat het belang van het 
verzorgingsforfait niet is afgenomen. Er bestaat, met andere woorden, nog steeds een 
aanzienlijke groep vrouwen die, vanwege het feit dat zij hun arbeidsloopbaan hebben 

3 osa registreert de belangrijkste activiteit per maand. Dat houdt in dat niet exact kan worden 
gecontroleerd of mensen aan de wekeneis en/of de jareneis voldoen. De wekeneis is geoperatio-
naliseerd als het verricht hebben van arbeid gedurende zes maanden in een referteperiode van 
negen maanden. De jareneis is geoperationaliseerd als het verricht hebben van minimaal twee 
maanden betaalde arbeid in ten minste vier kalenderjaren over een referteperiode van vijf kalen-
derjaren. De operationalisering van het verzorgingsforfait is conform de regelgeving in 2002. 

Tabel 5.1 Effect verzorgingsforfait naar geslacht in procenten 1990-2002

1990 1996 2002

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen

Werkzaam (als % van de popu-
latie in de leeftijd 17-65 jaar)

73
n= 2374

41
n= 2365

73
n= 2359

50
n= 2358

80
n= 2277

66
n= 2379

Daarvan voldoet aan wekeneis 98 97 99 97 99 97

Daarvan voldoet aan jareneis 
(exclusief verzorgingsforfait)

88 70 93 80 95 82

Voldoet aan jareneis (inclusief 
verzorgingsforfait)

89 77 93 86 96 89

Bron: Eigen berekeningen op basis van het OSA-arbeidsaanbodpanel 1990-2002.
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onderbroken, bescherming ondervindt van het verzorgingsforfait in geval van onvrij-
willige werkloosheid.

De beschermingsfunctie van het verzorgingsforfait in de periode 1990-2002 is dus 
nog steeds relevant. Vanuit deze optiek bezien kan de transitiebestendigheid van het 
instrument, die in principe als neutraal werd omschreven, in de praktijk als gedeeltelijk 
positief worden beoordeeld. Het verzorgingsforfait stimuleert weliswaar niet op een 
directe wijze de zorgparticipatie, maar door dit instrument wordt wel op een indirecte 
wijze de zorgparticipatie beschermd. Deze beschermingsfunctie is echter in de afgelo-
pen jaren wel veranderd door de wijzigingen die zijn doorgevoerd in zowel het verzor-
gingsforfait als de Werkloosheidswet. Allereerst is de reikwijdte van het verzorgings-
forfait in 2004 aanzienlijk beperkt, waardoor de beschermingsfunctie in de praktijk zal 
zijn afgenomen. Het forfait geldt niet langer voor kinderen ouder dan vijf jaar en de 
verzorgingsjaren voor kinderen jonger dan vijf jaar worden nog slechts voor de helft 
meegeteld als feitelijk arbeidsverleden (zie ook hoofdstuk 4). Daarnaast is de werking 
van het forfait veranderd door de wijzingen die zijn doorgevoerd in de Werkloosheids-
wet. Aanvankelijk bepaalde de jareneis of men wel of niet in aanmerking kwam voor 
een loongerelateerde uitkering. Na de wetswijziging in 2006 komen ook de werkne-
mers die voldoen aan de wekeneis in aanmerking voor een loongerelateerde uitkering 
van drie maanden. De jareneis fungeert nu als duurvoorwaarde; voldoet men aan de 
jareneis dan kan men in aanmerking komen voor een uitkering die langer duurt dan 
drie maanden. Als gevolg hiervan heeft het verzorgingsforfait dan ook geen betrek-
king meer op de toegang tot de loongerelateerde uitkering, maar op het wel of niet 
toekennen van een uitkering die langer duurt dan drie maanden (waarbij de bepaling 
van de precieze duur afhankelijk is van het feitelijke en fictieve arbeidsverleden, zie 
hoofdstuk 4). Deze verandering van de Werkloosheidswet en bijgevolg de werking van 
het verzorgingsforfait rechtvaardigen echter niet de inperking van de reikwijdte van 
het verzorgingsforfait. Juist ten aanzien van deze duur zal het verzorgingsforfait in de 
toekomst namelijk een belangrijkere rol gaan spelen, omdat bij de berekening van de 
uitkeringsduur het fictieve arbeidsverleden langzaamaan zal worden vervangen door 
het werkelijke arbeidsverleden.

5.3	 Verzorgingsforfait	en	gendergelijkheid

Het verzorgingsforfait werd in 1987 ingevoerd om indirecte discriminatie te voor-  
komen. Omdat met name vrouwen hun arbeidsloopbaan onderbraken zouden zij  
vaker dan mannen niet kunnen voldoen aan de arbeidsverledeneis c.q. jareneis van de 
Werkloosheidswet. De validiteit van dit argument lijkt op basis van de cijfers in tabel 
5.1 niet aan belang te hebben ingeboet. Het verschil in aanspraken op de Werkloos-
heidswet tussen mannen en vrouwen is, ondanks de toegenomen arbeidsparticipatie 
van vrouwen, aanzienlijk gebleven. In 1990 voldoet 88% van de mannen en 70% van de 
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vrouwen aan de jareneis, een verschil van 18%. In 2002 zijn de percentages voor zowel 
mannen als vrouwen wel gestegen tot respectievelijk 95% en 82%, maar het verschil 
bedraagt nog altijd 13 procentpunt.

Kort samengevat blijkt dus uit tabel 5.1 dat het verzorgingsforfait nog steeds van 
belang is voor vrouwen. Interessant is vervolgens om na te gaan voor welke groep vrou-
wen dit in het bijzonder geldt. In tabellen 5.2 en 5.3 is de empirische analyse op basis van 
het osa-arbeidsaanbodpanel nogmaals uitgevoerd, waarbij voor vrouwen het oplei-
dingsniveau (tabel 5.2) en het aantal kinderen (tabel 5.3) in ogenschouw is genomen.

Tabel 5.2 toont dat het verzorgingsforfait voor hoogopgeleide vrouwen in vergelijking 
tot de laagopgeleide of de vrouwen met middelbaar beroepsonderwijs in de periode 
1996-2002 van minder belang is geweest. Bovendien neemt het belang voor hoogop-
geleide vrouwen af; in 2002 bedraagt het verschil tussen het percentage vrouwen dat 
voldoet aan de jareneis zonder verzorgingsforfait en het percentage vrouwen dat vol-
doet aan de jareneis met verzorgingsforfait nog maar 3 procentpunt. Voor de vrouwen 
in de middencategorie is het belang van het verzorgingsforfait in eerste instantie nog 
aanzienlijk, maar dit neemt af; in 1990 bedroeg het verschil tussen wel en geen verzor-
gingsforfait nog 10 procentpunt, in 2002 is dit gedaald naar 7 procentpunt. Hoewel de 
cijfers voor de laagopgeleide vrouwen een enigszins wisselend beeld vertonen, blijkt 
uit tabel 5.2 dat met name deze groep bescherming ondervindt van het verzorgings-
forfait. Het belang van het verzorgingsforfait lijkt gedurende de onderzochte periode 
zelfs te zijn toegenomen. In 2002 bedraagt het verschil tussen laagopgeleide vrouwen 

Tabel 5.2 Effect verzorgingsforfait voor vrouwen naar opleiding* in procenten 1990-2002

1990 1996 2002

Laag Middel Hoog Laag Middel Hoog Laag Middel Hoog

Werkzaam (als % van 
de populatie in de 
leeftijd 17-65 jaar)

31
n 977

44
n 914

54
n 462

37
n 914

55
n 936

65
n 508

52
n 751

69
n 883

77
n 739

Daarvan voldoet aan 
wekeneis

95 97 94 96 98 98 97 96 99

Daarvan voldoet aan 
jareneis (exclusief 
verzorgingsforfait)

74 64 74 82 77 85 70 82 89

Voldoet aan 
jareneis (inclusief 
verzorgingsforfait)

78 74 80 89 83 89 83 89 92

* De indeling laag, middel en hoog is afgeleid van de standaard onderwijsindeling (SOI) van het CBS. Laag 
is daarbij SOI niveau 0-3 (dat wil zeggen alles onder MBO-niveau), middel is gedefinieerd als MBO-niveau, 
terwijl hoog alles omvat op HBO-niveau of hoger.

Bron: Eigen berekeningen op basis van het OSA-arbeidsaanbodpanel 1990-2002.
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die voldoen aan de jareneis als ze geen verzorgingsforfait zouden ontvangen en de 
laagopgeleide vrouwen die voldoen aan de jareneis als ze wel verzorgingsforfait zouden 
ontvangen 13 procentpunt.

Tabel 5.3 laat zien dat voor vrouwen met één kind het belang van het verzorgingsfor-
fait relatief gering is. Naar alle waarschijnlijkheid hangt dit geringe belang samen met 
het arbeidsmarktgedrag van deze groep; vrouwen met één kind onderbreken niet of 
nauwelijks hun arbeidsloopbaan na de geboorte van hun eerste kind, zij passen hun 
arbeidsduur aan (Vlasblom et al. 2002). Voor vrouwen met twee of drie kinderen is het 
verzorgingsforfait daarentegen wel van aanzienlijk belang. Het verschil in 2002 tussen 
het percentage vrouwen met twee kinderen dat voldoet aan jareneis exclusief en inclu-
sief verzorgingsforfait bedraagt 7 procentpunt, voor vrouwen met drie kinderen is het 
verschil nog groter, namelijk 12 procentpunt.

Bij de bovenstaande empirische analyses is uitgegaan van de totale populatie, met  
andere woorden er is dus niet gekeken naar de populatie die feitelijk werkloos is gewor-
den. Op basis van cijfers van het cbs4 blijkt dat de werkloosheidskans in 2002 voor vrou-
wen hoger ligt dan voor mannen (4,3% versus 4%) en de werkloosheidskans voor laag-
opgeleide vrouwen hoger is dan voor hoogopgeleide vrouwen (6,3% versus 3,7%). Juist 
de groep die in geval van werkloosheid de meeste behoefte heeft aan de bescherming 
van het verzorgingsforfait, heeft dus ook de hoogste kans om werkloos te worden.

Concluderend kan worden gesteld dat het verzorgingsforfait in de periode 1990-
2002 nog steeds niet aan belang heeft ingeboet. Uit de empirische analyse blijkt name-

4 Met dank aan Ton Ferber van het cbs die deze cijfers heeft verschaft.

Tabel 5.3 Effect verzorgingsforfait voor vrouwen naar aantal kinderen in procenten 1990-2002

1990 1996 2002

1 kind 2 kind 3 kind 1 kind 2 kind 3 kind 1 kind 2 kind 3 kind

Werkzaam (als % van de 
populatie in de leeftijd 
17-65 jaar)

51
n 184

38
n 716

27
n 513

56
n 253

49
n 878

37
n 657

69
n 283

65
n 995

57
n 589

Daarvan voldoet aan 
wekeneis

94 95 98 99 98 97 96 98 97

Daarvan voldoet aan 
jareneis (exclusief 
verzorgingsforfait)

64 78 65 91 86 84 91 87 78

Voldoet aan 
jareneis (inclusief 
verzorgingsforfait)

64 90 83 91 94 93 95 94 90

Bron: Eigen berekeningen op basis van het OSA-arbeidsaanbodpanel 1990-2002.
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lijk dat er nog steeds een aanzienlijk verschil bestaat tussen mannen en vrouwen in de 
mate waarin ze voldoen aan de arbeidsverledeneis. Het verzorgingsforfait ‘repareert’ 
deels de gevolgen van deze ongelijkheid in arbeidsmarktpatronen; waardoor de finan-
ciële gevolgen van de transitie tussen betaalde arbeid en zorg worden verkleind en de 
bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen niet worden vergroot. Bovendien 
laat een verdere uitsplitsing naar opleidingsniveau en aantal kinderen zien dat vooral 
laagopgeleide vrouwen en vrouwen met twee of meer kinderen bescherming ondervin-
den van het verzorgingsforfait. Het verzorgingsforfait kan dus nog steeds als positief 
worden beoordeeld op basis van het criterium gendergelijkheid. De inperking ervan in 
2004 kan dus ook vanuit deze optiek bezien niet worden gerechtvaardigd

5.4	 Verzorgingsforfait	en	zorgsolidariteit

Aan het verzorgingsforfait ligt een bepaalde notie van zorgsolidariteit ten grondslag. 
Middels het forfait worden de periodes waarin wordt gezorgd voor kinderen meegeteld 
bij de berekening van de jareneis. Anders geformuleerd: het verrichten van zorgactivi-
teiten wordt gelijkgesteld met tijdvakken waarin betaalde arbeid is verricht en loon is 
ontvangen. De kosten die daarmee gepaard gaan, worden door alle werknemers – zor-
genden en niet-zorgenden – gezamenlijk gedragen. Bij het verzorgingsforfait is dus 
sprake van een deling van het zorgrisico, hetgeen als positief kan worden beoordeeld 
vanuit het criterium zorgsolidariteit.

Deze solidariteitsnotie is echter in de loop der jaren, mede onder druk van de 
opkomst van het adult worker model en een verschuiving in normen en waarden, ver-
anderd. In steeds mindere mate wordt de onderbrekingsstrategie voor de zorg voor kin-
deren ondersteund. In een samenleving waarin de arbeidsmarktparticipatie van vrou-
wen steeds meer de norm wordt, wordt het stoppen met het verrichten van betaalde 
arbeid en het ondersteunen van zelf zorgen minder voor de hand liggend. In dit opzicht 
is er dan ook sprake van een verandering van de zorgsolidariteit, een verandering die 
onder andere tot uiting is gekomen in het in mindere mate ondersteunen van de ‘doe 
het zelf ’ strategie (via het verzorgingsforfait) en het in toenemende mate faciliteren 
van de uitbestedingstrategie (via het subsidiëren van kinderopvang). Illustratief in dit 
verband is dat aan kinderopvang door de overheid in 2006 1030 miljoen wordt uitge-
geven (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006a), terwijl de kosten van 
het forfait niet bekend zijn.

Gaat de voorkeur van ouders daarentegen wel uit naar zelf zorgen in plaats van het 
uitbesteden van zorg, dan lijkt de deeltijdstrategie lonender te zijn dan de onderbre-
kingsstrategie. De deeltijdstrategie wordt namelijk ondersteund door een breed pakket 
aan maatregelen (Wet aanpassing arbeidsduur en Wet verbod onderscheid arbeidsduur, 
zie voor beschrijving: Burri 2000). De deeltijdstrategie loont bovendien ook meer in 
termen van socialezekerheidsaanpraken (uitkeringsduur) dan de onderbrekingsstrate-
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gie. Een simpel voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel persoon A werkt gedurende de 
middenfase van zijn leven (25 tot en met 45 jaar) 10 jaar voltijds, onderbreekt wegens 
zorgtaken tijdelijk de loopbaan voor 3 jaar, gaat weer aan het werk en wordt na 7 jaar 
voltijds te hebben gewerkt werkloos. Persoon B werkt daarentegen gedurende dezelfde 
periode in deeltijd en onderbreekt niet. Uitgaande van het feit dat tijdens de gehele 
periode het werkelijke arbeidsverleden wordt geteld en de huidige bepaling van de 
duur wordt gehanteerd, heeft persoon A recht op een uitkering van 17 maanden (inclu-
sief verzorgingsforfait 18,5 maanden) en persoon B op een uitkering van 20 maanden. 

Een loopbaanonderbreking voor de zorg van kinderen wordt dus minder onder-
steund. De onderbreking van de loopbaan voor de zorg voor naasten daarentegen kan 
de laatste jaren rekenen op meer maatschappelijke steun. In dit opzicht is er dus sprake 
van een tegengestelde beweging. In plaats van het uitbesteden van de zorg voor naas-
ten, wordt meer en meer de nadruk gelegd op het zelf uitvoeren van mantelzorgtaken. 
Zo werd al in de troonrede van 2001 opgemerkt dat mantelzorg ‘in de samenleving van 
onschatbare waarde’ is. Recentelijk is het mantelzorgforfait ingevoerd. Bij de invoe-
ring ervan werd slechts een discussie gevoerd over de vormgeving, maar niet over de 
wenselijkheid. Daarover bestond brede consensus, of zoals de toenmalige minister van  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Geus, het opmerkte: ‘het [mantelzorgforfait] is 
niet alleen een politieke wens, maar ook een wens vanuit de Stichting van de Arbeid en 
de ser. Kortom, het heeft brede sympathie’ (Handelingen, Tweede Kamer, 44ste ver-
gadering, 1 februari 2006, p. 2901). Ook geldt er sinds 2005 een vrijstelling van de 
sollicitatieplicht voor degenen die werkloos zijn, maar wel een bepaald aantal uren 
mantelzorgtaken verrichten. Bovendien is door het kabinet-Balkenende iv in het coa-
litieakkoord aangekondigd dat vrijwilligerswerk en mantelzorg in de komende jaren 
ruimer financieel zullen worden gestimuleerd (Balkenende iv 2007).

In het overheidsbeleid ligt op dit moment dus het accent op het zelf verrichten van 
de mantelzorgtaken, terwijl voor de zorg voor kinderen veeleer wordt ingezet op het 
uitbesteden van de zorg, al dan niet in combinatie met een deeltijdse aanstelling. De 
solidariteitsnoties die daaraan ten grondslag liggen verschillen dus. Wellicht kan dit 
verschil worden verklaard uit praktische redenen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat 
de overheid al voldoende investeert in de zorg voor kinderen, maar nog onvoldoende 
in de mantelzorg. Wellicht hangt het verschil in solidariteitsnoties ook samen met het 
diffuse, niet homogene karakter van het zorgrisico. Op de schaal van interne risico’s 
(‘manufactured risks’) en externe risico’s (‘external risks’) kan de zorg voor kinderen 
meer aan de kant van de interne risico’s worden geplaatst en de zorg voor naasten 
meer aan de kant van de externe risico’s. Het wel of niet zorgen voor kinderen wordt 
als een individuele keuze gezien, waar positieve aspecten aan zijn verbonden. Kinde-
ren krijgen, hebben en opvoeden is leuk en wenselijk. De mate van solidariteit met 
dergelijke individuele keuzes (in de zin dat anderen daarvan de lasten willen dragen) 
stuit vanwege dit keuze-element op natuurlijke grenzen. Het wel of niet zorgen voor 
een zieke ouder wordt daarentegen veel minder als een keuze gezien, maar veeleer als 
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een gebeurtenis die mensen overkomt. Solidair zijn met dergelijke gebeurtenissen is 
gemakkelijker op te brengen, met name omdat hier ook een sterk element van weder-
kerigheid een rol speelt.

5.5	 Verzorgingsforfait	en	keuzevrijheid	

Het verzorgingsforfait is in de huidige vormgeving dermate beperkt van opzet dat de 
impact van deze maatregel op de keuzevrijheid beperkt zal zijn. De maatregel creëert 
immers geen tijd of geld om de combinatie van arbeid en zorg naar eigen inzicht vorm 
te geven. Niettemin wordt door de waarborging van de socialezekerheidsaanspraken 
wel indirect een bijdrage geleverd aan de keuzevrijheid. Dit geldt even zo zeer voor het 
mantelzorgforfait. Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de werkloos-
heidswet (Tweede Kamer 2005-2006, 29 738 en 30 370) wordt door mevrouw Verburg 
(cda), de indienster van het amendement ter invoering van het mantelzorgforfait, het 
nut van een dergelijk forfait dan ook kort en bondig verwoord: ‘… ze [mantelzorgers] 
moeten in de gelegenheid zijn om te doen wat op een bepaald moment nodig is en sociaal 
gewenst is, en zij moeten tegelijkertijd rechten kunnen opbouwen’ (Handelingen, Tweede 
Kamer, 44ste vergadering, 1 februari 2006, p. 2916). Zowel het verzorgingsforfait als 
het mantelzorgforfait geven blijk van de maatschappelijke waardering van zorg. Voor 
het individu worden door het forfait de kosten van de beslissing om tijdelijk te zorgen 
(ook al gaat deze beslissing ten koste van arbeidsparticipatie) verminderd. Het forfait 
kan dus ook vanuit dit criterium als positief worden beoordeeld.

5.6	 Conclusies

Het verzorgingsforfait is een maatregel die tot doel heeft de socialezekerheidsrechten 
van werknemers met zorgverantwoordelijkheden te waarborgen. Daarbij richt het zich 
op één zorgstrategie, namelijk het onderbreken van de loopbaan wegens zorgtaken. 
Recentelijk hebben zich wijzigingen voorgedaan in de vormgeving van de regeling; het 
verzorgingsforfait (zorg voor kinderen) is gedeeltelijk afgeschaft en de werking ervan 
ingeperkt, het mantelzorgforfait (zorg voor naasten) is daarentegen ingevoerd.

Transitiebestendigheid
Wordt het verzorgingsforfait beoordeeld aan de hand van het criterium transitie-  
bestendigheid dan scoort dit instrument in principe neutraal. Het verzorgingsforfait is 
er namelijk niet op gericht de transitie tussen betaalde arbeid en zorg te vergemakke-
lijken. Niettemin biedt het verzorgingsforfait wel bescherming aan de zorgactiviteiten. 
Vanuit dit perspectief scoort het instrument wel positief. Op grond van de empirische 
analyse blijkt dat deze beschermingsfunctie van het verzorgingsforfait in de periode 
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1990-2002 bovendien voor vrouwen niet aan belang heeft ingeboet. Het is dan ook op-
merkelijk dat in 2004 de reikwijdte van het verzorgingsforfait fors is ingeperkt; vanuit 
het criterium transitiebestendigheid valt deze inperking niet te verdedigen.

Deze bevindingen krijgen bovendien tegen de achtergrond van de recente wijzigin-
gen in de Werkloosheidswet en de herziening ervan een extra dimensie. In de nieuwe 
Werkloosheidswet komt het al dan niet meetellen van tijdvakken met zorgtaken meer 
dan voorheen gewicht toe. Met name de vervanging van het fictieve arbeidsverleden 
door het werkelijke arbeidsverleden betekent een verzwaring van het arbeidsverle-
dencriterium in de Werkloosheidswet en doet het belang van het forfait toenemen. 
De herziening van de Werkloosheidswet die in 2006 is doorgevoerd, ondervangt dit 
probleem niet. Met deze herziening wordt weliswaar wel een opening geboden voor 
mensen met een kort arbeidsverleden (de wekeneis), maar voor diegenen met een 
onregelmatig (‘transitioneel’) arbeidspatroon drukt de jareneis c.q. arbeidsverledeneis 
nog wat zwaarder; deze eis gaat namelijk al een rol spelen (bij de bepaling van de duur) 
na drie maanden en zal in de toekomst door de vervanging van het fictieve door het 
werkelijke arbeidsverleden ook feitelijk gaan tellen bij de berekening van de duur van 
de uitkering. 

Gendergelijkheid	
Het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen (het criterium gender-
gelijkheid) vormde in 1987 een van de belangrijkste redenen om het verzorgingsforfait 
in te voeren. Gegeven de verschillen in arbeidsparticipatiepatronen tussen mannen en 
vrouwen en gegeven de introductie van de arbeidsverledeneis in de Werkloosheids-
wet, diende de introductie van het verzorgingsforfait de verschillen tussen mannen en 
vrouwen in de ww-aanspraken te verkleinen, om zodoende indirecte discriminatie van 
vrouwen te voorkomen. Dit argument blijkt op grond van de empirische analyse nog 
steeds relevant. Uit de resultaten blijkt er nog steeds een aanzienlijk verschil te bestaan 
tussen mannen en vrouwen in de mate waarin ze voldoen aan de arbeidsverledeneis. 
Het verzorgingsforfait ‘repareert’ deels de gevolgen van deze ongelijkheid in arbeids-
marktpatronen, waardoor de financiële gevolgen van de transitie tussen betaalde ar-
beid en zorg worden verkleind en de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrou-
wen niet worden vergroot. Vooral voor laagopgeleide vrouwen en vrouwen met twee of 
meer kinderen heeft het verzorgingsforfait nog een beschermingsfunctie. De inperking 
van het verzorgingsforfait kan dus eveneens op basis van dit criterium niet worden ge-
rechtvaardigd. Aangezien vrouwen (en vooral laagopgeleide vrouwen en vrouwen met 
meer dan één kind) nog steeds de loopbaan onderbreken wegens zorgtaken, bestaat het 
risico dat de inperking van het verzorgingsforfait leidt tot een vergroting van de ver-
schillen tussen mannen en vrouwen in aanspraken op een werkloosheidsuitkering.
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Zorgsolidariteit
De zorgsolidariteit die ten grondslag ligt aan het verzorgingsforfait komt tot uiting in 
de deling van het zorgrisico tussen zorgende en niet-zorgende werknemers. Dit kan 
als positief worden beoordeeld vanuit het criterium zorgsolidariteit. Deze zorgsolida-
riteit is wel onder druk van de maatschappelijke veranderingen, in het bijzonder de 
opkomst van het adult worker model, veranderd; de onderbrekingsstrategie wordt in 
steeds mindere mate ondersteund (het verzorgingsforfait is immers gedeeltelijk afge-
schaft), terwijl de uitbestedingstrategie (in combinatie met een deeltijdse aanstelling) 
meer en meer wordt ondersteund. Voor de zorg voor naasten is een tegengestelde ten-
dens zichtbaar; de laatste jaren wordt door de overheid sterker ingezet op het faciliteren 
van de mantelzorg.

Keuzevrijheid
De keuzevrijheid wordt in beperkte mate bevorderd door het verzorgingsforfait; de 
maatregel creëert immers geen tijd of geld om de transitie tussen betaalde arbeid en 
zorg naar eigen inzicht vorm te geven. Wel wordt indirect een bijdrage geleverd aan de 
keuzevrijheid door waarborging van de socialezekerheidsrechten.

De	vier	criteria	tezamen
Samengevat kan worden gesteld dat het verzorgingsforfait een indirecte manier is om 
zorg te faciliteren en als zodanig kan het vanuit het criterium transitiebestendigheid 
als positief worden beoordeeld. Het forfait komt ook tegemoet aan het criterium gen-
dergelijkheid, het impliceert een zekere mate van zorgsolidariteit en draagt bij aan 
keuzevrijheid. Op basis van deze beoordeling moet dan ook geconcludeerd worden dat 
een dergelijk instrument past in een modern stelsel van sociale zekerheid. Weliswaar 
gaat de voorkeur – binnen een adult worker model – daarbij uit naar een institutie die 
zorgt voor behoud van arbeidsparticipatie, maar mocht deze participatie om redenen 
van zorg tijdelijk niet mogelijk zijn, dan zal er een vangnet moeten bestaan waardoor 
de rechten van zorgers gewaarborgd blijven. Bovendien worden zorgcomponenten van 
groter belang naarmate in het socialezekerheidsstelsel opbouwelementen worden in-
gevoerd of het equivalentiebeginsel wordt aangescherpt. Zorgcomponenten functio-
neren dan als een ‘contragewicht’; in een samenleving waar arbeidsparticipatie zwaar 
weegt, wordt via deze zorgcomponenten ook gewicht toegekend aan zorg.
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6	 Verlof	

6.1	 Inleiding

Via verlofregelingen wordt aan zorg een meer zelfstandige plaats toegekend in het  
socialezekerheidsstelsel. In hoofdstuk 4 zijn deze maatregelen aangeduid als het tweede 
spoor waarlangs de verdiscontering van zorg in het socialezekerheidsstelsel kan plaats-
vinden. Verlof biedt werknemers de mogelijkheid tijdelijk zelf te zorgen, zonder dat zij 
de band met de arbeidsmarkt verliezen. Verlofmaatregelen gaan uit van arbeidsmarkt-
participatie en creëren als zodanig binnen het arbeidsbestel ruimte voor zorg. In de 
praktijk is het recht op verlof dan ook gekoppeld aan een bepaalde mate van arbeids-
marktparticipatie en arbeidsverleden. De transitie van betaalde arbeid naar zorg en 
vice versa kan met behulp van verloffaciliteiten worden gemaakt en met de invoering 
van de verlofrechten wordt het maatschappelijke belang van zorg onderkend. Tege-
lijkertijd roept verlof, en vooral een uitbreiding van de verlofrechten, vragen op met 
betrekking tot de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Verlofrechten impliceren 
per definitie afstand van de arbeidsmarkt en zijn derhalve gevoelig voor traditionele 
opties rond arbeid en zorg (Plantenga & Koopmans 2002).

In dit hoofdstuk zal de huidige ouderschapsverlofregeling worden beoordeeld aan 
de hand van de vier criteria: transitiebestendigheid, gendergelijkheid, zorgsolidariteit 
en keuzevrijheid. Hoewel het ouderschapsverlof als typisch transitie-instrument kan 
worden omschreven – het ouderschapsverlof faciliteert immers het tijdelijk onder-
breken of verminderen van de arbeidsduur met een garantie van terugkeer – is het de 
vraag of het in de praktijk ook als zodanig functioneert. Met de beoordeling van het 
ouderschapsverlof aan de hand van het criterium transitiebestendigheid, zal worden 
getracht hierop meer zicht te krijgen. Bij het criterium gendergelijkheid wordt nage-
gaan of het ouderschapsverlof de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen 
op het vlak van onbetaalde en betaalde arbeid verkleint danwel vergroot. Het criterium 
zorgsolidariteit verwijst naar de vraag wie de kosten van de regeling draagt en of er 
sprake is van een deling van de kosten. Keuzevrijheid ten slotte heeft betrekking op de 
vraag of de huidige vormgeving van het verlof voldoende keuzes open laat ten aanzien 
van de individuele inrichting van de transitie arbeid-zorg. Biedt het verlof voldoende 
middelen (tijd en geld) om te kiezen, waarborgt het de economische zelfstandigheid en 
zorgzelfstandigheid en is er in dit opzicht sprake van gelijke kansen voor verschillende 
groepen in de samenleving?
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In dit hoofdstuk worden internationale studies, nationale literatuur en verschil-
lende statistieken bestudeerd. Bij deze analyse komen zowel de theoretische effecten 
van verlof als de empirische resultaten van studies naar verlof aan bod. Hoewel in de 
praktijk verlof verschillende regelingen omvat, zal bij de beoordeling voornamelijk 
worden gekeken naar het ouderschapsverlof; zijdelings komt ook het langdurige zorg-
verlof aan bod. De opbouw van het hoofdstuk is gelijk aan het voorgaande hoofdstuk 
en wordt bepaald door het stramien van de beoordeling.

6.2	 Verlof	en	transitiebestendigheid

Verlof is in essentie ontworpen als een transitie-instrument; middels verlof kan immers 
de loopbaan tijdelijk worden onderbroken of de arbeidsduur worden aangepast, terwijl 
de band met de arbeidsmarkt in stand blijft. Verlof kent in dit opzicht zowel incentives 
die er op gericht zijn de zorgparticipatie te bevorderen, als incentives die erop gericht 
zijn dat men op de arbeidsmarkt blijft participeren of dat men na onderbreking terug-
keert naar arbeidsmarkt. De werking van deze incentives wordt echter in sterke mate 
bepaald door de vormgeving van verlof, in het bijzonder de duur en de betaling van 
verlof. In het vervolg zullen de effecten van het ouderschapsverlof op zowel de zorg-
participatie als op de arbeidsparticipatie nader worden geanalyseerd.

6.2.1	 Verlof	en	effecten	op	zorgparticipatie	

De effecten van het ouderschapsverlof op de zorgparticipatie worden in eerste instantie 
bepaald door het gebruik ervan. Sinds de invoering van het ouderschapsverlof in 1991 
worden cijfers over het gebruik verzameld door het cbs. Vanwege een verandering in 
wet- en regelgeving kunnen de cijfers tot en met 1999 echter niet vergeleken worden 
met de cijfers vanaf 2000; een correctie van deze trendbreuk is niet mogelijk. Om deze 
reden zijn in tabel 6.1 alleen de cijfers vanaf 2000 opgenomen.

Uit tabel 6.1 blijkt dat vanaf 2000 het aantal verlofgangers stijgt. In 2005 neemt 
minder dan eenderde van het totale aantal rechthebbenden1 ouderschapsverlof op (in 
totaal 80.000 verlofgangers), ruim tweederde stelt het opnemen van het ouderschaps-
verlof uit of ziet er vanaf (zie tabel 6.1). De gemiddelde duur van het ouderschapsver-
lof bedraagt 9 maanden en de gemiddelde duur van het ouderschapsverlof 10 uur per 
week (gemiddeld 390 uur verlof per jaar). In 2005 bedraagt het verlofvolume per jaar 
dus ruim 31 miljoen uur (390 uur x 80.000 verlofgangers = 31.200.000 uur). Dit komt 

1 Onder de rechthebbenden worden de werknemers geschaard met werk van twaalf uur of 
meer per week en met kinderen van 0-8 jaar.
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overeen met circa 17.500 arbeidsjaren, ongeveer 0,3% van het arbeidsvolume werkzame 
personen in arbeidsjaren.

Om een schatting te maken van het effect van het ouderschapsverlof op de zorg-
participatie kan het verlofvolume worden gerelateerd aan de totale zorgbehoefte. Deze 
zorgbehoefte wordt gedefinieerd als het totale aantal geborenen in 2005 (ongeveer 
188.000 baby’s) maal het aantal uren zorg (in totaal 8760 uur per jaar). Uitgaande van 
de veronderstelling dat het ouderschapsverlof in het eerste jaar wordt opgenomen, 
blijkt het verlofvolume slechts voor een heel klein deel (ongeveer 2%) in de zorgbe-
hoefte te voorzien. Ook als we het verlofvolume relateren aan de verlofbehoefte, blijkt 
het ouderschapsverlof slechts een bescheiden bijdrage te leveren. Deze verlofbehoefte 
kan worden omschreven als de behoefte aan tijd die ontstaat doordat beide ouders 
participeren op de arbeidsmarkt. Wordt daarbij uitgegaan van een gezin waarin beide 
ouders voltijds werken (40 uur, reistijd niet inbegrepen), beide ouders de zorgtijd gelijk 
en efficiënt verdelen en de zorg niet kan worden uitbesteed, dan kan de verlofbehoefte 
worden geschat op 40 uur per week. Het huidige verlofvolume voorziet dan in ongeveer 
8% van de verlofbehoefte.

Tabel 6.1 Gebruik van ouderschapsverlof 2000-2005

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Totaal aantal werknemers dat recht 
heeft op ouderschapsverlof

263.000 260.000 268.000 265.000 262.000 266.000

Totaal aantal werknemers dat 
ouderschapsverlof heeft opgenomen 

55.000 54.000 66.000 72.000 71.000 80.000

Percentage rechthebbende 
werknemers dat ouderschapsverlof 
opneemt (%)

21 21 24 27 27 29

Gemiddelde duur ouderschapsverlof 
in maanden

8 9 9 8 9 9

Gemiddeld aantal uren 
ouderschapsverlof per week 

13 11 10 11 10 10

Bron: CBS Enquête Beroepsbevolking, Statline.

Bovenstaande schattingen illustreren dat het huidige verlofvolume slechts voor een 
klein deel in de tijd voor zorg voor kleine kinderen voorziet en dat de effecten op de 
zorgparticipatie als relatief beperkt kunnen worden beoordeeld. Voor een groot deel 
is dit geringe effect toe te schrijven aan het geringe gebruik van het ouderschapsverlof, 
slechts 29% van de rechthebbenden neemt ouderschapsverlof op. Dit geringe gebruik 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door het feit dat het ouderschapsverlof onbe-
taald is. Uit verschillende internationaal vergelijkende onderzoeken naar verlof blijkt 
namelijk dat er een samenhang bestaat tussen de mate van het gebruik van het verlof en 
de mate van betaling (Fagan & Hebson 2006; Plantenga & Remery 2005). Ook de cbs- 
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cijfers over het gebruik van ouderschapsverlof laat deze positieve samenhang tussen 
gebruik en betaling van het verlof zien. Een meerderheid van de personen die namelijk 
gebruik maakt van hun recht op ouderschapsverlof krijgt dit verlof geheel of gedeelte-
lijk doorbetaald. Daarnaast is het percentage werknemers dat gebruik maakt van het 
recht op ouderschapsverlof in de sectoren waar het loon tijdens het ouderschapsverlof 
(gedeeltelijk) wordt doorbetaald (bijvoorbeeld de overheid en het onderwijs) groter 
dan in de sectoren waar het ouderschapsverlof niet wordt doorbetaald. In de periode 
2000/2004 nam bijvoorbeeld 60% van de werknemers bij de overheid het verlof op. 
Van hen kreeg 94% het verlof geheel of gedeeltelijk doorbetaald (Beckers & Siermann 
2006). Ook de evaluaties van het ouderschapsverlof (Grootscholte et al. 2000; Spaans 
& Van der Werf 1994) wijzen op een positieve relatie tussen betaling en gebruik. Uit 
deze evaluaties blijkt dat van de rechthebbenden die (nog) geen ouderschapsverlof heb-
ben opgenomen, tweederde deel aangeeft dat ze wel verlof zouden hebben opgenomen 
indien de betaling van de verlofuren 70% van het salaris zou bedragen. Bovendien 
zou ongeveer de helft van de verlofgangers van wie het verlof grotendeels wel werd 
vergoed, geen ouderschapsverlof hebben opgenomen indien het verlof onbetaald zou 
zijn geweest (Grootscholte et al. 2000). Sinds 1 januari 2006 is het onbetaalde karakter 
van het ouderschapsverlof omgezet in een gedeeltelijke betaling. Door de overheid 
wordt een ouderschapsverlofkorting toegekend, maar het recht daarop is afhankelijk 
van deelname aan de levensloopregeling (llr) (zie hoofdstuk 4).

Naast betaling vormt de korte duur van het verlof een belangrijke verklaring voor 
het relatief lage verlofvolume. Wettelijk gezien mag (uitgaande van een voltijdse werk-
week van 40 uur) er 520 uur verlof worden opgenomen. Vanwege het relatieve hoge 
aantal deeltijders ligt in de praktijk het gemiddelde aantal uren echter lager (name-
lijk op 390 uur). Werknemers gebruiken het ouderschapsverlof vooral als instrument 
voor aanpassing van de arbeidsduur. Een meerderheid van de verlofgangers (ruim acht 
op de tien mannen en zes op de tien vrouwen) gebruikt het verlof om tijdelijk hun 
werkweek te verkorten. Zij nemen maximaal één dag per week op (Beckers & Sier-
mann 2006). Door het relatief kleine aantal gebruikers en de relatief korte duur levert 
het ouderschapsverlof derhalve slechts een beperkte bijdrage aan de zorgparticipatie. 
Indien de huidige ouderschapsverlofregeling de zorgparticipatie meer zou moeten 
ondersteunen, zal de duur en de betaling van het ouderschapsverlof moeten worden 
aangepast. Daarbij zal echter ook de andere kant van verlof als transitie-instrument 
in beschouwing moeten worden genomen, namelijk het effect van de huidige ouder-
schapsverlofregeling op de arbeidsparticipatie.

6.2.2	 Verlof	en	effecten	op	arbeidsparticipatie

Het effect van verlof op arbeidsparticipatie is niet eenduidig; in de literatuur worden 
zowel negatieve als positieve effecten van verlof op de arbeidsparticipatie onderschei-
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den. Deze ambiguïteit is rechtstreeks terug te voeren op het karakter van het verlof-  
instrument. De negatieve effecten van verlof worden veroorzaakt doordat via verlof  
afstand wordt genomen van de arbeidsmarkt. Verlof biedt werknemers immers de mo-
gelijkheid tijdelijk niet te participeren op de arbeidsmarkt, waardoor het aantal ge-  
werkte uren daalt. Het negatieve effect van verlof op de arbeidsparticipatie kan boven-
dien worden versterkt door de invloed ervan op het menselijk kapitaal; gedurende de 
verlofperiode vindt er geen opbouw van menselijk kapitaal plaats en bestaand mense-
lijk kapitaal veroudert (Bovenberg 2005; Mincer & Ofek 1982).

De positieve effecten daarentegen zijn te herleiden tot het feit dat verlof uitgaat van 
arbeidsmarktparticipatie en als zodanig een incentive creëert voor participatie. Om in 
aanmerking te kunnen komen voor verlof moet men een jaar in dienst zijn geweest bij 
de werkgever en tijdens de periode van verlof blijft de arbeidsovereenkomst in stand, 
waardoor er een garantie op terugkeer naar de oude functie wordt geboden en informa-
tie- en zoekkosten dus ontbreken (Plantenga et al. 2003). Ook zou verlof werknemers 
ervan weerhouden de arbeidsmarkt te verlaten na de geboorte van het kind. Verlof zou 
de binding met de arbeidsmarkt versterken, waardoor het menselijk kapitaal behouden 
blijft en niet (of minder) veroudert. Verlof zou dus vanuit het perspectief van de arbeids-
participatie transitiebestendig zijn; het voorkomt werkloosheid en is, in termen van 
O’Reilly (2000), een voorbeeld van een ‘maintenance transition’ (bestendigende transi-
tie). Bovenberg (2005) stelt in dit verband dat verlof het instrument bij uitstek vormt om 
het ‘insluitende’ karakter van de arbeidsmarkt te vergroten, in die zin dat werknemers 
de mogelijkheden worden geboden om gedurende de periode van zorgactiviteiten op de 
arbeidsmarkt te kunnen blijven. Door deze insluitende arbeidsmarkt zouden de oppor-
tuniteitskosten van zorg (verlies inkomen en carrièreperspectief) worden verminderd.

Om enig inzicht te verkrijgen in de werking van het huidige Nederlandse ouder-
schapsverlof als transitie-instrument, zijn op basis van het osa-arbeidsaanbodpanel de 
arbeidspatronen geconstrueerd van werknemers in loondienst die wel en geen gebruik 
van ouderschapsverlof hebben gemaakt. Beide groepen zijn uitgesplitst naar mannen 
en vrouwen. Nagegaan wordt of de opname van het ouderschapsverlof samenhangt met 
een bepaalde arbeidsmarktpositie en wat de kans is op voltijdse participatie, deeltijdse 
participatie en niet-werkend2 nadat verlof is opgenomen en gegeven de oorspronkelijke 
arbeidsmarktpositie. Deze kans wordt vergeleken met degenen die geen verlof hebben 
opgenomen. Daarbij wordt gekeken naar het geaggregeerde gedrag van individuen.

Vanwege het kleine aantal werknemers dat aangeeft gebruik te hebben gemaakt 
van verlof, is ervoor gekozen de data uit de jaren 2000-2004 te poolen. Aangezien het 
arbeidsaanbodpanel elke twee jaar wordt herhaald en elke golf van het panel een peri-
ode van twee jaar beslaat, hebben de gegevens betrekking op de periode 1998-2004. 
De veronderstelling die wordt gemaakt is dat in deze periode de impact van het verlof 

2 Begrip niet-werkend omvat werklozen en niet-participerenden.
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gelijk is gebleven. In het osa-panel wordt alleen de vraag gesteld of men gebruik heeft 
gemaakt van het ouderschapsverlof; het panel biedt dus geen inzicht in de vormgeving 
van de ouderschapsverlofregeling.

Tabel 6.2 Totaal aantal werknemers en arbeidsduur, naar geslacht en kans op verlof 

Geslacht Arbeidsduur Ouderschapsverlof Totaal

Niet opgenomen Opgenomen Absoluut Percentage

Mannen en vrouwen

1-8 uur  66   1   67   1,5

9-16 uur 154  19  173 11

17-24 uur 257  65  322 20,2

25-32 uur 140  58  198 29,3

33-40 uur 917 106 1023 10,4

41+ uur  33   1   34   2,9

Totaal 1567 250 1817 13,7

Mannen

1-8 uur   1   -   1 -

9-16 uur   8   2   10 20 #

17-24 uur  14   2   16  12,5

25-32 uur  51  16   67  23,9

33-40 uur 821  64  885  7,2

41+ uur  27   -   27  -

Totaal 922  84 1006  8,4

Vrouwen

1-8 uur  65   1  66   1,5

9-16 uur 146  17 163 10,4

17-24 uur 243  63 306 20,6

25-32 uur  89  42 131 32,1

33-40 uur  96  42 138 30,4

41+ uur   6   1   7 14,3

Totaal 645 166 811 20,5

Bron: Eigen berekeningen op basis van OSA-arbeidsaanbodpanel 2000-2004.

In tabel 6.2 wordt allereerst inzicht gegeven in relatie tussen de arbeidsmarktpositie 
(hoeveel uur werknemers in het jaar t=0 werken) en de opname van het ouderschaps-
verlof (in het jaar t + 2). Uit de tabel blijkt dat het ouderschapsverlof vooral wordt  
gebruikt door werknemers die werkzaam zijn in een grote deeltijdbaan; een kleine 
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30% van de werknemers in een baan van 25-32 uur neemt verlof op. Wordt gekeken 
naar mannen en vrouwen afzonderlijk, dan blijkt een kleine 24% van de mannen in 
een baan van 25-32 uur verlof op te nemen. Voor mannen die werkzaam zijn in een 
voltijdse baan (tussen de 33 en 40 uur) – en dat is ruim 80% – is het gebruik van verlof 
aanzienlijk lager, namelijk iets meer dan 7%. Vrouwen nemen ook vooral verlof op als 
zij werkzaam zijn in grote deeltijdbanen tussen de 25 en 32 uur (32,1%). Ook als vrou-
wen voltijds werken blijft deze kans op verlof hoog, 30,4% van deze groep neemt verlof 
op. Voor vrouwen die in een kleine deeltijdbaan (tussen de 17 en 24 uur) werken, is 
het percentage verlofgangers echter lager, namelijk 20,6%. Verlof blijkt dus vooral een 
instrument te zijn voor werknemers die in een grote deeltijdbaan werkzaam zijn.

In tabel 6.3 worden de overgangskansen weergegeven. Het betreft hier overgangs-
kansen over perioden van twee jaar; in de regels van de tabel worden de percentages 
van de aantallen personen met een bepaald arbeidsurenpatroon vermeld ten opzichte 
van de situatie twee jaar daarvoor. Uit tabel 6.3 blijkt dat werknemers in grote deel-
tijdbanen (meer dan 10 en minder dan 32 uur) die gebruik hebben gemaakt van verlof 
niet stoppen met werken, terwijl van de werknemers in een grote deeltijdbaan die 
geen gebruik hebben gemaakt van verlof 7% stopt met werken. Bij de aanpassing van 
de arbeidsduur is het verschil tussen de niet-verlofgangers en de verlofgangers in de 
grote deeltijdbanen minder groot; een kleine 4% van de niet-verlofgangers gaat in een 
kleinere deeltijdbaan (1-11 uur) werken versus een kleine 3% bij de verlofgangers. Wel 
passen voltijders zonder verlof in mindere mate hun arbeidsduur aan (bijna 9%), bij 
voltijders met verlof bedraagt dit 48%.

Bovenstaande bevindingen zijn vooral zichtbaar bij vrouwen. Vrouwen in grote deel-
tijdbanen (meer dan 10 en minder dan 32 uur) die gebruik hebben gemaakt van verlof 
stoppen niet met werken, terwijl van de vrouwen in grote deeltijdbanen die geen verlof 
hebben opgenomen 8% stopt met werken. Eenzelfde patroon is zichtbaar bij vrouwen 
die voltijds werken; ook hier stopt bijna 13% van de niet-verlofgangsters versus 2,3% van 
de verlofgangsters. Ten aanzien van de aanpassing van de arbeidsduur is het verschil tus-
sen verlofgangsters en niet-verlofgangsters minder groot: 3,4% versus 4,2% van de vrou-
wen met en zonder verlof in een grote deeltijdbaan is in een kleinere deeltijdbaan gaan 
werken. Bij mannen zijn de verschillen tussen de verlofgangers en niet-verlofgangers 
wat betreft de aanpassing van de arbeidsduur in mindere mate evident, zowel mannen 
zonder verlof als de mannen met verlof gaan meer en minder werken.

De interpretatie van de cijfers wordt bemoeilijkt door de onduidelijkheid over 
de richting van de causaliteit. Verlof zou (vooral voor vrouwen) de binding met de 
arbeidsmarkt kunnen versterken,3 of omgekeerd vooral werknemers met een sterkere 

3 Een conclusie die trouwens wordt bevestigd door de evaluatie van het ouderschapsverlof 
in 2000 (Grootscholte et al. 2000). Uit dit onderzoek is gebleken dat indien er geen wettelijke 
ouderschapsverlofregeling zou zijn geweest, één op de tien zou zijn gestopt met werken en min-
der dan de helft van de verlofgangers zou in deeltijd zijn gaan werken.
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binding met de arbeidsmarkt (voltijders en werknemers met een grote deeltijdbaan) 
zouden gebruik maken van verlof. Hoewel de richting van de causaliteit onduidelijk 
is, onderstrepen beide conclusies het belang van verlof als transitie-instrument, zeker 
in een samenleving waarin het voltijdse arbeidsmarktpatroon meer en meer zal gaan 
domineren.

Tabel 6.3 Aanpassing arbeidsduur van personen met en zonder verlof

Geslacht Ouderschaps- 
verlof

Huidige arbeidsduur (t=0) Totaal

Arbeidsduur 
twee jaar 
geleden

t=t-2

Voltijds

%

>=11 

<32 uur

%

1-11 uur

%

Niet- 
werkend

%

Absolute 
aantallen

Mannen en 
Vrouwen

Niet 
opgenomen

Voltijds 87,5  8,8  0,7  2,9 939

>=11 uur  4,6 84,0  3,7  7,7 519

1-11 uur  3,5 22,1 57,0 17,4  86

Wel 
opgenomen

Voltijds 50,0 48,1  0,0  1,9 106

>=11 uur  2,9 94,2  2,9  0,0 138

1-11 uur  0,0  0,0 100,0  0,0   2

Mannen Niet 
opgenomen

Voltijds 95,3  2,6  0,4  1,7 838

>=11 uur 23,2 71,0  0,0  5,8  69

1-11 uur 60,0  0,0 40,0  0,0   5

Wel 
opgenomen

Voltijds 74,6 23,8  0,0  1,6  63

>=11 uur 15,8 84,2  0,0  0,0  19

1-11 uur  0,0  0,0  0,0  0,0   0

Vrouwen Niet 
opgenomen

Voltijds 22,8 60,4  4,0 12,9 101

>=11 uur  1,8 86,0  4,2  8,0 450

1-11 uur  0,0 23,5 58,0 18,5  81

Wel 
opgenomen

Voltijds 14,0 83,7  0,0  2,3  43

>=11 uur  0,8 95,8  3,4  0,0 119

1-11 uur  0,0  0,0 100,0  0,0   2

Bron: Eigen berekeningen op basis van OSA-arbeidsaanbodpanel 2000-2004.

Het bovenstaande empirische materiaal biedt echter nog geen inzicht in de werking 
en het effect van de verschillende kenmerken van de verlofregeling, in het bijzonder 
de duur en de betaling. Voor een beoordeling van het ouderschapsverlof is dit inzicht 
echter van belang, omdat de omvang van de positieve dan wel negatieve effecten in 
sterke mate zal afhangen van de vormgeving van verlof (Bruning & Plantenga 1999; 
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Galtry & Callister 2005). Het introduceren van de betaling van verlof leidt ertoe dat 
rechthebbende werknemers in toenemende mate gebruik zullen gaan maken van hun 
verlofrechten. Vooral werknemers met een sterke binding met de arbeidsmarkt of de-
genen die in een voltijdbaan werken zullen hierdoor tijdelijk minder betaalde arbeid 
verrichten dan in de situatie zonder betaald verlof. Het positieve effect wordt daaren-
tegen veroorzaakt doordat de groep die aanvankelijk geen betaalde arbeid verricht, wel 
betaalde arbeid gaat verrichten, om zodoende in aanmerking te kunnen komen voor 
het verlof (oecd 2002; Ruhm 1998). Ook het verlengen van de duur van verlof zou een 
negatief danwel positief effect kunnen hebben. Een verlenging zou kunnen leiden tot 
een langere afwezigheid op de arbeidsmarkt, waardoor de (korte termijn) negatieve 
arbeidsmarkteffecten worden vergroot. Een verlenging kan het daarentegen ook aan-
trekkelijker maken om te blijven werken; in dit geval weerhoudt verlof mensen (vooral 
vrouwen) ervan te stoppen met betaalde arbeid.

Inzicht in de effecten van de duur van verlof wordt geboden door een tweetal inter-
nationale empirische studies. Ruhm (1998) heeft voor negen landen in de oecd4 in de 
periode 1969-1993 getracht te onderzoeken wat de effecten zijn van betaalde verlofrege-
lingen op de (netto) arbeidsparticipatie van vrouwen. De conclusie is dat zowel verlof 
met een beperkte duur (minder dan drie maanden) als verlof met een langere duur 
(30 weken volledig betaald en 40 weken betaald verlof onafhankelijk van de hoogte 
van de betaling) in een hogere arbeidsparticipatie resulteert. De werkgelegenheid van 
vrouwen stijgt volgens deze studie door het kortdurend verlof met 3% à 4% en door 
het langdurend verlof met ongeveer 4%.5 Voor dit positieve effect worden verschillende 
verklaringen aangedragen: vrouwen treden tot de arbeidsmarkt toe om in aanmerking 
te komen voor het verlof en de groep vrouwen die aanspraak kan maken op het verlof 
keert na de geboorte van het kind eerder terug naar de arbeidsmarkt dan de groep 
vrouwen die geen recht heeft op verlof.6 Een recente studie verricht door Jaumotte 
(2003) voor de periode 1985-1999 vindt eveneens een positief effect van verlofregelin-
gen op de arbeidsparticipatie. Bij het positieve effect wordt onderscheid gemaakt tus-
sen voltijdsparticipatie en deeltijdparticipatie (personen die in voltijd dan wel deeltijd 
werken), waarbij betaald verlof vooral de voltijdsparticipatie stimuleert. Jaumotte laat 

4 De landen zijn: Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, 
Noorwegen en Zweden. In een eerdere studie van Ruhm & Teague (1995) naar de effecten van 
verlof op de arbeidsparticipatie zijn ook acht andere landen onderzocht (Oostenrijk, België,  
Canada, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland en Groot-Brittannië).
5 In een eerdere studie van Ruhm & Teague (1995) wordt bovendien gewezen op de negatieve 
effecten van langdurend verlof (langer dan een jaar).
6 Een kanttekening die Ruhm bij deze conclusie plaatst, is dat deze positieve relatie tussen ver-
lof en arbeidsparticipatie mogelijk (deels) wordt veroorzaakt door het gelijktijdig invoeren van 
andere maatregelen die op het faciliteren van de combinatie van arbeid en zorg zijn gericht.
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echter zien dat bij een verlofduur van langer dan 20 weken voltijds en betaald verlof het 
marginale effect van verlof op de arbeidsparticipatie negatief wordt.

Specifiek empirisch onderzoek naar de effecten van de duur van het Nederlandse 
ouderschapsverlof ontbreekt. Wel bestaat er onderzoek naar de effecten van de beta-
ling van het verlof. Het Centraal Planbureau (cpb) (Jongen et al. 2002; Jongen & 
Van Vuuren 2003) heeft aan de hand van een algemeen evenwichtsmodel (mimic) 
de arbeidsmarkteffecten berekend van de invoering van betaald ouderschapsverlof 
(waarbij verschillende varianten van betaling worden gehanteerd) en langdurend 
betaald zorgverlof. De simulatieresultaten voor het betaalde ouderschapsverlof laten 
zien dat de indirecte effecten van betaald ouderschapsverlof grosso modo tegen elkaar 
wegvallen (het positieve indirecte effect op arbeidsaanbod ontstaat doordat beloning 
per gewerkt uur voor rechthebbenden stijgt en het negatieve indirecte effect door-
dat de beloning per gewerkt uur voor niet-rechthebbenden daalt) en dat het directe 
negatieve effect, namelijk de directe daling van het arbeidsaanbod in arbeidsjaren 
door de hogere verlofopname, domineert. Op korte termijn draagt verlof (preciezer 
geformuleerd een verbetering van de betaling van het verlof) dus niet bij aan de doel-
stelling van een bevordering van de arbeidsparticipatie. In een recente studie van het 
cpb wordt deze conclusie nog eens herhaald: ‘… paid parental leave does not escape 
the trade-off between facilitating parenthood and stimulating labour supply’ (De Mooij 
2006 p. 134).

Wat volgt nu uit de bovenstaande analyses voor de bepaling van de vormgeving 
van het verlof? De twee internationale studies laten zien dat de duur van het verlof 
niet te lang mag zijn. De studies van Ruhm en Jaumotte tonen aan dat het optimum 
zich bevindt tussen de 20 en 30 weken voltijds betaald verlof. De negatieve effecten 
die ontstaan door het onderbreken van de loopbaan blijven dan beperkt en de bin-
ding aan de arbeidsmarkt behouden. Op het eerste gezicht lijkt de duur van het hui-
dige Nederlandse verlof (zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof en dertien 
weken ouderschapsverlof) redelijk in de buurt te liggen van dit optimum, zij het dat 
de betaling van de dertien weken ouderschapsverlof aan de bescheiden kant is (50% 
van het wettelijke minimumloon). Daarbij moet echter worden opgemerkt dat bij de 
bepaling van dit optimum een aantal veronderstellingen worden gemaakt ten aanzien 
van het feitelijk gebruik van het verlof, namelijk dat het ouderschapsverlof aanslui-
tend op het zwangerschap- en bevallingsverlof wordt opgenomen en dat verlof voltijds 
wordt opgenomen. De eerste veronderstelling spoort met het Nederlandse gebruik van 
het ouderschapsverlof. De meeste werknemers nemen het ouderschapsverlof op na de 
geboorte van het kind en voor de eerste verjaardag van het kind (Beckers & Siermann 
2006). De tweede veronderstelling spoort echter niet met het Nederlandse gebruik van 
het ouderschapsverlof. Het merendeel van de werknemers (zowel mannen als vrou-
wen) neemt namelijk maar maximaal één dag per week ouderschapsverlof op (Beckers 
& Siermann 2006). Het ouderschapsverlof wordt dus vooral gebruikt als instrument 
voor de aanpassing van de arbeidsduur. Het is mogelijk dat deze flexibele invulling nog 
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enige ruimte laat voor een eventuele verlenging van de duur, wel op voorwaarde dat 
een dergelijke verlenging niet ten koste gaat van de flexibiliteit.

De beoordeling van het ouderschapsverlof aan de hand van het criterium transitie-
bestendigheid laat zien dat een verlenging van de duur en een verbetering van betaling 
kan worden bepleit op grond van de zorgparticipatie. Wordt echter ook de arbeidspar-
ticipatie in beschouwing genomen dan lijkt de duur van het ouderschapsverlof redelijk 
optimaal vanwege de relatief korte duur en de flexibele invulling van het verlof.

6.3	 Verlof	en	gendergelijkheid

Het criterium gendergelijkheid heeft, evenals het criterium transitiebestendigheid, be-
trekking op twee elementen: zorgparticipatie en arbeidsparticipatie. Hoewel bij de be-
oordeling van het ouderschapsverlof aan de hand van het criterium gendergelijkheid 
een aantal argumenten zal terugkeren dat al bij het criterium transitiebestendigheid de 
revue is gepasseerd, wordt bij dit criterium specifiek gekeken naar het effect van verlof 
op de bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. De vraag is of door de hui-
dige verlofregeling de bestaande ongelijkheden worden vergroot danwel verkleind.

6.3.1	 Verlof	en	de	zorgparticipatie	van	mannen	en	vrouwen

Het huidige ouderschapsverlof gaat uit van de formele gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Dit hangt samen met de vormgeving van het verlof, in het bijzonder de ‘toe-
kenningsgrondslag’. Ouderschapsverlof kan namelijk een individueel recht zijn, een 
gezinsrecht, of een combinatie van beide. Als het een gezinsrecht is, dan kunnen ouders 
onderling besluiten wie van het verlof gebruik zal maken. Als het om een individueel 
recht gaat, dan kunnen beide ouders aanspraak maken op de verlofperiode. Als in dit 
geval één van de ouders hiervan geen gebruik maakt, dan vervalt het recht. Het recht 
op ouderschapsverlofverlof is dan niet-overdraagbaar (Bruning & Plantenga 1999). In 
Nederland is het recht op ouderschapsverlof een niet-overdraagbaar, individueel recht, 
waarmee het beginsel van formele gelijkheid is gewaarborgd.

Het gebruik van het ouderschapsverlof is in de praktijk echter niet genderneutraal; 
vooral vrouwen maken gebruik van het ouderschapsverlof. In 2005 waren er in Neder-
land 148 duizend mannelijke en 118 duizend vrouwelijke werknemers die recht had-
den op ouderschapsverlof. Dit verschil tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke 
rechthebbenden (met kinderen van 0-8 jaar) kan worden verklaard door het verschil 
in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen. Om voor het ouderschapsverlof in 
aanmerking te komen moeten werknemers namelijk twaalf uur of meer per week wer-
ken. Een dergelijk arbeidspatroon komt vaker onder mannen dan onder vrouwen voor. 
Van de rechthebbenden nam in 2005 43% van de vrouwen verlof op, tegenover 19% van 
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de mannen (zie tabel 6.4). Hoewel het verschil in gebruik tussen vrouwen en mannen 
dus nog steeds groot is, nemen wel steeds meer mannen ouderschapsverlof op. In 2000 
maakte slechts 10% van de mannen gebruik van hun recht op ouderschapsverlof; in 
2005 is dit gestegen naar 19%. Bij de vrouwen is de groei van het aantal verlofgangers 
iets bescheidener gebleven, namelijk van 38% in 2000 tot 43% in 2005. Vrouwen nemen 
gemiddeld elf uur per week ouderschapsverlof op gedurende acht maanden, mannen 
spreiden het ouderschapsverlof iets meer; gemiddeld acht uur per week met een gemid-
delde duur van elf maanden.

Tabel 6.4 Percentage rechthebbenden dat ouderschapsverlof opneemt, aantal uren verlof per week 
en duur van verlof naar geslacht

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Percentage rechthebbende 
werknemers dat ouderschaps-
verlof opneemt 

21 21 24 27 27 29

Percentage rechthebbende 
mannelijke werknemers dat 
ouderschapsverlof opneemt

10 10 15 15 17 19

Percentage rechthebbende 
vrouwelijke werknemers dat 
ouderschapsverlof opneemt

38 36 36 42 40 43

Mannen  
(gemiddeld aantal uren per week)

 9  8  9  8  9  8

Vrouwen  
(gemiddeld aantal uren per week)

14 13 12 12 11 11

Mannen  
(gemiddelde duur in maanden)

 9 11 11 10 10 11

Vrouwen  
(gemiddelde duur in maanden)

 7  8  8  8  9  8

Bron: CBS Enquête Beroepsbevolking, Statline.

Door het ongelijke gebruik heeft het ouderschapsverlof geen neutraal effect op de ver-
deling van zorgtaken en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen. Het relatief 
hoge gebruik van het ouderschapsverlof door vrouwen doorkruist in feite de herver-
deling van onbetaalde arbeid binnen het huishouden. Al vanaf de invoering van de 
ouderschapsverlofregeling is er op gewezen dat de mogelijkheid om met het verlof-  
instrument deze herverdelingsdoelstelling te realiseren, klein zou zijn. In de Memorie 
van Toelichting werd opgemerkt dat het ouderschapsverlof zou kunnen bijdragen aan 
de herverdeling van onbetaalde arbeid, maar dat het verlof slechts één van de maat-  
regelen is om deze doelstelling te bereiken (Tweede Kamer 1987-1988, 20 528). Uit de 
door Research voor Beleid uitgevoerde evaluatie van het ouderschapsverlof (Groot-
scholte et al. 2000) blijkt het ouderschapsverlof inderdaad vooralsnog geen blijvende 
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invloed te hebben op de verdeling van onbetaalde arbeid (huishoudelijke taken en de 
verzorging van kinderen) tussen mannen en vrouwen binnen het huishouden.7

6.3.2	 Verlof	en	de	arbeidsparticipatie	van	mannen	en	vrouwen

De ongelijke verdeling in het gebruik van verlof zou ook effecten kunnen hebben op 
de verdeling van betaalde arbeid tussen mannen en vrouwen. Het gaat hierbij vooral 
om het feit dat vrouwen verlof opnemen, waardoor vrouwen minder actief zijn op de 
arbeidsmarkt en hun arbeidsmarktpositie verslechtert. Morgan en Zippel stellen zelfs 
dat:

… a major concern in all countries is that these leaves otherwise undermine wom-
en’s position in labor markets by increasing unemployment risks, encouraging part-
time work, placing women into temporary and marginal forms of employment, 
and channeling them into mommy tracks of lower-wage and lower-status work. 
(Morgan & Zippel 2003 p. 70)

De argumentatie die hiervoor wordt aangedragen overlapt met de argumentatie die 
wordt gebruikt rond de algemene effecten van verlof op arbeidsparticipatie. De theorie 
van menselijk kapitaal wordt gebruikt om de gevolgen van loopbaanonderbrekingen 
voor de relatieve arbeidsmarktpositie van vrouwen te voorspellen. Een onderbreking 
van de loopbaan (vermindering van de arbeidsparticipatie) zou het menselijk kapitaal 
kunnen verminderen (immers geen opbouw en depreciatie) en een negatieve invloed 
kunnen hebben op de arbeidsmarktparticipatie en het loon van vrouwen.

De effecten van verlof op de relatieve arbeidsmarktpositie van vrouwen, worden 
nader onderzocht in een aantal microgeoriënteerde studies over het verlof in Duits-
land (Gottschall & Bird 2003; Ondrich et al. 1996; 2003; Schönberg & Ludsteck 2007). 
Het verlof in Duitsland kenmerkt zich door een relatief lange duur (tot 1 januari 2007 
had men recht op drie jaar verlof waarvan twee jaar werden betaald). De studies laten 
zien dat een verlenging van de duur een negatief effect heeft op de arbeidsparticipatie; 
namelijk een daling van het aantal gewerkte uren.8 Gottschal en Bird (2003) spreken 
in dit opzicht over de institutionalisering van de ‘babybreak’. De studies laten echter 

7 Deze conclusie wordt door het onderzoek van Brandth en Kvande naar het ouderschaps-
verlof in Noorwegen genuanceerd. Als vaders tijdens het ouderschapsverlof alleen zijn met hun 
kind (dus zonder de moeder in de buurt), dan heeft het verlof wel degelijk een positieve invloed 
op de verdeling van zorgtaken (Brandth & Kvande 1998; Duyvendak & Stavenuiter 2004).
8 In Duitsland vormt dit één van de redenen de verlofregelingen te hervormen. Per 1 januari 
2007 is de duur van het verlof aanzienlijk verkort. Doel hiervan is de arbeidsparticipatie van 
vrouwen met kinderen te verhogen (Spiess & Wrohlich 2006).
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verschillende resultaten zien ten aanzien van het percentage vrouwen dat uiteindelijk, 
dus na de periode van verlof, terugkeert naar de arbeidsmarkt en op de arbeidsmarkt 
blijft (lange termijn effect). Volgens Ondrich et al. (2003) neemt dit percentage fors af. 
Schönberg en Ludsteck (2007) zien daarentegen geen afname, de arbeidsparticipatie-
graad voor en na verschillende hervormingen van wetgeving blijft ongeveer gelijk en 
op lange termijn heeft de verlenging van de duur van verlof weinig effect, terwijl Gott-
schal en Bird (2003) op basis van hun empirische analyse aantonen dat een groter deel 
van de vrouwen terugkeert naar de arbeidsmarkt.9 Dit verschil in uitkomsten kan deels 
worden verklaard door de gehanteerde methode, deels door het gebruik van verschil-
lende data (German Socio-Economic Panel (gsoep), socialezekerheidsstatistieken, en 
longitudinale retrospectieve data), maar zal ook deels samenhangen met de onder-
zochte periode. De analyse van Ondrich et al. beslaat de periode 1984-1991, terwijl de 
twee andere studies ook de jaren negentig in de empirische analyse betrekken.

Deze studies zijn wel eensgezind in hun conclusies over het effect van de onderbre-
king op de relatieve loonontwikkeling van vrouwen. Schönberg en Ludsteck (2007) wij-
zen op het negatieve effect van een verlenging van het kortdurend verlof van twee naar 
zes maanden op het loon; een verlenging van het verlof met een maand zou het loon 
met een procent verlagen. Ondrich et al. (2002) vinden een negatief effect van langdurig 
verlof op het loon van vrouwen. Zij constateren dat de procentuele loongroei van vrou-
wen in de periode 1984-1989 in Duitsland afneemt met 1,5% per maand. Dit betekent 
dat de voorspelde loongroei van 53% (over een periode van vijf jaar) door de opname 
van één jaar verlof daalt met 18%, en de loongroei dus 35% bedraagt. Voor de periode 
1989-1994 daalt de loongroei van 53% naar 38%. Wordt echter niet een jaar verlof opge-
nomen, maar is er sprake van een verlof van achttien maanden dan wordt de procentuele 
loongroei (over een periode van vijf jaar) bijna gehalveerd, van 53% naar 29%.

Ook in het internationaal vergelijkende onderzoek van Ruhm (1996; 1998) wordt 
gewezen op het negatieve effect van verlof op beloning; het relatieve uurloon van vrou-
wen vermindert met 2 à 3% als het verlof een duur heeft van langer dan zes maanden. 
Onderzoek van Albrecht et al. (1999) naar loonverschillen tussen mannen en vrou-
wen in Zweden zien een negatief effect van ouderschapsverlof op het loon van vooral 
hoogopgeleide vrouwen. Datta Gupta & Smith (2002) zien eveneens een negatief effect 
van verlof op het loon van vrouwen in Denemarken, maar in tegenstelling tot de voor-
gaande studies wijzen zij er op dat dit effect tijdelijk is. Moeders halen de ‘loonach-
terstand’ (na hun 35e levensjaar) weer in. Alleen Waldfogel (1998) laat voor de Ver-
enigde Staten zien dat verlofregelingen geen significant effect hebben op de lonen van 
vrouwen. Volgens Waldfogel heeft het door werkgevers aangeboden verlof zelfs een 
positief effect. Doordat verlofregelingen een terugkeergarantie en ontslagbescherming 

9 Ook voor de Scandinavische landen is uitvoerig onderzoek gedaan naar de terugkeerkans 
van vrouwen die gebruik hebben gemaakt van het ouderschapsverlof, zie: Pylkkänen & Smith 
(2003) en Rönsen & Sundström (1996).
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bieden, blijft bedrijfsspecifiek menselijk kapitaal behouden en dit oefent een positief 
effect uit op het loon. De studie van Román et al. (2006) naar het Belgische systeem van 
loopbaanonderbreking, waarbij verlof voor meerdere doeleinden en zonder opgaaf van 
reden kan worden opgenomen, vindt eveneens een positief effect van loopbaanonder-
breking op de beloning van vrouwen. Daarbij wordt wel opgemerkt dat bij vrouwen het 
effect alleen zichtbaar is bij een voltijdsloopbaanonderbreking en het positieve effect 
tenietgedaan wordt gedaan als de onderbreking langer duurt dan een jaar.

Naast het verlies van menselijk kapitaal wordt in de literatuur ook wel gewezen op 
een meer specifieke verklaring voor het (negatieve) effect van verlof op het loon van 
vrouwen (Gruber 1994; Ruhm 1996). Deze verklaring hangt samen met de financie-
ringsstructuur van verlof, in het bijzonder de verdeling van de kosten over het collectief, 
de werkgever en de verlofganger. Indien werkgevers verantwoordelijk worden gesteld 
voor de financiering van verlof en de mate van loondoorbetaling wordt geregeld via cao-
afspraken, dan is het aannemelijk dat de werkgever de kosten van verlof zal proberen af 
te wentelen. Deze afwenteling kan plaatsvinden middels een aanpassing van het loon of 
via een ‘hoeveelheidsaanpassing’ (risicoselectie), waarbij bedrijven werknemers met een 
verhoogde kans op verlof – lees vrouwen – zullen gaan weren (Van Horen & Plantenga 
2000). Deze druk tot afwenteling van de kosten wordt vergroot door averechtse selectie. 
Degenen die behoefte hebben aan verlof gaan daar werken waar betaalde verlofrege-
lingen aanwezig zijn. Deze aanzuigende werking leidt tot concentratie van potentiële 
verlofgebruikers in bepaalde sectoren of bedrijven. Als gevolg hiervan zullen deze sec-
toren of bedrijven geconfronteerd worden met een kostenstijging, hetgeen de druk tot 
afwenteling van kosten vergroot (Koopmans & Stavenuiter 1999a).

Empirische studies bevestigen het beeld van de afwenteling. Ruhm (1996) en de 
oecd (2002) voeren dit aan als één van de verklaringen voor het negatieve effect van 
verlof op de relatieve loonvoet van vrouwen. Ook in een recente studie van Datta Gupta 
et al. (2006) wordt de relatie tussen verlof en het beloningsverschil tussen mannen 
en vrouwen in de Scandinavische landen onderzocht. In de Scandinavische landen is 
het beloningsverschil in de jaren tachtig en negentig opmerkelijk genoeg niet afgeno-
men; in het bovenste gedeelte van het loongebouw is het verschil zelfs toegenomen. 
De verklaring die hiervoor wordt aangevoerd is de hoge mate van segregatie op de 
arbeidsmarkt, een segregatie die in belangrijke mate in de hand wordt gewerkt door 
de ontwikkeling van ‘family friendly policies’. Meer dan 50% van de vrouwen in de 
Scandinavische landen werkt in de publieke sector (ter vergelijking, bij mannen ligt 
dit percentage op ongeveer 20 tot 25), omdat aldaar het aanbod van verlof en kinder-
opvangregelingen beter is. De keerzijde hiervan is echter dat de lonen in de publieke 
sector ook lager liggen dan in de private sector (Datta Gupta et al. 2006). De kosten 
van verlof worden dus vooral afgewenteld in de sectoren waar vrouwen werkzaam zijn, 
waardoor de gendergelijkheid niet wordt bevorderd.

Uit de voorgaande analyses blijkt dat verlofrechten een negatief effect kunnen heb-
ben op gendergelijkheid. Er wordt empirisch bewijs gevonden voor het negatieve effect 
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van verlof op de relatieve loonontwikkeling van vrouwen en ook de these van afwente-
ling wordt empirisch ondersteund. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat deze 
effecten kunnen worden beperkt door het verlof zodanig vorm te geven opdat gender-
effecten worden geminimaliseerd c.q. de gendergelijkheid tussen mannen en vrouwen 
worden bevorderd. Relevante variabelen in dit verband zijn: toekenningsgrondslag, 
betaling, duur, flexibiliteit en financieringsstructuur.

Allereerst kan worden gewezen op het belang van het verkleinen van het verschil 
in de opname van verlof door mannen en vrouwen. Zowel de toekenningsgrondslag 
als de betaling spelen hierbij een belangrijke rol (Fagan & Hebson 2006; Plantenga & 
Remery 2005). Wat betreft het eerste aspect (de toekenningsgrondslag), kan worden 
opgemerkt dat de Nederlandse ouderschapsverlofregeling, een wettelijk individueel 
niet-overdraagbaar recht is, hetgeen een positieve invloed heeft op de opname van 
verlof door mannen. Uit zowel internationaal onderzoek als nationale gebruikscijfers 
blijkt dat ook de betaling van verlof de opname van verlof door mannen stimuleert 
(Beckers & Siermann 2006; Plantenga & Remery 2005). In de evaluatie van het ouder-
schapsverlof wordt bovendien gesteld dat mannen gevoeliger blijken te zijn voor de 
betaling van het verlof dan vrouwen; zij maken relatief vaker gebruik van betaald verlof 
dan vrouwen (Grootscholte et al. 2000). De huidige ouderschapsverlofregeling voor-
ziet in een relatief geringe betaling, waardoor de regeling vanuit het perspectief van 
gendergelijkheid als minder positief kan worden beoordeeld.

Daarnaast is de duur van verlof van belang; een te lange duur kan een negatief 
effect hebben op menselijk kapitaal en daardoor de beloningsverschillen vergroten. 
Vanwege de beperkte duur van de Nederlandse ouderschapsverlofregeling (voltijds 
maximaal drie maanden) kan echter worden verondersteld dat het negatieve effect van 
het ouderschapsverlof op de opbouw van menselijk kapitaal gering zal zijn. Bovendien 
is de huidige ouderschapsverlofregeling flexibel. Het wettelijke recht op ouderschaps-
verlof is in essentie een recht op deeltijdverlof en het ouderschapsverlof kan worden 
gesplitst en gespreid (zie hoofdstuk 4). In de praktijk wordt door een meerderheid van 
de mannen en vrouwen het ouderschapsverlof vooral gebruikt als instrument voor een 
tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur. Door deze flexibiliteit blijft de band met de 
arbeidsmarkt behouden en kan ook het gebruik van het ouderschapsverlof door man-
nen worden gestimuleerd.

Tot slot blijkt de verantwoordelijkheidsverdeling in de financieringsstructuur van 
verlof van belang te zijn voor het minimaliseren van de gendereffecten. De kans dat 
de kosten vooral worden afgewenteld op vrouwen is groter als de werkgever een pro-
minente en vrijwillige rol speelt in de financieringsstructuur. De werkgever zal, indien 
het loon bij ouderschapsverlof gedeeltelijk wordt doorbetaald, de kosten compenseren 
via een verlaging van het algemene loonniveau. Als er relatief veel vrouwen in de des-
betreffende sectoren werkzaam zijn, dan betalen zij indirect de kosten van het verlof. 
Voor de Nederlandse ouderschapsverlofregeling geldt dat in de financieringsstructuur 
ervan de werkgever een rol speelt. Wel is deze rol in de afgelopen jaren vaak veran-
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derd. In de periode 2001 tot 2006 werd getracht de kosten van het verlof te delen tus-
sen overheid, werkgevers en werknemers (de tripartiete financieringsstructuur). De 
kosten van de werkgever werden door de overheid gedeeltelijk fiscaal gecompenseerd, 
waardoor tevens de druk op de afwenteling werd verminderd. In 2006 is, met de invoe-
ring van de levensloopregeling en de ouderschapsverlofkorting, de afdrachtskorting 
echter afgeschaft (zie hoofdstuk 4). Hierdoor zullen werkgevers die op dit moment 
geen betaald ouderschapsverlof aanbieden, dit in de toekomst waarschijnlijk ook niet 
meer gaan doen. Werkgevers die al wel betaald ouderschapsverlof aanboden, zullen 
de ouderschapsverlofkorting in mindering gaan brengen op hun financiële bijdrage.10 
Via deze weg wordt door werkgevers getracht de kostenstijging die door het afschaffen 
van de afdrachtsvermindering is ontstaan, ongedaan te maken. De facto zal door deze 
wijziging in het overheidsbeleid en de reactie van de werkgevers geen verandering ont-
staan in de kostenstructuur van het verlof voor de werkgever. De werkgever blijft deels 
verantwoordelijk voor de financiering van het verlof. Hierdoor blijft de kans bestaan 
dat de kosten vooral worden afgewenteld op vrouwen, waardoor de genderongelijkheid 
niet wordt verkleind, maar eerder wordt vergroot.

Streeft men naar bevordering van gendergelijkheid, dan dient de betaling van het 
ouderschapsverlof te worden verbeterd en de kosten ervan worden gespreid. Deze 
spreiding kan bijvoorbeeld worden bereikt door het invoeren van een verplichte so-  
ciale verzekering die wordt bekostigd uit premiebijdrages van werkgevers en/of werk-
nemers. Voor de werkgever worden de kosten van het verlof op deze manier losgekop-
peld van het gebruik van het verlof, waardoor de afwenteling van de kosten niet alleen 
vrouwen treft.

6.4	 Verlof	en	zorgsolidariteit

Hoe worden de kosten van het ouderschapsverlof gedeeld en wie is solidair met wie? 
Uit het voorgaande is gebleken dat er in het overheidsbeleid wordt gestreefd naar een 
verdeling van de kosten van het ouderschapsverlof tussen overheid, werkgevers en 

10 In de bedrijfstak niet-commerciële dienstverlening (gemeenten, rijk, welzijn, kinderopvang 
en jeugdzorg) zijn hierover al afspraken gemaakt. Bij deze afspraken wordt uitgegaan van een 
maximale ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt € 650 per maand bij een fulltime 
dienstverband en fulltime ouderschapsverlof. Deze korting wordt berekend door het aantal ver-
lofuren in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met een bedrag van 50% van het wettelijk bruto 
minimumuurloon per verlofuur (vanaf 1 juli 2007 bedraagt de korting per verlofuur € 3,71). Dit 
komt neer op een korting van € 1913 voor voltijds verlof, hetgeen per maand ongeveer € 650 is. 
Stel iemand verdient € 2500 per maand, neemt fulltime ouderschapsverlof op en 75% van het 
loon wordt doorbetaald, dan betaalt de werkgever € 1225 per maand (€ 1875 per maand minus 
de ouderschapsverlofkorting van € 650 per maand).
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werknemers (zorgende en niet-zorgende werknemers). Op het eerste gezicht lijkt daar-
mee het risico te worden gedeeld en sprake te zijn van een onderlinge solidariteit tussen 
zorgende werknemers en niet-zorgende werknemers en tussen de betrokken partijen. 
De vraag is echter hoe deze solidariteit in de praktijk vorm krijgt.

De solidariteitsrelaties worden in sterke mate bepaald door de financieringsstructuur 
van verlof. De overheid draagt op dit moment bij aan het ouderschapsverlof door mid-
del van de toekenning van een ouderschapsverlofkorting. Voor de werknemer bestaan 
de kosten uit inkomensverlies indien hij of zij onbetaald of gedeeltelijk betaald verlof 
opneemt. Voor de werkgever bestaan deze kosten uit het eventueel doorbetalen van het 
loon (en indirecte kosten voor vervanging van de verlofganger of het treffen van organi-
satorische maatregelen om zijn/haar afwezigheid op te vangen).

Slechts een klein deel van de werkgevers betaalt in Nederland het loon door tijdens 
het ouderschapsverlof. Uit het door het jaarlijks verrichtte cao-onderzoek van het Minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat in 2004 in 9% van de onderzochte 
cao’s11 het ouderschapsverlof gedeeltelijk wordt doorbetaald (waarbij de doorbetaling 
varieert van 25 tot 90%). In totaal zijn dit elf cao’s; te weten Energie- en Nutsbedrijven, 
Sociale werkvoorziening, abn Amro, abp Loyalis, Gemeenteambtenaren, Rijksperso-
neel, Defensie, Politie, Voortgezet onderwijs, Jeugdzorg en Kinderopvang. Hieronder 
valt 15% van het totale aantal werknemers in de steekproef (Bos & Van den Ameele 
2006). Uit deze opsomming blijkt dat het merendeel van de regelingen tot stand is geko-
men in de sector niet-commerciële dienstverlening. In deze sector domineert de over-
heidssector. Ook het niveau van de loondoorbetalingen is in de overheidssector hoger; 
gemeenteambtenaren bijvoorbeeld krijgen bij het opnemen van ouderschapsverlof mi-
nimaal 75% van het loon (afhankelijk van de schaalindeling) doorbetaald. Bij dit cao-on-
derzoek moet wel de opmerking worden geplaatst dat alleen gekeken is naar de afspraken 
die tot stand zijn gekomen op het niveau van de cao’s en niet naar de aanvullende afspra-
ken op decentraal niveau. De cao Nederlandse Universiteiten of de cao Provincies komen 
zodoende in de lijst niet voor, terwijl op decentraal niveau wel afspraken zijn gemaakt 
over de betaling van het ouderschapsverlof. In dit opzicht betekent het onderzoek van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderschatting van het daadwer-
kelijke aantal werkgevers dat tijdens het ouderschapsverlof een vergoeding verstrekt.

Om zicht te krijgen op de kosten voor de werkgever is informatie nodig over het 
gebruik van het ouderschapsverlof in de sectoren waar het ouderschapsverlof wordt 
betaald. Gedetailleerde informatie ontbreekt echter. Het cbs, dat de cijfers over het ge-
bruik van het ouderschapsverlof verzamelt, hanteert een bedrijfsindeling die niet spoort 

11 In het cao-onderzoek van 2004 wordt gebruik gemaakt van een standaardsteekproef be-
staande uit 123 cao’s in de marktsector, de zorgsector en de overheidssector. Onder standaard-
steekproef vallen alle bedrijfstak-cao’s met 10.000 of meer werknemers en alle ondernemings-
cao’s met 3000 of meer werknemers. Gezamenlijk zijn deze steekproef-cao’s van toepassing op 
ongeveer 5,3 miljoen werknemer; bijna 88% van het totale aantal werknemers onder een cao. 

nwo-koopmans-def-prom.indd   172 29-10-2007   15:10:10



 Verlof — 173

met de cao-indeling. De gegevens zijn dus onderling moeilijk te vergelijken, waardoor 
inzicht in het gebruik van de regeling op sectoraal niveau ontbreekt. Op basis van de 
cbs-cijfers is alleen het gebruikscijfer voor de gehele sector niet-commerciële dienst-
verlening beschikbaar. Deze sector omvat volgens de Standaard Bedrijfsindeling (1993) 
drie bedrijfstakken: openbaar bestuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen, on-
derwijs en gezondheids- en welzijnszorg. In totaal maakten in 2004 33.000 personen 
in de sector niet-commerciële dienstverlening gebruik van betaald ouderschapsverlof. 
De kosten van het ouderschapsverlof per werknemer die gebruik maakt van het ouder-
schapsverlof (de verlofganger) kunnen worden geschat aan de hand van de gemiddelde 
duur van het verlof, het loondoorbetalingspercentage in de verschillende bedrijfstakken 
en de arbeidskosten per gewerkt uur in de verschillende bedrijfstakken.12

De kosten van het ouderschapsverlof per verlofganger (die in een jaar gebruik maakt 
van het ouderschapsverlof) bedragen in de bedrijfstak openbaar bestuur, overheids-
diensten en sociale verzekeringen circa 10.000 euro per verlofganger, in het onderwijs 
circa 9100 euro per verlofganger en in de gezondheids- en welzijnszorg circa 4100 per 
verlofganger (zie tabel 6.5). Indien deze kosten als percentage van de loonsom worden 
uitgedrukt (kosten verlof per verlofganger maal het gebruik van verlof in de niet-com-
merciële dienstverlening, waarbij wordt uitgegaan van een gelijke verdeling tussen de 
verschillende bedrijfstakken) dan resulteert dit in respectievelijk 0,43%, 0,53% en 0,15% 
van de loonsom.

Bovenstaande berekening van de kosten van de werkgever illustreert dat deze kos-
ten relatief beperkt zijn. Bovendien zijn deze kosten in de praktijk nog iets lager, omdat 
in de periode 2001-2006 aan werkgevers een afdrachtskorting werd verstrekt (zie para-
graaf 6.3.2). Tegelijkertijd illustreert deze kostenberekening ook dat de zorgsolidariteit 
beperkt is. Allereerst omdat slechts een zeer klein aantal werkgevers het loon gedeel-
telijk doorbetaalt. Het ouderschapsverlof was in 2004 dus voor een groot deel van de 
werknemers onbetaald. Wordt daarnaast ook uitgegaan van de veronderstelling dat 
werkgevers de kosten van verlof afwentelen, dan kan nog een tweede reden voor deze 
beperkte zorgsolidariteit worden aangevoerd.13 In de sector niet-commerciële dienst-
verlening, is de man-vrouw verdeling namelijk nogal scheef (in 2005 waren er in deze 
sector 853.000 mannen en 1.487.000 vrouwen werkzaam, cbs Enquête Beroepsbevol-
king, Statline). De zorgsolidariteit lijkt in dit opzicht dan ook vooral beperkt gebleven 
tot een solidariteit van vrouwen (van ‘zorgenden’) onderling.

12 De duur van het ouderschapsverlof wordt gelijk verondersteld aan de gemiddelde duur van 
het ouderschapsverlof namelijk 390 uur. De arbeidskosten bedragen in 2004 in openbaar be-
stuur, overheidsdiensten en sociale verzekeringen € 34,39 per gewerkt uur, in onderwijs € 31,09 
en in gezondheids- en welzijnszorg € 25,92.
13 Bij de cao-onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden wordt vaak afgesproken een deel van 
de loonruimte te bestemmen voor de betaling van de kosten van het verlof (Tweede Kamer 2001-
2002, 28 431, nr. 2). 
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Tabel 6.5 Raming kosten ouderschapsverlof in de sector niet-commerciële dienstverlening 2004

Cao 2004

Bedrijfsklasse en groep

Totaal aantal 
werknemers

Betalings-

afspraken 2004

Kosten ouderschaps-  
verlof per verlofganger 

(gemiddelde duur 
ouderschapsverlof per 
verlofganger 390 uur)

Kosten ouder-
schapsverlof 
als % van de 

loonsom

Openbaar bestuur 
overheidsdiensten en 
sociale verzekeringen

10.000 per verlofganger 0,43%

- Gemeenteambtenaren 197.520 90% schaal 1
85% schaal 2
80% schaal 3
75% schaal 4 

en hoger 

- Rijkspersoneel 125.390 75%

- Defensie  72.790 75%

- Politie  57.900 75%

Onderwijs 9100 per verlofganger 0,53%

- Voortgezet Onderwijs 100.730 75% voor 415 uur

Gezondheids- en 
welzijnszorg

4000 per verlofganger 0,15%

- Jeugdhulpverlening  21.470 50%

- Kinderopvang  45.690 25%

Bronnen: Eigen berekeningen op basis van gegevens van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
en CBS Enquête Beroepsbevolking, Statline.

In 2006 is door een heffingskorting toe te kennen de zorgsolidariteit vergroot. Alle 
verlofgangers, dus ook de werknemers die vallen onder cao’s waar geen afspraken zijn 
gemaakt over loondoorbetaling, ontvangen nu in principe een vergoeding tijdens het 
ouderschapsverlof. In feite is met deze toekenning van de ouderschapsverlofkorting 
het zorgrisico deels gecollectiviseerd; de overheid voorziet in een gedeeltelijke door-  
betaling van het verlof. Deze zorgsolidariteit wordt echter wel doorkruist door de ver-
zilveringsproblematiek. Vooral bij laagbetaalden (laagopgeleiden) is door het samen-
vallen van allerlei kortingen de kans groot dat zij geen inkomstenbelasting meer beta-
len (Vording et al. 2006). Heffingskortingen hebben in die situatie geen inkomenseffect 
meer. Wel mag als het inkomen te laag is om van de verzilveringsproblematiek te profi-
teren, de heffingskorting worden verrekend met de te betalen belasting van de partner. 
Bovendien kan de verzilvering worden gespreid over meer jaren. Deze mogelijkheden 
verminderen het probleem van de verzilvering, maar nemen niet weg dat hierdoor 
de zorgsolidariteit met de laagbetaalden beperkt is. Een oplossing voor dit specifieke 
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probleem is geen heffingskortingen, maar toeslagen toe te kennen die altijd netto wor-
den uitbetaald (zie uitgebreider hoofdstuk 7).

6.5	 Verlof	en	keuzevrijheid

Verlof vergroot in principe de keuzevrijheid; verlof stelt namelijk mensen in staat om 
tijdelijk afstand te nemen van de arbeidsmarkt en binnen bepaalde grenzen de transitie 
van arbeid naar zorg en vice versa naar eigen inzichten en voorkeuren vorm te geven. 
De flexibiliteit van het instrument draagt hieraan bij; verlof kan bijvoorbeeld (als de 
werkgever geen bezwaren heeft) voltijds worden opgenomen of worden gespreid over 
meer dan zes maanden. De individuele keuzevrijheid ten aanzien van de inrichting van 
de transitie tussen arbeid en zorg wordt echter in de praktijk begrensd door de mate 
waarin de ‘toerusting’ wordt vormgegeven en middelen (tijd en geld) worden verschaft. 
Belangrijke indicatoren in dit verband zijn: zorgzelfstandigheid en economische zelf-
standigheid. Zorgzelfstandigheid verwijst naar het recht om zorg te kunnen verlenen 
en de vrijheid van het individu om te kiezen hoe hij of zij wil zorgen. Belangrijk daar-
bij is de keuze tussen zelfzorgen en het uitbesteden van zorg. Individuen worden als 
economisch zelfstandig beschouwd wanneer zij over ten minste 70% van het wettelijk 
nettominimumloon beschikken.

De zorgzelfstandigheid is in de huidige ouderschapsverlofregeling slechts beperkt 
gegarandeerd. Het recht om te zorgen is aanwezig, middels verlof wordt immers de 
mogelijkheid geboden tijdelijk te onderbreken met de garantie dat men terug kan keren 
naar de oude baan. Niettemin, zoals al is geconstateerd in de paragraaf over de zorgpar-
ticipatie, is door de geringe betaling en de beperkte duur van de ouderschapsverlofrege-
ling de mogelijkheid om zelf te kunnen zorgen voor kinderen beperkt. Bij de zorgzelf-
standigheid speelt bovendien nog een ander aspect een rol; de keuze voor zelf zorgen en 
die voor het uitbesteden van zorg wordt niet gelijk behandeld. Financiële ondersteuning 
van zelf zorgen is matig in vergelijking met de meer royale ondersteuning van uitbeste-
den van zorg (De Haan & Plantenga 2007). Het is voor jonge gezinnen veel goedkoper 
om gebruik te maken van voltijdse kinderopvang dan om zelf te zorgen.

De economische zelfstandigheid wordt door het huidige ouderschapsverlof deels 
wel en deels niet gegarandeerd. De regeling voorziet in een gedeeltelijke betaling van 
het verlof, maximaal 50% van het wettelijke minimumloon per opgenomen verlofuur. 
Indien de werkgever niet voorziet in een betaling van het verlof, dan kan bij opname van 
het verlof de economische zelfstandigheidsgrens van 70% van het wettelijke minimum-
loon alleen worden bereikt als de verlofganger zelf een bijdrage levert. Of de verlofgan-
ger daartoe in staat is, is afhankelijk van de persoonlijke situatie of huishoudsituatie.

Bovendien komen bepaalde groepen in de samenleving niet in aanmerking voor het 
ouderschapsverlof. Zo komen flexwerkers veelal niet in aanmerking voor de regeling 
in verband met de referte-eis. In een groot aantal cao’s wordt bepaald dat men een jaar 

nwo-koopmans-def-prom.indd   175 29-10-2007   15:10:10



176	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

in dienst moet zijn geweest alvorens men in aanmerking komt voor het ouderschaps-
verlof. Tijdelijke arbeidskrachten voldoen vaak niet aan deze eis, waardoor ze geen 
aanspraak kunnen maken op de regeling. Zelfstandigen zijn sowieso uitgesloten van de 
ouderschapsverlofregeling, omdat zij niet in loondienst werkzaam zijn. Met name deze 
groepen hebben geen toegang tot de middelen, waardoor de facto de keuzevrijheid 
voor hen wordt begrensd. Ook de systematiek van de heffingskortingen werkt voor 
bepaalde groepen niet gunstig uit. Zoals al in de vorige paragraaf opgemerkt speelt bij 
de heffingskorting de verzilveringsproblematiek. Voor laagbetaalden wordt daardoor 
de keuzevrijheid aanzienlijk beperkt.

Een ander bezwaar van de heffingskorting is dat de regels omtrent de ouderschaps-
verlofkorting weinig transparant zijn, waardoor het maken van juiste keuzes wordt 
bemoeilijkt. Deze ondoorzichtigheid hangt samen met de toekenningsvoorwaarden en 
de berekening van de hoogte van de korting. Allereerst moet men om in aanmerking 
te komen voor de ouderschapsverlofkorting deelnemen aan de levensloopregeling (zie 
hoofdstuk 7). Dit betekent dat de werknemer in het jaar waarin ouderschapsverlof 
wordt opgenomen een storting moet doen in de levensloopspaarpot. Daarnaast moet 
men in het jaar dat ouderschapsverlof wordt opgenomen inkomen derven, of precie-
zer geformuleerd, de hoogte van de ouderschapsverlofkorting is maximaal het in het 
voorafgaande kalenderjaar genoten belastbare loon verminderd met het in kalender-
jaar genoten loon. Dit betekent dat een werknemer die in het voorafgaande jaar 100% 
van het wettelijk minimumloon verdient en in het kalenderjaar dat ouderschapsverlof 
wordt opgenomen aanzienlijk meer is gaan verdienen waardoor het ouderschapsverlof 
(in vergelijking tot het voorafgaande jaar) niet tot een inkomensachteruitgang leidt, 
geen recht heeft op een ouderschapsverlofkorting. Deze bepalingen vereisen niet alleen 
inzicht in de regelgeving, maar ook een fijnmazige financiële planning, alvorens een 
keuze te kunnen maken.

Het huidige ouderschapsverlof komt slechts ten dele tegemoet aan de zorgzelfstan-
digheid en economische zelfstandigheid, waardoor ook de keuzevrijheid in zekere zin 
wordt beperkt. Vooral de geringe betaling en de wijze waarop deze betaling is vorm-
gegeven zijn daar debet aan. Verbetering van de betaling en een wijziging van de beta-
lingsvorm kunnen dan ook vanuit het criterium keuzevrijheid worden bepleit.

6.6	 Conclusies

Het verlofbeleid is een complex en controversieel onderdeel van sociaal beleid. Deze 
complexiteit hangt samen met de vele doelen die verlof als instrument kan hebben. 
Deze doelen lopen uiteen van het beschermen van de gezondheid van moeder en kind 
tot het bevorderen van de gelijke verdeling van onbetaalde arbeid binnen het huis-
houden. Daarnaast is de complexiteit en het controversiële karakter terug te voeren 
op het grote aantal belanghebbenden. Verlof heeft namelijk niet alleen betrekking op 
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werknemers en kinderen, maar ook op bijvoorbeeld werkgevers. Gezien de vele doel-
stellingen, die bovendien vaak strijdig zijn, en de verschillende belangengroeperingen, 
bestaan er zeer uiteenlopende visies op verlof. In Nederland is het verlofbeleid dan ook 
een duidelijk voorbeeld van incrementeel beleid; verlofregelingen worden beetje bij 
beetje uitgebreid en aangepast. Systematische coherente beleidsdoelstellingen liggen 
daaraan zelden ten grondslag. Een voorbeeld daarvan is de in het regeerakkoord van 
Balkenende iv aangekondigde verlenging van de duur van het verlof (van 13 naar 26 
weken), een analyse van wat men hiermee echter zou willen bereiken ontbreekt.

In dit hoofdstuk heeft het gebrek aan empirisch materiaal de beoordeling van het 
ouderschapsverlof parten gespeeld. Mede daarom zijn zowel nationale als internatio-
nale studies over het verlof bestudeerd. Uit deze studies is, met het oog op bijvoorbeeld 
het maximaliseren van arbeids- en zorgparticipatie en het minimaliseren van de gen-
dereffecten, getracht het optimale design van het verlof (qua lengte en betaling) te des-
tilleren en dit als input te gebruiken voor de beoordeling. Aan de hand van de criteria 
is vervolgens de huidige vormgeving van het ouderschapsverlof beoordeeld.

Transitiebestendigheid
Bij de beoordeling van het ouderschapsverlof aan de hand van het criterium transitie-
bestendigheid spelen zowel zorgparticipatie als arbeidsparticipatie een rol. Het ouder-
schapsverlof heeft tot doel de band met de arbeidsmarkt in stand te houden en tegelijker-
tijd openingen te bieden voor de zorgparticipatie. De effecten van het ouderschapsverlof 
op de zorgparticipatie zijn echter door de huidige vormgeving ervan zeer bescheiden; 
het verlofvolume is in relatie tot de zorg- en verlofbehoefte relatief laag. Deels is dit te 
wijten aan de lage opname van het ouderschapsverlof (hetgeen wordt veroorzaakt door 
de geringe betaling) en deels aan de beperkte duur van het ouderschapsverlof. Vanuit het 
perspectief van de zorgparticipatie zou een verlenging van de duur en een verbetering 
van de betaling derhalve te rechtvaardigen zijn. Vanuit het oogpunt van arbeidspartici-
patie kan worden betoogd dat, zeker tegen de achtergrond van een samenleving waarin 
iedereen een substantieel aantal uren werkt, ouderschapsverlof als transitie-instrument 
van belang is. Ook de vormgeving van het ouderschapsverlof lijkt redelijk optimaal 
vanwege de relatief korte duur en flexibele invulling van het verlof. De betaling is daar-
entegen in vergelijking met de verlofregelingen in de andere Europese landen relatief be-
perkt. Een aanpassing van de betaling van het Nederlandse ouderschapsverlof ligt vanuit 
het oogpunt van arbeidsparticipatie dan ook meer voor de hand dan een verlenging van 
de duur, met de kanttekening dat er mogelijkerwijs nog ruimte bestaat voor verlenging 
omdat in de praktijk het ouderschapsverlof veelal flexibel wordt opgenomen.

Gendergelijkheid
Bij het criterium gendergelijkheid is specifiek gekeken naar het effect van verlof op 
de verdeling van zorgparticipatie en arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen. 
Doordat het gebruik van het ouderschapsverlof in de praktijk niet genderneutraal is, 
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heeft het ouderschapsverlof ook geen neutrale invloed op de verdeling van zorgtaken. 
Internationaal onderzoek toont bovendien aan dat verlof een negatieve effect heeft op 
de relatieve loonontwikkeling van vrouwen, waaroor de beloningsverschillen tussen 
mannen en vrouwen vergroot. Ook de these van afwenteling wordt empirisch onder-
steund; er blijkt sprake te zijn van afwenteling van de kosten van verlof op vrouwen. 

Een aantal aspecten (toekenningsgrondslag, betaling, duur, flexibiliteit en finan-
cieringsstructuur) blijken van belang te zijn voor het minimaliseren van negatieve 
gendereffecten. Wordt de Nederlandse ouderschapsverlofregeling aan de hand van 
bovenstaande aspecten beoordeeld, dan kan worden geconcludeerd dat de regeling 
hier maar ten dele aan voldoet. Positief is dat het ouderschapsverlof een individueel 
niet-overdraagbaar recht is, de duur van het ouderschapsverlof relatief kort is en wordt 
gekenmerkt door een flexibele invulling. Negatief is dat de betaling relatief laag is en 
de rol van de werkgever in de financieringsstructuur vrijwillig is. Vooral een verbete-
ring van de betaling en een spreiding van de kosten kan dan ook vanuit het criterium 
gendergelijkheid worden bepleit. 

Zorgsolidariteit
Zorgsolidariteit impliceert een onderlinge solidariteit tussen zorgende werknemers en 
niet-zorgende werknemers. Deze zorgsolidariteit is tot 2006 beperkt gebleven. Aller-
eerst omdat de wettelijke ouderschapsverlofregeling onbetaald is en omdat in slechts 
in een gering aantal cao’s afspraken werden gemaakt over de doorbetaling van het 
loon tijdens het ouderschapsverlof. Bovendien zijn de afspraken over loondoorbeta-
ling voornamelijk in de sector niet-commerciële dienstverlening totstandgekomen, de 
sector waar relatief veel vrouwen werkzaam zijn. De kosten van het ouderschapsverlof 
zijn weliswaar niet erg hoog, maar de kans bestaat dat deze kosten worden afgewen-
teld op de gebruikers. De facto is hierdoor de zorgsolidariteit beperkt gebleven tot een 
solidariteit van vrouwen onderling.

Vanaf 2006 wordt door de toekenning van een ouderschapsverlofkorting de zorg-  
solidariteit vergroot. Iedereen ontvangt immers tijdens het verlof een vergoeding en de 
bekostiging ervan vindt plaats uit de algemene middelen. Een probleem is wel dat laag-
betaalden niet volledig van deze verlofkorting kunnen profiteren, omdat zij geen tot 
weinig belasting betalen. Om dit specifieke probleem van de heffingskortingen tegen 
te gaan zouden de heffingen kunnen worden vervangen door toeslagen.

Keuzevrijheid
In principe draagt het ouderschapsverlof bij aan een vergroting van de individuele 
keuzevrijheid, maar door huidige vormgeving van het verlof wordt de keuze zelf zor-
gen en de keuze uitbesteden van zorgen niet gelijk behandeld. Daarnaast is door de 
matige betaling van het verlof de economische zelfstandigheid niet voor iedereen ge-
garandeerd. Een verbetering van de betaling van het verlof kan dus ook worden bepleit  
vanuit het criterium keuzevrijheid.
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De	vier	criteria	tezamen
Indien de balans van de beoordeling van het ouderschapsverlof aan de hand van de 
vier criteria wordt opgemaakt, dan kan worden geconstateerd dat vooral de betaling 
van het huidige ouderschapsverlof zal moeten worden verbeterd. Ook de financierings-
structuur behoeft aanpassing. Verlenging van de duur is in mindere mate wenselijk 
vanuit het perspectief van arbeidsparticipatie en gendergelijkheid. Daarbij moet wel 
worden opgemerkt dat de beoordeling tevens heeft laten zien dat het optimale design 
van verlofregelingen in sterke mate afhankelijk is vanuit welk perspectief het verlof 
wordt beoordeeld. In deze beoordeling is bijvoorbeeld niet het welzijn van kinderen als 
criterium meegenomen. In bijvoorbeeld Noorwegen en Zweden wordt dit welzijn van 
kinderen als een belangrijke rechtvaardiging voor de relatieve goed betaalde en lange 
duur van de verlofregelingen aangevoerd. Het welzijn van kinderen geldt daarbij als 
een publieke verantwoordelijkheid waarvoor de samenleving bereid is te investeren. 
Voor de vaststelling van het optimale design van het verlof is het perspectief van waar-
uit men beoordeeld dus van eminent belang of zoals Galtry en Callister het stellen:

If these schemes are to be guided only by research on labour markets and gender 
equity, then short leaves seem the best policy option. But once biomedical research 
is considered, the design of parental leave becomes far more complex. (Galtry & 
Callister 2005 p. 239)
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7	 Levensloopregeling	

7.1	 Inleiding

Met de levensloopregeling (llr) is in 2006 een spaarregeling geïntroduceerd, waarbij 
elke werknemer een periode van onbetaald verlof, of te wel een periode van ‘vrij-
willige’ werkloosheid, kan financieren. Deze regeling is niet specifiek ontworpen 
voor het afdekken van de financiële consequenties van het zorgrisico; de levensloop-  
regeling kan immers worden gebruikt voor de financiering van elke vorm van verlof, 
bijvoorbeeld voor zorg, scholing of voor een sabbatical. Bovendien overschrijdt de 
regeling ook het terrein van de sociale zekerheid; volgens sommigen maakt de le-
vensloopregeling, omdat de regeling individueel is en fiscaal wordt gefaciliteerd, zelfs 
geen deel uit van het socialezekerheidssysteem (Noordam 2005a). Niettemin vormt 
de levensloopregeling wel een voorbeeld van een regeling die voortvloeit uit het de-
bat over de modernisering van de sociale zekerheid. Een van de centrale thema’s in 
dit debat heeft betrekking op de vraag, hoe de financiële consequenties van bepaalde 
gebeurtenissen moeten worden afgedekt. Deze inkomensbescherming kan in hoofd-
lijnen op twee manieren worden vormgegeven, door middel van verzekeren of door 
middel van sparen. Verzekeren betekent dat het individu premies afdraagt, het risico 
met anderen wordt gedeeld (risicosolidariteit) en dat in het geval van schade (bijvoor-
beeld bij de inkomensachteruitgang tijdens verlof) een vergoeding wordt verstrekt. 
Bij sparen daarentegen verzekert het individu in feite zichzelf door middelen over de 
tijd (gedurende de levensloop) te verschuiven van periodes met een hoog inkomen 
naar een periode met een laag inkomen. Het spreiden van tijd en geld wordt hierdoor 
mogelijk gemaakt.

De levensloopregeling, in de vorm van een fiscaal gefaciliteerde individuele spaar-
regeling, ondersteunt deze spreiding van tijd en geld, maar biedt geen recht op verlof. 
De levensloopregeling biedt alleen een recht op sparen, waarbij de werknemer zelf 
bepaalt of hij deelneemt aan de regeling en voor welk bedrag hij spaart (wel geldt er 
een maximum voor het spaarbedrag). Niet alleen kan de levensloopregeling worden 
gebruikt voor de financiering van zorg of educatief verlof of een sabbatical, maar ook 
kan het spaartegoed worden gebruikt om vervroegd uit te treden (prepensionerings-
verlof). Deze brede waaier van verlofdoeleinden is mede totstandgekomen doordat op 
politiek niveau de discussie over de introductie van de levensloopregeling verknoopt 
is geraakt met het dossier over de afschaffing van de fiscale faciliteiten van de vut en 
prepensioeneringsregelingen. Met de term ‘levensloop’ is een verbinding gelegd tussen 
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enerzijds het ‘spitsuur’ van het leven waarin de combinatie van arbeid en zorg centraal 
staat en anderzijds de levensfase waarin de transitie tussen betaalde arbeid en pensio-
nering plaatsvindt.

Het doel van de levensloopregeling is werknemers in staat te stellen verschillende 
activiteiten (werken, leren, zorgen) in bepaalde levensfasen te combineren en hen de 
vrijheid te geven om eigen keuzes en afwegingen te maken ten aanzien van het spreiden 
van geld en tijd. Met deze vergroting van keuzevrijheid zou invulling worden gegeven 
aan de diversiteit aan preferenties en bovendien de eigen verantwoordelijkheid worden 
vormgegeven. De levensloopregeling tracht dus faciliteiten te bieden voor het maken 
van transities en het combineren van taken tijdens de levensloop. Met het bevorderen 
van deze transities en combinaties zou, zo is de veronderstelling, de arbeidsparticipa-
tie stijgen. Omdat arbeid en zorg makkelijker kunnen worden gecombineerd, zullen 
minder mensen (vrouwen) stoppen met werken. Bovendien zullen zowel mannen als 
vrouwen langer op de arbeidsmarkt inzetbaar zijn, omdat ze in de gelegenheid wor-
den gesteld te investeren in scholing. Met het ‘tussentijdse verlof ’ zou gedurende de 
levensloop bovendien een adempauze kunnen worden ingelast, waardoor men bereid 
is langer door te werken in plaats van vervroegd uit te treden.

Bij de beoordeling van de levensloopregeling zal in dit hoofdstuk het accent liggen 
op ‘sparen’ als instrument voor de financiering van de tijd voor zorg c.q. het verlof voor 
zorg. De beoordeling wordt echter bemoeilijkt door het feit dat de regeling pas sinds 
1 januari 2006 van kracht is; het empirische materiaal is hierdoor nog schaars en de 
zeggingskracht ervan beperkt. Wel kunnen uit de literatuur verwachtingen ten aanzien 
van het gebruik, behoefte en de werking van de regeling worden gedestilleerd. Ook is 
het mogelijk op grond van de eerste inventarisaties naar het gebruik van de regeling 
en de totstandkoming van cao-afspraken (peildatum december 2006) een voorlopig 
inzicht te bieden in de werking van de levensloopregeling in de praktijk. In de volgende 
paragrafen zal de levensloopregeling worden beoordeeld aan de hand van de criteria 
transitiebestendigheid, gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid.

7.2	 Levensloopregeling	en	transitiebestendigheid

Het verschil tussen individueel sparen voor onbetaald verlof en sparen via de levens-
loopregeling is gelegen in de fiscale ondersteuning die de regeling biedt. Deze fiscale 
facilitering zal, zo luidt de veronderstelling, de aantrekkelijkheid van het sparen voor 
verlof vergroten en daardoor het gebruik van verlof stimuleren. Bij de beoordeling van 
de levensloopregeling in dit hoofdstuk wordt nagegaan of sparen voor verlof voor zorg 
inderdaad een efficiënte manier is om het verlof voor zorg te financieren en op die  
manier openingen te bieden voor zorg. Kunnen mensen sparen voor verlof voor zorg 
of gelden er ten aanzien van dit risico bepaalde beperkingen? En wat voor effect zal het 
sparen voor zorgverlof hebben op de arbeidsmarktparticipatie?
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7.2.1	 Levensloopregeling	en	effecten	op	zorgparticipatie

Bij sparen als beheersingsinstrument doen zich problemen voor die samenhangen met 
het specifieke karakter van het zorgrisico, waarbij in het bijzonder kunnen worden ge-
noemd: de timing van zorg tijdens de levensloop, het herhaaldelijke en sequentiële ka-
rakter van zorg, en de deels niet planbare en onvoorzienbare aard van het zorgrisico.

De timing van zorg heeft betrekking op het feit dat het krijgen en het zorgen voor 
kinderen relatief vroeg in de levensloop plaatsvindt (Bovenberg 2003; Plantenga 2004). 
De consequentie hiervan is dat al op zeer jonge leeftijd moet worden gestart met het 
sparen voor zorg, waarbij het de vraag is of jongeren daartoe bereid zijn (probleem van 
myopic behaviour, zie hoofdstuk 3) en of ze er voldoende financiële ruimte voor heb-
ben (Blokland 2004; Van der Veen 2004). Deze ruimte om te sparen zal bij een grote 
groep jongeren beperkt zijn, omdat men studeert of net begint met werken. Door deze 
timing van zorg kunnen er dus twee problemen met het sparen voor zorgverlof wor-
den verwacht: een geringe spaarzin bij de groep die geacht wordt te gaan sparen en de 
relatieve korte termijn om te kunnen sparen (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het 
ouderdomsrisico).

In de vormgeving van de regeling wordt het bovenstaande probleem gedeeltelijk onder-  
vangen door een heffingskorting (de zogenoemde ouderschapsverlofkorting) toe te ken-
nen indien men deelneemt aan de levensloopregeling en ouderschapsverlof opneemt. 
Deze korting van maximaal de helft van het minimumloon per maand zou (tezamen 
met de zogenoemde levensloopverlofkorting die wordt toegekend omdat men deelneemt 
aan de levensloopregeling) het ‘tekort’ in de spaarpot voor de financiering van het ou-
derschapsverlof moeten aanvullen (zie hoofdstuk 4). Of deze kortingen voldoende zullen 
zijn om een oplossing te beiden voor het ‘timing probleem’ van zorg valt te bezien. Illu-
stratief in dit verband is de berekening van De Haan en Plantenga (2007), waaruit blijkt 
dat een modaal gezin voor een verlofperiode van tien maanden voor twintig uur in de 
week een periode van negen jaar ruim 3% van het individuele netto-inkomen moet wor-
den gespaard. Of deze 3% nu veel of weinig is valt moeilijk te zeggen. De mogelijkheid om 
een dergelijk percentage van het loon opzij te leggen, zal in sterke mate afhangen van de 
persoonlijke omstandigheden. De berekening illustreert echter wel dat men direct na de 
opleiding en direct bij aanvang van het werkzame leven (op 21-jarige leeftijd) moet be-
ginnen met sparen, waarbij de spaarperiode relatief kort is. Een mogelijk gevolg hiervan 
is dat men tijdens de ‘spitsuurfase’ van de levensloop niet beschikt over een al te ruime 
spaarpot, te meer daar men niet kan sparen voor eerder (door Jansweijer wel getypeerd 
als het volgordefoutje van de levensloopregeling, zie: Jansweijer 2004).

Bovendien zorgt het herhaaldelijke en sequentiële karakter van zorg in het geval 
van sparen voor verlof voor inefficiënties. Doordat de behoefte aan tijd en geld voor 
zorg zich meerdere malen tijdens de levensloop kan voordoen, kan de tijd tussen de 
zorgactiviteiten te kort zijn om voldoende bij te sparen. Dit tekort kan zich bijvoorbeeld 
voordoen bij de komst van een tweede kind. De Haan en Plantenga (2007) merken 
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in dit verband dan ook op dat een dergelijke spaarregeling impliciet het uitstelgedrag 
bevordert. Daarnaast is er bij zorg ook sprake van een opeenvolgendheid van zorg-  
activiteiten tijdens de levensloop. Zorgtaken voor kinderen vinden veelal plaats voor-
afgaand aan de zorg voor zieke naasten (mantelzorg). Is de levensspaarpot al gebruikt 
voor de financiering van het ouderschapsverlof, dan is de kans groot dat de periode 
tussen het ouderschapsverlof en de behoefte aan langdurend zorgverlof te kort is om 
een financiële reserve van substantiële omvang op te bouwen. Temeer daar de extra hef-
fingskorting alleen wordt verstrekt bij opname van ouderschapsverlof; een heffingskor-
ting voor mantelzorg wordt niet verstrekt.1 De inkomenspositie wordt in deze gevallen 
des te belangrijker, immers hoe hoger het inkomen, des te meer mogelijkheden om te 
sparen via de levensloopregeling. In de Emancipatie-effect rapportage van de levens-
loopregeling, uitgevoerd door het scp, wordt dan ook geconcludeerd dat de kans groot 
is dat een groep (lees vrouwen) die voor de kinderen heeft gezorgd en daarna gecon-
fronteerd wordt met intensieve mantelzorg, geen of niet voldoende spaartegoed voor 
mantelzorgverlof zal hebben opgebouwd (Keuzenkamp 2004).

Nog los van deze praktische problemen, kan de meer fundamentele vraag worden 
gesteld of sparen wel het geëigende instrument is om de inkomensconsequenties van 
het zorgrisico op te vangen. Dit debat spitst zich toe op de tegenstelling tussen sparen 
en verzekeren. Sparen, zo wordt betoogd, is efficiënt omdat de arbeidsmarktparticipa-
tieprikkels sterker zijn dan bij verzekeren. Bij non-participatie (bijvoorbeeld bij verlof 
voor zorg) wordt immers ingeteerd op spaartegoeden en daarmee op toekomstig in-
komen.2 Daar staat tegenover dat sparen gepaard gaat met een vermindering van de 
risicosolidariteit (Den Butter & Kock 2000). Bovendien worden bij sparen de voordelen 
van verzekeren gemist. Verzekeren biedt (in een wereld waarin burgers risico-avers zijn) 
welvaartsvoordelen, omdat het de onzekerheid vermindert. Verzekeringen hebben dan 
ook een productieve functie; het stimuleert mensen risico’s te nemen, hetgeen de pro-
ductiviteit kan vergroten (Goudswaard 2005a; De Mooij 2006; Sinn 1996). Verzekeren 
is bovendien een efficiënte vorm van inkomensbescherming voor risico’s die kunnen 
leiden tot omvangrijke schade. Risicopooling (samenvoegen en delen van risico’s), het 
essentiële kenmerk van verzekeren, voorkomt dat men te veel moet sparen om het risico 
af te dekken. Bovendien ontstaat door deze risicopooling per definitie solidariteit en 
creëert deze pooling van risico’s ruimte om de solidariteit verder uit te bouwen.

1 Daartoe werd tijdens het Tweede Kamer debat over het wetsvoorstel vpl wel een amende-
ment ingediend. Zie Tweede Kamer 2004-2005, 29 760, nr. 23, Amendement van het lid Vendrik 
c.s., 18 november 2004.
2 Een ander belangrijke reden die in de literatuur voor sparen wel wordt aangevoerd is dat een 
belangrijk deel van de uitgaven van de verzorgingsstaat nu ook al bestaat uit herverdeling van 
inkomen over de levensloop naar dezelfde personen. Zo zijn de meeste mensen netto-ontvangers 
van de overheid tussen hun jonge en oude levensfasen, terwijl ze netto-betalers zijn in de periode 
daartussen, zie: De Mooij (2006).
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Bij de keuze tussen verzekeren en sparen wordt veelal verwezen naar de aard van het 
risico. Indien risico’s beïnvloedbaar, goed voorzienbaar en moeilijk te controleren zijn, 
dan is het moeilijk deze risico’s privaat te verzekeren. Tegelijkertijd wordt op grond van 
dezelfde argumenten betoogd dat het ook onwenselijk zou zijn deze risico’s te verzeke-
ren. Een spaarvoorziening zou dan meer in de rede liggen, vanwege het stimuleren van 
de eigen verantwoordelijkheid en het tegengaan van moreel gevaar. Het zorgrisico valt 
qua aard echter moeilijk te typeren, zoals al meermalen is geconstateerd in de voor-
gaande hoofdstukken. Bovendien is de planbaarheid van dit risico niet zo evident. De 
tijd die men zou willen besteden aan de zorg voor kinderen kan weliswaar wel enigszins 
worden ingeschat, maar de tijd die eventueel zal moeten worden besteed aan de zorg 
voor zieke naasten veel minder. Men weet derhalve niet voor wanneer men spaart en 
men weet dus ook niet hoelang men moet sparen en tegen welke bedrag. Met andere 
woorden de inschatting van de behoefte aan verlof kan niet worden gemaakt.

Bovengenoemde punten, die grotendeels samenhangen met het specifieke karakter 
van het zorgrisico, leiden bij sommigen tot de conclusie dat sparen voor zorgen een 
niet al te efficiënte manier is om de zorgparticipatie te bevorderen. Spaarsystemen 
voldoen in dit opzicht alleen indien zij worden aangeboden in combinatie met en in 
aanvulling op goed toegankelijke collectieve arrangementen (Plantenga 2004). De pro-
blemen die zich voordoen bij het sparen voor zorg lijken te worden bevestigd door de 
tot op heden relatief lage deelname aan de levensloopregeling. Op basis van gegevens 
van een enquête van het Flitspanel, een internet enquête op basis van een steekproef 
van 10.533 medewerkers onder het overheidspersoneel, blijkt dat medio 2006 7,3% van 
het overheidspersoneel deelneemt aan de levensloopregeling (Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006). De cijfers van het cbs laten eenzelfde beeld 
zien. Van de ruim zes miljoen werknemers maakte in 2006 5,5% (ruim 340.000 werk-
nemers) gebruik van de levensloopregeling (Kösters 2007). De ‘concurrentiestrijd’ met 
het spaarloon wordt wel als één van de verklaringen aangedragen voor het lage gebruik 
van de levensloopregeling. In de huidige levensloopregeling is bepaald dat de werk-  
nemer jaarlijks moet kiezen tussen spaarloon en levensloopregeling; veel werknemers 
geven tot op heden de voorkeur aan het spaarloon,3 mede omdat het spaarloon tot 
een inkomensniveau van circa 35.000 euro voordeliger is (Goudswaard & Caminada 
2006). Een andere verklaring voor het lage gebruik is het feit dat de huidige regeling 
slechts een recht geeft op het sparen, maar geen wettelijk recht op het verlof. Toestem-
ming van de werkgever is hiervoor een vereiste. Dit maakt het beduidend minder aan-
trekkelijk om te sparen.4

3 In 2006 namen ongeveer 2 ½ miljoen werknemers aan de spaarloonregeling deel, dit komt 
neer op 43% van de werknemers in de werkzame beroepsbevolking (Kösters 2007).
4 Een kanttekening die bij deze redenering moet worden geplaatst, is dat het recht op een aantal 
verloven (bijvoorbeeld ouderschapsverlof) wettelijk is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg.
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7.2.2	 Levensloopregeling	en	effecten	op	arbeidsparticipatie

Evenals bij de ouderschapsverlofregeling, zoals besproken in hoofdstuk 6, kunnen de 
effecten van de levensloopregeling op de arbeidsparticipatie, afhankelijk van de veron-
derstelde gedragseffecten, variëren van negatief, via neutraal tot positief. De effecten 
zouden negatief kunnen zijn, omdat verlof op korte termijn per definitie resulteert in 
een lager arbeidsaanbod in gewerkte uren (zie hoofdstuk 6). De effecten zouden neu-
traal kunnen zijn indien er sprake is van intertemporele substitutie; een verschuiving 
van de arbeidstijd over de levensloop. In concreto komt dit er op neer dat gedurende 
het spitsuur wat minder wordt gewerkt in ruil voor wat langer aan het einde van de 
levensloop (Koopmans & Stavenuiter 2001).5 De effecten zouden positief kunnen zijn 
indien werknemers middels de levensloopregeling in staat worden gesteld transities te 
maken tussen verschillende domeinen en daardoor verbonden blijven aan de arbeids-
markt. De gedachte hierachter is dat de levensloopregeling een tijdelijk ‘ventiel’ biedt; 
een tijdelijke oplossing voor de knelpunten die men ondervindt bij het combineren 
van taken. De aantrekkelijkheid van verlof als transitie-instrument zou kunnen wor-
den vergroot door burgers de mogelijkheid te geven te sparen en dit fiscaal te facili-
teren. De arbeidsparticipatie van vrouwen zou bij de transitie tussen arbeid en zorg 
kunnen stijgen doordat minder vrouwen stoppen met betaalde arbeid als gevolg van 
zorgtaken of doordat zij meer uren blijven werken c.q. minder vaak in deeltijd gaan 
werken (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2002).

Welk van deze effecten zich zal voordoen is onzeker. De effecten worden boven-
dien – evenals bij het effect van de levensloopregeling op de zorgparticipatie – in sterke 
mate bepaald door de mate waarin de levensloopregeling zal worden gebruikt voor 
de financiering van het tussentijdse verlof (het ouderschapsverlof) dan wel voor het 
prepensioenverlof. Indien de levensloopregeling voornamelijk zal worden aangewend 
voor de financiering van het prepensioen, dan zal de levensloopregeling geen posi-
tieve invloed hebben op de arbeidsparticipatie. Deze keuzevrijheid met betrekking tot 
de aanwendingsmogelijkheid wordt in de huidige regeling mogelijk gemaakt door de 
doelen van het verlof niet te specificeren; het spaartegoed kan worden aangewend voor 
allerlei verlofdoeleinden. Het beeld is in verschillende enquêtes vrij eenduidig. Werkne-
mers willen de levensloopregeling vooral gaan gebruiken voor de financiering van het 
prepensioen en veel minder ten behoeve van andere vormen van verlof, zoals het ou-
derschapsverlof (Groot & Korteweg 2005).6 Bij de overheidswerknemers bijvoorbeeld 

5 Theeuwes plaatst bij deze intertemporele substitutie zijn kanttekeningen, zie: Theeuwes (2004).
6 In de oorspronkelijke voorstellen was het vanwege de deeltijdeis niet mogelijk het levens-
looptegoed aan te wenden voor voltijds verlof voorafgaand aan de ouderdomspensionering.  
Onder maatschappelijke druk is deze deeltijdeis echter komen te vervallen, waardoor de aan-
wendingmogelijkheid van het levenslooptegoed voor prepensioen nu tot de mogelijkheden  
behoort (zie hoofdstuk 4).
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heeft 48,2% aangegeven aan de levensloopregeling deel te gaan nemen om eerder met 
pensioen te kunnen gaan; 9,8% wil de regeling gaan gebruiken voor ouderschapsverlof 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006). Ook uit de cbs-  
cijfers blijkt dat in 2006 de helft van de deelnemers aan de levensloopregeling in te 
hebben gelegd om eerder te kunnen stoppen met werken; 29% weet niet precies waar 
het voor spaart, 6% wil het gespaarde geld gaan gebruiken voor de financiering van 
toekomstig ouderschapsverlof en 5% geeft aan het te willen gebruiken voor een sabba-
tical (Kösters 2007). De voorkeur voor het prepensioen wordt in sterke mate ingegeven 
door de wens om voor het vijfenzestigste levensjaar te stoppen met werken. Aangezien 
de fiscale faciliteiten voor de vut worden afgeschaft, wordt sparen als alternatief voor 
vervroegde uittreding gezien. Door deze voorkeursordening vermindert uiteraard de 
transitiebestendigheid van het instrument, in plaats van insluitende transities te facilite-
ren worden dan door de levensloopregeling vooral uitsluitende transities gefaciliteerd.

Niet alleen incentives in de wettelijke regeling, maar ook in de afspraken op cao-
niveau kunnen dit gebruik van de levensloopregeling en de keuze van de verlofdoelen 
beïnvloeden. De wet laat namelijk ruimte open om op cao-niveau de regeling nader 
in te vullen. Ten aanzien van de verlofopname, de duurbepalingen van het verlof, de 
financiering van het verlof, de terugkeergarantie tijdens het verlof en de pensioen-  
opbouw tijdens het verlof kunnen de sociale partners nadere afspraken maken. Vooral 
de voorwaarden die worden gesteld aan de verlofopname (wordt er een recht op verlof 
verleend?), de minimale en de maximale duur van het verlof (worden aan bepaalde 
verlofdoelen duurbepalingen opgelegd?) en het wel of niet bieden van een terugkeer-
garantie na afloop van het verlof, kunnen van invloed zijn op de keuze van het verlof-
doel. Ook de werkgeversbijdrage zou een prikkel kunnen zijn om het spaartegoed aan 
te wenden voor een bepaald verlofdoel.

Om zicht te krijgen op de wijze waarop de levensloopregeling in de cao-afspraken 
wordt vormgegeven, hebben wij in december 2006 een cao-onderzoek verricht. In het 
onderzoek is dezelfde representatieve steekproef gehanteerd als die het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gebruikt in hun cao-onderzoek (Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006b).7 De steekproef bestaat uit 114 cao’s, 
waarbij in 74 van de cao’s afspraken over de levensloopregeling zijn vastgelegd. Deze 
74 cao’s gelden voor in totaal ongeveer 3,5 miljoen werknemers. Dit is ongeveer 69% 
van het totaal aantal werknemers dat valt onder de 114 onderzochte cao’s. Wanneer een 

7 In het szw-onderzoek van 2006 zijn 125 cao’s onderzocht; waarvan 11 cao’s zijn verlopen en 
om die reden zijn deze niet in het onderzoek meegenomen. De steekproef is vergelijkbaar met 
een representatieve steekproef uit 2003, bestaande uit 122 cao’s in de marktsector, de zorgsector 
en de overheidssector. Hierbij zijn bedrijfstak-cao’s opgenomen van bedrijfstakken met 10.000 
of meer werknemers en cao’s van ondernemingen met ten minste 3000 werknemers. De cao’s in 
de steekproef dekken 5,1 miljoen werknemers. Dit is rond de 88% van de werknemers die vallen 
onder een cao (ongeveer 80% van de werknemers in Nederland valt onder een cao). 

nwo-koopmans-def-prom.indd   187 29-10-2007   15:10:11



188	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

cao is verlopen, is gekeken naar het principeakkoord. De cao’s met afspraken over de 
levensloopregeling zijn doorgelicht op bepalingen met betrekking tot de verlofopname, 
duurbetalingen, terugkeergarantie en werkgeversbijdrage.8

Wordt gekeken naar afspraken ten aanzien van de verlofopname dan wordt in 24 van 
de cao’s (dit aantal heeft betrekking op 33% van de werknemers die onder een cao met 
een levensloopregeling valt) expliciet vermeld dat de werkgever het verzoek tot verlof 
dient in te willigen. Hoewel de werkgever hierbij altijd de mogelijkheid behoudt om 
het verzoek tot verlof te weigeren (daarbij dient er sprake te zijn van een zwaarwegend 
bedrijfs- of dienstbelang), lijkt verlofopname in deze gevallen uiteindelijk wel gegaran-
deerd te zijn. In de overige cao’s wordt niets over het recht op opname van verlof ver-
meld. Opvallend is dat in 16 van de 74 cao’s (van toepassing op 30% van de werknemers) 
expliciet wordt aangegeven dat de opname van het levenslooptegoed voor prepensioen 
te allen tijde zal worden ingewilligd. In 7 daarvan staat prepensioen als onvoorwaar-
delijke recht beschreven, terwijl het tussentijdse verlof geen onvoorwaardelijk recht is. 
Ook zijn er cao’s, waaronder de cao van de Politie, waarin de levensloopregeling uitslui-
tend als een instrument voor vervroegde uittreding wordt genoemd. Met deze bepalin-
gen wordt het signaal afgegeven dat de regeling vooral bedoeld is voor de financiering 
van het prepensioen en niet zo zeer voor andere verlofdoeleinden.

Figuur 7.1 laat zien dat van de 74 cao’s met een afspraak over de levensloopregeling, 
15 cao’s nadere afspraken hebben gemaakt over de duur van het verlof. Deze 15 cao’s zijn 
van toepassing op 21% van de werknemers die onder een cao met een levenslooprege-
ling valt. In 5 van de cao’s (4% van de werknemers) geldt dat er zowel een minimum- als 
maximumduur is vastgesteld. Voor het merendeel van de werknemers (namelijk 17% 
van de werknemers die onder een cao met een levensloopregeling vallen) geldt dat de 
duur van het verlof minimaal tussen de één maand en drie maanden bedraagt, voor een 
kleine 6% van de werknemers bedraagt deze duur maximaal zes maanden. Ook zijn er 
3 cao’s waarin vermeld staat dat het verlof niet jaarlijks, maar maximaal één keer in de 
zoveel jaar mag worden opgenomen. Een dergelijke afspraak is van toepassing op 7,5% 
van de werknemers die onder een cao met een levensloopregeling valt.

Uit deze duurbepalingen blijkt enerzijds dat de werkgever voor het tussentijdse 
verlof een optimum zoekt in de duur, hetgeen als positief kan worden beoordeeld van-
uit het oogpunt van de arbeidsparticipatie. Immers een verlof tussen de drie en zes 
maanden stelt de werknemer in staat om te zorgen, zonder dat er al te nadelige effecten 
optreden voor de arbeidsparticipatie (zie hoofdstuk 6). Anderzijds kan worden opge-
merkt dat er in de cao’s geen duurbepalingen zijn opgenomen ten aanzien van het pre-
pensioen. De maximale termijn van 2,1 jaar (100% laatstverdiende loon) die wettelijk 
is vastgelegd, wordt tevens als norm gehanteerd in de cao-bepalingen. Impliciet wordt 
daarmee het gebruik van de levensloopregeling als prepensioenregeling bevorderd.

8 Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens uit de fnv cao-databank, die via aias zijn ver-  
kregen.
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Figuur 7.1 Aantal cao’s met duurbepalingen levensloopregeling 2006a 

a Percentages boven de staven hebben betrekking op het aandeel werknemers dat onder een cao 
met levensloopregeling valt.

Bron: Eigen cao-onderzoek (december 2006).

Wat betreft de terugkeergarantie, kan worden opgemerkt dat deze garantie in de meeste 
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een werkgeversbijdrage verstrekt. Het effect van deze werkgeversbijdrage wordt echter 
gemitigeerd doordat de werkgever wettelijk verplicht is de bijdrage ook aan degenen 
toe te kennen die niet deelnemen aan de levensloopregeling. De gedachte achter deze 
voorwaarde is de waarborging van het individuele vrijwillige karakter van de regeling 
en de keuzevrijheid; zonder deze voorwaarde zou de levensloopregeling geen gelijk-
waardige keuze meer zijn naast het spaarloon (Jansen 2005).

Figuur 7.2 Aantal cao’s met werkgeversbijdragen levensloopregeling 2006a 

a Percentages boven de staven hebben betrekking op het aandeel werknemers dat onder een cao met  
levensloopregeling valt.

Bron: Eigen cao-onderzoek (december 2006).
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lijk collectief arrangement (bijvoorbeeld in de vorm van een verplichte sociale verze-
kering) biedt sparen voldoende bescherming tegen het zorgrisico. Vanuit het oogpunt 
van de bevordering van de arbeidsparticipatie kan de aanwending van levenslooprege-
ling voor de financiering van het prepensioen en de impliciete bevordering van deze 
aanwending in de cao-bepalingen niet als positief worden aangemerkt. Een mogelijke 
oplossing hiervoor zou zijn de levensloopregeling verder toe te spitsen op een beperkt 
aantal ‘maatschappelijk productieve’ aanwendingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door 
de fiscale facilitering te beperken tot zorg (zowel zorg voor kinderen als mantelzorg) 
en/of scholing. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte, waardoor deze aanwendings-
mogelijkheden ruimer kunnen worden gefacilieerd (Schippers & Sap 2006). Dergelijke 
incentives zullen vooral werken als ook het algemene gebruik van de levenslooprege-
ling wordt gestimuleerd. Daartoe kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de integratie 
van het spaarloon en de levensloopregeling of door het wettelijk toe te staan de werkge-
versbijdrage op cao-niveau te oormerken (dat wil zeggen dat alleen de deelnemers aan 
de levensloopregeling een werkgeversbijdrage ontvangen). Dit kan de aantrekkelijk-
heid van de levensloopregeling vergroten (Goudswaard & Caminada 2006).

7.3	 Levensloopregeling	en	gendergelijkheid

Om meer zicht te krijgen op de betekenis van de levensloopregeling op de verdeling 
van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen is in 2004 door het 
scp een Emancipatie-effectrapportage (eer) naar de levensloopregeling uitgevoerd 
(Keuzenkamp 2004). In deze eer is nagegaan wat naar verwachting de emancipatie-
effecten zullen zijn van de levensloopregeling voor mannen en vrouwen, waarbij in 
het bijzonder is gekeken naar het te verwachte gebruik van de levensloopregeling, de 
daarbij optredende verschillen tussen mannen en vrouwen en de effecten daarvan op 
arbeidsparticipatie en zorgparticipatie. Een deel van de argumenten die gelden bij het 
criterium transitiebestendigheid keren in deze paragraaf dan ook terug, maar daarbij 
zal specifiek worden gekeken naar de genderaspecten van de levensloopregeling.

Het gebruik van de levensloopregeling wordt in de praktijk in sterke mate bepaald 
door de financiële ruimte waarover individuen beschikken. Deze financiële ruimte 
hangt uiteraard in sterke mate af van de persoonlijke situatie, maar in zijn algemeen-
heid kan worden opgemerkt dat vrouwen minder verdienen dan mannen. In 2005 was 
42% van de vrouwen economisch zelfstandig in vergelijking met 69% van de mannen 
(Portegijs et al. 2006b). Hierdoor hebben vrouwen waarschijnlijk ook minder finan-
ciële middelen beschikbaar voor vermogensopbouw. Voor zover de inkomenspositie 
een indicator is voor de animo om te sparen, zal waarschijnlijk het verschil tussen 
mannen en vrouwen ook doorwerken in het gebruik van de regeling. Dit verschil 
in gebruik is bijvoorbeeld zichtbaar bij de spaarloonregeling; ongeveer 43% van de 
mannelijke werknemers neemt deel aan de regeling, bij de vrouwen is dat 37%. Ten 
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aanzien van de levensloopregeling is het wat prematuur hierover uitspraken te doen, 
de eerste gebruikscijfers laten zien dat ruim 6% van de mannelijke werknemers deel-
neemt aan de levensloopregeling tegenover bijna 5% van de vrouwelijke werknemers 
(Kösters 2007).

Daarnaast kan worden verwacht dat vrouwen de levensloopregeling vaker zullen 
gebruiken voor verlof voor zorg, terwijl mannen vooral voor prepensioen zullen spa-
ren. Door het spaartegoed aan te wenden voor de financiering van verlof voor zorg, zal 
er weinig ruimte overblijven voor andere doeleinden zoals scholing. Door deze inter-
actie-effecten bestaat de kans dat vrouwen in mindere mate kunnen investeren in hun 
menselijk kapitaal (Bovenberg 2003; Plantenga 2004).

Bovenstaande verwachtingen leiden vooralsnog tot de conclusie dat vanuit het cri-
terium gendergelijkheid de levensloopregeling niet als positief kan worden beoordeeld. 
De toegankelijkheid van de regeling is voor mannen en vrouwen niet gelijk en door 
de verschillen in aanwending van de levensloopregeling en bijbehorende interactie-
effecten zal de regeling de bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen op het 
vlak van arbeidsparticipatie en zorgparticipatie eerder vergroten dan verkleinen. De 
regeling werkt in dit opzicht dan ook eerder bestendigend dan roldoorbrekend (Keu-
zenkamp 2004; Plantenga 2004). Een kanttekening die bij deze conclusie moet wor-
den geplaatst is dat de ouderschapsverlofkorting de toegankelijkheid van het ouder-
schapsverlof voor vrouwen heeft verbeterd en het gebruik van ouderschapsverlof door 
mannen zou kunnen stimuleren. Vooral het onbetaalde karakter was voor hen in de 
afgelopen jaren immers een belemmering om het verlof op te nemen (zie hoofdstuk 6). 
De introductie van de ouderschapsverlofkorting – waarmee in feite een betaling van 
verlof is geïntroduceerd – zou ertoe kunnen leiden dat mannen en vrouwen in meer 
gelijke mate gebruik zullen maken van het ouderschapsverlof (Tweede Kamer 2001-
2002, 28 431, nr. 2). Bovendien betekent deze gedeeltelijke collectieve financiering dat 
het zorgverlof een minder groot beslag legt op de individuele besparingen, waardoor 
negatieve gevolgen zoals de hierboven beschreven interactie-effecten beperkt blijven. 
De ouderschapsverlofkorting is echter bescheiden van omvang en de betaling van 
het ouderschapsverlof is geen zelfstandig recht; alleen als wordt deelgenomen aan de 
levensloopregeling kan men aanspraak maken op de ouderschapsverlofkorting. Deze 
beperkingen verminderen naar alle waarschijnlijkheid de omvang van het positieve 
effect. Vanuit het oogpunt van gendergelijkheid is een onvoorwaardelijk recht op beta-
ling van het ouderschapsverlof dan ook te prevaleren boven een afgeleid recht.

7.4	 Levensloopregeling	en	zorgsolidariteit

De levensloopregeling betreft een individuele vrijwillige spaarregeling. Hierdoor lijkt 
op het eerste gezicht geen sprake te zijn van solidariteit of van een zorgsolidariteit 
tussen degenen die wel en niet zorgen. De kosten voor deelname aan de levensloop-  
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regeling komen immers voor eigen rekening; de risicodeling ontbreekt. Vanuit dit 
perspectief scoort de levensloopregeling negatief op het criterium zorgsolidariteit. Te-
gelijkertijd biedt de levensloopregeling echter ook een voorbeeld van een individu-
ele regeling waar wel degelijk een poging is ondernomen om (zorg)solidariteit in te 
bouwen. Middels het fiscale instrumentarium tracht men namelijk een bepaalde her-
verdeling te creëren. Via de invoering van heffingskortingen (een algemene heffings-
korting (de zogenoemde levensloopverlofkorting) en een specifieke heffingskorting 
(de zogenoemde ouderschapsverlofkorting)) wordt niet alleen het sparen voor verlof 
gestimuleerd, maar ook wordt daarmee een (bescheiden) deling van de kosten tussen 
gebruikers en niet-gebruikers (en dus ook tussen zorgenden en niet-zorgenden) be-
werkstelligd. Deze herverdelende invloed ontstaat doordat deze heffingskorting wordt 
gefinancierd uit belastingen, die iedere werknemer dient te betalen en waarbij het  
belastingbedrag afhankelijk is van het inkomen.

Een probleem bij de heffingskorting is echter dat vooral laagbetaalde werknemers 
de heffingskortingen niet of slechts gedeeltelijk kunnen verzilveren. Dit wordt ook wel 
als de verzilveringsproblematiek aangeduid. In de belastingevaluatie van 2001 (Tweede 
Kamer 2005-2006, 30 375, nrs. 1-2) en door Vording et al. (2006) is uitgebreid op deze 
problematiek ingegaan. Zij betogen dat als gevolg van de specifieke inkomensonder-
steuning en generieke lastenverlichting er steeds meer groepen belastingplichtigen 
ontstaan die nauwelijks of geen belasting meer hoeven te betalen, waardoor zij geen 
voordeel hebben van deze fiscale faciliteit. Cumulatie kan bijvoorbeeld optreden bij 
samenloop van de alleenstaande ouderkorting met de aanvullende combinatiekorting. 
In 2005 ging het om 780.000 mensen die hun kortingen niet of slechts gedeeltelijk 
konden verzilveren. In de belastingevaluatie wordt dan ook geconcludeerd dat voor 
bepaalde groepen belastingplichtigen met een lage belasting- en premiedruk de hef-
fingskortingen weinig tot geen effect sorteren. Het voeren van inkomensbeleid via 
de loon- en inkomensbelasting stuit hier dus op grenzen (Vording et al. 2006). Bij 
deze conclusie moet wel de kanttekening worden geplaatst dat zowel de levensloop-
verlofkorting als de ouderschapsverlofkorting overdraagbaar zijn aan de partner; er 
mag dus rekening worden gehouden met de door de partner betaalde belasting. Deze 
overdraagbaarheid kan weliswaar de problematiek verzachten, maar het neemt niet 
weg dat voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld gezinnen waarin beide partners een laag 
inkomen hebben of alleenstaande ouders) de toegankelijkheid van het verlof wordt 
verkleind. In dit opzicht is de zorgsolidariteit dan ook beperkt.

Een mogelijke oplossing voor het ‘verzilveringsprobleem’ is de heffingskortingen 
te vervangen door toeslagen die altijd netto worden uitbetaald (De Haan & Plantenga 
2007). Eenzelfde argumentatie wordt gehanteerd bij de beoogde omzetting (per 1 janu-
ari 2008) van de kinderkorting in de kindertoeslag. Ook hier geldt dat vooral alleen-
staande ouders en alleenverdieners met een inkomen op het niveau van het wettelijke 
minimumloon kampen met verzilveringsproblemen. Om dit op te lossen heeft men 
besloten geen kortingen meer te verstrekken, maar toeslagen. Deze kindertoeslagen 
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vallen onder de socialezekerheidsregelgeving; men heeft met deze omzetting de fiscale 
regelgeving dus verlaten (Tweede Kamer 2006-2007, 30 912).

7.5	 Levensloopregeling	en	keuzevrijheid

Een van de centrale uitgangspunten van de levensloopregeling is dat de regeling dient 
bij te dragen aan een grotere keuzevrijheid voor werknemers bij de inrichting van 
hun levensloop. Het individuele karakter van de levensloopregeling komt tot uiting in 
diverse aspecten van de regeling. Zo is de deelname vrijwillig, kan de hoogte van de 
inleg van het spaarbedrag (tot een zeker maximum) zelf worden bepaald en kan het 
spaartegoed worden aangewend voor elk gekozen verlofdoel. De vormgeving van de 
levensloopregeling gaat in sterke mate uit van een rationele burger die zijn of haar si-  
tuatie volledig overziet, alle regelingen kent, een inschatting kan maken van zijn of haar 
verlofbehoefte en op basis van financiële argumenten en perfecte informatie rationele 
keuzes kan maken.

Hoewel de keuzevrijheid dus in de vormgeving optimaal lijkt te zijn gegarandeerd, 
is het de vraag of in de praktijk mensen ook daadwerkelijk kunnen kiezen. Wordt met 
de spaarfaciliteit de mogelijkheid geboden om de transitie van betaalde arbeid naar 
zorg en vice versa naar eigen inzichten en voorkeuren vorm te geven? Worden indivi-
duen door de levensloopregeling in voldoende mate in staat gesteld (ofwel ‘toegerust’) 
om individuele keuzes ten aanzien van arbeid en zorg te kunnen maken? Belangrijke 
indicatoren in dit verband zijn economische zelfstandigheid en zorgzelfstandigheid 
(zie hoofdstuk 2).

Of de levensloopregeling in voldoende mate zorgt voor voldoende mogelijkheden  
(de ‘toerusting’) wordt vooral bepaald door de mogelijkheden tot sparen. Deze mogelijk-
heid is afhankelijk van de vraag hoeveel men moet sparen om in een bepaalde behoefte 
aan verlof te kunnen voldoen (de ‘spaarvraag’)9 en afhankelijk van de financiële ruimte 
om te kunnen sparen (het ‘spaaraanbod’). Deze financiële ruimte om te kunnen sparen 
is, evenals de verlofbehoefte, sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie, de kosten 
van het levensonderhoud, het bestedingspatroon en preferenties (gewenste levensstan-
daard). De eer die door het scp is uitgevoerd, biedt enig zicht op de financiële ruimte 
die huishoudens hebben. Zij concluderen dat het voor de meerderheid van de huishou-
dens niet eenvoudig zal zijn om geld vrij te maken voor een investering in de levens-

9 Uitgaande van 4% rendement per jaar en twee jaar maximaal sparen (per jaar kan dan maxi-
maal 12% van het bruto jaarloon worden ingelegd), kan men bijvoorbeeld twaalf weken met ver-
lof tegen een inkomen van 100% van het laatstverdiende loon; neemt men met minder salaris 
genoegen (70% van het laatstverdiende loon) dan is achttien weken mogelijk (Goudswaard & 
Caminada 2006). Maximaal kan worden gespaard voor 2,1 jaar met een uitkering gelijk aan 100% 
van het loon; of een periode van drie jaar tegen 70% van het loon.
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loopregeling. Met name de hogere inkomensgroepen, mannen, paren zonder kinderen 
en de wat oudere werknemers zullen daartoe in staat zijn (Keuzenkamp 2004). Voor 
een deel zien we dit beeld al terug in de cijfers van het gebruik van de regeling. De 
groep werknemers van 50-54 jaar neemt het vaakst deel aan de levensloopregeling. Ook 
hoogopgeleide werknemers nemen aanzienlijk vaker deel aan de levensloopregeling 
dan laagopgeleide werknemers. Van alle hoogopgeleide werknemers neemt 8% deel 
aan de levensloopregeling, van de laagopgeleide werknemers is dit 4%. Aangezien het 
opleidingsniveau sterk samenhangt met inkomen is het aannemelijk dat deelname aan 
de levensloopregeling verband houdt met een hoger inkomen (Kösters 2007).

Door financiële voordelen toe te kennen zouden de spaarmogelijkheden voor 
bepaalde groepen kunnen worden verruimd. De levensloopregeling biedt op dit mo-  
ment drie fiscale voordelen: de omkeerregeling, een levensloopverlofkorting en een 
vrijstelling van de forfaitaire vermogensrendementsheffing (zie ook hoofdstuk 4). De 
algemene conclusie in de literatuur is dat deze fiscale voordelen van de levenslooprege-
ling relatief beperkt zijn. De ouderschapsverlofkorting wordt daarbij buiten beschou-
wing gelaten (Goudswaard & Caminada 2006; Jongen 2003; Jongen & Kooiman 2004; 
Nelissen 2005). Jongen en Kooiman (Jongen 2003; Jongen & Kooiman 2004) hebben 
onderzocht wat de toegevoegde financiële waarde is van de levensloopregeling ten 
opzichte van de bestaande fiscale mogelijkheden (zoals de middelingregeling) voor 
een werknemer die een half jaar of een heel jaar verlof op wil nemen. Daarbij hebben 
ze verschillende huishoudtypen en verschillende varianten van verlofopname onder-
zocht. Uit de berekeningen blijkt dat in de meeste gevallen de extra financiële voor-
delen van de levensloopregeling beperkt zijn, omdat een groot gedeelte van het fiscale 
voordeel van de omkeerregel al via de middelingsregeling kan worden gerealiseerd. 
Bovendien raakt men door het gebruik van de levensloopregeling het voordeel van de 
spaarloonregeling kwijt. Zij concluderen dat om een financieel voordeel te hebben men 
een relatief lange periode verlof moet opnemen (een jaar). Verlof voor kortere perio-
den levert nauwelijks financieel voordeel op. Daarbij dient te worden benadrukt dat de 
ouderschapsverlofkorting buiten beschouwing is gelaten.

Goudswaard en Caminada (2006) hebben niet zoals het cpb onderzocht wat de 
levensloopregeling nog kan toevoegen aan de bestaande maatregelen, maar gekeken 
naar het absolute financiële voordeel van de levensloopregeling. Daarbij is uitgegaan 
van een maximale inleg van 12%, een maximale opbouw van 210% van het jaarinko-
men, een rendement van 4%, een constant salaris, een onbenutte vrijstelling in box 3, 
en een opname van verlof tegen 70% van het loon gedurende drie jaar. De financiële 
voordelen van de levensloopregeling (omkeerregel, extra heffingskorting en vrijstelling 
vermogensrendementsheffing) worden voor de verschillende inkomensniveaus bere-
kend. Voor de meeste werknemers bedraagt het maximale jaarlijkse voordeel van de 
levensloopregeling tussen de 185 en 500 euro. Samengenomen blijkt het gemiddelde 
fiscale voordeel over een lang inkomenstraject circa 0,6% à 0,8% van het inkomen te 
bedragen. Volgens Goudswaard en Caminada loopt het voordeel van de levensloop-  

nwo-koopmans-def-prom.indd   195 29-10-2007   15:10:12



196	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

regeling niet op met het inkomen; wel is het voordeel voor hogere inkomens gemeten 
in euro’s groter. Tot een inkomensniveau van 35.000 euro is inleg in het spaarloon 
bovendien gunstiger dan deelname aan de levensloopregeling.

Samenvattend kan worden gesteld dat de huidige levensloopregeling weinig finan-
cieel voordeel biedt, dat men bovendien een aanzienlijk deel van het salaris opzij zal 
moeten leggen om een substantiële verlofperiode tegen redelijke vergoeding te kunnen 
financieren, en dat het daarbij moeilijk valt in te schatten of mensen daartoe financieel 
in staat zullen zijn. In dit opzicht scoort de levensloopregeling neutraal ten aanzien 
van de economische zelfstandigheid en zorgzelfstandigheid. Deze neutrale score komt 
in feite ook overeen met de uitgangspunten van de levensloopregeling; in essentie is 
de levensloopregeling namelijk een instrument dat alleen tot doel heeft geld en tijd te 
herschikken c.q. te spreiden. Deze spreiding dient er uiteindelijk toe te leiden dat er 
gedurende de individuele levensloop een optimale balans ontstaat tussen vraag naar 
en aanbod van tijd en geld. De regeling behoeft dan ook vanwege dit uitgangspunt 
geen substantiële middelen te verschaffen; het is slechts een instrument om de mid-
delen te spreiden. Juist deze spreiding wordt echter bemoeilijkt doordat de werknemer 
geen zeggenschap heeft over de opname van het verlof. Daarvoor is toestemming van 
de werkgever nodig. Bovendien blijkt in de praktijk dat dit instrument voor sommige 
groepen in de samenleving te kort schiet. Vooral voor laagopgeleiden en laagbetaalden 
blijkt een herschikking van tijd en geld niet tot de mogelijkheden te behoren. Deze 
groepen zijn onvoldoende in staat om te sparen (zij kampen met een geringe financiële 
ruimte ofwel een gering spaaraanbod).

Deze neutrale score van de levensloopregeling ten aanzien van het criterium keuze-
vrijheid gaat niet op als de ouderschapsverlofkorting in de beoordeling wordt betrok-
ken. De fiscale faciliteit die wordt verstrekt in de vorm van een extra heffingskorting bij 
opname van ouderschapsverlof kan als positief worden beoordeeld. Individuen wor-
den middels deze korting in staat gesteld (‘toegerust’) tijdelijk niet te participeren op de 
arbeidsmarkt en zelf te zorgen, zij het dat deze toerusting relatief beperkt van omvang 
is, want de korting bedraagt minder dan de economische zelfstandigheidsgrens van 
70% van het wettelijke minimumloon.

7.6	 Conclusies

Met de invoering van de levensloopregeling is er een fiscaal gefaciliteerd individueel 
spaarsysteem totstandgekomen voor de afdekking van de financiële consequenties van 
het zorgrisico. Hoewel er voor allerlei ‘kleine’ zorgverlofregelingen loondoorbetalings-
verplichtingen bestaan en het zwangerschaps- en bevallingsverlof collectief worden 
verzekerd, wordt de betaling van het ouderschapsverlof en het langdurige zorgverlof 
geregeld via deze spaarsystemen. Daarbij wordt de ene verlofregeling wel fiscaal extra 
gefaciliteerd, maar de andere niet.
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De argumenten die voor het sparen worden aangedragen lijken enerzijds te zijn ont-
leend aan het debat over de introductie van spaarelementen in de ‘traditionele’ sociale 
zekerheid, waarbij gepleit wordt voor het terugdringen van moreel gevaar door het 
introduceren van een grotere individuele verantwoordelijkheid. Deze nadruk op eigen 
verantwoordelijkheid wordt gevoed door het besef dat het vóórkomen en de duur van 
de risico’s voor een belangrijk deel worden bepaald door eigen keuze en inzet. Ander-
zijds worden de argumenten voor het sparen ontleend aan de ‘levensloopbenadering’, 
deze benadering wordt gepropageerd als leidraad voor de modernisering van de so-  
ciale zekerheid. Het is een benadering die het individu en zijn of haar keuzepatronen 
centraal plaatst en de eigen verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuzes en conse-
quenties ervan voorop stelt (Leijnse 2004). De levensloopbenadering hangt bovendien 
sterk samen met de spreidingsgedachte: inkomen en tijd dienen op een evenwichtigere 
manier te worden gespreid over de levensloop. Sparen en lenen vormen daarbij de 
instrumenten bij uitstek.

De levensloopregeling is niet specifiek ingevoerd voor de beheersing van het zorg-
risico; het is veeleer een regeling die is ontworpen met het oog op het transitionele 
arbeidsmarktmodel van Schmid (zie hoofdstuk 1). Vandaar ook dat de verlofdoelein-
den in de levensloopregeling niet zijn afgebakend; de levensloopregeling dient indi-
viduele keuzes aangaande het maken van transities tussen verschillende domeinen te 
faciliteren. Hoewel de ‘founding father’ van het transitionele model er voor gepleit 
heeft deze ondersteuning van transities middels verzekeringen vorm te geven (Schmid 
2005a), is in Nederland gekozen voor individuele spaarsystemen. Met deze keuze wor-
den ook de ‘traditionele’ grenzen van de sociale zekerheid overschreden. De beoor-
deling van de levensloopregeling aan de hand van de verschillende criteria laat het 
volgende beeld zien.

Transitiebestendigheid
Uit de beoordeling blijkt dat de levensloopregeling op het criterium transitiebestendig-
heid niet positief scoort. De zorgparticipatie wordt door het sparen (voor de financie-
ring van de tijd van zorg) slechts in beperkte mate ondersteund. Dit hangt voorname-
lijk samen met het specifieke karakter van het zorgrisico, waarbij de timing van zorg, 
het herhaaldelijke en sequentiële karakter van zorg en het deels onvoorzienbare en niet 
planbare karakter de voornaamste bezwaren vormen om sparen als beheersinstrument 
in te zetten. Een collectief arrangement (bijvoorbeeld een sociale verzekering) ligt in 
dit opzicht meer voor de hand. Met betrekking tot de arbeidsparticipatie kan worden 
opgemerkt dat sparen wel de arbeidsparticipatieprikkels versterkt. In de huidige vorm-
geving van de regeling en de uitwerking ervan op cao-niveau lijkt het er echter op dat 
de levensloopregeling voornamelijk zal worden aangewend voor vervroegde uittre-
ding, hetgeen geen positief effect zal hebben op de arbeidsmarktparticipatie. Om dit 
te voorkomen zullen er dan ook incentives moeten worden ingebouwd die bepaalde 
verlofdoelen stimuleren dan wel bepaalde verlofdoelen ontmoedigen. Denkbaar is bij-
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voorbeeld een extra heffingskorting toe te kennen in geval van verlof voor scholing en 
bijvoorbeeld geen heffingskorting te verlenen als het spaartegoed wordt aangewend 
voor prepensioen.

Gendergelijkheid
Hoewel de levensloopregeling in formele zin genderneutraal is vormgegeven, pakt de 
regeling in de praktijk nadelig uit voor vrouwen. Vanuit deze optiek bezien scoort 
de levensloopregeling dan ook negatief. Vanwege de ongelijke inkomenspositie tussen 
mannen en vrouwen is de toegankelijkheid van de levensloopregeling in de praktijk 
niet gelijk voor mannen en vrouwen en door het verschil in aanwending van de levens-
loopregeling (vrouwen kiezen voor zorg, mannen kiezen voor scholing of prepensioen) 
zal de regeling eerder bestendigend werken dan roldoorbrekend. De invoering van de 
ouderschapsverlofkorting verbetert de financiële toegankelijkheid en kan de aanwen-
ding van de levensloopregeling voor zorg door mannen stimuleren, maar deze kor-
ting is vooralsnog bescheiden van omvang en is bovendien afhankelijk van deelname 
aan de levensloopregeling. Voor een bevordering van de gendergelijkheid kunnen er 
twee alternatieven worden voorgesteld. Het ene alternatief gaat verder op de ingesla-
gen weg en bepleit een verdere toespitsing van de levensloopregeling op een beperkt 
aantal ‘maatschappelijk productieve’ aanwendingsmogelijkheden, bijvoorbeeld door 
de fiscale facilitering te beperken tot zorg (zowel zorg voor kinderen als mantelzorg) 
en eventueel scholing. Hierdoor ontstaat meer financiële ruimte, waardoor deze aan-
wendingsmogelijkheden ruimer kunnen worden gefacilieerd. Het andere alternatief 
stelt voor de financiering van verlof voor zorgactiviteiten los te koppelen van de le-
vensloopregeling en voor dit specifieke doel te kiezen voor een collectief arrangement 
in de vorm van bijvoorbeeld een verplichte sociale verzekering. De levensloopregeling 
fungeert dan in combinatie met of als aanvulling op dit collectieve arrangement.

Zorgsolidariteit
De levensloopregeling kan aan de hand van criterium zorgsolidariteit als gematigd 
positief worden beoordeeld. Hoewel individuele regelingen in principe altijd ten koste 
gaan van solidariteit, is middels de heffingskortingen getracht, zij het in beperkte mate, 
de kosten van het risico te delen. Een nadeel van de heffingskorting is echter de ver-
zilveringsproblematiek, waardoor met name laagbetaalden niet of slechts gedeeltelijk 
van de heffingskortingen kunnen profiteren. Om dit probleem te voorkomen ligt een 
systeem van toeslagen meer voor de hand.

Keuzevrijheid
Naast het faciliteren van transities is één van de voornaamste doelstellingen van de  
levensloopregeling het vergroten van de keuzevrijheid van werknemers bij de inrich-
ting van hun levensloop. Keuzevrijheid is in de beoordeling opgevat als zijnde de 
mogelijkheid om de transitie tussen betaalde arbeid en zorg naar eigen inzichten en 
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voorkeuren vorm te geven. Zowel het waarborgen van de economische zelfstandig-
heid als het bieden van een zekere mate van zorgzelfstandigheid is daarbij van belang. 
De levensloopregeling scoort neutraal ten aanzien van deze punten. Het is een rege-
ling die tot doel heeft tijd en geld te herschikken c.q. te spreiden over de levensloop; 
het behoeft daartoe geen middelen te verschaffen. Wordt echter ook de fiscale facili-
tering van het ouderschapsverlof in de beoordeling van de levensloopregeling betrok-
ken, dan kan worden gesteld dat de levensloopregeling wel een positief effect heeft 
op de economische zelfstandigheid en de zorgzelfstandigheid. Zoals ook al bij het 
ouderschapsverlof is geconstateerd is door de hoogte van de korting de economische 
zelfstandigheid echter niet voor iedereen gegarandeerd en wordt de keuze tussen het 
uitbesteden van zorg en zelf zorgen niet gelijk behandeld.

De	vier	criteria	tezamen
De beoordeling overziend kan worden geconcludeerd dat de levensloopregeling, in 
de vorm van een individuele spaarregeling die mede tot doel heeft de transitie tussen 
betaalde arbeid en zorg te ondersteunen en de financiële consequenties van het zorg-
risico af te dekken, eerder negatief dan positief scoort op de vier criteria. Voornaamste 
oorzaak hiervan is dat sparen voor zorg op natuurlijke grenzen stuit (het liquiditeits-
probleem), die de individuele verantwoordelijkheid te boven gaan. Gedeeltelijk is men 
in de huidige regeling wel aan dit bezwaar tegemoetgekomen door de levenslooprege-
ling en de aanwending ervan voor het ouderschapsverlof fiscaal te faciliteren, maar 
het financiële voordeel bij een brede regeling zoals de levensloopregeling, waarbij alle 
verlofdoelen fiscaal worden gefaciliteerd, is per definitie slechts beperkt van omvang. 
Bovendien brengt de vorm waarin deze fiscale faciliteit is gegoten, de zorgsolidariteit 
met bepaalde groepen in gevaar. Om deze bezwaren te ondervangen, zijn twee mo-
gelijke andere financieringsvormen geopperd. Allereerst het praktische voorstel om 
de heffingskorting te vervangen door toeslagen en de levensloopregeling meer toe te 
spitsen op een beperkt aantal maatschappelijk productieve aanwendingen, zodat deze 
aanwendingsmogelijkheden ruimer kunnen worden gefaciliteerd. Een verdergaande 
en meer principiële verandering is het introduceren van een collectief arrangement 
(bijvoorbeeld een verplichte sociale verzekering), dat in feite als fundament onder de 
individuele spaarregeling wordt gelegd. Daardoor wordt het recht op betaling van het 
ouderschapsverlof (en of langdurend zorgverlof) los gekoppeld van deelname aan de 
levensloopregeling en wordt de verantwoordelijkheid van de beheersing van het zorg-
risico meer toebedeeld aan het collectief.
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8	 Samenvatting	en	conclusies	

8.1	 Samenvatting

8.1.1	 Theoretisch	kader	en	onderzoeksvragen

Voorliggend onderzoek naar de beheersing en verdeling van het zorgrisico is uit-  
gevoerd tegen de achtergrond van het vraagstuk van de modernisering in de sociale 
zekerheid. In dit vraagstuk is de onvoldoende aansluiting van het huidige socialezeker-
heidsstelsel op de veranderende maatschappelijke werkelijkheid het centrale probleem. 
Dit onderzoek belicht één van deze maatschappelijke veranderingen, namelijk de op-
komst van het adult worker model. Met dit model wordt gedoeld op een maatschappij 
waarin iedere volwassene naar vermogen op de arbeidsmarkt participeert en econo-
misch zelfstandig is. In de praktijk is dit model nog niet uitgekristalliseerd. Bovendien 
verschijnt het in de literatuur onder verschillende noemers (‘participatiemaatschappij’, 
‘geïndividualiseerd kostwinnerschap’ et cetera). Niettemin heeft de opkomst ervan im-
plicaties voor de inrichting van het socialezekerheidsstelsel; welke implicaties dat zijn 
vormt de centrale vraag van dit boek.

Een van die implicaties wordt aangeduid als het probleem van de ‘tijdsschaarste’. 
Door de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen is de tijd die moet worden 
besteed aan de zorg voor kinderen en naasten in het gedrang gekomen. Arbeid en zorg 
worden in dit verband wel bestempeld als ‘schurende’ werelden. Verschillende strate-
gieën worden gehanteerd om betaalde arbeid en zorg te combineren. Door middel van 
de deeltijdstrategie wordt vooral het gewicht van betaalde arbeid verminderd, door de 
uitbestedingsstrategie (kinderopvang) wordt het gewicht van zorg verminderd. Aan 
elk van deze strategieën kleeft een aantal bezwaren: zelf zorgen botst met het streven 
naar bevordering van de arbeidsparticipatie en vormt een obstakel voor het streven 
naar gendergelijkheid. Het uitbesteden van zorg daarentegen stuit op bezwaren aan 
de kant van de zorgparticipatie. Er bestaan namelijk grenzen aan de commodificatie 
(de ‘vermarkting’) van zorg. Het resultaat is dat er ofwel vanwege de arbeidsparti-
cipatie een druk ontstaat op het zorgaanbod ofwel vanwege de zorgparticipatie het 
arbeidsaanbod negatief wordt beïnvloed. In dit verband wordt wel gesproken over 
een dreigend participatietekort of zorgtekort. Om deze tekorten tegen te gaan zullen 
in een beleid gericht op bevordering van arbeidsparticipatie, ook openingen moeten 
worden geboden voor zorgparticipatie. Een goed functionerende participatiepijler 
kan niet los worden gezien van een adequaat socialezekerheidsstelsel, de pijler van 
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de inkomensbescherming. Het stelsel van sociale zekerheid behoeft om die reden 
aanpassing.

Op een theoretisch niveau is de bovenstaande these van ‘onvoldoende aanslui-
ting’ geconceptualiseerd in termen van beheersing en verdeling van levenslooprisico’s 
(werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom, overlijden werkende part-
ner, scheiding werkende partner en zorg voor kinderen en naasten). De beheersing 
wordt uitgevoerd door de drie ‘actoren’ van een verzorgingsstaatregime, staat, markt 
en gezin, en heeft tot doel bescherming te bieden tegen de financiële gevolgen van de 
levenslooprisico’s. Verzekeringen vormen daartoe een belangrijk instrument en kun-
nen worden beschouwd als een economisch goed. Veel mensen hebben hier behoefte 
aan, omdat risico lopen wordt beschouwd als een ‘disutility’ en bescherming tegen deze 
risico’s als een ‘utility’. Verzekeringen zijn niet voorbehouden aan de collectieve sector. 
Ook de particuliere markt verschaft verzekeringen. Bovendien kunnen het gezin of de 
familie ook voor bepaalde zekerheden zorgen. Dit samenspel van staat, markt, gezin 
zorgt – kort gezegd – voor het opvangen van de financiële consequenties van de risico’s 
en wordt dan ook wel aangeduid als het risicomanagement.

Het risicomanagement intervenieert in de verdeling van de risico’s: de risicostruc-
tuur. Bij deze risicostructuur gaat het vooral om de kans dat het risico zich voordoet. 
Deze kansen kunnen ongelijk zijn verdeeld over verschillende dimensies (bijvoorbeeld 
gender of levensloop). Een belangrijke veronderstelling is dat door de opkomst van het 
adult worker model de primaire risicostructuur (de risicostructuur vóór inmenging van 
het risicomanagement) is gewijzigd door een verandering van de aard en intensiteit van 
bepaalde risico’s. Zorg wordt daarbij expliciet als één van de ‘nieuwe’ risico’s aangemerkt. 
Het nieuwe schuilt vooral in de verandering van de maatschappelijke werkelijkheid, 
waarbinnen zorgtaken moeten worden uitgevoerd. Doordat er in het beleid in steeds 
sterkere mate wordt uitgegaan van de conceptie dat iedereen wordt geacht naar vermo-
gen betaalde arbeid te verrichten, krijgt het uitoefenen van zorgactiviteiten op individu-
eel niveau een ‘prijs’. Bij deze (alternatieve of opportuniteits-) kosten kan worden gedacht 
aan inkomensverlies, maar ook aan de gevolgen voor carrière en menselijk kapitaal.

Het risicomanagement dient in te spelen op deze verandering in de risicostruc-
tuur. In essentie heeft de aanpassing betrekking op een herschikking van de verdeling 
van verantwoordelijkheden tussen staat, markt en gezin. De dilemma’s die zich hierbij 
voordoen verwijzen naar het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de beheersing. Het ‘wat’ refereert aan 
de keuze van de te beheersen risico’s en het ‘hoe’ spitst zich toe op de vormgeving van 
de beheersing. De vraag welke risico’s er moeten worden beheerst gaat in essentie over 
de vraag in welke situatie of tijdens welke gebeurtenis de behoefte aan bescherming 
zich voordoet. De vormgevingskwestie heeft betrekking op de vraag in hoeverre en op 
welke wijze de financiële consequenties van bepaalde gebeurtenissen moeten worden 
afgedekt. Uiteraard zit er een zekere overlap in beide vraagstukken. Het ‘wat’ staat niet 
los van het ‘hoe’ en beide aspecten verwijzen bovendien naar de verdeling van verant-
woordelijkheden binnen het risicomanagement.
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Efficiëntie en rechtvaardigheid zijn de beginselen die ten grondslag liggen aan de 
keuzes die in dit beheersingsvraagstuk worden gemaakt. Deze beginselen zijn nader 
ingevuld voor zowel de beheersingskeuze als het vormgevingsvraagstuk. Bij het vorm-
gevingsvraagstuk worden daarvoor de volgende criteria gehanteerd: transitiebestendig-
heid, gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid. Deze criteria zijn afgeleid uit de 
benadering van de transitionele arbeidsmarkt en de literatuur over verzorgingsstaten.

Het bovenstaande vormt het conceptuele kader waarbinnen het onderzoek naar de 
beheersing en verdeling van het zorgrisico en de modernisering van het socialezeker-
heidsstelsel (1987-2007) wordt geplaatst. De centrale probleemstelling luidt:

Wat zijn de implicaties van de overgang van een kostwinnersmodel naar een adult worker 
model en de daarmee gepaard gaande verandering van het zorgrisico voor het Neder-
landse socialezekerheidsstelsel? 

De onderzoeksvragen komen voort uit het hierboven beschreven conceptuele kader. De 
eerste vraag gaat over de keuze van de te beheersen risico’s en de daarbij behorende ver-
deling van verantwoordelijkheden en luidt als volgt: wat is de optimale (bezien vanuit 
het oogpunt van efficiëntie en rechtvaardigheid) verantwoordelijkheidsverdeling (staat, 
markt en gezin) voor de beheersing van de levenslooprisico’s? De tweede vraag heeft 
betrekking op de vormgeving van de beheersing en gaat na hoe het Nederlandse soci-
alezekerheidsstelsel in de periode 1987-2007 is aangepast aan de opkomst van het adult 
worker model en de daarmee gepaard gaande verandering van het zorgrisico. Tot slot 
wordt de vraag gesteld hoe een aantal van deze maatregelen (verzorgingsforfait, ouder-
schapsverlof en levensloopregeling) dienen te worden beoordeeld aan de hand van de 
criteria transitiebestendigheid, gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid.

8.1.2	 Verantwoordelijkheidsverdeling	en	de	levenslooprisico’s

De eerste vraag in het onderzoek gaat over de optimale verdeling van verantwoordelijk-
heden tussen staat, markt en gezin voor de beheersing van de verschillende levensloop-  
risico’s. Om deze vraag te beantwoorden is nagegaan welke theoretische argumenten 
voor een bepaalde verdeling worden aangedragen en welke van deze argumenten een 
rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de socialezekerheidsregelingen. Daarbij 
is onderscheid gemaakt tussen efficiëntie- en rechtvaardigheidsargumenten.

De efficiëntieargumenten verwijzen naar de algemene voorwaarden voor het effi-
ciënt functioneren van de markt; inefficiënties ontstaan doordat markten incompleet 
zijn, informatie onvolledig is of andere vormen van marktfalen zich voordoen. Op 
de verzekeringsmarkt zijn incomplete markten een gevolg van het feit dat bepaalde 
risico’s niet verzekerbaar zijn, hetgeen samenhangt met de aard van het risico (voor-
waarde van berekenbaarheid, onafhankelijkheid en onzekerheid). Onvolledige infor-
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matie heeft vooral betrekking op een tekort aan informatie of op asymmetrische infor-
matie (verzekerde beschikt bijvoorbeeld over meer informatie dan verzekeraar), en 
deze onvolledige informatie kan leiden tot averechtse selectie en moral hazard (moreel 
gevaar). Onder de meer algemene vormen van marktfalen worden de externe effecten, 
het paternalistische motief in geval van merit goods en de schaalvoordelen geschaard. 

Ook rechtvaardigheid (of beter geformuleerd het veronderstelde gebrek aan recht-
vaardigheid) kan een beweegreden zijn om als overheid te interveniëren. Rechtvaar-
digheid verwijst daarbij naar het verdelingsvraagstuk (wie krijgt er bescherming, welke 
risico’s worden er gedekt en in welke mate moeten deze risico’s worden gedekt). Soli-
dariteitsopvattingen geven richting aan de wijze waarop de verdeling tot stand wordt 
gebracht. Binnen de sociale zekerheid kunnen verschillende vormen van solidariteit 
worden onderscheiden: risicosolidariteit, premie- of inkomenssolidariteit en prestatie-
solidariteit. In alle drie de gevallen wordt afgeweken van de particuliere verzekerings-  
logica. Bij risico- en premiesolidariteit wordt de equivalentie tussen risico (schade-
kans) en premie doorbroken, terwijl bij de prestatiesolidariteit de uitkeringsrechten en 
de feitelijke premiebetaling niet in evenredige verhouding tot elkaar staan.

Uit de analyse is gebleken dat niet alleen rechtvaardigheidsoverwegingen een 
belangrijke rol spelen bij de toedeling van verantwoordelijkheden, maar ook efficiën-
tieoverwegingen. Het ‘samenspel’ van de verschillende soorten argumenten bepaalt de 
richting van de verdeling van verantwoordelijkheden. Zijn er bijvoorbeeld inefficiën-
ties op de particuliere verzekeringsmarkt en wordt het als sociaal wenselijk ervaren dat 
er bescherming wordt geboden en dat er bepaalde solidariteitsrelaties tot stand worden 
gebracht, dan zal in het risicomanagement de nadruk komen te liggen op de overheid. 
Ontbreken daarentegen de inefficiënties op de markt en is er ook geen behoefte om 
bepaalde solidariteitsrelaties tot stand te brengen, dan lijkt het voor de hand liggen dat 
vooral de markt de verantwoordelijkheid voor de beheersing van de levenslooprisico’s 
voor zijn rekening zal nemen. Uiteraard betreffen deze twee voorbeelden twee uiter-
sten; in de praktijk zal de toedeling van verantwoordelijkheden veeleer de vorm aan-
nemen van een glijdende schaal, waarbij de argumenten ook tegen elkaar in werken.

Voor de traditionele risico’s werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en ouder-
dom zijn publieke sociale verzekeringen in het leven geroepen; de beheersing ervan is 
voor een groot deel in handen van de overheid gelegd. Deze verzekeringen vinden hun 
basis in het bestaan van gecorreleerde risico’s (geldt vooral voor het werkloosheids-  
risico), averechtse selectie, moreel gevaar en externe effecten. Solidariteit met degenen 
die worden getroffen door de ‘tegenslagen van het arbeidersbestaan’ versterken het 
belang van de bovenstaande efficiëntieargumenten. De oorsprong van deze publieke 
verzekeringsarrangementen is gelegen in het feit dat één van de traditionele beheer-
singspijlers, het gezin, niet langer in staat was om deze risico’s te beheersen. Door 
de trek van het platteland naar de stad en de opkomst van de risico’s die verbonden 
waren aan de industriële stedelijke samenleving bood de ‘extended family’ te weinig 
bescherming. Vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid en ter bestrijding van de nega-
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tieve externe effecten (toename van armoede) was overheidsbemoeienis noodzake-
lijk. Hoewel het dus een kwestie van welbegrepen eigenbelang was om iedereen van 
een bestaansminimum te voorzien, ontbrak de individuele prikkel tot actie (‘prisoners’ 
dilemma’). Een hoger organisatieniveau en een verplichting tot verzekering werden 
noodzakelijk. Bovendien ontstonden door de introductie van verplichte verzekerin-
gen, waarbij ook de goede risico’s werden ingesloten, schaalvoordelen en werden trans-
actiekosten uitgespaard. 

Bij de bepaling van de optimale verantwoordelijkheidsverdeling van risico’s in de 
private sfeer (overlijden partner, echtscheiding, zorg voor kinderen en naasten) wor-
den de efficiëntie- en rechtvaardigheidsoverwegingen minder eenduidig gehanteerd, 
wat zich vertaalt in een meer hybride verdeling van verantwoordelijkheden. Bij deze 
risico’s is niet in alle gevallen sprake van marktfalen en waar marktfalen wel een rol 
speelt geeft het niet altijd aanleiding tot overheidsbemoeienis. Bij het overlijdensrisico 
spelen efficiëntieargumenten bijvoorbeeld in principe geen rol. Het is een berekenbaar, 
onafhankelijk, niet-beïnvloedbaar en goed objectiveerbaar risico. De rechtvaardiging 
voor overheidsbemoeienis werd aanvankelijk dan ook vooral ingegeven door maat-
schappelijke overwegingen van financiële behoeftigheid. Het echtscheidingsrisico is 
een onverzekerbaar risico op de particuliere markt (beïnvloedbaar risico en problemen 
met moreel gevaar), maar deze onverzekerbaarheid pleit – juist vanwege het sterk beïn-
vloedbare karakter – niet voor de invoering van een aparte sociale verzekering. Alleen 
als het gezin in de beheersing van het risico faalt (bijvoorbeeld doordat de alimentatie 
ontoereikend is), wordt vanuit de overheid ondersteuning geboden. Bij het zorgrisico 
creëren de beïnvloedbaarheid van het risico, de problemen met de objectivering en 
moreel gevaar ook verzekeringstechnische problemen op de particuliere markt, maar 
deze efficiëntieargumenten worden niet gehanteerd als rechtvaardiging voor de collec-
tieve verantwoordelijkheid van zorg. De overheidsbemoeienis op dit terrein wordt op 
zeer uiteenlopende wijze vormgegeven. Ten tijde van het kostwinnersmodel werden 
vooral inkomenspolitieke argumenten (het behoefte-beginsel) aangedragen. Met het 
verdwijnen van het kostwinnersmodel raken deze inkomenspolitieke argumenten op 
de achtergrond en treden efficiëntieargumenten (externe effecten) op de voorgrond.

De analyse van de verschillende levenslooprisico’s laat zien dat de opvattingen over 
de gewenste verantwoordelijkheidsverdeling aan verandering onderhevig zijn. De vali-
diteit van de theoretische efficiëntieargumenten verandert niet zo zeer, maar veeleer 
het ‘gewicht’ dat wordt toegekend aan bepaalde argumenten. Rechtvaardigheidsargu-
menten (in het bijzonder solidariteitsopvattingen) zijn daarentegen onder druk van 
de maatschappelijke veranderingen en de daarbij behorende wijziging in normen en 
waarden sterk aan verandering onderhevig. Bij de traditionele risico’s (zoals werkloos-
heid, ziekte en arbeidsongeschiktheid) kan in algemene termen worden gesproken over 
een verschuiving van publieke (overheid) naar private (individu/gezin) verantwoorde-
lijkheden. Centraal staat daarbij de omslag in het denken over de aard van het risico. 
Langzaam ontstaat het inzicht dat het individuele gedrag wel degelijk een rol speelt en 
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dat deze risico’s tot op zekere hoogte beïnvloedbaar zijn. Deels kan deze omslag in den-
ken worden verklaard door een algemene verandering in mens- en maatschappijbeeld, 
waarbij de ‘rationeel calculerende burger’ zijn intrede doet en er een economisering 
van het mensbeeld plaatsvindt. Deels is deze omslag te wijten aan meer specifieke ver-
anderingen in de maatschappij, zoals de trend tot individualisering en de opkomst van 
de kenniseconomie. Het risico van werkloosheid zal door de kenniseconomie bijvoor-
beeld naar verwachting in mindere mate conjunctureel van aard zijn, maar meer struc-
tureel. Vanuit deze optiek bezien zal clustering van de risico’s minder een probleem 
zijn, maar veeleer het niveau van scholing (en op dit vlak speelt de beïnvloedbaarheid 
van het risico een rol). Uiteraard wordt deze verandering in het denken over risico’s ook 
gevoed door een beter inzicht in de relatie oorzaak en gevolg (wat is de oorzaak van 
het risico en wat kan eraan worden gedaan?) en de werking van bepaalde prikkels. Dit 
inzicht werkt ook door in de solidariteitsopvattingen. We zijn in mindere mate bereid 
solidair te zijn met gebeurtenissen waar zelf voor wordt gekozen. Deze verandering 
in het denken over de beïnvloedbaarheid van de traditionele risico’s vertaalt zich in 
een maatschappelijke tendens om burgers een grotere eigen verantwoordelijkheid toe 
te bedelen in de beheersing van deze risico’s. Daaraan kan worden toegevoegd dat de 
inkomens- en vermogenspositie van burgers meer ruimte biedt voor het dragen van 
een eigen risico dan voorheen en dat een dergelijke wijziging in verantwoordelijkheids-
verdeling bovendien past in een beleid waarin wordt gestreefd naar een verkleining van 
het takenpakket van de overheid.

Ook in de argumentatie rondom de verdeling van verantwoordelijkheden ten aan-
zien van levenslooprisico’s in de private sfeer zijn veranderingen opgetreden. In tegen-
stelling tot de traditionele risico’s is de richting van deze veranderingen moeilijker 
te duiden. Evident is echter dat de opkomst van het adult worker model daarbij een 
belangrijke rol speelt. Vooral bij het overlijdensrisico (van de partner) is er sprake van 
een afbouw van de publieke verantwoordelijkheid. Omdat burgers geacht worden eco-
nomisch zelfstandig te zijn en zij dus in hun eigen bestaansonderhoud dienen te voor-
zien, wordt verondersteld dat de behoefte aan bescherming in het geval van het over-
lijden van de partner afneemt. Er vindt dan ook een duidelijke verschuiving plaats van 
een publieke verantwoordelijkheid naar een meer individuele verantwoordelijkheid, 
waarbij het individu de keuze wordt gelaten dit risico te verzekeren op de particuliere 
markt. Ook in het bijstandsbeleid vindt in de jaren negentig en de beginjaren van de 21e 
eeuw een verdere ‘privatisering’ van het echtscheidingsrisico plaats. Met de ommekeer 
in het denken over vrouwen en werk en het streven naar economische zelfstandigheid 
komt voor alleenstaande ouders de ‘arbeidsplicht’ boven de ‘zorgplicht’ te staan, waar-
door de facto de overheidssteun afneemt. Opmerkelijk is echter dat deze koers met de 
beoogde afschaffing van de sollicitatieplicht voor bijstandsgerechtigden met kinderen 
jonger dan vijf jaar lijkt te worden bijgesteld. Bij de verantwoordelijkheidsverdeling van 
het zorgrisico draait het vooral om een herziening van de collectieve verantwoordelijk-
heid en de afbakening tussen de collectieve en de individuele verantwoordelijkheid. De 
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wijze waarop dit dient plaats te vinden is echter nog niet volledig uitgekristalliseerd. 
De argumenten voor verdere uitbouw en vernieuwing van collectieve verantwoorde-
lijkheid worden afgewisseld met argumenten tegen een dergelijke uitbreiding. In de 
praktische vormgeving van de zorgregelingen leidt deze afwisseling in argumentatie 
tot een schuiven met de toedeling van verantwoordelijkheden. De argumentatie die 
voor overheidsbemoeienis wordt aangevoerd is fundamenteel anders dan in het kost-
winnerstijdperk. Het zijn vooral efficiëntieargumenten (positieve externe effecten) die 
worden aangedragen voor overheidsbemoeienis. Zorg kent positieve externe effecten 
(het krijgen van kinderen en het verlenen van mantelzorg) en negatieve externe effec-
ten (de vermindering van de arbeidsparticipatie). Deze externe effecten geven aanlei-
ding om zorg te beschermen en als sociaal risico aan te merken.

8.1.3	 Vormgeving	van	het	zorgrisico	in	het	socialezekerheidsstelsel

De tweede vraag van het onderzoek gaat over de aanpassing van het Nederlandse  
socialezekerheidsstelsel in de periode 1987-2007 aan de opkomst van het adult worker 
model en de daarmee gepaard gaande verandering van het zorgrisico. De vraag is welke 
maatregelen er zijn genomen en welke verantwoordelijkheidsverdeling er voor de be-
heersing van dit risico tot stand is gekomen. Deze vraag sluit aan bij het tweede cen-
trale thema in het moderniseringsdebat, namelijk de vormgeving van de beheersing 
van de levenslooprisico’s, waarbij de discussie zich toespitst op de vraag in hoeverre 
en op welke manier de financiële consequenties van bepaalde gebeurtenissen worden 
afgedekt. Wij hebben ons daarbij beperkt tot de vormgeving van het zorgrisico in het 
Nederlandse socialezekerheidsstelsel in de periode 1987-2007.

De verdiscontering van zorg in het socialezekerheidsstelsel kan langs twee sporen 
plaatsvinden. Enerzijds via de aanpassing van de bestaande socialezekerheidsregelin-
gen (de ww, zw, wao/wia en aow). Dit heeft tot doel de socialezekerheidsrechten van 
werknemers met zorgverantwoordelijkheden te waarborgen (spoor 1). Anderzijds door 
zorg meer een zelfstandige plaats te geven in het socialezekerheidsstelsel, in die zin dat 
zorgverantwoordelijkheden recht geven op tijd of geld (spoor 2).

Om meer zicht te krijgen op de wijze waarop de bestaande socialezekerheidsrege-
lingen met het oog op zorg zijn aangepast (spoor 1), is allereerst nagegaan wat de gevol-
gen zijn van de verschillende zorgstrategieën (de deeltijd- en onderbrekingsstrategie) 
op de socialezekerheidsaanspraken. Daarbij zijn de toegang tot, de duur en de hoogte 
van de socialezekerheidsregelingen onderscheiden. Vervolgens is in kaart gebracht hoe 
de eventuele negatieve effecten binnen het stelsel worden gerepareerd.

Uit de analyse blijkt dat voor degenen die de deeltijdstrategie hanteren de toegang tot 
de sociale verzekeringen geen probleem vormt. In geen van de sociale verzekeringen 
(ww, zw, wao. wia, aow) worden inkomens- of urendrempels gesteld. In de Werk-
loosheidswet wordt bovendien bij de berekening van de weken- en jareneis rekening 
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gehouden met de deeltijdstrategie. In deze berekening wordt namelijk niet uitgegaan 
van de omvang van de aanstelling. De duur van de uitkering wordt in de sociale ver-
zekeringen evenmin nadelig beïnvloed door deeltijdarbeid. Wel zal door de vermin-
dering van de arbeidsduur en bijgevolg het salaris de hoogte van de uitkering negatief 
worden beïnvloed. De uitkering is immers in de meeste gevallen (met uitzondering 
van de aow) gekoppeld aan het laatstverdiende loon. Opgemerkt kan echter worden 
dat in dit geval het evenredigheidsbeginsel wordt toegepast. De uitkeringen worden 
naar rato uitgekeerd.

Worden ten aanzien van de onderbrekingsstrategie de verschillende regelingen geana-
lyseerd op toegang, hoogte en duur, dan kan worden gesteld dat naarmate opbouw-  
elementen (zoals referte-eisen) in de regelingen sterker aanwezig zijn, de nadelige ef-  
fecten voor degenen die de loopbaan tijdelijk onderbreken ook groter zullen zijn. In-  
dien het arbeidsverleden geen rol speelt, dan behoeven de regelingen ook geen aan-
passing. De aow is om die reden wel als de beste ‘zorgverzekering’ bestempeld, omdat 
de toekenning van de aow niet afhankelijk is van het arbeidsverleden en dus het wel 
of niet onderbreken van de loopbaan wegens het uitvoeren van zorgtaken geen enkele 
invloed heeft op de opbouw ervan. Andere regelingen zoals de Werkloosheidswet (en 
sinds kort de Wet wia) kennen daarentegen wel opbouwelementen. In deze regelingen 
zijn zorgcomponenten (sinds 1987 het verzorgingsforfait en sinds 2006 het mantel-
zorgforfait) ingevoerd, die ervoor moeten zorgen dat de tijdelijke afwezigheid uit het 
betaalde arbeidsproces als gevolg van zorgtaken geen (negatieve) repercussies heeft op 
de socialezekerheidsaanspraken.

In de vormgeving en de werking van deze zorgcomponenten zijn in de afgelopen 
jaren veranderingen opgetreden. Het verzorgingsforfait is voor de zorg voor kinderen 
ouder dan vijf jaar volledig afgeschaft en voor de zorg voor kinderen jongeren dan vijf 
jaar wordt nog slechts de helft van de periode waarin is gezorgd, geteld als gewerkte 
dagen. Deze forse inperking van de werking van het verzorgingsforfait wordt verdedigd 
op grond van praktische redenen: de noodzaak van het forfait zou zijn verdwenen, 
omdat vrouwen niet langer de loopbaan onderbreken voor de zorg voor kinderen. Kort 
na de gedeeltelijke afschaffing van het verzorgingsforfait is een mantelzorgforfait inge-
voerd. Met dit mantelzorgforfait wordt de periode waarin de werknemer mantelzorg 
heeft verleend deels meegeteld bij de berekening van de jareneis. Zowel het verzor-
gingsforfait als het mantelzorgforfait hebben door de wijziging van de Werkloosheids-
wet in 2006 niet langer betrekking op de toegang tot een loongerelateerde uitkering, 
maar op de duur van de uitkering. 

Deze zorgcomponenten impliceren een bepaalde collectieve verantwoordelijkheid 
voor het zorgrisico. Deze collectieve verantwoordelijkheid wordt echter verschillend 
vormgegeven. Voor het zelf zorgen voor naasten ontstaat een toenemend draagvlak 
voor uitbreiding van collectieve verantwoordelijkheid, terwijl de collectieve verant-
woordelijkheid ter ondersteuning van het zelf zorgen voor kinderen – door de gedeel-
telijke afschaffing van het verzorgingsforfait – wordt afgebouwd.
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Via het tweede spoor wordt aan zorg een meer zelfstandige plaats in het sociale-  
zekerheidsstelsel toegekend. Zorg creëert in dit geval ook directe socialezekerheids-
rechten; het verrichten van zorgtaken of het hebben van zorgverantwoordelijkheid 
geeft in bepaalde situaties recht op tijd of geld. Verlof vormt in dit opzicht het belang-
rijkste instrument. Met de invoering van verschillende verlofregelingen (en spaarrege-
lingen ter financiering van het verlof) wordt in feite een ‘nieuwe’ strategie ondersteund, 
waarmee wordt beoogd de bestaande zorgstrategieën aan te passen. Immers met ver-
lof kan de arbeidsduur tijdelijk worden verminderd of de loopbaan tijdelijk worden 
onderbroken. Essentieel daarbij is dat de onderbreking tijdelijk is, de arbeidsovereen-
komst in stand wordt gehouden en er dus een terugkeergarantie geldt. Verlofregelingen 
moeten, met andere woorden, voorkomen dat men de arbeidsduur structureel aanpast 
of de loopbaan voor langere tijd onderbreekt en bijgevolg de arbeidsovereenkomst 
opzegt en de arbeidsmarkt verlaat.

Het scala aan verlofregelingen is zeer divers; de duur en betaling verschillen. Het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof duurt zestien weken, kraamverlof duurt twee dagen, 
kortdurend zorgverlof tien dagen, langdurend zorgverlof zes weken en ouderschapsver-
lof dertien weken (in fte). De betaling varieert van volledig doorbetaald (voor het zwan-
gerschaps- en bevallings- en kraamverlof), via gedeeltelijk doorbetaald (voor het zorg-
verlof) naar volledig onbetaald (voor het langdurig zorgverlof). De betaling van het ou-
derschapsverlof valt in zekere zin buiten deze categorieën. Wettelijk is de regeling name-
lijk onbetaald, maar op cao-niveau kunnen er afspraken zijn gemaakt over de betaling en 
indien men deelneemt aan de levensloopregeling kan men tijdens het ouderschapsverlof 
in aanmerking komen voor een ouderschapsverlofkorting. Voor een deel zijn dergelijke 
verschillen in duur en betaling van de verlofregelingen terug te voeren op het ontbreken 
van een natuurlijke normering. Bij een extern risico, zoals ziekte, is deze normering ta-
melijk eenduidig bepaald: de uitkering duurt zolang de ziekte duurt. Bij zorg is de duur 
van de uitkering niet zozeer gekoppeld aan de duur van het risico, maar vooral aan wat 
economisch, politiek en sociaal haalbaar wordt geacht, met als resultaat ingewikkelde de-
batten omtrent de grenzen tussen individuele en collectieve verantwoordelijkheid.

Voor een ander belangrijk deel zijn deze verschillen in betaling en duur van de 
verlofregelingen te herleiden tot een verschil in de functies van het verlof. Het zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof bijvoorbeeld, wordt volledig doorbetaald en heeft pri-
mair tot doel het fysieke onvermogen tot betaalde arbeid te compenseren; het zwan-
gerschaps- en bevallingsverlof geldt niet (of slechts zeer gedeeltelijk) als verzekering 
voor het zorgen als zodanig. Bij de verschillende zorgverlofregelingen staat juist wel 
de zorgverantwoordelijkheid als zodanig centraal. Het deels zelfveroorzaakte karakter 
van het risico wordt verdisconteerd door het feit dat in dit geval slechts in beperkte 
mate een financiële ondersteuning wordt geboden. Bij deze regelingen wordt vooral 
tijd gefaciliteerd.

Wordt de vormgeving van de verlofregelingen overzien dan is het – zeker gezien de 
complexiteit van de regelingen, de verschillen tussen de regelingen en de dynamiek die 

nwo-koopmans-def-prom.indd   209 29-10-2007   15:10:13



210	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

er in de argumentatie plaatsvindt – niet eenvoudig de verantwoordelijkheidsverdeling 
van het zorgrisico te typeren. Ook de richting, van publiek naar privaat of vice versa, 
is daarbij niet eenduidig vast te stellen. Zo wordt met de invoering van de levensloop-
regeling duidelijk gekozen voor individuele spaarsystemen, die fiscaal worden gefacili-
teerd. Dit impliceert in feite een meer privaat georiënteerde koers. Tegelijkertijd is met 
de introductie van een ouderschapsverlofkorting per 1 januari 2006 gekozen voor een 
collectieve borging. In dit opzicht is er sprake van een verschuiving van een private naar 
een publieke verantwoordelijkheid.

Op de vraag hoe en in hoeverre de financiële consequenties van het zorgrisico moe-
ten worden afgedekt, is in de afgelopen jaren dus geen eenduidig antwoord gegeven. 
Argumenten voor overheidsbemoeienis en beleid dat daaraan gehoor geeft, worden 
afgewisseld met argumenten die juist een meer beperkte overheidsrol bepleiten. Beleid 
krijgt hierdoor een sterk ad-hoc karakter en is vaak tegenstrijdig. Een duidelijk voor-
beeld is de gang van zaken rondom het forfait in de Werkloosheidswet. Enerzijds wordt 
de reikwijdte van het verzorgingsforfait voor kinderen fors ingeperkt, omdat hier geen 
behoefte meer aan zou bestaan. Anderzijds wordt een mantelzorgforfait ingevoerd, 
omdat zelf zorgen voor naasten moet worden ondersteund. In de levensloopregeling 
daarentegen wordt het zelf zorgen voor kinderen ondersteund door een ouderschaps-
verlofkorting toe te kennen, terwijl het zorgen voor naasten niet kan rekenen op een 
fiscale ondersteuning. Deels is dit niet consistente beleid te wijten aan een gebrekkig 
inzicht in de werking van de maatregelen in de praktijk, deels kan dit worden toege-
schreven aan het ontbreken van een maatschappelijke consensus over de positie van 
zorg (en in het bijzonder de relatie tussen zorg en betaalde arbeid) en de rol van man-
nen en vrouwen in deze.

8.1.4	 De	beoordeling	van	verzorgingsforfait,	verlof	en	levensloopregeling

De derde vraag in dit onderzoek heeft betrekking op de beoordeling van het verzor-
gingsforfait, het ouderschapsverlof en de levensloopregeling. Doel van deze beoordeling 
is niet alleen meer inzicht te verkrijgen in de werking van de maatregelen in de praktijk, 
maar ook meer zicht te krijgen op het resultaat van de aanpassingen. Daarmee verplaatst 
de aandacht zich naar het niveau van de risicostructuur: de verdeling van de risico’s.

Voor de beoordeling worden verschillende criteria (transitiebestendigheid, gender-
gelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid) gehanteerd. Deze criteria zijn afgeleid uit 
de benadering van de transitionele arbeidsmarkt en de literatuur over verzorgingssta-
ten. Het efficiëntie- en het rechtvaardigheidsbeginsel liggen in deze criteria besloten. 
Efficiëntie verwijst daarbij naar de incentive-structuur, een structuur die tot doel heeft 
ongewenste gedragseffecten te beperken en gewenste gedragseffecten te bevorderen. 
Wordt daarbij specifiek gekeken naar de opkomst van het adult worker model, dan 
dienen maatregelen niet langer alleen gericht te zijn op betaalde arbeid, maar ook zorg 
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te faciliteren. Transitiebestendigheid kan dan ook als een belangrijk efficiëntiecriterium 
worden aangemerkt. Transities moeten nadrukkelijk het karakter hebben van twee-
richtingsverkeer; men moet een transitie tussen de verschillende domeinen heen en 
terug kunnen maken. Voor de transitie tussen betaalde arbeid en zorg betekent dit dat 
er openingen worden geboden voor zorg, terwijl de band met de arbeidsmarkt in stand 
wordt gehouden. Het stelsel dient derhalve incentives te bevatten die het handelen van 
individuen beïnvloeden in die zin dat mensen zowel kunnen zorgen als ook betaalde 
arbeid kunnen blijven verrichten. Binnen dit criterium worden zorgparticipatie en 
arbeidsparticipatie dus gelijkwaardig behandeld.

Het rechtvaardigheidsbeginsel spitst zich, onder druk van de opkomst van het adult 
worker model, in belangrijke mate toe op de vraag hoe de financiële consequenties 
van zorg (bijvoorbeeld het inkomensverlies als gevolg van het verminderen van de 
arbeidsduur of als gevolg van het tijdelijk onderbreken van de loopbaan) moeten wor-
den (her)verdeeld. De criteria die bij deze (her)verdeling een rol spelen zijn: gender-
gelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid. Gendergelijkheid verwijst naar de gelijke 
verdeling tussen mannen en vrouwen van de financiële consequenties (bijvoorbeeld 
inkomensverlies als gevolg van het verminderen van de arbeidsduur) van de transi-
tie tussen betaalde arbeid en zorg. Ook zullen mannen en vrouwen in gelijke mate in 
staat moeten worden gesteld om de transities tussen betaalde arbeid en zorg te kunnen 
maken. Zorgsolidariteit verwijst naar een specifiek element van solidariteit; namelijk de 
solidariteit met degenen die zorgactiviteiten verrichten. Met de opkomst van het adult 
worker model wordt het wenselijk gevonden dat de financiële gevolgen van de transi-
tie tussen betaalde arbeid en zorg en bijbehorende risico’s in bepaalde mate worden 
gedeeld tussen zorgenden en niet-zorgenden. Keuzevrijheid betekent dat burgers in 
staat worden gesteld om keuzes te kunnen maken naar eigen inzichten en voorkeuren. 
Hieruit vloeit voort dat de institutionele vormgeving van de transitie tussen betaalde 
arbeid en zorg voldoende keuzes zal moeten open laten ten aanzien van de individuele 
inrichting van deze transitie. Om deze vrijheid te kunnen realiseren, is het wenselijk 
middelen te verschaffen en een gelijkheid van kansen te creëren. Zonder middelen 
valt er namelijk weinig te kiezen en zonder gelijke kansen is er voor bepaalde groepen 
weinig tot geen keuzevrijheid. Economische zelfstandigheid en zorgzelfstandigheid 
vormen daarbij belangrijke voorwaarden.

Voor de afzonderlijke maatregelen kunnen uit de beoordeling de volgende conclusies 
worden getrokken.

Verzorgingsforfait
Het verzorgingsforfait scoort ten aanzien van het criterium transitiebestendigheid neu-
traal. In feite kent het forfait geen incentives die het individuele gedrag direct beïnvloe-
den. Het forfait richt zich namelijk niet op een bepaald beslissingsmoment; men blijft 
niet op de arbeidsmarkt omdat deze maatregel er is en men keert ook niet terug naar 
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de arbeidsmarkt vanwege deze maatregel. Ook de zorgparticipatie wordt hierdoor niet 
bevorderd, immers de periode van zorg is al voorbij op het moment dat het effect van 
de maatregel zich doet gelden. Zorgcomponenten, zoals het verzorgingsforfait en het 
mantelzorgforfait, zijn in feite geen transitie-instrumenten. De regelingen zijn niet zo-
zeer gericht op het vergemakkelijken van de transitie tussen betaalde arbeid-zorg, maar 
repareren ‘achteraf ’ de gevolgen van de transitie tussen betaalde arbeid en zorg. Het 
verzorgingsforfait biedt echter wel bescherming aan de zorgparticipatie en kan vanuit 
dat oogpunt ook positief worden beoordeeld. Deze beschermingsfunctie heeft, zo blijkt 
uit onze empirische analyse, in de periode 1990-2002 bovendien niet aan belang inge-
boet. De gedeeltelijke afschaffing ervan in 2004 kan dan ook met een verwijzing naar 
een vermindering van de noodzaak niet worden gerechtvaardigd.

Ten aanzien van het criterium gendergelijkheid kan het verzorgingsforfait als posi-
tief worden beoordeeld. Het bevorderen van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen 
vormde in 1987 één van de belangrijkste redenen om het verzorgingsforfait in te voe-
ren. Gegeven de verschillen in arbeidsparticipatiepatronen tussen mannen en vrouwen 
en gegeven de introductie van de arbeidsverledeneis in de Werkloosheidswet, diende 
de introductie van het verzorgingsforfait de verschillen tussen mannen en vrouwen in 
de ww-aanspraken te verkleinen, om zodoende indirecte discriminatie van vrouwen 
te voorkomen. Dit argument blijkt op basis van onze empirische analyse nog steeds 
relevant. Er bestaat namelijk nog steeds een aanzienlijk verschil tussen mannen en 
vrouwen in de mate waarin ze voldoen aan de arbeidsverledeneis. Het forfait repareert 
deels de gevolgen van deze ongelijkheid in arbeidsmarktpatronen, waardoor de finan-
ciële gevolgen van de transitie tussen betaalde arbeid en zorg worden verkleind en de 
bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen niet worden vergroot. Vooral 
laagopgeleide vrouwen en vrouwen met twee of meer kinderen hebben baat bij de 
bescherming van het verzorgingsforfait.

In het verzorgingsforfait komt de zorgsolidariteit tot uiting in de deling van het 
zorgrisico tussen zorgende en niet-zorgende werknemers. De kosten van de maatregel 
worden gezamenlijk gedragen. Wel is deze zorgsolidariteit als gevolg van de maat-
schappelijke veranderingen, in het bijzonder de opkomst van het adult worker model, 
onder druk komen te staan. De onderbrekingsstrategie wordt in steeds mindere mate 
ondersteund (het verzorgingsforfait is immers gedeeltelijk afgeschaft), terwijl de uit-
bestedingstrategie (middels kinderopvang) meer en meer wordt ondersteund. Voor de 
zorg voor naasten is een tegengestelde tendens zichtbaar; de laatste jaren wordt door 
de overheid sterker ingezet op het faciliteren van mantelzorg.

Het verzorgingsforfait is in de huidige vorm zeer beperkt van opzet, waardoor de 
impact ervan op de keuzevrijheid ook per definitie beperkt is. De maatregel creëert 
immers geen tijd of geld om de transitie tussen betaalde arbeid en zorg naar eigen 
inzicht vorm te geven, maar door waarborging van de socialezekerheidsrechten wordt 
indirect een bijdrage geleverd aan de keuzevrijheid, waardoor het ook vanuit dit crite-
rium als positief kan worden beoordeeld.
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Op basis van de bovenstaande beoordeling kan worden geconcludeerd dat een 
instrument als het verzorgingsforfait past in een modern stelsel van sociale zekerheid. 
Het verzorgingsforfait voldoet aan alle vier de genoemde criteria. De bescherming aan 
zorg die via dit instrument wordt geboden is van belang, omdat een dergelijk instru-
ment functioneert als een ‘contragewicht’; in een samenleving waar arbeidsparticipatie 
zwaar weegt, wordt via deze zorgcomponenten ook gewicht toegekend aan zorg.

Ouderschapsverlof	
De transitiebestendigheid van het ouderschapsverlof kan als gematigd positief worden 
beoordeeld. Het ouderschapsverlof stelt de werknemer in staat de arbeidsloopbaan 
tijdelijk te onderbreken of de arbeidsduur aan te passen, waarbij de band met de ar-
beidsmarkt in stand blijft (terugkeergarantie en ontslagbescherming). De effecten van 
het ouderschapsverlof op de zorgparticipatie zijn echter door de huidige vormgeving 
ervan bescheiden; het verlofvolume is in relatie tot de zorg- en verlofbehoefte relatief 
laag. Deels is dit te wijten aan de lage opname van het ouderschapsverlof (hetgeen 
wordt veroorzaakt door de relatief geringe betaling) en deels aan de beperkte duur van 
het ouderschapsverlof. De effecten van het ouderschapsverlof op de arbeidsparticipatie 
zijn minder eenduidig. Het ouderschapsverlof kan de afstand tot de arbeidsmarkt ver-
groten, of juist de binding met de arbeidsmarkt versterken. Een belangrijke variabele in 
dit verband is de duur van het ouderschapsverlof. Deze duur mag vanuit het perspec-
tief van arbeidsmarktparticipatie niet te lang zijn (het optimum ligt tussen de 20 en 30 
weken voltijds betaald verlof rond de geboorte van het kind). De duur van het huidige 
Nederlandse ouderschapsverlof (tezamen met het huidige zwangerschaps- en beval-
lingsverlof) lijkt redelijk in de buurt te liggen van dit optimum. Positief is bovendien 
dat het ouderschapsverlof wordt gekenmerkt door een flexibele invulling; in de praktijk 
wordt het ouderschapsverlof grotendeels gebruikt als instrument voor de aanpassing 
van de arbeidsduur. De betaling is daarentegen, in vergelijking tot het ouderschapsver-
lof in andere Europese landen, relatief bescheiden.

Bij de beoordeling van ouderschapsverlof aan de hand van het criterium transitie-
bestendigheid, kan vanuit de zorgparticipatie dus worden gepleit voor een verbetering 
van de betaling en een verlenging van de duur. Wordt echter de arbeidsparticipatie in 
beschouwing genomen dan ligt een aanpassing van de betaling van het ouderschaps-
verlof meer voor de hand dan een verlenging van de duur, met de kanttekening dat 
er mogelijkerwijs nog ruimte bestaat voor verlenging omdat in de praktijk het ouder-
schapsverlof veelal flexibel wordt opgenomen. Tussen de beide aspecten van het cri-
terium transitiebestendigheid bestaat dus een zekere spanning, waarbij het zoeken is 
naar een evenwicht.

Het ouderschapsverlof scoort op het criterium gendergelijkheid negatief. Doordat 
vooral vrouwen het ouderschapsverlof opnemen, heeft het ouderschapsverlof geen 
neutraal effect op de verdeling van zorgtaken. Internationaal onderzoek toont boven-
dien aan dat het ouderschapsverlof een negatief effect heeft op de relatieve loonont-
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wikkeling van vrouwen, waardoor de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 
worden vergroot. Dit effect wordt niet alleen veroorzaakt door een verlies aan mense-
lijk kapitaal, maar ook doordat de kosten van verlof worden afgewenteld op vrouwen. 
Bij de vormgeving van het verlof zijn een aantal aspecten van belang om deze negatieve 
gendereffecten te verminderen. Allereerst kan worden gewezen op het belang van een 
individueel niet-overdraagbaar wettelijk recht (de ‘toekenningsgrondslag’) en de beta-
ling van verlof; beide aspecten verkleinen het verschil in de opname van verlof door 
mannen en vrouwen. Daarnaast is de duur van verlof van belang; een te lange duur 
van verlof kan een negatief effect hebben op het menselijk kapitaal van de verlofgan-
gers (voornamelijk vrouwen), waardoor de beloningsverschillen tussen mannen en 
vrouwen zouden kunnen worden vergroot. Belangrijk bij deze duurbepaling is ook de 
flexibiliteit. Als verlof in deeltijd kan worden opgenomen en worden gespreid over een 
langere termijn, wordt het negatieve effect van verlof op menselijk kapitaal beperkt en 
kan het gebruik van verlof door mannen worden gestimuleerd. De financieringsstruc-
tuur, tot slot, moet erop gericht zijn de kosten van verlof te spreiden, waardoor afwen-
teling wordt tegengegaan. De Nederlandse ouderschapsverlofregeling voldoet aan het 
individuele wettelijke recht en de duurbepaling; de regeling is niet te lang en bovendien 
flexibel vormgegeven. De betaling is daarentegen relatief beperkt en de kosten worden 
niet evenwichtig gespreid. Vanuit het oogpunt van gendergelijkheid kan derhalve een 
verbetering van de betaling en spreiding van de kosten worden bepleit. Deze spreiding 
kan bijvoorbeeld worden bereikt door de invoering van een verplichte sociale verzeke-
ring die wordt betaald uit premies.

De beoordeling van het ouderschapsverlof aan de hand van het criterium zorgso-
lidariteit laat zien dat deze solidariteit slechts ten dele aanwezig is. Zo is de wettelijke 
ouderschapsverlofregeling onbetaald en slechts in een gering aantal cao’s zijn afspraken 
gemaakt over de doorbetaling van het loon tijdens het ouderschapsverlof. Bovendien 
zijn deze afspraken voornamelijk in de sector niet-commerciële dienstverlening tot-
standgekomen, de sector waar relatief veel vrouwen werkzaam zijn. De kosten van het 
ouderschapsverlof zijn weliswaar niet erg hoog, maar de kans bestaat dat deze kosten 
worden afgewenteld op de gebruikers. De facto is hierdoor de zorgsolidariteit beperkt 
gebleven tot een solidariteit van vrouwen onderling. Wel is de zorgsolidariteit met de 
invoering van de ouderschapsverlofkorting vergroot. Alle verlofgangers, dus ook de 
werknemers die vallen onder cao’s waar geen afspraken zijn gemaakt over loondoor-
betaling, ontvangen nu in principe een vergoeding tijdens het ouderschapsverlof. De 
zorgsolidariteit wordt echter beperkt door de verzilveringsproblematiek. Een oplos-
sing voor dit specifieke probleem is toeslagen toe te kennen die altijd netto worden 
uitbetaald.

Het ouderschapsverlof vergroot in principe de keuzevrijheid. Het ouderschapsver-
lof stelt namelijk mensen in staat om tijdelijk afstand te nemen van de arbeidsmarkt en 
binnen bepaalde grenzen de transitie van betaalde arbeid naar zorg en vice versa naar 
eigen inzichten en voorkeuren vorm te geven. De flexibiliteit van het instrument draagt 
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hieraan bij. Het ouderschapsverlof kan bijvoorbeeld (als de werkgever geen bezwaren 
heeft) voltijds worden opgenomen of worden gespreid. De keuze voor zelf zorgen en 
de keuze voor uitbesteden van zorgen worden echter niet gelijk behandeld. Daarnaast 
is door de relatief matige betaling van het ouderschapsverlof (zeker in het geval de 
werkgever geen bijdrage levert) de economische zelfstandigheid ook niet voor iedereen 
gegarandeerd. Een verbetering van de betaling kan dus ook worden bepleit vanuit het 
criterium keuzevrijheid.

Wordt de balans van de beoordeling van het ouderschapsverlof aan de hand van 
de vier criteria opgemaakt, dan kan worden geconstateerd dat het ouderschapsverlof 
als transitie-instrument functioneert, maar dat vooral de betaling ervan verbetering 
behoeft. De ouderschapsverlofkorting is slechts een eerste stap in deze richting. Ook de 
financieringsstructuur (met de vrijwillige rol van werkgevers) behoeft aanpassing. Ver-
lenging van de duur is in mindere mate wenselijk vanuit het perspectief van arbeids-
participatie en gendergelijkheid.

Levensloopregeling
De levensloopregeling (llr) is aan de hand van het criterium transitiebestendigheid 
negatief beoordeeld. Door het specifieke karakter van het zorgrisico doen zich bij het 
beheersingsinstrument sparen fundamentele problemen voor, waardoor het effect van 
de levensloopregeling op de zorgparticipatie niet positief is. Genoemd kunnen wor-
den: de timing van zorg tijdens de levensloop, het herhaaldelijke en sequentiële ka-
rakter van zorg en de deels niet planbare en onvoorzienbare aard van het zorgrisico. 
Deze problemen zorgen ervoor dat sparen een weinig geëigende manier is om de tijd 
voor zorg te financieren en de zorgparticipatie te bevorderen. Ook de effecten van 
de levensloopregeling op de arbeidsmarktparticipatie kunnen niet als positief worden 
aangemerkt. Hoewel sparen in vergelijking tot verzekeren efficiënter is, omdat de ar-
beidsmarktparticipatieprikkels sterker zijn, duiden de eerste cijfers over het gebruik 
van de levensloopregeling erop dat de regeling vooral zal worden aangewend voor 
vervroegde uittreding. In de afspraken die op cao-niveau worden gemaakt, wordt ook 
het prepensioen impliciet bevorderd.

Wordt de levensloopregeling beoordeeld aan de hand van het criterium transitiebe-
stendigheid dan kan vanuit de zorgparticipatie worden gepleit voor een collectief arran-
gement (bijvoorbeeld een verplichte sociale verzekering), die als fundament onder de 
individuele spaarregeling wordt gelegd. Daarmee wordt voorzien in een gedeeltelijke 
inkomensvoorziening tijdens een periode van ouderschapsverlof en eventueel lang-
durend zorgverlof. Om de arbeidsparticipatie te bevorderen zal de levensloopregeling 
bepaalde verlofdoelen moeten gaan stimuleren en anderen ontmoedigen. 

Ook ten aanzien van het criterium gendergelijkheid scoort de levensloopregeling 
negatief. Hoewel de regeling in formele zin genderneutraal is vormgegeven, pakt de 
regeling in de praktijk nadelig uit voor vrouwen. Vanwege de ongelijke inkomens-  
positie tussen mannen en vrouwen is de toegankelijkheid van de levensloopregeling 
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in de praktijk niet gelijk voor mannen en vrouwen en door het verschil in aanwending 
ervan (vrouwen kiezen voor zorg, mannen kiezen voor scholing of prepensioen) zal 
de regeling eerder genderverschillen bestendigen dan doorbreken. Door de invoering 
van de ouderschapsverlofkorting is de toegankelijkheid voor vrouwen verbeterd en de 
aantrekkelijkheid om verlof op te nemen voor zorg voor mannen vergroot. De korting 
is echter bescheiden van omvang en de toekenning ervan is bovendien afhankelijk van 
deelname aan de levensloopregeling. Beide aspecten verminderen de aantrekkelijkheid 
ervan, waardoor het positieve effect op het bevorderen van de gendergelijkheid wordt 
verkleind. In lijn met de oplossing die bij het criterium transitiebestendigheid is voor-
gesteld, kan ook vanuit het criterium gendergelijkheid worden bepleit de financiering 
van tijd voor zorg los te koppelen van de levensloopregeling en voor dit specifieke doel 
te kiezen voor een collectief arrangement.

Wat betreft het criterium zorgsolidariteit kan worden opgemerkt dat de levens-
loopregeling in principe een individuele vrijwillige spaarregeling betreft, waardoor er 
geen sprake is van solidariteit of van een zorgsolidariteit tussen degenen die wel en 
niet zorgen. De kosten voor deelname aan de levensloopregeling komen immers voor 
eigen rekening; de risicodeling ontbreekt. Niettemin is in deze individuele regeling wel 
degelijk een poging ondernomen om (zorg)solidariteit in te bouwen. Via de invoering 
van een algemene heffingskorting (de levensloopverlofkorting) en een specifieke hef-
fingskorting (de ouderschapsverlofkorting)) wordt het sparen voor verlof gestimuleerd 
en een (bescheiden) deling van de kosten tussen gebruikers en niet-gebruikers (en dus 
ook tussen zorgenden als niet-zorgenden) bewerkstelligd. Een van de problemen bij de 
heffingskortingen is echter, zoals reeds geconstateerd bij de beoordeling van het ouder-
schapsverlof, de verzilveringsproblematiek. Oplossing hiervoor is de heffingskortingen 
te vervangen door toeslagen.

Het criterium keuzevrijheid vormt een van de centrale uitgangspunten van de 
levensloopregeling. De regeling is erop gericht de keuzevrijheid voor werknemers bij 
de inrichting van hun levensloop te vergroten. De levensloopregeling scoort echter 
neutraal ten aanzien van de ‘toerusting’ om keuzes daadwerkelijk te kunnen maken. 
Het is een regeling die tot doel heeft tijd en geld te herschikken c.q. te spreiden over 
de levensloop. In essentie behoeft een dergelijke regeling daartoe geen middelen te 
verschaffen. In de vormgeving ervan zijn wel fiscale voordelen ingebouwd, maar deze 
blijken in de praktijk relatief beperkt te zijn en weinig financieel voordeel te bieden. 
Het fiscale voordeel in de vorm van een extra heffingskorting bij de opname van het 
ouderschapsverlof is daarentegen substantiëler. Individuen worden middels deze kor-
ting in staat gesteld (‘toegerust’) tijdelijk niet te participeren op de arbeidsmarkt en zelf 
te zorgen, hetgeen dus wel een positief effect heeft op de economische zelfstandigheid 
en de zorgzelfstandigheid. Daarbij dient te worden aangetekend dat de hoogte van de 
korting lager ligt dan de grens van economische zelfstandigheid (70% van het wette-
lijke minimumloon) en dat er wettelijk geen recht op tijd wordt gegarandeerd. In de 
praktijk blijkt vooral voor laagopgeleiden en laagbetaalden een herschikking van tijd 
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en geld niet tot de mogelijkheden te behoren, simpelweg omdat deze groepen onvol-
doende in staat zijn om te sparen. Voor hen wordt de keuzevrijheid dus in belangrijke 
mate begrensd.

De beoordeling overziend, kan worden geconcludeerd dat de levensloopregeling, in 
de vorm van een individuele spaarregeling die mede tot doel heeft de transitie tussen 
betaalde arbeid en zorg te ondersteunen en de financiële consequenties van het zorg-
risico af te dekken, eerder negatief dan positief scoort op de vier criteria. Dit wil niet 
zeggen dat een dergelijke regeling niet past in een modern stelsel van sociale zekerheid. 
Spaarsystemen functioneren alleen niet als basisregeling voor de beheersing van het 
zorgrisico. Wel zouden zij als aanvulling op of in combinatie met collectieve arrange-
menten een rol kunnen vervullen.

8.2	 Conclusies

Een van de implicaties van de opkomst van het adult worker model voor de moder-
nisering van het socialezekerheidsstelsel is dat men in de afgelopen twintig jaar heeft 
getracht het zorgrisico onder te brengen in het stelsel. De fundamentele vragen in dit 
verband zijn: wie in welke mate verantwoordelijk moet zijn voor de beheersing van 
het zorgrisico en op welke wijze deze verantwoordelijkheden dienen te worden vorm-
gegeven. Op voorhand dient daarbij te worden opgemerkt dat de drie ‘actoren’ (staat, 
markt en gezin) al lange tijd een rol spelen in de beheersing van het zorgrisico en dat de 
collectieve verantwoordelijkheid zeker niet nieuw is. De maatschappelijke erkenning 
voor zorg kwam immers al tot uiting in onder meer het toekennen van kostwinnerstoe-
slagen en kinderbijslag. Doordat de kostwinnersfaciliteiten uit het socialezekerheids-
stelsel zijn verwijderd, ontstond er echter een leemte in de bescherming tegen het zorg-  
risico. Hierdoor is er in de afgelopen jaren vooral sprake geweest van een herdefinië-
ring van de collectieve verantwoordelijkheid.

Bij deze herdefiniëring zijn zowel de argumenten voor de collectieve verantwoorde-
lijkheid veranderd (in plaats van inkomenspolitieke worden nu vooral efficiëntieargu-
menten aangedragen) als de wijze waarop in het socialezekerheidsstelsel het zorgrisico 
is opgenomen (zo zijn verlofregelingen ingevoerd en uitgebreid en zorgcomponenten 
ontwikkeld). Daarbij is van een uitgesproken visie of doelgericht beleid echter in min-
dere mate sprake. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het ontbreken van 
een consensus over de positie van zorg in de samenleving in relatie tot betaalde arbeid. 
Het wordt door de overheid wenselijk gevonden dat de betaalde arbeid van vrouwen 
toeneemt, maar ten aanzien van zorg wordt geen eenduidige boodschap afgegeven. 
Uitbesteden van zorg wordt met het oog op de arbeidsparticipatie gestimuleerd, maar 
zelf zorgen eveneens gewaardeerd. Het gevolg van het ontbreken van deze consensus 
is dat wordt geschoven met de toedeling van de verantwoordelijkheden. Soms wordt 
het gezin verantwoordelijk gesteld voor het opvangen van de financiële consequenties 
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(zoals bij de levensloopregeling het geval is) en soms krijgt de overheid een duidelijke 
verantwoordelijkheid toebedeeld (bijvoorbeeld in de vorm van een ouderschapsver-
lofkorting).

Bij de vormgeving van de beheersing van het zorgrisico (het ‘hoe’ en het ‘wie’) zijn 
een aantal aspecten van belang zijn, die ook implicaties hebben voor de modernise-
ring van het stelsel. Deze aspecten hangen samen met de aard van het zorgrisico, de 
verdelingsaspecten van het zorgrisico en de specifieke behoefte aan bescherming die 
zorg genereert.

De aard van het zorgrisico, het gedeeltelijke beïnvloedbare en zelfgekozen karak-
ter, de problemen met de objectiveerbaarheid en het feit dat deze risico´s zich vooral 
in de privésfeer afspelen, heeft tot nu toe in het debat veelal gefungeerd als belangrijk 
argument tegen (een verdere uitbreiding van) de collectieve verantwoordelijkheid. In 
het verlengde daarvan is tevens betoogd dat zorg niet als risico kan worden aange-
merkt. Deze discussie over de aard van het risico in relatie tot de bepaling van de 
omvang van de overheidsbemoeienis is evenwel weinig vruchtbaar meer. Het daarbij 
gehanteerde theoretische onderscheid (tussen externe en interne risico’s) is immers in 
de praktijk niet langer houdbaar. Het onderscheid tussen beide soorten risico’s is dif-
fuus en vormt daardoor ook niet langer een rationele grond om wel of niet te pleiten 
voor overheidsbemoeienis. Wel zal in de vormgeving van de beheersing van het zorg-  
risico rekening moeten worden gehouden met de specifieke aard van het risico. Daarbij 
doet zich een spanning voor tussen enerzijds de behoefte aan flexibiliteit en anderzijds 
de behoefte aan duidelijke grenzen om moreel gevaar tegen te gaan. De behoefte aan 
flexibiliteit ontstaat doordat zorgverantwoordelijkheid geen ‘homogeen’ goed is. De 
situaties waarin zorg of de calamiteiten rondom zorg zich voordoen, zijn afhankelijk 
van persoonlijke omstandigheden en persoonlijke keuzes die daarin worden gemaakt. 
Tegelijkertijd vraagt dit ‘diffuse’ karakter van zorg en de daarmee gepaard gaande ver-
schillende en uiteenlopende zorgsituaties juist om een strikte afbakening van de rege-
ling (bijvoorbeeld door een limitering van de aanspraken of door het inbouwen van 
financiële prikkels) om problemen van moreel gevaar tegen te gaan.

Bij de vormgeving van de beheersing van het zorgrisico zullen ook de verdelings-
aspecten in ogenschouw moeten worden genomen. Zorg kent om te beginnen een 
duidelijke genderdimensie. De geboorte van een kind brengt vooral verandering in 
het aantal gewerkte uren van vrouwen en niet zozeer van mannen; het is vooral het 
inkomen van vrouwen dat hierdoor vermindert en het is vooral de tijd van vrouwen die 
sterk onder druk komt te staan. De financiële consequenties van het zorgrisico’s komen 
dan ook vooral voor rekening van vrouwen, hetgeen een ongelijke verdeling van het 
risico tussen mannen en vrouwen impliceert. Daarnaast is de combinatie van arbeid en 
zorg voor bepaalde groepen zwaarder dan voor andere. Alleenstaande ouders kunnen 
in dit verband worden genoemd. Tot slot kan de verdeling van het zorgrisico over de 
levensloop worden genoemd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het ouderdomsrisico, 
toont het zorgrisico een zekere concentratie gedurende de middenfase, er is sprake van 
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een zekere clustering waardoor zorgen botst met andere activiteiten. Wordt rekening 
gehouden met deze verdelingsaspecten, dan dienen maatregelen erop gericht te zijn de 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen te verminderen en bepaalde groepen extra 
te ondersteunen. Ook zullen maatregelen zich vooral moeten richten op het spreiden 
van tijd, in het bijzonder de arbeidstijd, zodat er in de middenfase ook tijd kan worden 
vrijgemaakt voor zorgactiviteiten. Samengevat: de maatregelen die worden getroffen 
in verband met het zorgrisico en het afdekken van de financiële consequenties van 
het zorgrisico zullen dus vanuit het perspectief van een gelijkere verdeling niet alleen 
gericht moeten zijn op intertemporele substitutie, maar ook op interpersonele risico-
spreiding.

Essentieel bij het beheersen van het zorgrisico is het bieden van bescherming. Zorg 
creëert echter een andere behoefte aan bescherming dan de traditionele risico’s, zoals 
ziekte of werkloosheid. Bij zorg draait het om de behoefte aan tijd, geld en diensten. De 
aandacht in deze studie is vooral uitgegaan naar tijd en geld. Verlof vormt bij uitstek 
het instrument om recht op tijd te garanderen. Uit de beoordeling van de verschil-
lende maatregelen is echter gebleken dat alleen het bieden van een recht op tijd niet 
voldoende is. Van belang bij de financiering van de tijd van zorg is de rol van de werk-
gever. Vanuit het oogpunt van gendergelijkheid is het niet aan te bevelen de werkge-
ver een vrijwillige rol te laten spelen in de financiering. Hierdoor doet zich namelijk 
het probleem voor dat in bepaalde bedrijfstakken wel en in bepaalde bedrijfstakken 
geen betaalde verlofregelingen tot stand komen. Bovendien kan als gevolg van het pro-
bleem van averechtse selectie en afwenteling de genderongelijkheid worden vergroot. 
Het gaat in dit verband dus niet zozeer om het feit dat de werkgever een rol speelt in 
de financieringsstructuur, alswel om het feit dat niet alle werkgevers een financiële 
bijdrage leveren. Een verplichte werkgeversbijdrage, zoals nu ook is ingevoerd bij de 
kinderopvang, kan dit probleem oplossen.

Van belang bij het bieden van bescherming is tevens de keuze van het beheersings-
instrument: verzekeren en/of sparen. Sparen versterkt de arbeidsparticipatieprikkels 
en biedt keuzevrijheid in de zin dat men zelf kan beslissen hoeveel men wil sparen 
en waarvoor. Het is een instrument dat goed is toegesneden op diversiteit en indivi-
duele keuzes. Sparen voor zorg stuit echter op fundamentele problemen die te maken 
hebben met de timing over de levensloop, het herhaaldelijke karakter, de sequentiële 
aard en de gedeeltelijke onvoorzienbaarheid. Sparen als instrument mist bovendien de 
voordelen van verzekeren, namelijk het verminderen van de inkomensonzekerheid en 
het poolen van de risico’s. Sommigen zullen te veel sparen omdat het risico niet wordt 
gedeeld, anderen te weinig waardoor er tekorten ontstaan en de overheid alsnog bij 
zal moeten springen. Verzekeren is dus vanwege de risicopooling efficiënter en vooral 
geschikt voor risico’s die kunnen leiden tot een omvangrijke schade en die ongelijk zijn 
verdeeld over de populatie.

De wrr (2006) heeft in een recent rapport over de verzorgingsstaat ervoor gepleit 
om zorg wel van een collectief antwoord te voorzien, maar niet van een ‘verzekerings-
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antwoord oude stijl’: daarbij refererend aan uitkeringen, fondsen, spaarpotten en der-
gelijke. Gepaste voorzieningen zouden een adequater antwoord zijn. Een verdere uit-
werking van dit begrip voorzieningen wordt echter niet gegeven. De Raad signaleert 
verzekeringstekorten bij mensen in het ‘spitsuur van het leven’ en merkt tegelijker-
tijd op dat er meer mogelijkheden zijn tot sparen door verbetering van de bestaande 
beheersingsmechanismen (zo is de economische zelfstandigheid van individuen toe-
genomen en groeit het aantal tweeverdieners). De Raad laat vervolgens echter in het 
midden hoe nu precies de tijd voor zorg voor kinderen dient te worden gefinancierd. 
In de beschrijving daarvan wordt het accent gelegd op het verbeteren van de kwaliteit 
van de kinderopvang; het zelf zorgen komt niet zo zeer aan bod. Juist op dit vlak wringt 
echter de schoen. Aan het uitbesteden van zorg zitten namelijk ‘natuurlijke’ grenzen, 
het is simpelweg niet mogelijk om alle zorg uit te besteden. Bovendien verandert een 
beleid dat alleen gericht is op uitbesteding weinig aan de traditionele toedeling van 
zorgverantwoordelijkheden. Binnen een adult worker model, waarin iedereen naar ver-
mogen betaalde arbeid verricht en economisch zelfstandig is, is het dan ook essenti-
eel dat er een recht wordt geboden op tijd om te kunnen zorgen en een recht op een 
bescherming van het inkomen ten gevolge van deze zorgverantwoordelijkheden. Niet 
alleen omdat de zorgverantwoordelijkheid in bepaalde gevallen de individuele finan-
ciële draagkracht te boven gaat, maar juist ook omdat deze zorgverantwoordelijkheid 
implicaties heeft voor betaalde arbeid. Er zal een consensus moeten worden bereikt 
over het feit dat het uitoefenen van zorgtaken (evenals ziekte of arbeidsongeschikt-
heid) kan leiden tot een derving van het inkomen en dat het opvangen van deze schade 
vraagt om een collectieve dekking. Daartoe is verzekeren als instrument geschikt, het 
vermindert de inkomensonzekerheid en er kan een zekere mate van interpersonele 
risicospreiding – vanwege het poolen van risico’s – worden gerealiseerd. Of vervolgens 
deze collectieve basis zal moeten worden aangevuld of uitgebreid met spaarelementen 
is een discussie die over de gehele breedte van de sociale zekerheid speelt en zeker 
niet alleen betrekking heeft op het zorgrisico. Bovendien lijkt deze discussie over de 
optimale balans tussen verzekeren en sparen voor het zorgrisico enigszins prematuur, 
omdat allereerst een consensus zal moeten worden bereikt over de positie van zorg in 
relatie tot betaalde arbeid.

Met het bovenstaande is tevens aangeven wat de rol van sociale zekerheid in de 
beheersing van het zorgrisico dient te zijn. Deze rol is klassiek in de zin van het bieden 
van inkomensbescherming, maar vernieuwend in de zin dat mensen worden toegerust 
om individuele keuzes te maken ten aanzien van de inrichting van de transitie tussen 
betaalde arbeid en zorg. Deze functie van de sociale zekerheid, ook wel de investerings-
functie genoemd, en door de wrr onlangs omgedoopt tot de ‘verheffingsfunctie’, heeft 
tot doel de individuele weerbaarheid en ‘toerusting’ te vergroten. Door deze functies 
met elkaar te verbinden, wordt invulling gegeven aan de bescherming van de transitie 
tussen betaalde arbeid en zorg. Zorg wordt daarbij nadrukkelijk niet langer opgevat als 
een individueel risico, maar als een risico waar een collectieve verantwoordelijkheid 
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voor bestaat. Dat is efficiënt vanuit het criterium transitiebestendigheid en rechtvaar-
dig vanuit het criterium gendergelijkheid, zorgsolidariteit en keuzevrijheid.

8.3	 Beleidsaanbevelingen

Zoals in de wetenschap empirische toetsing de theorie steeds weer bijstuurt, zo zal ook 
in de politiek het beleid voortdurend moeten worden getoetst aan de praktijk. Inzicht 
in de werking van de maatregelen is voor een dergelijke toetsing onontbeerlijk, even-
als een heldere omschrijving van de criteria waaraan de maatregelen moeten voldoen. 
Het verkrijgen van inzicht in de werking van maatregelen zoals het verzorgingsforfait 
en het ouderschapsverlof wordt echter bemoeilijkt. Zo zijn er geen gegevens over het 
gebruik van het verzorgingsforfait, en bij het ouderschapsverlof is het beschikbare em-
pirisch materiaal moeilijk onderling te vergelijken. Ook de lange termijn effecten van 
het verlof kunnen niet worden gemeten, omdat geschikte panel-data ontbreken.

Verbetering van de informatievoorziening is dus noodzakelijk voor de toetsing 
van de regeling aan de praktijk. Ook zullen de criteria die daarbij worden gehanteerd 
helder moeten worden gedefinieerd en in onderlinge samenhang worden bezien. Tot 
op heden heeft de beoordeling van maatregelen tamelijk versnipperd plaatsgevonden. 
Vanuit één criterium worden bepaalde maatregelen doorgelicht. Om tot een gewo-
gen oordeel te kunnen komen is het echter van belang dat men toetst op grond van 
de verschillende criteria. Deze criteria kunnen pas worden ontwikkeld als er ook een 
bepaalde consensus wordt bereikt over de plaats van zorg in een samenleving waarin 
iedereen naar vermogen betaalde arbeid verricht. In het huidige beleid ligt de nadruk 
sterk op het bevorderen van de arbeidsparticipatie; de noodzaak daarvan wordt veelal 
breed uiteengezet. Het belang van zorgen komt daarbij er bekaaid van af. In beleids-  
documenten wordt veelal volstaan wordt met een opsomming van een aantal maat-  
regelen die moeten leiden tot een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Een door-
denking van de rol van zorg in relatie tot betaalde arbeid is dus met het oog op de 
beoordeling van beleidsmaatregelen op zijn plaats. Essentieel daarbij is de fundamen-
tele vraag of zorgen als activiteit gelijkwaardig dient te zijn aan het verrichten van 
betaalde arbeid, waarbij ook de discussie kan worden gevoerd of het recht op zorgen 
als een sociaal grondrecht kan worden aangemerkt. De vervolgstap is het ontwikkelen 
van criteria om het beleid te kunnen beoordelen. In dit onderzoek hebben wij daartoe 
een eerste poging gedaan. In de criteria die wij hierbij hebben gehanteerd, vervult zorg 
naast betaalde arbeid een prominente rol. Daarmee wordt rekenschap gegeven aan het 
feit dat in een samenleving naast gewerkt ook gezorgd moet kunnen worden.

Beleidsmatig zijn de uitkomsten van de beoordeling van de verschillende maat-
regelen van belang, omdat ze laten zien dat de huidige inrichting en vormgeving van 
de regelingen vooral tekort schieten op de criteria transitiebestendigheid en gender-
gelijkheid en dat er slechts in beperkte mate invulling wordt gegeven aan de criteria 
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zorgsolidariteit en keuzevrijheid. De zorgparticipatie wordt door de maatregelen maar 
matig ondersteund en de gendergelijkheid wordt niet bevorderd. Een verbetering van 
de betaling van het ouderschapsverlof valt op dit moment vanuit beide criteria te pre-
valeren boven een verlenging van de duur van het verlof. Ook het invoeren van een ver-
plichte sociale verzekering, waarbij alle werkgevers een financiële bijdrage zullen gaan 
leveren, valt vanuit deze optiek verdedigen. Het huidige beleid, waarbij via de levens-
loopregeling hoog wordt ingezet op sparen als instrument voor de ondersteuning van 
verschillende transities, biedt voor zorg te weinig bescherming. Het verdient aanbeve-
ling om een verzekering als fundament onder een individuele spaarregeling te leggen. 
Daarmee kan zowel de zorgparticipatie als de gendergelijkheid worden bevorderd.

8.4	 Aanbevelingen	voor	verder	onderzoek	

In deze studie is het socialezekerheidsstelsel doorgelicht op aspecten die een positief 
danwel negatief effect kunnen hebben op de socialezekerheidspositie van werknemers 
die hun loopbaan wegens zorgtaken onderbreken of de arbeidsduur tijdelijk vermin-
deren. Relatief veel aandacht is daarbij uitgegaan naar de objectieve voorwaarden, zo-
als eisen met betrekking tot arbeidsverleden. Minder aandacht is daarbij besteed aan 
de zogenoemde subjectieve voorwaarden; bijvoorbeeld de bepalingen die worden ge-
hanteerd bij de beoordeling van iemands arbeidsongeschiktheid of de nadere invul-
ling van het begrip passende arbeid. Het zou wenselijk zijn nader te onderzoeken in 
hoeverre bij dergelijke bepalingen rekening wordt gehouden met het gegeven of de 
persoon in kwestie naast arbeid- ook zorgverplichtingen heeft. Zoals de Visitatiecom-
missie Emancipatie (2007) recentelijk terecht heeft opgemerkt, ziet de wijze waarop de 
Wet wia wordt toegepast vooral toe op formele gelijkheid. Als vrouwen en mannen 
in gelijke omstandigheden verkeren, worden ze gelijk behandeld. Het probleem is dat 
vrouwen juist vaak vanwege de zorgtaken niet in gelijke omstandigheden verkeren. 
Ogenschijnlijk ‘objectieve’ criteria vallen voor vrouwen gemiddeld ongunstiger uit dan 
voor mannen. Meer inzicht (middels bijvoorbeeld jurisprudentieonderzoek) in deze 
materiële ongelijkheid, zou handvaten kunnen bieden voor het ontwikkelen van een 
‘zorgvriendelijker’ sociaalzekerheidsstelsel.

Ook de verlofregelingen dienen nader te worden onderzocht. In deze studie is er 
herhaaldelijk op gewezen dat door het ontbreken van data de beoordeling van het 
ouderschapsverlof aanzienlijk wordt bemoeilijkt. Niettemin is het inzicht in boven-
genoemde aspecten essentieel voor de vormgeving van het ouderschapsverlof. In het 
bijzonder zal daarbij moeten worden gekeken naar de effecten van bijvoorbeeld het 
verlengen van de duur van het verlof of een verbetering van de betaling. In concreto: 
wat zijn de gevolgen van een verlenging van het ouderschapsverlof? Levert dit inder-
daad, zoals het internationale onderzoek leert, een negatief effect op voor de arbeids-
marktparticipatie? En wat betekent een dergelijke maatregel voor de gendergelijkheid; 
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verkleint of vergroot het de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen? Nader 
onderzoek zou kunnen worden uitgevoerd op basis van administratieve data die zou-
den moeten worden gekoppeld aan cbs-data.

Interessant is tevens om de rol van de werkgever in het verlofbeleid te onderzoe-
ken. De werkgever speelt in het verlofbeleid een belangrijke rol; op cao-niveau kan 
een aantal onderdelen van de verlofregeling worden aangepast (bijvoorbeeld de duur 
kan worden verlengd of de betaling kan worden verbeterd) en recentelijk is daar de 
levensloopregeling aan toegevoegd. Nader onderzoek naar de rol van de werkgever zou 
wenselijk zijn om inzicht in de werking van het verlof te vergroten. Wat zijn bijvoor-
beeld de beweegredenen voor werkgevers om de verlofregelingen aan te passen? Welke 
voor- en nadelen zien werkgevers van de verschillende verlofmaatregelen? En zijn er in 
dit opzicht verschillen tussen sectoren?

Tot slot kan worden gewezen op het belang van internationaal onderzoek naar de 
verschillende maatregelen die landen in het socialezekerheidsstelsel hebben getroffen 
om tegemoet te komen aan de maatschappelijke veranderingen, in het bijzonder de 
opkomst van het adult worker model. Dit internationale onderzoek zou een bredere 
scope moeten hebben dan alleen het bestuderen en vergelijken van verlofregelingen in 
Europa. Dergelijke onderzoeken zijn in de afgelopen jaren veelvuldig gedaan (Koop-
mans & Schippers 2006; Moss & O‘Brien 2006; Plantenga & Remery 2005). Inter-  
nationaal vergelijkend onderzoek naar de concrete invulling van moderniseringdoel-
stellingen in het stelsel van sociale zekerheid is echter betrekkelijk schaars. De vraag 
die daarbij gesteld kan worden is welke maatregelen er zijn genomen, op welke wijze 
de noties van modernisering zijn ingekleurd en wat in dit opzicht de verschillen en 
de overeenkomsten tussen de verschillende landen zijn. Een dergelijk onderzoek kan 
bijvoorbeeld resulteren in een selectie van ‘best practices’ met betrekking tot de moder-
nisering van sociale zekerheid, hetgeen als input kan dienen voor de huidige discussie 
over de modernisering van de sociale zekerheid in Nederland. 
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Bijlagen

Bijlage	1	

Figuur B 1.1 Schematische weergave van de belangrijkste naoorlogse kostwinnersbepalingen  
    in de sociale verzekeringen

Werknemersverzekeringen Volksverzekeringen

WW (1952)* WAO (1967) ZW (1930) AOW (1957) AWW (1959-1996) AAW (1976-1998)

Kring van verzekerden Werknemers Werknemers Werknemers Kring van verzekerden Ingezetenschap Ingezetenschap Ingezetenschap

• Uitgezonderd deeltijd 
huishoudelijk 
personeel in 
particuliere 
huishouding

• WWV (1965-1987):  
uitsluiting gehuwde 
vrouw niet-kostwinster

• Uitgezonderd deeltijd 
huishoudelijk 
personeel in 
particuliere 
huishouding

• Uitgezonderd deeltijd 
huishoudelijk 
personeel in 
particuliere 
huishouding

• Tot 1985  
Gehuwde vrouw geen 
zelfstandig recht op 
ouderdomspensioen

• Tot 1989  
Alleen weduwe recht 
op uitkering

• 1976-1979  
Uitsluiting gehuwde 
vrouw

Verzekerd risico Werkloosheid Arbeidsongeschiktheid Ziekte Verzekerd risico Ouderdom Overlijden mannelijke 
kostwinner

Arbeidsongeschiktheid

Toegangsvoorwaarden • Voltijdse 
beschikbaarheid 
Zorg voor jonge 
kinderen levert in 
het algemeen een 
grond op voor een 
uitzondering van deze 
regel

Toegangsvoorwaarden • Eisen betreffende zorg 
voor kinderen, leeftijd 
en gezondheid

• 1979  
Invoering van  
entree-eis

Vormgeving  
(hoogte en duur)

• 1949-1965  
Differentiatie 
uitkeringspercentages

• 1969-1987  
Minimumdagloon- 
bepalingen  
Alleen voor 
kostwinners

• 1969-1987  
Minimumdagloon- 
bepalingen 
Alleen voor 
kostwinners

Vormgeving  
(hoogte en duur)

• Tot 1985  
Onderscheid 
gehuwden (100%) en 
ongehuwdenpensioen 
(70%)

• 1988-2015  
AOW-toeslag

Financiering Financiering • Tot 1985 vrouw niet 
premieplichtig

• Tot 1985 vrouw niet 
premieplichtig

* Jaartal heeft betrekking op inwerkingtreding van de wet
Bron: Eigen bewerking op basis van: Asscher-Vonk 2001b; Asscher-Vonk et al. 1973; Asscher-Vonk et al. 1974  
en Driouichi 2004.
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Bijlage	2	

Figuur B.2.1 Schematische weergave veranderingen Werkloosheidswet 

Toegang Duur Hoogte

Werkloosheidswet 1952

Werkloosheids- 
verzekering 
Stb. 1949, no. J 423

Referte-eis 78 dagen Maximaal 13 weken
Indien geen recht op 
wachtgeld maximaal 21 
weken

Loongerelateerd 
Differentiatie 
uitkeringsstructuur (60%, 
70%, 80% dagloon)

Wachtgeldverzekering Referte-eis 156 dagen in 
12 maanden

Maximaal 8 weken Loongerelateerd
(80% dagloon)

Wijzigingen 1965

WW 
Stb. 1964, no. 484

Referte-eis 78 
dagen en zes weken 
aaneengesloten

Maximaal 26 weken 80% dagloon
Uniformering 
uitkeringsstructuur

WWV 
Stb. 1964, no. 485

Referte-eis 78 
dagen en zes weken 
aaneengesloten
Uitsluiting van gehuwde 
vrouw (niet- kostwinster)

Maximaal 2 jaar 75% dagloon

Stelselherziening van de werkloosheidswet 1987 (nWW)

WW 
Stb. 1986, no. 566

26 uit 52-wekeneis Maximaal 0,5 jaar 70% dagloon

Verlengde WW-uitkering 3 uit 5-jareneis 
(duurvoorwaarde)

Maximaal 4,5 jaar 
Afhankelijk van werkelijk 
en fictief arbeidsverleden 

70% dagloon

Vervolguitkering Personen < 57,5 jaar: 
maximaal 1 jaar
Personen > 57,5 jaar: 
maximaal 3,5 jaar

70% wettelijk 
minimumloon
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Toegang Duur Hoogte

Wijzigingen 1995

WW
Stb. 1994, no. 955
Kortdurende uitkering 26 uit 39-wekeneis Maximaal 0,5 jaar 70% wettelijk 

minimumloon

Loongerelateerde 
uitkering

26 uit 39-wekeneis
4 uit 5-jareneis

Maximaal 5 jaar 
Afhankelijk van werkelijk 
en fictief arbeidsverleden

70% dagloon 

Vervolguitkering
(afgeschaft per 1 januari 
2004)

Personen < 57,5 jaar: 
maximaal 2 jaar
Personen > 57,5 jaar: 
maximaal 3,5 jaar

70% wettelijk 
minimumloon

Wijzigingen 2005

WW
Stb. 2004, no. 594

Gedeeltelijke afschaffing 
verzorgingsforfait

Grotere rol feitelijk 
arbeidsverleden

Wijzigingen 2006

WW
Stb. 2006, no. 167
Stb. 2006, no. 303
Basisuitkering 26 uit 36-wekeneis Maximaal drie maanden 75% dagloon eerste twee 

maanden
70% dagloon derde 
maand

Verlengde uitkering 26 uit 36-wekeneis
4 uit 5-jareneis

Maximaal 35 maanden 70% dagloon 

nwo-koopmans-def-prom.indd   243 29-10-2007   15:10:16



244	 — De beheersing en verdeling van het zorgrisico

Figuur B 2.2 Schematische weergave veranderingen Ziektewet

Toegang Duur Hoogte 

Ziektewet 1930

Ziektewet 
Stb. 1913, no. 204
Stb. 1929, no. 329

Inkomensderving wegens 
ziekte
1967 Inkomensderving 
wegens gebrek
1967 Afschaffing 
loongrenzen

26 weken
1947: uitbreiding naar  
52 weken

80% dagloon
1985: verlaging tot 75% 
dagloon
1986: verlaging tot 70% 
dagloon

Wet terugdringing ziekteverzuim (TZ) 1994

TZ
Stb. 1993, no. 750

Gedurende 
eerste zes weken 
loondoorbetalingsplicht 
werkgever

52 weken 70% dagloon

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) 1996

WULBZ
Stb. 1996, no. 134

Loondoorbetalingsplicht 
52 weken werkgever

52 weken 70% dagloon

Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WVLBZ) 2004

WVLBZ
Stb. 2003, no. 555

2 jaar 70% dagloon
tweede ziektejaar 
geen wettelijke 
minimumloongarantie
Bovendien over twee 
ziektejaren (inclusief 
bovenwettelijke 
aanvullingen) maximaal 
170% dagloon
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Figuur B 2.3 Schematische weergave veranderingen wettelijke regelingen arbeidsongeschiktheid

Toegang Duur  Hoogte 

Ongevallenwet (OW) 1903 en Invaliditeitswet (IW) 1913/1919

OW
Stb. 1901, no. 1

Risque professionel
Arbeidscapaciteit
Werklieden in 
verzekeringsplichtige 
bedrijven

Tot 65e jaar Bij volledige 
arbeidsongeschiktheid 
70% laatstverdiende loon

IW
Stb. 1913, no. 205
Stb. 1919, no. 623

Risque social
Verdiencapaciteit
Werknemers die meer dan 
ƒ 1200 per dag verdienden

Half jaar Vaste bedragen

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 1967

WAO
Stb. 1966, no. 84

Risque professionel en 
risque social
Verdiencapaciteit
Alle werknemers

Tot 65e jaar Bij volledige 
arbeidsongeschiktheid 
70% dagloon

Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) 1976-1998

AAW 
Stb. 1975, no. 674

Alle ingezetenen tussen 
15 en 65 jaar

Herziening in jaren tachtig en stelselherziening 1987

Stb. 1986, no. 561 1987 schrappen 
verdisconteringsartikel

1984 afschaffing 
minimum- 
dagloonbepalingen
1985 Verlaging 
uitkeringspercentages

Regelingen jaren negentig

Wet terugdringing beroep 
op de arbeidsongeschikt- 
heidsregelingen (Wet TBA)
Stb. 1993, no. 412

Loondervingsuitkering: 
afhankelijk van leeftijd

Vervolguitkering:
Tot 65e jaar

Loondervingsuitkering: 
loongerelateerd
Vervolguitkering: 
minimumloon en 
leeftijdsgerelateerde 
aanvulling 
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Figuur B 2.3 Vervolg

Toegang Duur Hoogte

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) 2005

Wet WIA
Stb. 2005, no. 572
Inkomensvoorziening 
voor volledig arbeids-
ongeschikten (IVA)

Werknemers die 
duurzaam en volledig 
arbeidsongeschikt zijn

In beginsel onbeperkt, 
maar afhankelijk van de 
vijfjaarlijkse herkeuring

70% laatstverdiende 
dagloon
Tijdelijke verhoging van 
het uitkeringspercentage 
naar 75% dagloon

Werkhervatting 
Gedeeltelijk 
Arbeidsgeschikten (WGA)

Werknemers 35-80% 
arbeidsongeschikt
26 uit 36-wekeneis

Leeftijd c.q. 
arbeidsverleden
Maximaal 5 jaar

Gerelateerd aan het 
laatstverdiende loon;
70% van het verschil 
tussen maandloon en 
nieuw loon

WGA loonaanvulling Na afloop van WGA 
uitkering of indien men 
niet voldoet aan  
wekeneis voor WGA
Inkomenseis; meer dan 
50% verdiencapaciteit

In principe tot 65e 
levensjaar 

70% van het verschil 
tussen maandloon 
en de resterende 
verdiencapaciteit

WGA vervolguitkering Na afloop van WGA 
uitkering of indien men 
niet voldoet aan  
wekeneis voor WGA
Inkomenseis: minder dan 
50% verdiencapaciteit

In principe tot 65e 
levensjaar

Percentage van 
het minimumloon, 
afhankelijk van het 
arbeidsongeschiktheids- 
percentage 
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Figuur B 2.4 Schematische weergave veranderingen Ouderdomswet

Toegang Hoogte Duur

Invaliditeitswet 1913/1919

IW
Stb. 1913, no. 205
Stb. 1919, no. 623

Werknemers in loondienst 
die minder dan ƒ 200 per jaar 
verdienen

ƒ 104 per jaar 
ƒ 2 per week

Pensioengerechtigde 
leeftijd 70 jaar

Ouderdomswet 1919

OW
Stb. 1919, no. 628

ƒ 3 per week Pensioengerechtigde 
leeftijd 65 jaar

Algemene Ouderdomswet (AOW) 1957

AOW
Stb. 1956, no. 281

Alle ingezetenen tussen  
15 en 65 jaar
M.u.v. gehuwde vrouw

Flat-rate uitkeringen
Gehuwden (100%)  
en ongehuwdenpensioen 
(70%)

Pensioengerechtigde 
leeftijd 65 jaar 

Verzelfstandiging en gelijke behandeling AOW 1985/1987

AOW
Stb. 1985, no. 180
Stb. 1986, no. 563

Alle ingezetenen tussen  
15 en 65 jaar

Flat rate uitkeringen
Gehuwden en ongehuwde 
samenwonenden 50% 
minimumloon
Alleenstaanden
70% minimumloon
Alleenstaanden met kind 
< 18 jaar
90% minimumloon

Pensioengerechtigde 
leeftijd 65 jaar

Voorstel afschaffing toeslagen

AOW Afschaffing toeslagen 
per 2015
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Figuur B 2.5 Schematische weergave veranderingen zwangerschaps- en bevallingsverlof

Toegang Duur Hoogte 

Ziektewet 1913-1930 (ZW)

ZW
Stb. 1913, no. 204
Stb. 1929, no. 329

Werkneemsters, m.u.v. 
ongehuwde vrouwen en 
huispersoneel

12 weken 100% dagloon

Arbeidstijdenwet (AW)

AW 1889 4 weken Nvt

AW 1919 8 weken Nvt

AW 1995
Stb. 1995, no. 598

10 weken Nvt

Veranderingen 1990

16 weken 100% dagloon

Veranderingen 1998

WAZ
Stb. 1997, no. 176

Kring van rechthebbenden 
uitgebreid naar zelfstandigen, 
meewerkende onderneemsters 
en freelancers

Wet arbeid en zorg (WAZO) 2001

WAZO
Stb. 2001, no. 567

Wettelijk recht op verlof in 
verband met zwangerschap en 
bevalling
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Figuur B 2.6 Schematische weergave veranderingen ouderschapsverlof

Toegang Duur Hoogte 

Ouderschapsverlof 1991

Wet op 
ouderschapsverlof
Stb. 1990, no. 562

Werknemers langer dan 
een jaar in dienst
Recht op ouderschaps-
verlof bestaat totdat een 
kind de leeftijd van 4 jaar 
heeft bereikt

13 maal de arbeidsduur per 
week 
Aaneengesloten opnemen in 
periode van zes maanden
Aantal uren per week 
bedraagt ten hoogste de helft 
van de arbeidsduur per week

Wettelijk onbetaald

Ouderschapsverlof 1997 

Wet op 
ouderschapsverlof
Stb. 1997, no. 266

Recht op 
ouderschapsverlof 
bestaat totdat een kind 
de leeftijd van 8 jaar 
heeft bereikt

Spreidingsmogelijkheid 
geïntroduceerd
Geclausuleerd recht op verlof 
langer dan zes maanden 
of meer uren verlof per 
week dan de helft van de 
arbeidsduur per week

Wettelijk onbetaald

Wet arbeid en zorg (WAZO) 2001

Wet Arbeid en Zorg
Stb. 2001, no. 567

Splitsing van het 
ouderschapsverlof in 
maximaal drie delen 
(geclausuleerd en driekwart 
dwingend recht)

Wettelijk onbetaald

Fiscale stimulerings-
regeling 
ouderschapsverlof
Stb. 2000, no. 569

Fiscale faciliteit 
voor werkgevers 
om tijdens het 
ouderschapsverlof 
het loon door te 
betalen

Veranderingen 2006 Levensloopregeling

Afschaffing fiscale 
stimuleringsregeling 
ouderschapsverlof
Invoering 
ouderschapsverlof- 
korting
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Summary	

Object	of	the	study

This study of the management and distribution of the care risk was carried out within the 
context of the debate of the modernisation of social security. The modernisation debate is 
about the mismatch between the current social security system and the changing social 
reality. Our research will shed light on one of these social changes, namely the emergence 
of the adult worker model, which refers to a society in which each adult participates in the 
labour market according to his or her abilities and is economically independent. The emer-
gence of this model has implications for the way the social security system is organised. 
Exactly what these implications are constitutes the central question of this book.

One of the implications is known as the problem of ‘time scarcity’. Because of the 
increasing labour market participation of women, the time that should be spent on the 
care of children and relatives is being compromised. In this regard, labour and care are 
labelled ‘abrasive’ worlds. Various strategies are being employed to reconcile paid labour 
and care. The part-time strategy is mainly being used to reduce the weight of paid labour, 
and the outsourcing strategy (child care) is being used to reduce the weight of care work. 
Each of these strategies has its drawbacks: individual caregiving clashes with the pursuit of 
increased labour market participation and constitutes an obstacle in the pursuit of gender 
equality, while the outsourcing of care runs into difficulties in terms of caregiving. That is, 
there are limits to the commodification (the ’marketization’) of care. The result is that either 
pressure is brought to bear on the supply of care because of labour market participation, or 
the labour supply is negatively influenced because of the involvement in care. In this regard 
there is talk of a threatening ‘labour shortage’ or ‘care shortage’. To prevent these shortages, 
a policy aiming at increasing labour market participation would also have to offer oppor-
tunities for participating in care. A well-functioning system of participation cannot be seen 
apart from an adequate social security system, the cornerstone of income protection. For 
this reason, the social security system is in need of adjustment.

Conceptual	framework	and	central	research	questions

At a theoretical level, the above thesis of ‘the mismatch’ is conceptualised in terms of man-
agement and distribution of life course risks (unemployment, sickness, disability, old age, 
death of working partner, divorce from working partner and care of children and relatives). 
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Management is carried out by the three ‘actors’ in the welfare state regime − state, market 
and family − and its goal is to offer protection against the financial consequences of life 
course risks. Insurance constitutes an important instrument in this regard and can be seen 
as an economic good; many people need it because running risks is regarded as a ‘disutil-
ity’, and protection against these risks is seen as a ‘utility’. Insurance is not reserved for the 
collective sector alone. The private market also supplies insurance, and the family can take 
responsibility for certain kinds of security as well. Briefly put, this concerted effort of state, 
market and family cushions the financial consequences of risks and is therefore referred to 
as a system of risk management.

Risk management intervenes in the distribution of the financial consequences of risks: 
the risk structure. This risk structure mainly has to do with the chance that the risk will 
occur. These chances can be unevenly divided among various dimensions (such as gender 
or the life course). According to one important assumption, with the emergence of the 
adult worker model the primary risk structure (the risk structure before the intervention 
of risk management) is altered by a change in the nature and intensity of certain risks. In 
this regard, care is explicitly regarded as one of the ‘new’ risks. The newness is to be found 
mainly in the changes in the social reality within which care-related tasks must be carried 
out. Because policy assumes that everyone is expected to engage in paid labour according 
to his or her ability, the carrying out of care activities at the individual level is given a ‘price’. 
These costs can be expressed in terms of loss of income as well as in terms of consequences 
for one’s career and of human capital.

Risk management has to respond to these changes in the risk structure. Essentially, the 
adjustment has to do with reordering the way responsibilities are divided among the state, 
the market and the family. The resulting dilemmas refer to the ‘what’ and the ‘how’ of risk 
management. The ‘what’ refers to the choice of risks to be managed, and the ‘how’ focuses 
on designing the management procedure. Which risks should be managed essentially has 
to do with the situation or the event during which the need for protection arises. The design 
question concerns how far and in what way the financial consequences of certain events 
should be covered. Naturally there is a certain overlap between both questions. The ‘what’ 
is not detached from the ‘how’, and both aspects refer primarily to the division of respon-
sibilities within risk management.

Efficiency and equity are the principles underlying the choices being made in these 
questions. These principles are further spelled out in terms of both the choice of risks to 
be managed and the design question. In the design question, the following criteria are 
employed: transition sustainability, gender equality, care solidarity and freedom of choice. 
These criteria are derived from Schmid’s concept of transitional labour market and the 
literature on welfare states.

The aforementioned constitutes the conceptual framework within which the study of the 
management and distribution of the care risk and the modernisation of the social security 
system (1987-2007) is placed. The central problem is as follows:
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What are the implications of the transition from a breadwinner model to an adult worker 
model and the attendant change of the care risk for the Dutch social security system?

Research questions:
1. What is the optimal division of responsibility (state, market and family) for the manage-

ment of life course risks?
2. How has the Dutch social security system in the period 1987-2007 adjusted to the emer-

gence of the adult worker model and the attendant change in the care risk? What meas-
ures have been taken and how has responsibility been rearranged to manage this risk?

3. How should these measures be evaluated on the basis of the criteria: transition sustain-
ability, gender equality, care solidarity and freedom of choice?

First	research	question

To answer the first question, the theoretical arguments being put forward for a particular 
division of responsibility were examined, as were the arguments that have played a role in 
the creation of social security regulations. A distinction is thereby made between argu-
ments of efficiency and equity. The efficiency arguments refer to the general conditions for 
the efficient functioning of the market; inefficiencies arise because markets are incomplete, 
information is imperfect or other forms of market failure occur. In the insurance market, 
incomplete markets are mainly a consequence of the fact that certain risks are not insurable, 
which is connected with the nature of the risk (conditions of independent probabilities, 
known probabilities and probability less than one). Imperfect information chiefly has to do 
with a shortage of information or with asymmetric information (for example, the insured 
person is privy to more information than the insurer), and this imperfect information can 
lead to adverse selection and moral hazard. The other forms of market failure include exter-
nal effects, the paternalistic motif in the case of merit goods and scale advantage. Equity can 
also serve as a motive for government intervention. In this regard, equity refers to the matter 
of redistribution (who gets protection, in what situation, and how much protection should 
be offered). Notions of solidarity provide guidance in deciding how the redistribution is to 
be brought about. Different forms of solidarity can be distinguished within the social secu-
rity system: risk solidarity, premium or income solidarity and ‘benefit solidarity’. All three 
forms deviate from the logic of private insurance. In the case of risk and premium solidar-
ity, the equivalence between risk (chance of damage) and premium diminishes, while with 
benefit solidarity, the level of benefit payments is not proportionate to the actual payment 
of premiums.

The analysis shows that not only do considerations of equity play an important role in 
assigning responsibilities, but considerations of efficiency do as well. The ‘interplay’ of the 
various kinds of arguments determines the direction of the division of responsibilities. Pub-
lic social insurances were created for unemployment, sickness, disability and old age risks. 

nwo-koopmans-def-prom.indd   253 29-10-2007   15:10:17



254	 — Managing and distributing the care risk

Managing these risks is largely in the hands of the government. These insurances are based 
on the existence of correlated risks (this applies especially to the risk of unemployment), 
adverse selection, moral hazard and external effects. Solidarity with those who are affected 
by the ‘misfortunes of the workers’ existence’ underscores the importance of the above effi-
ciency arguments. In determining the optimal division of responsibility for risks such as 
the death of a partner, divorce, and care of children and relatives, the considerations of effi-
ciency and equity are applied less unambiguously. This is also expressed in terms of a more 
hybrid division of responsibilities. In the case of these risks, market failure is not always a 
problem, and when market failure does play a role it is not always a cause for government 
intervention. In the case of the risk of death, for example, efficiency arguments play no role 
in principle. Death is a calculable, independent, exogenous and easily objectifiable risk. So 
the justification of government intervention was primarily inspired by social considera-
tions of financial need. The risk of divorce cannot be insured in the private market (it is a 
self-chosen or manufactured risk entailing moral hazard problems), but this uninsurability 
does not warrant separate social insurance. Only if the family fails in the management of 
the risk (if the alimony is inadequate, for example) is government support made available. 
In the case of the care risk, the partially self-chosen or manufactured character of the risk, 
the problems with objectification and moral hazard also create insurance problems on the 
private market, but these efficiency arguments are not used as justification for assuming 
collective responsibility for care. When the breadwinner model was in use, government 
intervention in this area (which was developed in highly diverse ways) was mainly based 
on arguments having to do with income policies (the need principle). With the disappear-
ance of the breadwinner model, these arguments receded to the background and efficiency 
arguments (external effects) took pre-eminence.

Second	research	question

The second question in this study has to do with the adjustment of the Dutch social security 
system to the emergence of the adult worker model in the period 1987-2007 and the attend-
ant change in the care risk. The question is, what measures were taken and what division of 
responsibility was developed for the management of this risk? Care can be integrated into 
the social security system along two tracks. One is by adjusting the existing social security 
measures (the Unemployment Insurance Act, or the ww; the Sickness Benefit Act, or the 
zw; the Disability Insurance Act or the wao and the Work and Income according to Labour 
Capacity Act, or the Wet wia; and the General Old Age Pensions Act, or the aow). The 
purpose of this adjustment is to guarantee the social security rights of employees with care 
responsibilities (track 1). The other is by allotting a more independent place in the social 
security system to care, in the sense that care responsibilities entitle a person to time or 
money (track 2).
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To obtain more insight into the way the existing social security regulations have been 
adjusted (track 1), the impact of the various care strategies (the part-time and the interrup-
tion strategies) on social security claims was examined first. This involved identifying the 
admission to and duration of various social security benefit rights and the level of benefit 
payments. This was followed by an examination of the ‘reparation legislation’ (denomi-
nated as care components) for any negative effects that might appear within the system. 
The analysis shows that for those who use the part-time strategy, admission to the social 
insurance system is not a problem. None of the social insurances (ww, zw, wao/Wet wia, 
aow) have income or hour thresholds. In the WW, moreover, the part-time strategy is taken 
into account in the calculation of the week and year requirements, since this calculation is 
independent of the number of working hours. Nor is the duration of social insurance ben-
efit rights influenced by part-time work. The reduction of working hours and consequently 
of the salary, however, does negatively influence the level of benefit payments. After all, in 
most cases (with the exception of the aow) benefit payments are linked to the last-earned 
wage. It can be observed, however, that in this case the proportionality principle is being 
applied. The benefit payments are paid out pro rata.

If with respect to the interruption strategy the various regulations are analysed on the 
basis of admission, duration and level of benefit payment, it can then be stated that the more 
emphasis is placed on the employment history criterion (such as the year requirement), the 
greater the negative effects will be for those who temporarily interrupt their careers. If a 
person’s employment history plays no role, then the regulations do not have to be adjusted. 
For this reason the aow has been labelled the best ‘care insurance’ because granting aow is 
not dependent on employment history. So the decision to interrupt one’s career in order to 
provide care does not influence the build-up of one’s aow. On the other hand, other insur-
ances such as the ww (and since recently the Wet wia) do contain employment history 
requirements. Care components were introduced into these measures (the care credit since 
1987 and the voluntary aid credit since 2006), which are meant to ensure that temporary 
absence from paid labour as a result of providing care does not have negative repercussions 
for social security entitlements. By means of these credits, the periods during which a per-
son has cared for children and relatives is included in the calculation of the year require-
ment, which in the ww counts as a condition in determining the length of benefit payments. 
Changes have occurred in the design and the operation of these care components in recent 
years. The care credit was completely abolished for the care of children older than the age 
of five, and for the care of children younger than five only half the period in which the care 
was provided is counted as days worked.

Care is allotted a more independent place in the social security system via the second 
track. In this case care creates direct social security rights; providing care or having care 
responsibilities entitles one to time or money in certain situations. In this regard, leave 
arrangements are the most important instruments. Leave arrangements are meant to pre-
vent structural adjustments in one’s working hours or longer interruptions in one’s career, 
and consequently cancelling one’s labour agreement and abandoning the labour market. 
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The scale of leave arrangements is very diverse; length and payments differ. Maternity leave 
is 16 weeks; paternity leave is 2 days; short-term care leave is 10 days; long-term care leave 
is 6 weeks and parental leave 13 weeks (in ftes). The payment varies from full salary (for 
maternity and paternity leave), through partial salary (for short-term care leave) to fully 
unpaid leave (for long-term care leave). The payment of parental leave falls outside these 
categories in a certain sense. The statutory right of parental leave is unpaid, but agreements 
concerning the payment can be made at the cao (collective bargaining agreement) level, 
and if one participates in the life course savings scheme one is eligible for a parental leave 
tax allowance. A savings scheme was introduced with the life course scheme of 2006, in 
which each employee can finance a period of unpaid leave (a period of ‘voluntary unem-
ployment’). The scheme was not specifically designed to cover the financial consequences 
of the care risk. The life course scheme can be used to finance any form of leave.

Third	research	question

The last research question has to do with evaluating a number of measures that were taken 
in response to the emergence of the adult worker model and that together provide helpful 
insight into the implications of the adult worker model for the modernisation of the social 
security system. In this particular case, the subject is the care credit, parental leave and 
the life course scheme. Various criteria were used for the evaluation (transition sustain-
ability, gender equality, care solidarity and freedom of choice). The efficiency and equity 
principles are inherent in these criteria. Here efficiency refers to the incentive structure, a 
structure whose goal is to limit undesirable behavioural effects and to promote desirable 
behavioural effects. Furthermore, if attention is focused specifically on the emergence of 
the adult worker model, then regulations should no longer be concerned with paid labour 
alone; they should also facilitate the provision of care. So transition sustainability can be re-
garded as an important efficiency criterion. By their very nature transitions are like two-way 
traffic; the transition has to be made back and forth between the various domains. For the 
transition between paid labour and care this means that openings should be made available 
for providing care while maintaining the connection with the labour market at the same 
time. The equity principle, as a result of the emergence of the adult worker model, is focused 
to a significant degree on how the financial consequences of the care risk (such as loss of 
income resulting from the reduction of working hours or from the temporary interruption 
of one’s career) should be re-distributed. The criteria that play a role in this re-distribution 
are: gender equality, care solidarity and freedom of choice. Gender equality refers to the equal 
distribution between men and women of the financial consequences (such as income loss 
resulting from the reduction of working hours) of the transition between paid labour and 
care. Care solidarity refers to a specific element of solidarity: solidarity with those who pro-
vide care. With the emergence of the adult worker model, it is deemed desirable that the 
financial consequences of the transition between paid labour and care, and the attendant 
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risks, be shared to a certain extent between the caregivers and the non-caregivers. Freedom 
of choice means that citizens are given the option to make choices according to their own 
views and preferences. Arising from this, the institutional design of the transition between 
paid labour and care will have to leave enough choices open with respect to the individual 
organisation of this transition. To realise this freedom of choice, it is deemed desirable that 
people be equipped to make their own choices and equality of opportunities be created. 
Economic independence and care independence are important conditions here. The fol-
lowing conclusions can be drawn from the evaluation.

Evaluation	of	the	care	credit

On the basis of the evaluation it can be concluded that the care credit does fit in a modern 
system of social security. The care credit satisfies all four of the aforementioned criteria. 
With regard to the transition sustainability criterion, the benefit scores neutral in principle, 
but in practice the care credit offers protection to those who provide care. According to 
our empirical analysis, this protective function did not drop in importance in the period 
1990-2002. With regard to the gender equality criterion, the care credit can be evaluated 
positively. The benefit partly repairs the results of the inequality in patterns of labour mar-
ket participation, as a result of which the financial consequences of the transition between 
paid labour and care is reduced and the existing inequality between men and women is not 
increased. Particularly unskilled women and women with two or more children profit from 
the protection of the care credit. The benefit also scores positively on the basis of the care 
solidarity criterion. The costs of the measure are borne collectively. With regard to freedom 
of choice, the care credit scores neutral because in its present form its design is very lim-
ited, which means its impact is limited by definition. However, a contribution is indirectly 
made to freedom of choice because social security rights are guaranteed. The protection of 
care that this instrument provides is important because such an instrument functions as a 
‘counterweight’; in a society in which labour market participation is of great consequence, 
weight is also ascribed to care by means of these components.

Evaluation	of	parental	leave

Taking stock of the evaluation of parental leave on the basis of the four criteria, it can be 
stated that parental leave only partially satisfies the criteria. Parental leave’s transition sus-
tainability can be evaluated as moderately positive. If parental leave is seen from the per-
spective of care, however, its contribution is modest. Because of the present design (short 
duration and low payment), the volume of leave in relation to the need for care and leave 
is relatively low. The effects of leave on labour market participation are less unambiguous. 
Parental leave can increase the distance to the labour market or conversely it can strengthen 
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the tie with the labour market. An important variable in this connection is the duration of 
the leave. This duration should not be too long (the optimum is between 20 and 30 weeks 
fulltime paid leave around the birth of the child). From this perspective the design of Dutch 
parental leave seems quite optimal because of the relatively short duration and flexible im-
plementation of the leave. The payment, however, is relatively limited in comparison with 
leave arrangements in other European countries. Parental leave scores negatively when it 
comes to the criterion of gender equality. Because it is mainly women who take parental 
leave, parental leave does not have a neutral effect on the distribution of care tasks. Interna-
tional research, moreover, shows that parental leave has a negative effect on women’s relative 
wage development, and as such it can lead to an increase in the pay differences between 
men and women. This effect is caused not only by a loss of human capital but also because 
the costs of parental leave are passed on to women. In designing parental leave, a number 
of aspects are important to reduce these negative gender effects (entitlement rights, pay-
ment, duration, flexibility and financing structure). The Dutch parental leave does satisfy 
the individual legal right and the duration provision; the leave is not too long and is flexibly 
designed. The payment, on the other hand, is relatively limited and the costs are not evenly 
spread. The evaluation of parental leave on the basis of the care solidarity criterion shows 
that this solidarity is only partially present, because parental leave is unpaid and because 
agreements on continuing the payment of the employee’s wage during parental leave have 
been drawn up in only a small number of cao’s (collective bargaining agreements). With re-
gard to the freedom of choice criterion, it can be stated that parental leave increases freedom 
of choice, but that because of the relatively poor payment (certainly if the employer does not 
make a contribution), economic independence (defined as 70% of the legal minimum wage) 
is not guaranteed for everyone. The evaluation shows that the payment of parental leave in 
particular is in need of improvement. The financing structure should also be adjusted so the 
costs of parental leave are spread and the costs are not passed on to the leave takers. Length-
ening the duration (certainly if the flexible application of the leave is not guaranteed) is less 
desirable from the perspective of labour market participation and gender equality.

Evaluation	of	the	life	course	scheme

The evaluation of the life course scheme shows that the scheme scores more negatively 
than positively in terms of the four criteria. On the basis of the transition sustainability cri-
terion the life course scheme can be evaluated negatively. Because of the specific character 
of the care risk, a number of fundamental problems arise that make it impossible for the 
life course scheme to have a positive effect on care provision. These problems include: the 
timing of care during the life course, the repeated and sequential character of care and the 
partially unforeseeable and unexpected nature of care. The effects of the life course scheme 
on labour market participation have also not been positive so far. The first usage figures for 
the life course scheme indicate that the scheme will mostly be used for early retirement. 
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The life course scheme also scores negatively when it comes to the gender equality criterion. 
Because of the unequal income position between men and women, the accessibility of the 
life course scheme is not the same for men and women, and because of the different ways 
the scheme is applied (women choose care, men choose schooling or early retirement), the 
scheme is more likely to perpetuate gender differences than break through them. As for the 
care solidarity criterion, it can be said that in principle the life course scheme is an individual 
voluntary savings scheme, which precludes solidarity shared by those who do and do not 
provide care. The costs of participating in the life course scheme are the responsibility of the 
individual; there is no risk sharing. Nevertheless, by attaching fiscal incentives to this indi-
vidual scheme an attempt has been made to build solidarity into it. One problem, however, 
is that low-paid employees in particular are not able to realise these fiscal incentives because 
they do not pay enough taxes. The life course scheme scores neutral with regard to the free-
dom of choice criterion. The goal of the scheme is to rearrange time and money and/or to 
spread it out over the life course. The fiscal advantages that are offered prove to be relatively 
limited in practice and the financial advantage is minimal. Moreover, no statutory right to 
time is offered. Looking over the full evaluation, it can be concluded that the evaluation of 
the life course scheme is not positive. This is not to say that such a scheme would not fit in a 
modern social security system. But savings systems do not function as fundamental meas-
ures for the management of the care risk. They could serve a supplementary role, however, 
or be used in combination with collective arrangements.

Conclusions

One of the implications of the emergence of the adult worker model for the modernisation 
of the social security system is that within the last twenty years attempts have been made 
to incorporate the care risk into the system. The fundamental questions in this regard are: 
who should be responsible for the management of the care risk, and to what extent, and 
how should these responsibilities be designed? It should be mentioned beforehand that the 
three ‘actors’ (state, market and family) have long played a role in the management of the 
care risk and that collective responsibility is certainly nothing new. Indeed, social recogni-
tion for care has already been expressed in the awarding of the breadwinners’ incentives 
and child benefits. But because the breadwinners’ facilities have disappeared from the social 
security system, a gap has appeared in the protection against the care risk, resulting mainly 
in a redefinition of collective responsibility in recent years.

In this redefinition, the arguments for collective responsibility have changed (instead 
of income policy arguments, efficiency arguments are brought out) as well as the way in 
which the care risk is incorporated into the social security system (leave arrangements have 
been introduced and expanded and care components have been developed). On the other 
hand, there is less evidence of a pronounced vision or a targeted policy. This can probably 
be attributed to the absence of consensus with regard to the position of care work in society 
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as it relates to paid labour. The consequence of this is that a great deal of shifting takes place 
in the apportioning of responsibilities. Sometimes the family is held responsible for absorb-
ing the financial consequences (as is the case in the life course scheme), and sometimes the 
government is assigned a clear responsibility (as in the form of a parental leave tax allow-
ance). In designing the management of the care risk (the ‘how’ and the ‘who’), a number of 
aspects are of importance that also have implications for the modernisation of the system. 
These aspects are linked to the nature of the care risk, the aspects of distribution of the care 
risk and the specific need for protection that care generates.

The nature of the care risk − its partially manufactured and self-chosen character, the 
problems with objectifiability and the fact that these risks mainly take place in the private 
realm − have so far mainly functioned in the debate as important arguments against collec-
tive responsibility (or a further expansion thereof). In line with this, it has also been argued 
that care cannot be regarded as a risk. However, this discussion of the nature of the risk 
in relation to determining the extent of government intervention is no longer fruitful. The 
theoretical distinction that is employed in the discussion (external versus manufactured 
risks) is no longer tenable in practice. The distinction between these two kinds of risks is 
diffuse and therefore no longer constitutes a rational ground for or against government 
intervention.

In designing the management of the care risk, aspects of distribution are also important. 
To begin with, care has a clear gender dimension. The birth of a child mainly brings about 
changes in the number of working hours for women and not so much for men; it is mainly 
the income of women that is reduced by such an event and it is mainly women’s time that 
is put under great pressure. So the financial consequences of care risks are mainly borne 
by women, which implies an unequal distribution of the risk between men and women. 
In addition, the combination of work and care is heavier for some groups than for oth-
ers. Single parents are one example. Finally, the distribution of the care risk across the life 
course should be mentioned. Unlike the old age risk, for example, the care risk exhibits a 
certain concentration during the middle phase, and a certain clustering seems to occur 
which causes care to conflict with other activities. If these aspects of distribution are to be 
taken into account, then measures should be aimed at reducing the inequality between men 
and women and at providing extra support to certain groups. Measures will also have to 
be aimed at distributing working time, so time can be made available for care activities in 
the middle phase as well. To sum up: from the perspective of a more equitable distribution, 
the measures that have to be taken with regard to the care risk and covering the financial 
consequences of the care risk should not only focus on intertemporal substitution but also 
on interpersonal risk distribution.

An essential element in the management of the care risk is offering protection. Unlike 
traditional risks such as sickness or unemployment, however, care creates a different need 
for protection. Care has to do with the need for time, money and services. In this study the 
focus is mainly on time and money. Leave is the perfect instrument for guaranteeing the 
right to time. However, the evaluation of the various leave arrangements shows that merely 
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offering the right to time is not enough. Also important is the financing of the time involved 
in providing care, and this is where the role played by the employer is important. From the 
standpoint of gender equality, giving the employer a voluntary role in financing is not to 
be recommended. This is because of the fact that paid leave arrangements are developed in 
some sectors and not in others. In addition, the problem of adverse selection and passing 
on the financial consequences of the care risk can result in increased gender inequality. A 
compulsory contribution for all employers can solve these problems.

Another important element in offering protection is the choice of the management 
instrument: insurance and/or savings scheme. Saving reinforces the incentives to partici-
pate in the labour market and offers freedom of choice in that a person can decide for 
himself how much he wants to save and for what purpose. It is an instrument that is well 
geared to diversity and individual choice. However, saving for care runs into fundamental 
problems that have to do with timing over one’s lifetime, the repeated character of care 
and its sequential nature and partial unpredictability. Saving as an instrument also lacks 
the advantages of insurance: the reduction of income insecurity and the pooling of risks. 
Some people will save too much because the risk is not shared, while others will save too 
little and be saddled with deficits, requiring the government to step in anyway. So because 
of risk pooling, insurance is more efficient and is especially suitable for risks that can result 
in extensive damage and that are unevenly distributed throughout the population. 

In an adult worker model, in which everyone performs paid work according to his abil-
ity and is economically independent, it is essential that a right to provide care be offered as 
well as a right to the protection of income as a consequence of these care responsibilities. 
This is not only because in some cases the care responsibility exceeds individual capacity, 
but also because the care responsibility has implications for paid labour. A consensus will 
have to be reached concerning the fact that providing care (as in the case of sickness or dis-
ability) can lead to a loss of income, and that absorbing this damage requires collective cov-
erage. As an instrument, insurance is perfectly suited to meet this need. It reduces income 
insecurity, and a certain degree of interpersonal risk distribution − owing to the pooling 
of risks − can be realised. Whether this collective basis will have to be supplemented or 
expanded by the introduction of savings elements is a discussion that is taking place across 
the entire social security spectrum and is certainly not limited to the care risk alone. In 
addition, this discussion of the optimal balance between insurance and savings for the care 
risk seems a bit premature, because first of all a consensus will have to be reached about the 
position of care in relation to paid labour.

Policy	implications

The results of this study are important in terms of policy because they show that the way the 
system is being adapted to the emergence of the adult worker model is especially inadequate 
as far as the criteria of transition sustainability and gender equality are concerned, and be-
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cause the criteria of care solidarity and freedom of choice are only being met to a limited 
degree. Care is being only moderately supported by the regulations and gender equality 
is not being promoted. Given these criteria, an improvement in the payment of parental 
leave should prevail over a lengthening of the duration of parental leave. From this point 
of view, the introduction of a compulsory social insurance in which all employers would 
have to make a financial contribution can also be defended. The current policy, in which a 
high premium is placed on saving by means of the life course scheme as an instrument for 
supporting the various transitions, offers too little protection for care. Insurance is to be 
recommended. In that case both care participation and gender equality can be promoted.

The above discussion also indicates what the role of social security in the management 
of the care risk should be. This role is classical in the sense of offering income protection, 
but innovative in the sense that people are equipped to make individual choices with respect 
to designing the transition between paid labour and care. The aim of this function of social 
security, which is also called the investment function, is to increase individual resilience 
and ‘equipment’. By linking these functions the protection of the transition between paid 
labour and care is given shape, and therefore care is no longer understood as an individual 
but as a collective responsibility.
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