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Mijn nieuwsgierigheid en interesse voor de Nederlandse samenleving leidden
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steun bij het uitgeven van dit proefschrift.
Mijn twee paranimfen Marieke Liedorp en Martin Heekelaar verdienen ook
mijn dankwoord. Vooral Marieke die niet alleen mij altijd heeft gesteund en
naar mijn zeurverhalen heeft geluisterd, maar ook naast mijn andere vrienden
een enorme bijdrage heeft geleverd aan de taalcorrectie van mijn proefschrift.
In het kader van mijn proefschrift heb ik ruim een jaar bij het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de Afdeling Sociale Verzekeringen gewerkt. Ik wil graag hier van de gelegenheid gebruik maken om de SZWmedewerkers vooral de Afdeling Sociale Verzekeringen en R&A te bedanken
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Tot slot gaat mijn dank uit naar het thuisfront. Mijn ouders, terwijl ze duizenden
kilometers ver van mij vandaan zijn, hebben mij door hun liefde heel erg gesteund. Door hun liefde ben ik geworden wie ik nu ben. Daarnaast wil ik mijn
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vrienden en vriendinnen bedanken voor de liefde, steun en vertrouwen die ze
me gegeven hebben in deze soms moeizame fase.
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Capelle aan den IJssel, 10 januari 2006
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INLEIDING

1.1

Aanleiding

Stelsels van sociale zekerheid zijn voortdurend in beweging. Zo ook het Nederlandse stelsel. Na een periode van opbouw die eindigt met de invoering van de
AAW in 1976, ontstaan er tijdens de economische recessie in de jaren ‘70 al
snel grote problemen wat betreft betaalbaarheid en beheersbaarheid. Met name
de WAO en de AOW hebben sindsdien de aandacht getrokken. Deze studie
richt zich op de Werkloosheidswet (WW). Aanleiding is een aantal opvallende
1
ontwikkelingen in het volume van de werkloze beroepsbevolking en in het aantal ontvangers van een WW-uitkering in de afgelopen decennia.
Doel van de Werkloosheidswet is werknemers te verzekeren tegen de financiële
gevolgen van werkloosheid. Om een beroep te kunnen doen op een WWuitkering dienen werknemers aan bepaalde eisen te voldoen. Deze eisen leiden
ertoe dat niet alle werklozen recht op een WW-uitkering hebben. Bestaat er
geen recht op WW, dan kan een werkloze een beroep doen op een bijstandsuitkering .
Figuur 1.1 Ontwikkeling werkloze beroepsbevolking en WW, 1970-2005
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1) Werkloosheid werkloze beroepsbevolking: CPB 1982, 1993, 1996, 2002 en 2003.
2) Werkloosheidsuitkering (WW), Kroniek van de sociale verzekeringen 2006.

De werkloosheid is in de laatste decennia in drie periodes gestegen: 1972-1974,
1980-1984 en 1992-1994. De eerste twee periodes vallen samen met de eerste
en de tweede oliecrisis, de derde met de conjuncturele inzinking na de eenwor-
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Tot de werkloze beroepsbevolking behoren personen van 15-64 jaar die verklaren ten minste
twaalf 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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ding van Duitsland. In al deze gevallen wordt de stijging dus veroorzaakt door
internationale schokken. Dit is niet uniek voor Nederland, het is de gebruikelijke reactie van economieën op exogene schokken. Het patroon is in overeenstemming met algemeen aanvaarde macro-economische theorieën. Wat opvalt,
is dat de werkloosheid na de eerste en de tweede oliecrisis nauwelijks is teruggelopen. Een mogelijke verklaring hiervoor kunnen enerzijds demografische
ontwikkelingen zijn en anderzijds de ontwikkelingen in de arbeidsmarktparticipatie. Deze twee leiden tot groei van de beroepsbevolking, wat eveneens tot
meer werkloosheid leidt. De arbeidsparticipatie van vrouwen is sinds de jaren
‘70 dankzij sociaal-culturele ontwikkelingen verdubbeld, terwijl oudere mannen
massaal de arbeidsmarkt hebben verlaten.
Een andere verklaring is wellicht de sociale zekerheid. Hoe langer iemand
werkloos is, des te meer zijn kwalificaties verouderen. Daardoor wordt het na
verloop van tijd steeds moeilijker om een baan te vinden. Sociale zekerheid
heeft dit effect versterkt, doordat werklozen in de eerste fase van de werkloosheid minder geneigd zijn een baan te aanvaarden omdat zij terug kunnen vallen
op de zekerheid van een uitkering. De jaren ‘80 kende een snelle stijging van
het aantal langdurig werklozen, een situatie die ongewijzigd bleef toen het economisch weer beter ging. De WW-ontwikkeling laat in Figuur 1.1 tot 1987 een
minder sterk stijgende lijn ten opzichte van de werkloosheidslijn zien. Tot 1987
was de werknemer die onvrijwillig werkloos werd ten minste 2,5 jaar verzekerd
van een inkomensgerelateerde uitkering via de WW en WWV (Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV is niet weergegeven in Figuur 1.1)): een half jaar WW
en maximaal twee jaar WWV ongeacht het arbeidsverleden. In 1987 werd de
WWV echter afgeschaft en vervangen door een naar arbeidsverleden en leeftijd
gedifferentieerd stelsel van langdurende uitkeringen in de WW. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering die langer dan 6 maanden duurt, dient
men te voldoen aan referte-eisen. Hierdoor sluit het nieuwe systeem voor een
deel van de werklozen de mogelijkheid van verlengde uitkeringen uit. Tegelijkertijd betekent de afschaffing van de WWV echter dat nu ook getrouwde
vrouwen, die geen kostwinner zijn, in aanmerking komen voor een verlengde
uitkeringsperiode. Met andere woorden: door de stelselwijzigingen van 1987
wordt de toegang tot de WW versoepeld. Dit kan afgelezen worden uit Figuur
1.1. Ondanks de dalende werkloosheidslijn, stijgt de werkloosheidsuitkeringslijn. De ruimte tussen de werkloosheids- en de werkloosheidsuitkeringslijn zijn
de werklozen zonder WW-uitkering. Na de stelselwijzigingen van 1987 is de
afstand tussen deze twee lijnen steeds kleiner geworden. Enerzijds daalt de
werkloosheid als gevolg van het economische herstel, anderzijds neemt het
WW-volume naar aanleiding van de herziening van 1987 geleidelijk toe. Deze
stijging heeft zich vertaald in de uitkeringslasten die tussen 1987 en 1993 meer
dan verdubbelden (van 195 mln. naar 570 mln, bron: LISV 2000).
De ontwikkeling in het beroep op de werkloosheidsregelingen heeft vanaf de
tweede helft van de jaren ‘80 geleid tot maatregelen die als doel hadden beter
grip te krijgen op het uitkeringsvolume. Het kabinet Kok heeft in 1995 een start
tot wijziging van de WW gegeven. Door het aanscherpen van de toetredingsei-
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Teulings, e.a. 1995. Dilemma’s van sociale zekerheid, p. 153.
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sen is het recht op een werkloosheidsuitkering sterk ingeperkt. Na 1995 werd
een begin gemaakt met het creëren van mogelijkheden voor een betere beheersing van de kosten en modernisering van de sociale zekerheid door middel van
toegangsbeperking, activering en privatisering. Maar in de jaren daarna leek er
nog steeds geen sprake van een doelmatiger stelsel.
Eind jaren ‘90 was er juist sprake van een tekort aan arbeidskrachten op delen
van de arbeidsmarkt. Terwijl het beroep op de WW vanaf 1994 is gedaald
dankzij een gunstige conjunctuur en aanscherping van het toelatingscriterium, is
er in 2002 nog steeds sprake van een hoger niveau van instroom in de WW dan
in 1992 en een langere gemiddelde verblijfsduur. Vooral oudere werknemers
verblijven relatief lang in de WW.
Het doel van dit hoofdstuk is de lezer te informeren over de rode draad in deze
studie en tevens de plaatsbepaling weer te geven van de werkloosheid op macro- en micro-economisch terrein. In paragraaf 1.2 wordt de achtergrond van de
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven. Vervolgens geven we in paragraaf 1.3 een plaats aan het verschijnsel werkloosheid op macro- en micro- economisch terrein. Hiervoor bespreken we in het kort de volgende onderwerpen:
de arbeidsmarkt, inkomensverschillen, de sociale zekerheid en de risicofactoren.
De probleemstelling komt in paragraaf 1.4 aan de orde. In paragraaf 1.5 geven
we een overzicht van de methodiek van deze studie. Ten slotte komt de opbouw
van deze studie in paragraaf 1.6 aan bod.

1.2

Achtergrond

In de eerste jaren na de introductie van de Werkloosheidswet in 1949 bestond er
geen massale werkloosheid (in 1950 was er sprake van 58.000 werklozen). Jaren later is deze groep in omvang echter aanzienlijk toegenomen (in 1995 waren
er 578.000 werklozen). Een van de oorzaken van deze toename kan binnen het
stelsel zelf liggen, met andere woorden in de sociale zekerheid.
Bij de introductie van het stelsel in de loop van de jaren vijftig waren de schadelijke effecten nog minder zichtbaar. Teulings (1995):
“…..Het stelsel heeft echter een mechanisme in gang gezet waarvan de gevolgen pas 20 jaar
later in volle omvang zichtbaar worden. Deze vertraging in de doorwerking kan deels worden
verklaard uit het feit dat burgers enige tijd nodig hebben om de werking van het stelsel te
doorgronden. Pas als de voordelen goed tot hen zijn doorgedrongen zullen zij hun gedrag
daar volledig aan aanpassen. Men zal trachten de mogelijkheden van het stelsel maximaal ten
eigen bate te benutten…..”

Engbersen (1991) geeft de volgende verklaring voor het stijgende volume in de
werkloosheid. Hoe langer iemand werkloos is, hoe meer zijn kwalificaties verouderen. Hierdoor wordt het na verloop van tijd steeds moeilijker om een baan
te vinden. Sociale zekerheid heeft dit effect versterkt, doordat werklozen in de
eerste fase van de werkloosheid minder geneigd zijn om een baan te aanvaarden, omdat zij terug kunnen vallen op de zekerheid van een uitkering.
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Daarnaast heeft zich de afgelopen decennia in alle hoog ontwikkelde landen
door de technologische ontwikkeling een sterke daling van de vraag naar laaggekwalificeerde arbeid voorgedaan. In een pure markteconomie leidt deze ontwikkeling tot een daling van het loonniveau voor laaggeschoolden en dus tot
een toename van de beloningsverschillen. Indien burgers via de sociale zekerheid een minimum inkomen wordt gegarandeerd, wordt deze daling afgezwakt.
Het uitkeringsniveau legt een bodem in de loonopbouw. Langs deze weg heeft
de afnemende vraag naar laaggekwalificeerde arbeid bijgedragen aan het overbelast raken van de sociale zekerheid.
Hoe uitgebreider het stelsel van sociale zekerheid, des te sterker zal het beroep
op dat stelsel toenemen. Indien de uitkeringen ten opzichte van het loon hoger
worden, is er onvoldoende prikkel om te werken en zal het uitkeringsvolume
toenemen. Vanaf 1973 stijgt het sociaal minimum sneller dan het modale loon.
In 1984 wordt de sociale zekerheid minder royaal door de verlaging van de uitkeringen met 3% en de verlaging van de uitkeringspercentages in de WAO en
WW, van 80% naar 70% van het laatstverdiende loon begin 1985. De werkloosheid is sinds 1984 echter slechts mondjesmaat afgenomen, ondanks een periode van hoogconjunctuur tussen 1987 en 1990 en tussen 1995 en 2001.
De samenhang tussen de persoonkenmerken, de werkloosheidsregeling en de
arbeidsmarktontwikkelingen heeft vermoedelijk een rol gespeeld bij de groei
van het aandeel van oudere werknemers in de WW. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt de werkhervattingkans af. Ouderen vormen dus een groep met
weinig werkhervattingkans. Tevens speelt de financiële prikkel een belangrijke
rol in het arbeidsmarktgedrag van werknemers. Aangezien ouderen op basis van
hun lange arbeidsverleden tevens een lange loongerelateerde uitkeringsduur
hebben opgebouwd, ligt hier een verklaring voor een lange verblijfsduur in de
WW. Daarbij komt dat bij ouderen die via de kantonrechter de WW inge3
stroomd zijn, de schadevergoeding vaak als langdurige subsidie op het inkomen werkt. Het effect van de leeftijd en de werkloosheidsregeling op het arbeidsmarktgedrag wordt versterkt tijdens economische recessie. Tijdens een
economische recessie hebben de werkloze ouderen weinig kans om aan het
werk te komen. Soms kiest de politiek er dan voor ouderen te stimuleren juist de
arbeidsmarkt te verlaten ten gunste van jongeren.
Tabel 1.1 laat zien dat werknemers van 57,5 jaar en ouder een grotere kans hebben om de WW in te stromen dan werknemers uit de overige leeftijdsklassen.
Eenmaal in de WW blijkt dat werknemers uit deze leeftijdsklasse ondanks de
gunstige conjunctuur nauwelijks de weg naar betaalde arbeid vinden. Minder
dan 5% van de werklozen van 57,5 jaar en ouder stroomt uit de WW in verband
met een nieuwe baan. Bij werklozen tussen de 55 en 57,5 jaar is dit bijna 20%.
Het gevolg hiervan is dat bijna een kwart (22,4%) van de verzekerde werknemers van 57,5 jaar en ouder een WW-uitkering geniet. Naast de geringe bereidheid van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, speelt hierbij ook een rol

3

Zie de paragraaf 1.5 van dit hoofdstuk.
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dat werknemers die bij het ontstaan van werkloosheid 57,5 jaar of ouder zijn en
voldoen aan de arbeidsverledeneis, als enige tot hun 65ste jaar recht op WW
hebben. Met andere woorden: de huidige werkloosheidswet biedt weinig financiële prikkel aan oudere werknemers om de WW uit te stromen. Dit kan tot calculerend gedrag bij oudere werknemers leiden.
Tabel 1.1

WW-instroom, -uitstroom en -bestand naar leeftijdsklasse over
2001 (exclusief ambtenaren).
Instroom per 100

Uitstroom naar werk per

Bestand per 100

Verzekerden

100 uitkeringsgerechtigden

verzekerden

15 t/m 24

2,9

43,0

0,6

25 t/m 34

5,1

38,9

1,9

35 t/m 44

4,5

37,0

2,3

45 t/m 54

4,6

31,2

3,0

55 tot 57,5

4,8

19,4

5,0

57,5 en ouder

5,9

4,4

22,4

Gemiddeld

4,4

30,6

2,9

Bron: UWV, het WW-jaaroverzicht

1.3

De Nederlandse arbeidsmarkt in internationaal perspectief

Om een verklaring voor de ontwikkeling van de werkloosheid in Nederland te
kunnen geven, schetsen we in deze paragraaf een beeld van de Nederlandse positie op het internationale vlak. Daarna maken we een internationale vergelijking voor een aantal sociaal-economische aspecten die relevant zijn voor het
concurrentievermogen, te weten de arbeidsmarktregulering, inkomensverschillen, technologische ontwikkelingen en de sociale zekerheid. Hiermee
proberen we inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van het Nederlandse sociaal-economische beleid. Als laatste behandelen we een aantal microeconomische factoren die het gedrag van de werknemers kunnen beïnvloeden,
zoals risicofactoren en financiële prikkels.
1.3.1

De positiebepaling van de Nederlandse economie op internationaal
niveau

Tot en met de jaren ‘70 was het macro-economisch beleid gebaseerd op de
Keynesiaanse macro-economie. Dit is gebaseerd op het algemene evenwichtsmodel dat zich richt op het prijsmechanisme en volledige werkgelegenheid. De
Keynesiaanse macro-economie legt het accent op het stimuleren van de binnenlandse vraag en bestrijding van de werkloosheid. Vanaf de jaren ‘80 heeft dit in
landen met kleinschalige consumentenmarkten hiervoor aan betekenis ingeboet,
met name in een land als Nederland. De Nederlandse economie is gekenschetst
als een kleine open economie met een vaste wisselkoers en met een grote kapitaalmobiliteit. De Nederlandse economie is met handen en voeten gebonden aan
de ontwikkeling van de wereldhandel. Het land is zeer gevoelig voor internatio-
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nale ontwikkelingen zoals we in Figuur 1.1 kunnen zien. De stijgende werkloosheid in Nederland kan derhalve te maken hebben met de internationale conjunctuur.
De Nederlandse economische positie wordt door de globalisering beïnvloed.
Globalisering betreft vooral grensoverschrijdende activiteiten van het bedrijfsleven. Dit wordt vooral bevorderd door de sterke daling van de kosten van
transport en communicatie en door het wereldwijde beleid van liberalisering
van handel en financieel verkeer. Deze ontwikkelingen vergroten de omvang
van markten. Deze ontwikkeling heeft duidelijk gevolgen voor de arbeid. In de
mondiale concurrentiestrijd is arbeid een geschikt wapen om voorop te blijven.
Enerzijds hebben geïndustrialiseerde landen een goed opgeleide beroepsbevolking en daarmee een hogere productiviteit. Dit is de concurrentiekracht van Europa. Anderzijds zijn er ook forse bedreigingen voor de geïndustrialiseerde landen via de arbeidsmarkt en dat is de werkloosheid in de categorie van laagopgeleiden en ouderen met een lagere arbeidsproductiviteit.
De concurrentiekracht van Europa geeft geen reden tot zelfgenoegzaamheid.
Sectoren die open staan voor mondiale concurrentie zoals de auto- en elektronica-industrie staan onder druk. Een snel groeiend aantal landen is in staat dezelfde producten te maken tegen lagere kosten als EG-landen vanwege hun lage
loonkosten. Het prijsmechanisme heeft er namelijk toe geleid dat de reële uurlonen van laaggeschoolde, jonge mannen de afgelopen tien jaar met zo’n 20%
zijn gedaald. Hiermee wordt vooral de onderkant van de arbeidsmarkt getroffen,
dus vooral de weinig of niet geschoolde werknemers zijn hiervan de dupe geworden. Door de uitbouw van de sociale zekerheid zijn steeds meer mensen opgevangen en soms verstrikt geraakt in het vangnet van ingewikkelde sociale regelingen. Dat de werkloosheid in Europa al twintig jaar oploopt zonder in perioden van hoogconjunctuur substantieel te dalen, tekent de structurele problemen
waar Europa mee kampt.
1.3.2

De sociaal-economische terreinen

De arbeidsmarkt
Sinds 1998 heeft de Nederlandse economie zich op het terrein van de arbeidsmarkt vanuit internationaal perspectief verbeterd. De werkloosheid is gedaald.
Deze gunstige ontwikkeling heeft internationaal veel aandacht gekregen. Het
economische herstel wordt grotendeels toegeschreven aan het zogenaamde poldermodel. De voornaamste bestanddelen van dit model zijn loonmatiging in
combinatie met lastenverlichting en sanering van de overheidsfinanciën. In dit
overlegmodel proberen de overheid en de sociale partners overeenstemming te
krijgen over beleid. De belangrijkste trendbreuk voltrok zich in de loonontwikkeling. In de jaren ‘70 stegen de reële loonkosten met gemiddeld 4,5% per jaar.
In de twee decennia daarna bedroeg de stijging gemiddeld slechts 0,5% per jaar.
Die loonmatiging heeft een sterke werkgelegenheidsgroei mogelijk gemaakt,
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vooral in de dienstensector.4 In de laatste jaren heeft de loonontwikkeling echter
5
geen bijdrage meer geleverd aan een verbetering van de concurrentiepositie.
Andere landen van de EU kennen nu ook een lage loonstijging.
In recente jaren is intensief onderzoek verricht naar de betekenis van deze vorm
6
van overleg. Uit de onderzoeken blijkt dat overleg een positieve uitwerking
heeft op macro-economische prestaties. Voorwaarde hiervoor is dat alle arbeidsmarkteffecten van de loonstijging worden meegewogen in het onderhandelingsproces. Dit betekent dat de CAO-onderhandelaars zich rekenschap geven
van de externe effecten die uit de CAO-resultaten voortvloeien.
Arbeidsmarktregulering beïnvloedt de werkgelegenheid. Strenge regelgeving op
het gebied van ontslag bijvoorbeeld, leidt ertoe dat werkgevers personeel minder snel ontslaan of aannemen. Hierdoor kunnen in een periode van overcapaciteit de totale arbeidskosten toenemen. Ook kan streng ontslagbeleid leiden tot
een vlucht in andere vormen van arbeidscontracten, zoals tijdelijke contracten.
Uitvoerige regelgeving kan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt dus aantasten.
Arbeidsmarktregulering heeft ook voordelen. Gelijke arbeidsvoorwaarden voor
voltijd- en deeltijdwerknemers bijvoorbeeld hebben een positieve invloed op het
aanbod van deeltijdarbeidskrachten. Hetzelfde geldt voor uitzendwerk en flexibele arbeidskrachten. Door de gebrekkige rechtsbescherming die deze werknemers genieten, zijn zij geneigd zich eerder aan te bieden op de arbeidsmarkt.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2000 een onderzoek verricht naar arbeidsmarktresultaten van een aantal OECD-landen. Dit onderzoek richtte zich op een aantal factoren: kwaliteit van de arbeid, BBP per
gewerkt uur, armoedeval voor uitkeringsgerechtigden en participatiegraad ouderen (55-64). In dit onderzoek wordt de kwaliteit van de arbeid bepaald aan de
hand van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de reken- en taalvaardigheden van jongeren. Voor de kwaliteit van de beroepsbevolking is ook
de mate waarin de beroepsbevolking ingespeeld is op en vertrouwd is met de
toepassing van (informatie- en communicatie) technologie (ICT) van belang.
Internet is een belangrijke toepassing van ICT. Na Zweden, Denemarken en de
7
Verenigde Staten blijkt Nederland het hoogst te scoren op toegang tot en gebruik van Internet.
Het BBP per gewerkt uur is in dit onderzoek een maatstaf voor de productiviteit
van de factor arbeid. Er is een wisselwerking tussen aan de ene kant het BBP
per gewerkt uur - de arbeidsproductiviteit - en aan de andere kant de werkgelegenheidsgraad. Zo heeft Nederland de hoogste arbeidsproductiviteit, maar de
laagste participatie. In Denemarken en Japan is de situatie precies andersom.
Volgens het CPB gaat in dit laatste land “het relatief hoge aantal arbeidsuren

4
5
6
7

Maxwell Watson e.a., 1999, pp. 28-30.
CPB, 1999, p. 76.
Hartog en Teulings, 1988, Layard, 1988, ILO, 1988.
Tabel 3.17 in hoofdstuk 3, van de Nederlandse verzorgingsstaat, p. 73.
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per werkende ( ... ) waarschijnlijk gepaard met een negatief effect op de produc8
tiviteit per gewerkt uur”.
De armoedeval voor uitkeringsgerechtigden geeft aan of het financieel aantrekkelijk is om de uitkering te verruilen voor een laagbetaalde baan. Meestal wordt
de armoedeval gemeten met de replacement rate: dat is de verhouding tussen
het uitkeringsniveau en het loon. Overigens spelen bij de armoedeval ook zaken
als (het wegvallen van) inkomensafhankelijke subsidies en gemeentelijke voorzieningen een rol. Hier is de armoedeval alleen gemeten met het verhoudingscijfer tussen de netto bijstandsuitkering en het netto minimuminkomen. Dit onderzoek laat zien dat in de Verenigde Staten het verschil tussen de netto bijstandsuitkering en het netto minimuminkomen niet gering is in vergelijking met
Denemarken, Nederland en Zweden. Dit bespreken we uitgebreider in hoofdstuk 4 van deze studie.
De participatiegraad van ouderen in Nederland is in vergelijking met andere
landen laag. In Zweden, de Verenigde Staten en Denemarken participeerden
ouderen respectievelijk zes, drie en twee keer meer dan in Nederland.
Inkomensverschillen
Inkomensverschillen vormen een prikkel tot betere prestaties en dragen bij aan
een goede werking van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Beperkte inkomensverschillen zijn dus goed voor de economische prestaties.
Het niveau van inkomensverschillen wordt in de praktijk bepaald door politieke
en maatschappelijke voorkeuren. Daarbij speelt niet alleen het criterium van
rechtvaardigheid een rol, maar ook wat het effect is van de inkomensverdeling
op de economische prestaties. De afweging kan per land verschillen (Nyfer
2000).
De relatie tussen inkomensverdeling en economische prestaties is overigens niet
zo simpel. Er is veel onderzoek naar verricht, maar dat levert geen eenduidige
9
resultaten op. In het algemeen blijkt dat verschillen in inkomens voor een belangrijk deel te maken hebben met verschillen in vraag-/aanbodverhoudingen op
de arbeidsmarkt. Er is geen duidelijk verband tussen de omvang van beloningsverschillen en de werkloosheid onder laagopgeleiden. Voor de Verenigde Staten
geldt dat de werkloosheid onder laagopgeleiden nog hoger is dan in Nederland,
ondanks het veel grotere beloningsverschil. Dit blijkt uit de OECD Employment
Outlook 2002. Het werkloosheidspercentage in 2000 is voor de VS en Nederland respectievelijk 4 en 2,8% waarvan respectievelijk 7,9 en 3,5% laag opgeleid is. Overigens dient naast de werkloosheid ook het aantal uitkeringsgerechtigden te worden bezien. Dan blijkt dat de i/a-ratio in de Verenigde Staten belangrijk lager is dan in Nederland en dat in Nederland de inactiviteit onder laagbetaalden relatief hoog is. Dit laatste hangt samen met het geringe inkomensverschil tussen werkenden en niet-werkenden. Tevens kan dit een verklaring
zijn voor de werkloosheidsduur van werklozen met een lage opleiding en een
laag betaalde baan.

8
9

CPB, Economisch verkenning voor de volgende kabinetsperiode 1997.
Nyfer 2000, p. 20.
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Hier hebben we tevens gekeken naar de gemiddelde wig10 en de marginale wig
11
in een aantal OECD-landen. Deze twee geven een indicatie van het loonkostenniveau voor werkgevers. Een hoge gemiddelde wig is niet gunstig: de werkgever betaalt een relatief hoog loon waar de werknemer netto maar weinig aan
overhoudt. De marginale wig toont wat een loonsverhoging netto oplevert. Uit
het onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in
2000 naar arbeidsmarktresultaten van een aantal OECD-landen, blijkt dat Nederland een middenpositie inneemt als we kijken naar inkomensverschillen.
Nederland bevindt zich tussen de Scandinavische landen (met kleine inkomensverschillen) en de VS, het Verenigde Koninkrijk en Italië (met grote inkomensverschillen).
Technologische ontwikkeling
In de meeste OECD-landen heeft zich de afgelopen 25 jaar een toename van
beloningsverschillen tussen laag- en hooggeschoolde arbeid voorgedaan. De
Verenigde Staten zijn in dat opzicht koploper. De technologische ontwikkeling
is een verklaring voor deze verschuiving. De technologische ontwikkeling leidt
tot een verschuiving van de vraag naar arbeid van laag- naar hooggeschoolden
en daardoor tot een toename van beloningsverschillen tussen laag- en hooggeschoolde arbeid. Juhn, Murphy en Pierce (1993)12 hebben een kruistabel van
beroepen en bedrijfstakken geanalyseerd. Zij laten zien dat de werkgelegenheid
vooral is toegenomen in de cellen waarin hoger opgeleiden werk vinden. Dit is
een aanwijzing voor kennisintensieve technische vooruitgang. Naast de technologische ontwikkeling is de toegenomen globalisering van de wereldeconomie
een andere reden voor de afname van de vraag naar laagopgeleide arbeiders. De
concurrentiedruk vanuit Azië en Latijns Amerika. doet zich voelen, zowel via
handelsstromen als via de migratie van laaggeschoolde arbeidskrachten naar de
OECD-landen. De OECD Employment Outlook 2002 laat zien dat het werkloosheidspercentage van de Verenigde Staten in 2000 4% is, waarvan 3,5% lager- en ongeschoolde werknemers in de leeftijd tussen 25-64 is. Met andere
woorden: de technologische ontwikkeling en de globalisering hebben de positie
van laaggekwalificeerde aanbieders van arbeid op de Amerikaanse arbeidsmarkt
geen goed gedaan.
In Nederland heeft zich dezelfde ontwikkeling voorgedaan. De werkgelegenheid voor ongeschoolden nam tussen 1979 en 1985 af met 32%, terwijl de
werkgelegenheid voor academici toenam met 41%.13 Dit kunnen we ook beamen als we kijken naar de populatie van de instroom in de werkloosheidsuitkering en de bijstand (zie hoofdstuk 4). In vergelijking met de Verenigde Staten
zijn inkomensverschillen in de Europese Unie echter veel minder toegenomen.14. In plaats daarvan heeft Europa te maken met een hoge werkloosheid en

10
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Het verschil tussen loonkosten en nettoloon.
OECD- economic outlook, 1998.
Wage inequality and the rise in the returns to skill, Journal of Political Economy, 1993, pp.
410-442.
Teulings en webbink, 1990.
Teulings (1995), Dilemma’s van sociale zekerheid 1995, p. 174.
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grote groepen die afhankelijk zijn van een sociale uitkering. De OECD Employment Outlook 2002 laat zien dat het werkloosheidspercentage van 2000 van
de Verenigde Staten, Europese Unie en Nederland respectievelijk 4%, 8,1% en
2% is.
Dankzij de gunstige invloed van de vakbonden op de loonvorming zien we, in
vergelijking met de VS en de landen van de EU, in Nederland een laag percentage werkloosheid voor werklozen met lage opleiding. In 2000 was dit 3,5%,
terwijl dat percentage binnen de Europese Unie en de VS 7,9% respectievelijk
10,6% is. Dit is ook te verklaren door het intensieve arbeidsmarktbeleid dat in
Nederland sinds de jaren ‘90 wordt gevoerd. Het beleid in Nederland ontwikkelt
zich van passief naar actief. De uitgaven voor een activerend arbeidsmarktbeleid nemen toe en meer prikkels worden aangebracht om de overstap te maken
van een uitkering naar werk. Gesubsidieerde arbeid is daar een voorbeeld van.
Deze subsidie is het negatieve verschil tussen productiviteit en loonkosten. Bedrijven krijgen een financiële stimulans om ongeschoolde en laagopgeleide
werknemers in dienst te nemen.
Sociale Zekerheid
In de economische literatuur bestaat geen overeenstemming over de vraag of
uitgebreide sociale zekerheid een hindernis of een zegen voor de arbeidsmarkt
is. Aan de ene kant staat de bekende redenering van Okun over de uitruil tussen
efficiëntie en gelijkheid. In deze redenering komen de uitkeringsuitgaven van de
sociale zekerheid in een lekke emmer terecht. Het lek wordt onder meer veroorzaakt door het feit dat de uitkeringen de prikkel voor het verrichten van arbeid
verminderen.
Een economische redenering die daar tegen ingaat is dat uitkeringen tot een
welvaartsvoordeel leiden (ZIEN 1996) Sterkere internationale concurrentie door
globalisering, groeiende dynamiek en fundamentele technologische veranderingen kan naar verwachting tot een onzekere arbeidsmarkt leiden. Door de inkomensbescherming die sociale zekerheid biedt, zullen werknemers niet krampachtig hun oude baan willen behouden wanneer deze onproductief geworden is.
Sociale zekerheid biedt mensen ook de mogelijkheid om te durven investeren in
professionele ontwikkeling. Dit leidt tot verhoging van de productiviteit.
Deze positieve effecten van de sociale zekerheid nemen niet weg dat het stelsel
ook tot laks gedrag van werknemers kan leiden. Met andere woorden: de sociale
zekerheid biedt weinig financiële prikkels aan werknemers om uit de uitkering
te stromen. De financiële incentives voor werknemers die werkloos worden, een
vervolguitkering krijgen, in de bijstand terechtkomen of weer een baan vinden,
zijn niet alleen afhankelijk van de WW-uitkering. Naast de WW-uitkering bestaan er andere regelingen waarbij het recht afhankelijk is van de hoogte van het
inkomen. Hierbij kan men denken aan de Toeslagenwet en de huursubsidie. Met
name het cumulatieve gebruik van inkomensafhankelijke regelingen verkleint
het effect van een bruto-inkomensachteruitgang en verkleint het voordeel van
een bruto-inkomensvooruitgang. Ook gemeentelijke inkomensafhankelijke regelingen en categoriale bijzondere bijstand verkleinen het inkomensverschil
tussen loon en uitkering. Zo zijn er situaties denkbaar waarin het vinden van een
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baan niet gepaard gaat met een inkomensverbetering maar het inkomen zelfs
daalt (zie hoofdstuk 4 van deze studie).
1.3.3

Risicokenmerken

Het werkloosheidsrisico is geen homogeen risico. Het risico om werkloos te
worden is niet voor iedereen even groot. Hetzelfde geldt voor het risico dat
men, nadat men werkloos is geworden, ook – gedurende een bepaalde periode –
werkloos blijft.
Om een inschatting te kunnen maken van de risicogroep waartoe een bepaald
individu behoort, is het zinvol na te gaan in hoeverre het risico van werkloosheid kan worden verklaard op basis van – objectief en eenvoudig meetbare –
kenmerken van individuen. Hiertoe is een viertal criteria onderscheiden, te weten geslacht, leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau.
Met betrekking tot het instroomcriterium ‘geslacht’ blijken vrouwen een risicogroep te vormen. Bij vrouwen ligt de werkloosheid in procenten van de (vrouwelijke) beroepsbevolking significant hoger dan bij mannen (in 1996 10,5% bij
vrouwen tegenover 5,4% bij mannen).
Voor wat betreft het instroomcriterium ‘leeftijd’ is de werkloosheid als percentage van de relevante beroepsbevolking opvallend hoog onder jongeren tot en
met 24 jaar. Daarbij moet overigens worden opgemerkt, dat jongeren nog geen
lang arbeidsverleden (kunnen) hebben en in het algemeen nog maar een relatief
laag inkomen genieten. Daardoor komt deze groep vooral in aanmerking voor
de minimumuitkeringen via de sociale voorzieningen, zoals de bijstandsuitkering en niet voor de royalere werkloosheidsverzekeringen. Tevens lijkt de groep
55- tot 65-jarigen een verhoogd risico te lopen. De leeftijdsspecifieke werkloosheidscijfers geven wat dat betreft een vertekend beeld, doordat de tot deze leeftijdscategorie behorende werklozen veelal niet meer als werkzoekende staan
geregistreerd. Voor wat betreft de uitkeringslasten in verband met werkloosheidsregelingen wegen oudere werklozen echter juist onevenredig zwaar. Door
een over het algemeen lang arbeidsverleden ligt het inkomen van ouderen ceteris paribus gemiddeld hoger dat jongeren en hebben zij eerder recht op de
maximale uitkeringsduur voor de (hoge) loongerelateerde uitkering.
Met betrekking tot het kenmerk ‘etniciteit’ blijkt de werkloosheid onder allochtonen beduidend hoger te zijn dan onder autochtonen (in 1996 17,9% ten opzichte van 5,3%).
Ten slotte blijkt ook het kenmerk ‘opleidingsniveau’ duidelijk een onderscheidende factor te zijn. Mensen met alleen basisonderwijs hebben een beduidend
grotere kans werkloos te worden, dan personen uit de groepen met een meer
specifieke opleidingsachtergrond.
Met het vorenstaande moet overigens voorzichtig worden omgegaan. Kenmerken kunnen namelijk samenhangen met andere kenmerken, waardoor deze onterecht als risicofactor worden aangemerkt.
Vormt een bepaalde groep een hoog risico, dan zou daar bij de bepaling van de
te hanteren risicopremie voor de leden van die groep in beginsel – op verzekeringstechnische gronden – rekening mee moeten worden gehouden. Maatschappelijke en/ of politieke overwegingen verzetten zich daar evenwel tegen. Het op
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verzekeringstechnisch objectieve gronden maken van onderscheid naar geslacht
of etniciteit wordt al snel als discriminerend ervaren.

1.4

Probleemstelling

Een aantal ontwikkelingen in het volume van de werkloze beroepsbevolking en
het aantal ontvangers van een WW-uitkering is de aanleiding van deze studie.
De ontwikkelingen refererend aan de werkloosheidregelingen hebben geleid tot
maatregelen met als doel een betere grip te krijgen op het uitkeringsvolume
door veranderingen aan te brengen in de vormgeving van de verschillende regelingen. Bijvoorbeeld door de wachtgeldperiode te verlengen tot een half jaar, de
toetredingseisen te verzwaren en het sanctiebeleid fors aan te scherpen. Recentelijk is besloten om de vervolguitkering in de WW af te schaffen. Ondanks deze maatregelen is er nog steeds sprake van een hoog niveau van instroom in de
WW en een langere gemiddelde verblijfsduur. Naast deze maatregelen is er ook
een spaarsysteem geïntroduceerd. Een spaarsysteem voor de WW biedt een
principieel andere benadering. Hier ligt de verantwoordelijkheid voor de dekking van de WW bij de werknemers.
Nederland heeft een kleine consumentenmarkt. Daarom is de Nederlandse economie met handen en voeten gebonden aan de ontwikkeling van de wereldhandel. De Nederlandse economische positie is beïnvloed door de globalisering.
Globalisering heeft gevolgen voor de factor arbeid vanwege concurrentie. Om
te kunnen concurreren zijn een hoge arbeidsproductiviteit en lage lonen gewenst. Echter, er is een wisselwerking tussen de arbeidsproductiviteit en de
werkgelegenheidsgraad. Zo heeft Nederland de hoogste arbeidsproductiviteit
maar de laagste participatie. Naast de toegenomen globalisering van de wereldeconomie is de technologische ontwikkeling een andere reden voor de afname
van de vraag naar laagopgeleide en oudere arbeiders.
Door de inkomensbescherming die de sociale zekerheid biedt hebben werknemers maar een beperkt financieel belang bij het voorkomen van instroom in de
WW, of het bespoedigen van uitstroom. Bovendien geeft de armoedeval voor de
uitkeringsgerechtigde aan of het financieel aantrekkelijk is om de uitkering in te
ruilen voor een laagbetaalde baan.
Met andere woorden: de globalisering, de technologische ontwikkeling en de
sociale zekerheid hebben de positie van laaggekwalificeerde aanbieders van arbeid geen goed gedaan. In Nederland neemt de werkgelegenheid voor ongeschoolden af, terwijl de werkgelegenheid toeneemt voor academici. Door het
intensieve arbeidsmarktbeleid dat in Nederland in de jaren ‘90 gevoerd is, heeft
Nederland een laag percentage werkloosheid in vergelijking met de andere EUlanden. Het probleem in Nederland is echter de langdurige werkloosheid.
Deze constateringen geven aanleiding om vraagtekens te zetten bij het huidige
werkloosheidssysteem en op zoek te gaan naar een institutionele verandering
van de collectieve werkloosheidsverzekeringen. Er zijn diverse oplossingen
hiervoor mogelijk. Bijvoorbeeld de strenge regelgeving van het ontslag of het
individueel sparen in plaats van verzekeren. In deze studie wordt gekozen voor
het verplichte sparen tegen het werkloosheidsrisico. Hierbij staat de relatie tussen het systeem van dekking van het werkloosheidsrisico en het arbeidsmarkt-
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gedrag van werknemers en werklozen centraal. In het spaarsysteem worden de
volledige kosten van de WW ten laste van de werknemer gebracht. We stellen
dat zich hierdoor minder specifieke negatieve gedragseffecten voordoen die het
gevolg zijn van het huidige stelsel.
Hieruit volgen de onderstaande vraagstellingen:
1. Hoe ziet het huidige Nederlandse systeem van dekking van het werkloosheidsrisico eruit en wat zijn de negatieve effecten van dit systeem op het individuele arbeidsmarktgedrag?
2. Kan een systeem van verplicht sparen voor het afdekken van het werkloosheidsrisico de negatieve effecten van het huidige systeem wegnemen met
behoud van de maatschappelijke oogmerken van de werkloosheidsverzekering?

1.5

Methodiek van onderzoek

In deze studie is van diverse onderzoekmethoden gebruikgemaakt:
1. Literatuurstudie: om inzicht te krijgen in de Nederlandse geschiedenis, het
ontstaan van de verzorgingsstaat en overheidsinvloed en vormen van sociale
zekerheid.
2. Documentanalyse: beschrijving van de wet.
3. Gedragsverklaring en gedragsvoorspelling: hiervoor hebben we voor de
zoektheorie en microsimulatie gekozen. De zoektheorie verklaart zoekgedrag van werklozen vanuit financiële motieven. De zoektheorie is gebruikt
om een relatie te kunnen leggen tussen reserveringsloon en uitstroom. Daarvoor waren het gemiddelde dagloon per leeftijdsklasse en de relatie tussen
arbeidsverleden en uitkeringsduur nodig. Bij toepassing van de data is gebruik gemaakt van het Ministerie van SZW-CBS (bestanden WW 2000 heel
Nederland).
4. Voor het nieuwe spaarsysteem is microsimulatie gebruikt. De populatie is
gebaseerd op WoningBehoeftenOnderzoek 1998 van het CBS (enquêtebestand 60.0000 waarnemingen over inkomensbron en hoogte inkomen van
het individu). Met behulp van MICROS zijn basisgegevens verwerkt en zijn
alle aantallen en inkomens uit 1998 geactualiseerd naar de situatie in 2002.

1.6

Opbouw van het boek

Het boek is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het theoretische kader van
dit proefschrift besproken. Het gaat om een analyse van de sociaal-economische
discussie waarin de afweging van een publieke of private verzekering van het
werkloosheidsrisico centraal staat. Bovendien worden een aantal redenen beschreven waarom een private verzekering uiteindelijk niet tot stand is gekomen.
Vervolgens geven wij in hoofdstuk 2 de zoektheorie weer. Deze wordt gebruikt
voor een verklarende analyse van effecten van de werkloosheidsuitkering op het
gedrag van werknemers en werklozen. Met dit theoretische kader expliciteren
we de aandachtspunten in de discussie over de sociale zekerheid en presenteren
wij de theoretische uitgangspunten voor het vervolg van onze studie.
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Hoofdstuk 1

De geschiedenis van de Nederlandse werkloosheidsverzekering komt in hoofdstuk 3 aan de orde. Aan de hand van literatuuronderzoek beantwoorden we de
vraag waarom de totstandkoming van de werkloosheidsverzekering bijna een
eeuw heeft geduurd.
Vervolgens beschrijven we de werkloosheidswet, die in 1952 in werking is getreden, en de ontwikkelingen die tot op heden hebben plaatsgevonden om de
werkloosheidsuitkering betaalbaar en beheersbaar te maken. Het doel hiervan is
inzicht te bieden in de keuzen die zijn gemaakt in het Nederlandse stelsel en de
problematiek die daarbij speelt.
De huidige Nederlandse werkloosheidswet, in het bijzonder de positie van de
ouderen als gevolg van deze wet, is onderwerp van hoofdstuk 4. Hier wordt een
internationale vergelijking van de werkloosheidswet gegeven. Daarnaast wordt
een cijfermatig overzicht gegeven van de volumeontwikkeling van in- en uitstroom. We constateren een stijging van het beroep op de sociale zekerheid en
geven daar mogelijke redenen voor. In hoofdstuk 4 beschrijven we ook de regelingen en toetsen we de veronderstelling dat de hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering het zoekgedrag van de werklozen negatief kan beïnvloeden.
In hoofdstuk 5 introduceren we een spaarsysteem voor het afdekken van het
werkloosheidsrisico en toetsen we de effecten van dit systeem op het gedrag
van werknemers en werklozen aan de hand van microsimulatie. We tonen aan
dat wanneer de kosten van de WW direct ten laste van de werknemer worden
gebracht, er een direct financieel belang ontstaat voor de werknemer en de
werkloze ex-werknemer om instroom te voorkomen en uitstroom te versnellen.
Het proefschrift wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie.
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2

THEORETISCH KADER

2.1

Inleiding

In moderne geïndustrialiseerde landen speelt een stelsel van sociale zekerheid
een belangrijke rol. Sociale zekerheid beschermt huishoudens tegen inkomensverlies. Inkomensbescherming zorgt voor economische en sociale stabiliteit.
Het houdt in een periode van economische neergang de besteding op peil, waardoor de neerwaartse dynamiek, die een recessie in een depressie kan doen ontaarden, wordt tegengegaan. Dit is het traditionele Keynesiaanse argument van
de sociale zekerheid als automatische stabilisator. Ten tweede bevordert de bestrijding van armoede en van extreme inkomensverschillen de maatschappelijke
samenhang en de volksgezondheid, en vermindert deze criminaliteit en openbare bedelarij. Deze gunstige effecten verhogen op hun beurt het productieve vermogen van de bevolking, versoepelen het marktmechanisme en leiden daardoor
tot grotere welvaart en efficiëntie (De Jong, 1993).
Ondanks dat er onder economen weinig twijfel bestaat ten aanzien van het belang van het bestaan van de sociale zekerheid, is de verantwoordelijkheidsverdeling tussen publieke en private verzekering van oudsher een punt van discussie geweest. In hoofdstuk 3 waar de geschiedenis van de Nederlandse sociale
zekerheid aan de orde komt, zien we dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen staat, werkgeversorganisaties, vakbonden, bedrijven en gemeenten
altijd een belangrijk struikelblok is geweest op het pad van de sociale zekerheid.
In moderne markteconomieën kennen we tal van verzekeringsmarkten waarin
de overheid hoogstens als toezichthouder een rol speelt. Dit is niet het geval bij
het werkloosheidsrisico, omdat de particuliere verzekeringsmarkt nauwelijks in
staat is dit risico te dragen.
Toch bestaan er naast een verplichte publieke werkloosheidsverzekering ook
private werkloosheidsverzekeringen. Deze spelen echter slechts een marginale
rol. Dergelijke verzekeringen worden niet op zelfstandige basis aangeboden,
maar in combinatie met andere producten zoals een hypotheek. In dat geval
neemt de verzekering gedurende een deel van de werkloosheidsperiode de rentebetaling over, maar deze biedt geen dekking tegen inkomensverlies. De meeste verzekeraars, waaronder die in Nederland, beperken de toegankelijkheid door
onder meer leeftijdsgrenzen te hanteren en eisen te stellen aan de duur van het
(vaste) dienstverband. Werknemers ouder dan 45 jaar met een arbeidsverleden
van minder dan twintig jaar bijvoorbeeld komen niet in aanmerking voor het
afsluiten van een particuliere werkloosheidsverzekering. Voor degenen die wel
in aanmerking komen wordt de omvang van de dekking beperkt door onder
meer het hanteren van een wachttijd en een maximale uitkeringsperiode.
De vraag rijst dan of een private verzekering tegen het inkomensverlies als gevolg van werkloosheid mogelijk is. Voordat we deze vraag beantwoorden gaan
we in paragraaf 2.2 in op de verschillen tussen private en publieke verzekeringen. In paragraaf 2.3 behandelen we de vraag of een private verzekering tegen
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het werkloosheidsrisico mogelijk is. Betoogd wordt daar dat het werkloosheidsrisico vanwege gedragsrisico’s, risicoselectie en risicoafhankelijkheid, onverzekerbaar is. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 ingegaan op de tekortkomingen
van de verzekeringsmarkt. Alle argumenten ten gunste van overheidsingrijpen
nemen niet weg dat overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid geen oplossing biedt aan het probleem van het morele risico.
Deze stelling leidt tot de tweede vraag van dit hoofdstuk: “in hoeverre ontmoedigt een wettelijk uitkeringsstelsel deelname aan betaalde arbeid?” Om deze
vraag te beantwoorden gebruiken we de zoektheorie, die we in paragraaf 2.5
beschrijven. Deze theorie biedt een verklaring van het gedrag van werkloze
werkzoekenden en beschrijft tevens de invloed van uitkeringen op de werkloosheidsduur. De zoektheorie verklaart het economische gedrag van een individu
vanuit rationeel economisch handelen in het kader van nutsmaximalisatie. Deze
theorie laat zien welke persoonskenmerken van invloed kunnen zijn op de uitstroomkans uit de werkloosheid. Tevens legt deze theorie een verband tussen de
uitkeringsduur en de uitstroomkans.

2.2

Verschillen tussen publieke en private verzekeringen

Het belangrijkste verschil tussen sociale en private verzekering is dat de sociale
verzekering op gedwongen solidariteit berust en de private verzekering op keuzevrijheid.
Een sociale verzekering verschilt van private verzekering verder in premievaststelling, polisvoorwaarden, verzekeringsaanbieders en uitvoering. De klassieke
vorm van de sociale verzekering is in de linker kolom van tabel 1 te vinden. In
deze klassieke vorm heeft de verzekeraar een publieke monopoliepositie op de
uitvoering van de sociale verzekeringen. De laatste decennia is er een verandering opgetreden waarbij de publieke monopoliepositie van verzekering en uitvoering van sociale zekerheid verschoven is naar private bedrijven. Het onderstaande schema geeft in het kort de verschillen tussen de sociale verzekering en
de private verzekering weer.
Tabel 2.1

Verschillen tussen sociale en private verzekering
Sociale verzekering

Private verzekering

Deelname

Verplicht

Keuzevrijheid

Verzekeringspremie

Risico en inkomenssolidariteit

Kanssolidariteit

Polisvoorwaarden

Uniforme polis

Flexibele polis

Verzekeraar

Publiek Monopolie

Private bedrijven

Uitvoering

Publiek Monopolie

Private bedrijven

Financiering

Omslagstelsel

Rentedekking

Hieronder lichten we ieder verschil nader toe.
Deelname
Sociale verzekering heeft een verplicht deelnamekarakter. Dat houdt in dat iedereen die een dienstverband heeft, verplicht verzekerd is. Het voordeel van
verplichte deelname is de uitsluiting van averechtse selectie. Deze leidt tot een
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breed niveau van solidariteit. Aan deze solidariteit is echter een aantal nadelen
verbonden: werknemers en werkgevers kunnen hierdoor worden aangemoedigd
tot ondoelmatig gedrag. Daarnaast gaat een verplichte deelname aan sociale
verzekering voorbij aan het feit dat burgers verschillende behoeften aan zekerheid hebben, zodat geen maatwerk geleverd kan worden.
Keuzevrijheid biedt burgers de vrijheid om zelf te bepalen in hoeverre zij zich
willen verzekeren. Binnen deze keuzevrijheid zullen verzekeraars moeite hebben om averechtse selectie tegen te gaan; vooral werknemers met hoge risico’s
zijn geneigd zich te verzekeren. Ook zullen de schaalvoordelen van een verplichte deelname minder benut kunnen worden. Aan de andere kant biedt keuzevrijheid onder het marktmechanisme een ieder wat hij wil, en leidt daarom tot
grotere doelmatigheid. Keuzevrijheid past beter bij de moderne maatschappij.
Zo schrijft Maarten Dijkshoorn (1997)
“…….De moderne consument is mondig, kritisch en prijsbewust. In deze tijd van tweeverdieners, flexibele arbeidsverhoudingen en ‘employability’ wil hij zelf kiezen. Binnen ons
stelsel van sociale zekerheid met zijn verplichte winkelnering en het ontbreken van keuzemogelijkheden komt hij niet echt aan zijn trekken…..”.

Verzekeringspremie
Bij private verzekering komt de premie tot stand op een concurrerende markt.
Concurrentie dwingt equivalentie in de premiestelling af. Equivalentie in de
premiestelling betekent evenredigheid tussen de premie en de risicokenmerken
van de verzekeringnemer. Door premie te betalen verkrijgt de verzekeringnemer
het recht op vergoeding van gedekte schade door een gedekte gebeurtenis. De
verzekeraar heeft het recht de premie te ontvangen en heeft hiermee de plicht de
schade te vergoeden. De verzekeringsleer kent daarbij een strikte causaliteitstriptiek: causaliteit tussen risico en premie, causaliteit tussen risico en uitkering
en causaliteit tussen premie en uitkering (Veldkamp, 1978, 6). Deze causaliteit
is het uitgangspunt van het equivalentiebeginsel, dus ruilrechtvaardigheid of
kanssolidariteit op basis van actuariële rekenkunde.
De premie is dus hoger naarmate de verwachte schade groter is. De verwachte schade (ES) is gelijk aan het product van de kans op schade (P) en de omvang
van de schade (S) indien een bepaald schadevoorval zich voordoet: ES = P.S.
Bij werkloosheid is de schadeomvang de uitkeringsduur maal de uitkeringshoogte. Zowel de schadekans als de schadeomvang zijn afhankelijk van een aantal risicofactoren zoals leeftijd, geslacht en opleiding. Mensen met een lagere productiviteit (lagere opleiding, beperkte vaardigheden) hebben een laag loon
en een hoog werkloosheidsrisico. Bij equivalente premies wordt deze mensen een hoge premie in rekening gebracht. Voor hen zal een hoge premie of
een groot eigen risico financieel ondragelijk zijn.
Verplichte verzekering vereist daarom subsidiëring van groepen met een hoog
risico door groepen met een laag risico. Bij verplichte verzekering worden premies daarom op basis van risico- en inkomenssolidariteit berekend. Risicosolidariteit houdt in dat lage risico’s “te veel” betalen en de hoge risico’s subsidiëren. Ieder betaalt hetzelfde nominale bedrag. Inkomenssolidariteit betekent dat
de premies inkomensafhankelijk zijn. Hoge inkomens betalen meer en subsidiëren de lage inkomens. De equivalentie van de private markt wordt daarmee ver-
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broken. De relatie wordt dan vervangen door de relatie tussen premie en draagkracht.
Polisvoorwaarden
In het private stelsel bieden verzekeraars flexibele dekkingsvormen aan, waarbij
de verzekerde uit verschillende productvormen en aanbieders kan kiezen. Zo
kan een verzekerde de omvang van het eigen risico naar keuze bepalen. In het
publieke stelsel is de polis wettelijk vastgelegd. Alleen in het bovenwettelijke
deel is variatie mogelijk.
Verzekeraars
Bij de private verzekering bestaat concurrentie tussen verzekeraars. Concurrentie leidt in beginsel tot doelmatige resultaten. Verzekeraars beconcurreren elkaar
op prijs en op de kwaliteit van dienstverlening. Zij beschikken over diverse instrumenten om de prijs laag te houden. Te denken valt aan het voeren van een
preventie- en reïntegratiebeleid, waarbij er enerzijds waar mogelijk voorkomen
wordt dat de verzekerde werkloos raakt, en anderzijds een actief reïntegratiebeleid gevoerd wordt, waarbij de verzekerde zo snel mogelijk weer aan werk geholpen wordt. Tevens kunnen zij rendementen behalen uit korte termijn beleggingen die leiden tot een efficiency-voordeel. Tenslotte kunnen verzekeraars
proberen de gunstige risico’s te selecteren, zodat de schadeomvang en de administratieve lasten tot een minimum beperkt worden. Dit laatste instrument wordt
in paragraaf 2.4 nader toegelicht.
Uitvoering
Binnen het klassieke model van sociale verzekeringen is de overheid verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale verzekering. Dit klassieke model
is doeltreffend. Doeltreffendheid betreft de mate waarin – vanuit een beleidsdoelstelling als gewenst beschouwde – effecten worden bereikt als gevolg van
bepaalde beleidsmaatregelen. De monopolie-uitvoering van de sociale zekerheid
brengt verder schaalvoordelen en lage transactiekosten met zich mee. Bij
schaalvoordelen worden de gemiddelde kosten per product steeds lager naarmate de geproduceerde hoeveelheid toeneemt.
De laatste jaren is echter een tendens zichtbaar, waarbij de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de sociale verzekering in toenemende mate aan de markt
wordt overgelaten. Deze tendens is het resultaat van de beperkingen van monopolistische productie. Daarmee beoogt men te komen tot een meer doelmatige
uitvoering. Daar staat tegenover dat de winstdoelstelling van de private bedrijven in sommige gevallen onvoldoende rekening houdt met lange termijndoelen
binnen de samenleving. Daarom wordt niet het hele proces van verzekeren uitbesteed, maar behoudt de overheid zich het recht voor om te bepalen welke personen recht hebben op welke uitkering. In termen van de schade betekent dit dat
de uitvoerende organisatie geen positief effect kan uitoefenen op de omvang
van de schade.
Financiering
Private verzekering vereist financiering op basis van rentedekking, terwijl bij
publieke verzekering sprake is van omslagfinanciering. Omslagstelsel betekent
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dat het bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen door de werkenden in
datzelfde jaar wordt betaald. Nadeel van deze methode is dat het moeilijker
wordt het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen als er veel uitkeringsgerechtigden zijn tegenover weinig werkenden. Rentedekking betekent dat de verwachte
contante waarde van de in een jaar ontstane uitkeringsverplichtingen in datzelfde jaar door premieheffing wordt afgedekt. Dit vereist aan het begin een aanzienlijk hogere premie dan de omslagpremie. Na enige tijd ontstaat echter een
kapitaalfonds dat beleggingsopbrengsten levert waardoor de noodzakelijke
premies omlaag kunnen en uiteindelijk lager zijn dan de omslagpremie.

2.3

Werkloosheidsrisico privaat verzekerbaar?

Om een aantal redenen wordt het werkloosheidsrisico binnen de private sector
als onverzekerbaar beschouwd. Het gaat hier met name om de risicoafhankelijkheid van de werkloosheidsverzekering. Daarnaast zijn gedragsrisico’s, in het
bijzonder het morele risico en antiselectie, ook een factor die het werkloosheidsrisico door de private markt onverzekerbaar maakt.
Barr (1993) noemt in zijn boek een aantal van deze redenen voor de onverzekerbaarheid van het werkloosheidsrisico door de private sector.
“List a number of circumstances under which the private markt fails to provide the certainty
demanded. Among these, the phenomena of adverse selection and moral hazard are perhaps
the most significant. Both problems are caused by asymmetric information.”

Hieronder lichten we de risicoafhankelijkheid en het gedragsrisico is nader toe.
2.3.1

Risicoafhankelijkheid

Het werkloosheidsrisico is afhankelijk van de conjunctuur. Deze risicoafhankelijkheid kan in een periode van recessie tot grote werkloosheid leiden en ten gevolge hiervan tot een enorme schadelast. Deze samenhang leidt tot onverzekerbaarheid van het werkloosheidsrisico door private verzekeraars.
Oosenbrug (1999):
“Onderlinge onafhankelijkheid wil zeggen, dat het zich bij A voordoen van een onzeker
voorval geen samenhang vertoont met het zich bij B voordoen van hetzelfde onzekere voorval. Juist door dat ontbreken van samenhang in het zich voordoen van schades, ontstaat een
situatie waarin "goede en kwade kansen" min of meer tegen elkaar weg gaan vallen. Bij onderlinge onafhankelijkheid is de kans immers maar klein, dat er zich tegelijkertijd een groot
aantal schades voordoet. Is het zich voordoen van schades daarentegen onderling afhankelijk,
dan leidt het samenvoegen van de desbetreffende risico-objecten niet tot een (optimale) uitmiddeling van risico'
s maar tot een cumulatie van risico'
s. Dit doet zich in de meest vergaande vorm voor bij perfect positief met elkaar gecorreleerde risico'
s: het zich manifesteren van
het ene risico betekent automatisch dat ook het perfect daarmee gecorreleerde risico zich manifesteert. Het zich voordoen van schades middelt zich niet uit, maar cumuleert. In feite is
nog slechts sprake van één totaalrisico.”

Is de maximale schadelast overzienbaar, dan kan worden volstaan met extra veiligheidsmarges en/of het aanhouden van extra buffervermogen. Is dit niet het
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geval, dan is het risico onverzekerbaar (Oosenbrug, 1999). Zo is bij internationale crises het werkloosheidsrisico onverzekerbaar. Doet een internationale
schok zich voor, dan zullen veel werknemers, zelfs zij met goede arbeidskwalificaties, worden getroffen. Is de kans dat individuen schade lijden wereldwijd
afhankelijk, dan is het desbetreffende risico niet verzekerbaar, omdat de schade
niet kan worden herverzekerd. Het gebrek aan (voldoende) onderlinge onafhankelijkheid vormt een bezwaar voor het op private basis kunnen aanbieden van
een verzekeringsdekking tegen het werkloosheidsrisico.
De werkloosheidsrisico'
s van individuele werknemers binnen een bedrijf vormen ook geen onderling onafhankelijke risico'
s. Dit hoeft op zichzelf geen probleem voor de verzekerbaarheid te vormen, indien de onafhankelijkheid van het
werkloosheidsrisico tussen bedrijven maar is gewaarborgd.
2.3.2

Gedragsrisico’s

Gedragsrisico’s van de werkloosheidsverzekering zijn te verdelen in negatieve
en positieve effecten. Bij de negatieve effecten van de werkloosheidsverzekering kan men denken aan moreel risico en antiselectie. Beide komen verderop in
deze paragraaf uitgebreid aan de orde. Naast deze negatieve zijn er ook positieve effecten van werkloosheidsverzekering. Een voorbeeld is de vermindering
van het aantal behoeftigen en de daarmee verbonden risico’s van onveiligheid
en banditisme. Ook kan men denken aan doelmatigheidsoordelen zoals productiviteit, toenemende flexibiliteit en collectieve welvaart.
Hans-Werner Sinn (1995) schrijft:
“Under the protection of the welfare state people can avoid costly private protection measures like precautionary saving, job diversification, ultra-tenured employment contracts, offspring maximization or health fetishes. They can dare to change jobs, to move to another
house, to seek employment in risky industries, to open their own business, or to engage in a
risky but profitable investment in human capital. The persistent structural change associated
with industrial development would certainly face more resistance than it does if the welfare
state did not spread its safety net to protect the large numbers of losers typically brought
about by such a change.”

Moreel risico
De Jong (1993) definieert het morele risico als het risico dat verzekeraars lopen
doordat zij niet kunnen bepalen hoe het risicogedrag van verzekerden wordt beinvloed door de dekking. Het morele risico ontstaat als verzekerden de omvang
van de schade of de kans dat een schade optreedt, kortom de omvang van het
verwachte schadebedrag, kunnen beïnvloeden. Doordat het risicogedrag van
verzekerden ongewis is, voegt moreel risico een element van onzekerheid toe
aan de berekening van een kostendekkend premiebedrag en vergroot daarmee
de kans op ondoelmatige uitkomsten van de verzekeringsmarkt. Bij werkloosheid zijn zowel de kans op ontslag als de werkloosheidsduur onderhevig aan
moreel risico. Men kan zich laten ontslaan, bij tijdelijke of seizoensgebonden
werkzaamheden kan men de arbeidsperiodes zo plannen dat voldaan wordt aan
referte-eisen en na ontslag kunnen werkzoekenden door middel van hun sollicitatiegedrag de duur van hun werkloosheid beïnvloeden. Deze invloed leidt volgens Oosenbrug, Aarts en De Jong tot onverzekerbaarheid van het werkloos-
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heidsrisico door de private verzekering. Zo blijkt uit het volgende citaat (Oosenbrug, 1999):
”......Als de verzekeringnemer de mate van onzekerheid (risico) van het te verzekeren voorval
kan beïnvloeden of als alleen de verzekeringnemer beschikt over informatie om die mate van
onzekerheid te bepalen, dan is de verzekeraar afhankelijk van goede trouw door de verzekeringnemer. Kan goede trouw onvoldoende worden gegarandeerd, dan kan onverzekerbaarheid het gevolg zijn”.

Het morele risico leidt bij gelijke ex ante schadekansen tot meer “schade” doordat er sprake is van oneigenlijk gebruik van de verzekeringsdekking. De wetenschap dat een verzekering is afgesloten, verandert het gedrag van de verzekerde.
Men wordt nonchalanter waardoor de kans op schade groter wordt. Omdat de
verzekerde toch voor eventuele schade is verzekerd, doet hij er niet alles aan om
het risico te verminderen (preventie) of om de schade zo veel mogelijk te beperken.
Het risico ontstaat dan dat de verzekerde zich vanwege het bestaan van een verzekering minder inspant om werk te zoeken, dan zonder verzekering het geval
zou zijn. Dit calculerende gedrag geldt zowel voor de werknemer als voor de
werkgever. Een werknemer die weet dat hij na het ontslag geen enkele of maar
een zeer lage of kortlopende uitkering krijgt, zal er alles aan doen om ontslag te
voorkomen. Daarentegen zal een werknemer die weet dat hij ook na ontslag nog
(geruime tijd) een redelijk inkomen zal ontvangen, zich (bewust of onbewust)
minder inspannen om zijn baan te behouden. Er zijn mensen die bij een gering
financieel verschil de voorkeur geven aan een economisch inactieve periode.
Deze groep zal groter worden naarmate het verschil tussen de voor hen bereikbare financiële beloning voor arbeid en de werkloosheidsuitkering kleiner
wordt. Ziet men geen duidelijke nadelen aan het werkloos zijn, dan zal de inspanning om hier iets aan te doen niet groot zijn.
Het probleem van het morele risico blijkt niet onoplosbaar. De Jong (1993) stelt
daarover:
“Particuliere verzekeraars kunnen zich tegen de gevolgen van moreel risico teweer stellen
door de dekking te beperken, door de te dekken gebeurtenis zeer nauwkeurig te definiëren,
door de premies afhankelijk te maken van het schadeverleden (zoals bij de bonus-malus regeling in de autoverzekering), of door zorgvuldige inspectie van de schade en controle van de
rechtmatigheid van de claim. Bij een particuliere werkloosheidsverzekering zou dit tot prohibitief hoge kosten leiden, zelfs als uitkeringen laag en kortdurend zijn. Het is voor een particuliere verzekeraar nu eenmaal onmogelijk vast te stellen in hoeverre werkloosheid en deprivatie het gevolg zijn van exogene marktomstandigheden die volledig binnen de dekking vallen, van een noodlottig gebrek aan verdiencapaciteit dat tot een beperkte dekking zou kunnen
leiden, of van een eigen keuze die buiten de dekking valt.”

Antiselectie
Een andere vorm van gedragsrisico is antiselectie. Antiselectie (of adverse selection) betreft het verschijnsel dat er binnen de populatie van potentiële verzekeringnemers zelfselectie plaatsvindt tussen ‘hoge’ en ‘lage’ risico'
s. Degenen
die van zichzelf weten dat ze tot de ‘hoge risico’-groep behoren, proberen zich
eerder en beter te verzekeren dan de ‘lage risico’-groep omdat zij meer kans
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hebben dat zij in de toekomst een beroep op de verzekering zullen moeten doen.
Zoals relatief ongezonde mensen eerder geneigd zullen zijn een aanvullende
ziekteverzekering af te sluiten, en voor een houten huis met een rieten dak eerder een brandverzekering wordt gekocht, zo kan deze zogenaamde '
antiselectie'
zich ook makkelijk voordoen bij het risico werkloos te raken. Zolang echter de
'
goede'risico'
s een natuurlijke noodzaak hebben om zich in ieder geval van een
basisdekking te voorzien, zijn de consequenties van het zich voordoen van antiselectie redelijk te overzien.
Met betrekking tot de objectieve risicofactoren is een eventuele informatieasymmetrie in beginsel op te heffen door het vragen van inlichtingen. Desondanks ontstaan in de praktijk problemen, omdat bepaalde objectieve risicofactoren op ethische gronden niet als selectiecriterium kunnen gelden. Zo wordt het
niet aanvaardbaar geacht om op basis van geslacht en etniciteit te selecteren en
premies vast te stellen (discriminatie). Naast de objectieve risicofactoren zijn er
ook subjectieve risicofactoren, die niet of moeilijk meetbaar zijn en in de tijd
kunnen veranderen. Dit verzekeringstechnische probleem kan verminderd worden door inzicht in het schadeverleden van verzekerden. Maar een waterdichte
oplossing is het niet, want het zou tot uitsluiting kunnen leiden van groepen,
zoals schoolverlaters, die nog geen arbeidsmarktervaring of verzuimgeschiedenis hebben. Bovendien past deze oplossing niet bij de privacyregels die in Nederland gelden.
Door gebrek aan informatie kunnen verzekeraars potentiële klanten niet correct
indelen in risicogroepen en kunnen zij de bijbehorende premies onvoldoende
differentiëren naar de omvang van het van toepassing zijnde risico. Het gevolg
is dat de premie van een verzekering voor een aantal klanten hoger zal zijn dan
volgens hun inzicht gerechtvaardigd is (omdat zij hun risico lager schatten) zodat deze groep zich niet zal verzekeren, terwijl de risicovolle groep juist wel
verzekerd wil worden. Als de verzekeraar de verwachte uitkeringslast laag berekent en daardoor een te lage premie vaststelt, zal hij noodgedwongen moeten
overgaan tot premieverhoging, waardoor de relatief gunstige risico'
s verder
worden gestimuleerd om af te zien van verzekering of om naar een andere verzekeraar te gaan. De verzekeraar blijft zitten met de hoge risico'
s en moet daardoor de premie verder verhogen. Hierdoor ontstaat een neerwaartse spiraal met
als gevolg dat de verzekeraar zich uiteindelijk uit de markt terug moet trekken.

2.4

Sociale verzekering in plaats van private verzekering

2.4.1

Onmisbare overheid

In de vorige paragraaf hebben we de conclusie getrokken dat door de tekortkomingen van de verzekeringsmarkt, te weten risicoafhankelijkheid, moreel risico
en antiselectie, het werkloosheidsrisico niet privaat verzekerbaar is. Direct of
indirect overheidsingrijpen (regulering) kan de genoemde tekortkomingen van
de verzekeringsmarkt deels corrigeren. In schema 1. hebben we de sociale verzekering met de private verzekering vergeleken. Het cruciale verschil tussen
deze twee verzekeringen is de wettelijke deelname. Door verplichte deelname
lost de overheid het probleem van averechtse selectie op. Los hiervan bestaan er
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nog andere argumenten voor overheidsingrijpen in de werkloosheidsverzekering:
1. Solidariteit en maatschappelijk belang;
2. Onbetaalbaarheid van private verzekering voor hoge risicogroepen;
3. Monitoringskosten.
1. Solidariteit en maatschappelijk belang
“Het marktmodel gaat uit van rationeel handelende individuen die volledig geinformeerd zijn. Beleidsmakers beseffen dat mensen in werkelijkheid soms onverstandig en kortzichtig zijn. Ook kunnen zij door gebrek aan informatie zowel
de risico’s die zij lopen als de omvang van potentiële schade onderschatten.
Wanneer de overheid daarop reageert door bepaalde verzekeringen verplicht te
stellen of te subsidiëren, is er sprake van solidariteit” (Goudswaard, 2000). Een
deel van de bevolking zal bijvoorbeeld het belang van voldoende verzekeringsdekking voor werkloosheid onderschatten. Om deze individuen tegen hun eigen
kortzichtigheid te beschermen kan de overheid een collectieve, algemene werkloosheidsverzekering op basis van solidariteit voor iedereen verplicht stellen.
Zonder verplichte werkloosheidsverzekering zullen onverzekerden, als het mis
gaat, veelal een beroep op de bijstand doen. Sommigen zullen er zelfs op rekenen dat de sociale dienst wel bijspringt en zich daarom bewust niet verzekeren.
Dergelijk ‘liftgedrag’ van calculerende burgers ondermijnt het verzekeringsstelsel. Wie wel premie kan betalen krijgt het gevoel dat zijn of haar premie weggegooid geld is wanneer iedereen een uitkering krijgt, ongeacht of hij al dan
niet premie heeft voldaan. Door deelname verplicht te stellen kan de overheid
liftgedrag tegengaan, en daarmee de solidariteit van het stelsel vergroten.
Aan het eind van de 19e eeuw werd er al een relatie gelegd tussen het individuele en het maatschappelijke belang. Zo verzocht de Vereniging voor de Staatshuiskunde en de Statistiek in 1897 een aantal wetenschappers om zogeheten
“prae-adviezen voor een verzekering tegen de geldelijke gevolgen der werkloosheid”. In de inleiding tot de pre adviezen wordt verwezen naar een oproep
die de problematiek schetst: “In het Handelsblad van 7 februari van dat jaar
werd weder een beroep gedaan op de liefdadigheid ten behoeve van vele mannen in volle levenskracht, met forse spieren en vaardige handen en nijveren
werklust, en van hun hongerlijdende gezinnen. Zulke noodkreten zijn helaas
geen ongewoon verschijnsel meer”. Tevens wordt in de pre-adviezen van
Raaijmakers (1897) verwezen naar de beschrijving van generaal Booth van
“de geschiedenis van een werkloze door dezen zelf verhaalt, welke waar of verzonnen, in
ieder geval naar waarheid het lot van vele werklozen schildert. Ze was ongeveer deze: Daar
mijn patroon, een aannemer, voor het ogenblik geen werk meer had, werden wij ontslagen.
Met goeden moed begon ik te zoeken naar ander werk. Een dag ging voorbij zonder succes,
nog een, en nog een. Maar de gedachten “morgen zal het wel lukken” gaf mij steeds hoop.
De dagen werden weken en nog was ik gelaten en hoopte ik. Eenigen waren norsch en zeiden
slechts kortaf: “Neen, wij kunnen je niet gebruiken”, of na tweede aanzoek: “Val ons nu alsjeblieft niet weder lastig”. Wij hebben geen werk voor je en als we het hadden dan zijn er
nog zoveel anderen die voor je komen.” Mijn hoop begon te verminderen en onrustbarend
daagde de verschrikkelijke gedachte in mij op, dat al mijn pogen te vergeefsch zou zijn. Onvoldoende voeding en een toenemend gevoel van wrevel gaven mij een onaangenaam uiterlijk. Ik voelde het. Mijn schoenen versleten meer en meer, mijn kleding werd haveloos en ik
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begon er uit te zien als een landloper. De kans om werk te vinden werd daardoor schier een
onmogelijkheid. Mijn kinderen bedelden. Wat moest ik beginnen, waarheen mij wenden?
Zeker, er moest hier of daar uitkomst zijn voor een eerlijk werkman van goeden wille.” Vervolgens wordt in de pre-adviezen geconcludeerd: ”Zij is de geschiedenis van vele werklozen.
Zij geeft weer wat waarheid is” (Raaijmakers, 1897).

Gebrek aan werk kan tot maatschappelijke ontevredenheid en psychische klachten bij werklozen leiden. Wie zijn baan verliest, heeft een verhoogd risico om
15
depressief te worden, blijkt uit onderzoek van Meertens. Het onderzoek van
Meertens toont aan dat een hoge werkloosheid samengaat met een toename van
het aantal depressieve mensen (een stijging van 15%) en zelfs een toename van
het aantal zelfmoorden (25%). Meertens: “Werklozen hebben het gevoel niet
mee te tellen, er niet bij te horen. Ze voelen zich niet nuttig'
”.Volgens psycholoog Blonk, werkzaam bij TNO Arbeid, lopen mensen die lang langs de zijlijn
staan niet alleen het risico niet meer in eigen kunnen te geloven, maar bestaat
ook het gevaar dat zij zich inprenten dat een werkgever hen toch wel zal afwijzen. “Dan gaan mensen het niet eens meer proberen. Als je over een sloot moet
springen en je bent er van overtuigd dat je de overkant niet zult halen, dan begin
je er al niet aan. Ook al is het eigenlijk best te doen.”16
Werkloosheid kan niet alleen tot psychische maar ook tot lichamelijke klachten
leiden. “Van nature is de mens een jager, die de spanning en fysieke belasting
nodig heeft'
'
, zegt arts Gert van der Laan. “Als hij passief wordt, zakken de
spieren in en voelt hij zich zwakker. Zo is het ook met de hersenen. Als die een
tijd minder intensief worden gebruikt, worden zij slapper, kunnen minder snel
schakelen. We worden moe, hebben minder uithoudingsvermogen en we voelen
ons slap.17”
Uit Australisch onderzoek waarbij de gezondheid tussen werkenden en werklozen vergeleken wordt blijkt dat bij werklozen gezondheidsproblemen veel vaker
voorkomen, tot 40%.18 Werklozen bezochten anderhalf keer vaker hun huisarts
dan werkenden.Ook het algehele welbevinden wordt minder. Onderzoeker Peggy Schyns, sociaal wetenschapper aan de Universiteit Leiden, ondervroeg mensen die te maken hebben gehad met inkomensverlies. Als hen werd gevraagd
een cijfer te geven voor levenstevredenheid (schaal van 0 tot 10) gaven zij bijna
een punt minder dan in de periode dat zij nog geen inkomensverlies hadden geleden.19
Het algemene belang eist dat aan een dergelijke toestand een einde wordt gemaakt. Bovendien wordt het voor de werklozen moeilijker om een baan te vinden als ze hierbij geen ondersteuning krijgen. Hierdoor zijn ze langer werkloos.
Dit leidt tot een vermindering van hun vakkennis. Langdurige werkloosheid is
met andere woorden een ramp voor de werklozen en ook voor de gemeenschap.
Want de belangen van de maatschappij en van de werklozen zijn ten nauwste

15

16
17
18
19

Meertens vergeleek gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over depressieve klachten tussen 1975 en 1996 met werkloosheidspercentages van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) uit dezelfde periode.
Volkskrant 11 juni 2004.
Stichting kennis centrum werkbeleving, burnout casus, 2004.
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verbonden. Of zoals een Perzische uitdrukking luidt: ”Waar ledematen lijden,
daar lijdt het lichaam.” Hierdoor moest de werkloosheid bestreden worden. Men
wist echter nog niet in welke vorm en hoe. Dit was de aanleiding voor het verzoek van de regering naar een advies van Engelen in 1987.
Het Pre-advies van Engelen (1897) laat tevens de gedachtevorming over dekking van het werkloosheidsrisico zien en de afweging tussen sparen en verzekeren.
“De ellende der werkloosheid voert tot of vermeerdert de ontevredenheid met de maatschappelijke orde, en doet het aantal groeien van degene, die in bitteren wrok tegen kapitaal en
burgerstand, niets vurig wensen dan omverwerping van de bestaande orde, en dromen van
een ideaaltoestand, waarin ieder gelijk zal zijn. Het is duidelijk dat liefdadigheid het laatste
redmiddel moet zijn, om in den nood van valide werklieden te voorzien. Vrijwillig sparen is
bij den tegenwoordige stand der lonen en der behoeften van de arbeider voor hem een feitelijke onmogelijkheid. De intensiteit zijner ogenblikkelijke behoeften is te groot, dan dat hij
van zijn meestal karig loon, vrijwillig iets ter zijde kan leggen om te voorzien in toekomstige
behoeften, die zich uit den aard der zaak minder sterk doen gevoelen. Het enig afdoend,
bruikbaar en geoorloofd middel om, zolang er werkloosheid bestaat, de werklozen te hulp te
komen, is de verzekering. En daar het algemeen belang eist, dat de werklozen hulp wordt gebracht, is dus ook verzekering tegen werkloosheid in het algemeen belang noodzakelijk. Dit
is het eerste beginsel. Het tweede beginsel bij verzekering is: het gezamenlijk dragen van een
gemeenschappelijk gevaar. Deze verzekering moet door de Staat tot stand komen. Omdat
verzekering tegen werkloosheid door privaat-initiatief niet te bereiken is.”

2. Onbetaalbaarheid van private verzekering voor hoge risicogroepen
In paragraaf 2.2 hebben we de conclusie getrokken dat de private verzekering
voor mensen met een hoog risico onbetaalbaar is. Bij de private verzekering
komt de premie tot stand op basis van het equivalentiebeginsel. Equivalentie in
de premiestelling betekent evenredigheid tussen de premie en het risico. Dat
impliceert een hoge premie voor hoogrisicogroepen en daardoor een onbetaalbaarheid van de premie. Om de premie voor mensen met een hoog risico betaalbaar te maken is overheidsingrijpen vereist. De overheid biedt een verplichte verzekering waarvan de premie op basis van risico- en inkomenssolidariteit wordt
berekend.
3. Monitoringskosten
De verzekering van het werkloosheidsrisico brengt monitoringskosten met zich
mee.
Williamson (1975) hanteert in zijn boek over “Markets and Hierarchies” twee
veronderstellingen omtrent het menselijk gedrag die tot hoge monitoringskosten
leiden, te weten: beperkte rationaliteit en opportunistisch gedrag. Beperkte rationaliteit gaat vooral een rol spelen als de omgeving complex en onzeker is.
Naarmate transacties met meer onzekerheid omgeven zijn en frequenter plaatsvinden, zijn de monitoringskosten hoger en wordt het aantrekkelijker de transactie niet via de markt af te wikkelen. Opportunistisch gedrag is gedrag waarbij
de ander bewust onjuiste informatie verstrekt. Omdat zulk gedrag kan voorkomen, is de ander steeds verplicht de verschafte informatie te controleren en het
gedrag van de contractanten te monitoren. De bijbehorende kosten kunnen in
complexe situaties aanzienlijk oplopen.
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Laten we nu naar deze twee mogelijke oorzaken van monitoringskosten in relatie tot het werkloosheidsrisico kijken. Het afsluiten van een werkloosheidsverzekering brengt ongetwijfeld monitoringskosten met zich mee. Deze monitoringskosten ontstaan door de asymmetrische informatie tussen verzekerde en
verzekeraar. Tevens speelt het feit dat het arbeidsmarktgedrag van een werkloze
een onzekere factor is een rol. Williamson noemt deze onzekere factor “beperkte rationaliteit”. Bovendien maakt het verschil in hoeverre men de wederpartij
(verzekeraar of verzekerde) kan vertrouwen, zeker wanneer men niet kan beschikken over volledige en kosteloze informatie. Dat geldt voor de omstandigheden waaronder de werkloosheidsverzekering zal worden afgewikkeld. Het is
een onzekere omstandigheid vooral gezien de toekomstige en externe ontwikkelingen.
Naast de onzekerheid die inherent verbonden is met verzekering is er onzekerheid die het gevolg is van onbetrouwbaarheid en opportunistisch gedrag van de
verzekerde (moral hazard). Bijvoorbeeld een verzekerde die zijn arbeidsverleden verzwijgt of bij werkloosheid niet actief op zoek gaat naar werk. Daarom is
het moeilijk om de werkloosheidsverzekering door de markt aan te laten bieden.
Ook uit kostenoogpunt kan het doelmatig zijn de dekking tegen bepaalde risico’s collectief te organiseren. Door risico'
s op basis van de solidariteitsgedachte in grote groepen via een verplichte verzekering bijeen te brengen
wordt het risico overzichtelijk. Zodra mensen eruit mogen stappen (keuzevrijheid), dreigen de lage risico'
s de pool te verlaten en blijft alleen een dure
verzameling van hoge risico'
s over.
2.4.2

Overheidsfalen

Alle argumenten ten gunste van overheidsingrijpen nemen niet weg dat overheidsbemoeienis met de sociale zekerheid ook nieuwe problemen oproept.
Hieronder noemen we een aantal van deze problemen:
onvoorziene en onbedoelde effecten;
het morele risico.
Onvoorziene en onbedoelde effecten
Stiglitz (1999) schrijft in zijn boek:
“There are four major reasons for systematic failure of the government to achieve its stated
objectives: the government’s limited information, its limited control over private responses to
its actions, its limited control over the bureaucracy, and the limitations imposed by political
processes.”

De instituties van sociale zekerheid spelen een rol in de overwegingen van burgers. Dit mechanisme van anticipatie, Giddens (1991)20 spreekt van ‘institutionele reflexiviteit’, geeft vervolgens een eigen dynamiek die onbedoelde gevolgen met zich mee brengt. Het is moeilijk te voorspellen hoe zal worden geanticipeerd op het beleid van de overheid. Zo had de overheid niet voorzien dat introductie van een werkloosheidsverzekering een stijging in de werkloosheid zou
veroorzaken (zie grafiek 1 in hoofdstuk 3). De overheid heeft onvoldoende in-
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formatie om directe controle op het gedrag van de burgers uit te oefenen. Bovendien beschikt de overheid over onvoldoende informatie om te kunnen vaststellen in hoeverre het gedrag van de burgers een reactie is op het overheidsbeleid.
Van der Veen (1997)21: ”……Door de evolutie van beleid en de ‘hoge beleidsdichtheid’ in de moderne samenleving is er sprake van een toename van onbedoelde gevolgen die op een gegeven moment zo omvangrijk worden dat zij de
oorspronkelijke uitgangspunten en rationaliteit van het beleid gaan ondermijnen.” Zo is de arbeidsongeschiktheid in Nederland, ongewild en toch bewust, in
de jaren ‘80 een instrument geworden voor vervroegde uittreding en voor arbeidsmarkt- en bedrijfspolitiek, hetgeen oorspronkelijk niet de bedoeling was.
De rijksoverheid stelt wet- en de regelgeving vast. De uitvoering ligt in de handen van speciaal daartoe in het leven geroepen (semi)overheidsinstellingen. De
afstand tussen de wetgevers en de uitvoerders is vaak groot. De uitvoerders
hebben vaak moeite met het maken van een vertaalslag van de wet naar de praktische uitvoering van de wet. Het bureaucratisch bestel kan hierdoor tot ineffectieve uitvoering leiden.
Van der Veen (1997):
“… Een slecht ingericht en onvoldoende beheerst uitvoeringsproces zorgt voor hoge kosten,
een stijgend beroep op voorzieningen en voor een weinig effectief beleid. Een benadering
wijst vooral het bureaucratische apparaat aan als veroorzaker van deze problemen……De
beheersing van economische crises door verdere regulering van het economische leven leidt
tot afnemende efficiëntie van het economische systeem, tot toenemende bureaucratisering en
uiteindelijk tot toenemende onbedoelde effecten van het beleid.”

Omdat overheidsbeleid altijd een interventie in het sociale leven betekent, zijn
de reacties van degene op wie het beleid zich richt van groot belang voor de effecten van dat beleid. Dit kan nieuwe problemen veroorzaken. Zoals Glazer
(1988) schrijft:
”It is illusionary to see our social policies as only reducing a problem; any social policy has
dynamic aspects such that it also expands the problem, changes the problem, generates further problems”.

Dit dynamische aspect van beleid is de oorzaak van het feit dat de effecten van
beleid moeilijk precies zijn in te schatten en ook beperkt beheersbaar zijn.
Overheidsbeleid beïnvloedt de verwachtingen van burgers, beperkt of verruimt
hun keuzemogelijkheden (het probleem van het calculerende gedrag) en verandert de verhouding tussen burgers. Elk van deze zaken kan de oorzaak zijn van
het ontstaan van onvoorziene en onbedoelde effecten. De invoering van het
recht op een werkloosheidsuitkering zonder sollicitatieplicht voor ouderen was
destijds bedoeld om in de slechte arbeidsmarkt ruimte voor jongere werknemers
te creëren. Dit beleid heeft er echter toe geleid dat de uitstroom van ouderen uit
de Werkloosheidswet laag bleef, ook toen de jeugdwerkloosheid was opgelost.
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Een ander onbedoeld effect is dat werkgevers bedrijfseconomische problemen
afwentelen op de Werkloosheidswet.
Het morele risico
Werklozen zonder uitkering in hun sop laten gaar koken is niet alleen asociaal,
maar kan ook leiden tot onrust in de maatschappij. Een beschaafde maatschappij regelt daarom een uitkering voor werklozen en financiert deze door werkenden te belasten. Het probleem is dat die werklozen dan wellicht een minder grote prikkel hebben om te werken. Men kan immers altijd terug vallen op een uitkering en men houdt netto minder over vanwege de ‘wig’, het verschil tussen
bruto en netto inkomen. Dit liftgedrag van de uitkeringsgerechtigde is een van
de belangrijke redenen dat de private verzekering geen werkloosheidsverzekering kan aanbieden, althans niet in de maatschappelijk gewenste vorm.
Daarnaast is er een risico overheidsfalen in de uitvoering van de regeling. De
wetgever laat de publieke uitvoerders van de werkloosheidsverzekering een zekere mate van beslissingsvrijheid. De wijze waarop de uitvoerders omgaan met
deze vrijheid is van grote invloed op de werking van de regeling. Als de uitvoerders niet geconfronteerd worden met de financiële gevolgen van hun toekenningsgedrag, zullen zij geneigd zijn zich conflictmijdend op te stellen. De
uitvoering is dan onnodig genereus. De wetgever kan de bijstandsambtenaar
bijvoorbeeld bewust ruimte geven om de toepassing van de wet af te stemmen
op de individuele omstandigheden van de aanvrager. Deze handelingsvrijheid
leidt tot diverse interpretaties en controlefuncties bij de bijstandsambtenaren.
Tevens kan royaal toekenningsgedrag het gevolg zijn van een zekere mate van
onbepaaldheid in de door de wetgever gehanteerde begrippen. Het urenverlies
als bepaling voor het recht op een werkloosheidsuitkering blijkt in de werkelijkheid van de arbeidsmarkt bijvoorbeeld bijzonder moeilijk toepasbaar.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat een publieke werkloosheidsverzekering
niet per definitie tot betere resultaten leidt. De overheidsbemoeienis loopt,
evenals de private verzekering tegen een probleem op; namelijk de onvoorziene
effecten van zo’n verzekering, in dit geval, het morele risico. Voor de oplossing
van dit probleem (moreel risico) kan aan een private uitvoering van de publieke
verzekering worden gedacht of aan het bieden van een financiële prikkel aan
werknemers.
Deze problematiek vraagt om een nieuwe werkloosheidsverzekering die aan de
werkloze een dusdanige financiële prikkel geeft, dat de betreffende werkloze
gemotiveerd wordt om snel werk te zoeken en op deze manier de WW uit te
stromen. Dat impliceert een systeem dat het zoekgedrag van de werklozen wezenlijk beïnvloed. Voorts dient een nieuw verzekeringssysteem financiële prikkels aan de uitvoeders te geven om laks gedrag te beïnvloeden: zoals het geval
is bij de WWB (Wet Werk Bijstand).
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Tot aan het begin van de jaren ‘80 bestond in Nederland nauwelijks belangstelling voor het reciproke verband tussen sociale zekerheid en arbeidsmarkt. Gestimuleerd door Amerikaans onderzoek is vanaf het begin van de jaren ‘80 ook
in Nederland onderzoek gedaan naar de relatie tussen de sociale zekerheid en
arbeidsmarkt onder meer door Sieges, Aarts en De Jong, Van den Berg, Den
Butter en Kock, Van Ours en Van der Klaauw.
In deze studie beperken we ons tot de relatie tussen de werkloosheidsregelingen
en het arbeidsaanbod. Werkloosheidsregelingen kunnen het gedrag van werklozen beïnvloeden. Deze regelingen hebben mogelijke effecten op de arbeidsproductiviteit en op het arbeidsaanbod. Over de effecten van de werkloosheidsregelingen op de productiviteit bestaan uiteenlopende opvattingen.
Bij afwezigheid van werkloosheidsuitkeringen zal een werkloze eerder een baan
met een lagere productiviteit aanvaarden dan mogelijk was geweest wanneer hij
langer had gezocht. Dat kan ten koste gaan van een efficiënte allocatie. Met andere woorden: werkloosheidsregelingen kunnen leiden tot een hogere productiviteit. Anderzijds kunnen werkloosheidsregelingen tot het wegvallen van productiviteit leiden doordat werknemers langer dan nodig werkloos blijven en zo
hun bekwaamheden verliezen.
De werkloosheidsuitkering is een collectieve inkomensverzekering tegen het
risico van onvrijwillige werkloosheid. Werkloosheid is echter niet altijd een risico dat iemand “overkomt”. Zowel de instroom als de duur van de werkloosheid is tot op zekere hoogte door de werkloze te beïnvloeden. De standaardtheorie stelt dat werklozen vanuit rationeel economisch gedrag handelen en streven
naar nutsmaximalisatie. Een individu zal net zo lang zoeken totdat hij zijn nut
heeft gemaximaliseerd. Werken levert inkomen op, niet werken vrije tijd.
Tegelijkertijd hebben werknemers met een opleiding en loon maar een beperkt
financieel belang bij het voorkomen van instroom in de WW of het bespoedigen
van uitstroom. De voorkeur om werkloos te zijn en de prijs van vrije tijd samen
kunnen tot werkloosheidsduur leiden.
In deze paragraaf bespreken we een arbeidsmarktgedragmodel om de effecten
van werkloosheidsregelingen op het arbeidsgedrag van een individu te onderzoeken. Om de presentatie overzichtelijk te houden veronderstellen we dat de
relevante uitkomstvariabele de werkloosheidsduur is. We zijn dan geïnteresseerd in modellen die het effect van de werkloosheidsuitkering op de werkloosheidsduur beschrijven. Hiervoor gebruiken we de zoektheorie.
Volgens de neo-klassieke theorie berust de beslissing om vrijetijd te nemen op
een bewuste keuze van individuen tussen werken of niet werken. De ruilverhouding tussen arbeid en vrije tijd wordt bepaald door voorkeuren: sommige
personen hebben bijvoorbeeld gezien hun jonge gezin voorkeur voor meer vrije
tijd.
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Maar een individu kan niet vrijelijk zijn voorkeuren volgen. Deze voorkeur
wordt beïnvloed door sociale zekerheid. De sociale zekerheid beïnvloedt deze
door de belasting- en premieheffing en door de uitkeringen. Als gevolg van de
heffingen daalt het netto-uurloon. Dit maakt het kiezen voor vrije tijd in plaats
van werken een aantrekkelijker alternatief. De uitkeringen beïnvloeden op hun
beurt het verband tussen arbeid en vrije tijd doordat ze een bodem in het inkomensniveau leggen. Door heffingen enerzijds en uitkeringen anderzijds, ontstaat
een mogelijkhedencurve met één knik, die afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden (leeftijd, opleiding en…) van individu tot individu kan verschillen. Deze theorie voorspelt dat mensen met een minimumloon wellicht hun nut
niet kunnen maximaliseren door de voorkeur aan werken boven vrije tijd geven.
Terwijl de standaardtheorie statisch is, probeert de zoektheorie recht te doen aan
de dynamische aspecten van het arbeidsmarktgedrag. De zoektheorie gaat ervan
uit dat een individu net zo lang zoekt totdat hij een baan vindt met een loon dat
hoger ligt dan zijn reserveringsloon. Het reserveringsloon is het minimale loon
waarvoor men bereid is een baan te accepteren. Als het reserveringsloon toeneemt, daalt het aantal acceptabele loonaanbiedingen en dit zal er toe leiden dat
de werkloze meer tijd nodig heeft om een geschikt loonaanbod te vinden (Fishe
1982).
2.5.2

Zoektheorie

De zoektheorie is een dynamische theorie en gaat ervan uit dat het loonaanbod
kan variëren in de tijd. Daarom zal een individu een optimale zoekstrategie hanteren, die inhoudt dat hij/zij door blijft zoeken naar een baan totdat de marginale
kosten22 gelijk zijn aan de marginale opbrengsten van dat loonaanbod. De zoektheorie houdt rekening met heterogeniteit van zowel werknemers als banen.
Holmlund (1997):
“The evolution of job-search theory has had a profound impact on labour market analysis.
The theory provided economists with an analytical tool for exploring rational individual behaviour during unemployment. The only pre-existing alternative was the standard model of
labour-leisure choice, a model not well suited to deal with job search under imperfect information. The theoretical contributions have greatly influenced empirical work on unemployment in general, and micro econometric work on unemployment duration in particular.”

Met behulp van deze theorie is het mogelijk om te laten zien welke persoonskenmerken van invloed zijn op de uitstroomkans uit de werkloosheid en tevens
om de relatie tussen uitkeringsduur en uitstroomkans te verduidelijken. Er wordt
hier verondersteld dat een werknemer naar een baan zoekt, terwijl hij of zij
werkloos is. In de zoektheorie wordt het vinden van een baan als een activiteit
beschouwd, die met een zekere intensiteit verricht kan worden. Een werkloze
verricht op tijdstip t inspanningen om werk te vinden met intensiteit e(t)>0. De
intensiteit waarmee banen worden aangeboden aan de werkloze is een functie
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Onder de marginale kosten worden verstaan de directe zoekkosten (kosten voor solliciteren
en dergelijke) en de opportunity kosten (dit zijn gederfde inkomsten door niet te participeren).
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van de zoekintensiteit e(t) en van een parameter >0 die de zoekefficiëntie
voorstelt. De kans dat een werkloze op tijdstip t een baanaanbod krijgt tussen
tijdstippen t en t+ t is gelijk aan e(t) ) t.
Om een en ander overzichtelijk te houden, veronderstellen we dat een baanaanbod bestaat uit een loon. Elk nieuw aanbod is een willekeurige trekking uit een
gegeven cumulatieve loonverdeling F. Met andere woorden: F(w) is de kans dat
een loon van w of lager wordt aangeboden. De kans dat een werkzoekende een
aangeboden baan accepteert hangt af van het geboden loon. De werkloze hanteert een simpele beslisregel bij het accepteren van banen. Is het aangeboden
loon hoger dan het reserveringsloon dan wordt het aanbod geaccepteerd. Het
reserveringsloon w(r) is het loon dat een werkende minimaal wenst te verdienen. De hoogte van het reserveringsloon is afhankelijk van een aantal variabelen, waaronder uitkeringsduur en -hoogte, leeftijd en opleiding. De kans dat een
werkloze een arbeidsaanbod accepteert is de kans 1-F(w(r)) dat een loon boven
het reserveringsloon wordt geboden.
De zoektheorie gaat er van uit dat de werkhervattingintensiteit wordt gekenmerkt door de zoekintensiteit en het reserveringsloon. De zoekintensiteit bepaalt
tot op zekere hoogte de kans dat een werkloze een baanaanbod krijgt. We hebben eerder afgeleid dat deze kans e(t) t is. De kans dat de werkloze een aanbod accepteert is dan e(t) t(1-F(w(r))), de werkhervattingsintensiteit.
De werkloze kiest zowel de zoekintensiteit e(t) als het reserveringsloon w(t) met
het doel zijn nut te maximaliseren. Een hogere zoekintensiteit kost de werknemer meer moeite, maar vergroot tevens de kans op een baan met een hoger loon
dan het reserveringsloon.
De optimale zoekintensiteit en het optimale reserveringsloon hangen af van een
aantal factoren, zoals de werkloosheidsuitkering, de werkloosheidsduur, de informatie die de werkloze tot zijn beschikking heeft en persoonlijke kenmerken
van de werkloze. De details van deze variabelen komen in paragraaf 2.5.2 en
paragraaf 2.5.3 aan de orde.
We proberen nu de zoektheorie toe te passen op onze veronderstelling in deze
studie: “de Nederlandse werkloosheidsregeling leidt tot een verhoging van het
reserveringsloon en als gevolg hiervan een langere werkloosheidsduur”. We
gaan ervan uit dat de werkloze vanaf het begin van zijn werkloosheid op de
hoogte is van de hoogte en de duur van zijn uitkering. Dit wordt door Abbring
en Van der Klaauw (1998) volledige anticipatie genoemd. Het meest voor de
hand liggende voorbeeld is het aflopen van de WW-uitkering. Een werkloze
ontvangt slechts gedurende beperkte periode een WW-uitkering. Als de werkloze na deze periode nog steeds werkloos is, zal een bijstandsuitkering aangevraagd moeten worden. De maximale duur van de WW-uitkering is bij aanvang
van de werkloosheid bekend en de werkloze zal vanaf het begin van de werkloosheidsduur anticiperen op de toekomstige verlaging van zijn uitkering (Mortensen, 1977, en Van den Berg, 1990).
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Naarmate het eind van de uitkering in zicht komt wordt de zoekintensiviteit
verhoogd. Dit kan verklaard worden door de afname van het reserveringsloon
ten gevolge van de beëindiging van de uitkering.
23

Fallon en Verry (1988) , hebben de zoektheorie voor het verklaren van het effect van werkloosheidsuitkeringen op het zoekproces en de werkloosheidsduur
eveneens gebruikt. Fallon en Verry bestuderen dit effect onder de volgende veronderstellingen:
de informatie over banen en lonen is niet compleet,
alleen werklozen zoeken naar een baan,
de (netto) zoekkosten per periode zijn de kosten ( c ) minus de werkloosheidsuitkering (b);
de zoekende werkloze heeft een oneindige tijdshorizon.
Ze gaan er net als Lippman en McCall, 197624 vanuit dat de werkloze zijn of
haar verwachte (levens)inkomen maximaliseert door de volgende '
optimale
stopregel'te volgen: kies een reserveringsloon wr en accepteer iedere baan met
een loon boven het reserveringsloon en weiger banen met een loon eronder. Het
reserveringsloon wordt steeds zo bepaald dat de verwachte opbrengsten van
doorgaan met zoeken gelijk zijn aan de verwachte kosten daarvan.
De kans dat een zoekende werkloze een baan aangeboden krijgt met een loon
dat minstens gelijk is aan zijn of haar reserveringsloon wordt geschreven als:

p=

∞

f ( w ) dw

= 1- F (w)
(1)
waarbij ƒ(w) de dichtis een aanbod voor een baan. De verwachte duur van het
zoekproces is nu:
wr

1
D° =

1
P

∞

f (w)dw
ofwel

wr

(2)

Fallon en Verry veronderstellen dat ƒ(w) een onafhankelijke trekking uit de
waarschijnlijkheidsverdeling van lonen is. Bij een kans van 0.25 op een acceptabel loon wordt de verwachte duur van het zoekproces (D) gelijk aan 1/0.25
ofwel 4 perioden.
Fallon en Verry veronderstellen dat de netto zoekkosten per periode de marginale kosten (c) minus de werkloosheidsuitkering (b) zijn. Onder de marginale
kosten worden verstaan de directe zoekkosten (kosten voor solliciteren en dergelijke) en de opportunity kosten (dit zijn gederfde inkomsten door niet te participeren).
Onder deze veronderstelling zijn de verwachte kosten van het zoeken naar een
baan (met een loon dat minstens gelijk is aan het reserveringsloon):
E (c) = (c-b)

23
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The Economics of Labour Markets, Oxford.
‘The Economics of Job Search: A Survey’, Economic Inquiry.

(3)
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Ervan uitgaande dat het verwachte inkomen, E(w), bij verder zoeken gelijk is
aan:

E (w) =

∞

f ( w ). w .dw

(4)

wr

kan nu het reserveringsloon gelijk worden gesteld aan het verschil tussen het
verwachte inkomen van het verder zoeken minus de verwachte kosten van het
verder zoeken:
wr = E(w) – (c-b)
of

wr =

∞

f ( w).w.dw − (c − b)

(5)

wr

Het reserveringsloon wordt daarbij gezien als de opportunitykosten van verder
zoeken, zo veronderstellen Fallon en Verry, op het moment dat de werkloze een
baan met het reserveringsloon heeft aangeboden gekregen. Deze opportunitykosten zijn gelijk aan de verwachte netto-opbrengsten van verder zoeken. Vergelijking (5) kan ook worden geschreven als:
∞

( c − b) =

( w − wr ). f ( w ) dw

(6)
Het reserveringsloon wordt daarbij zo bepaald dat de marginale kosten van één
periode extra zoeken, (c - b), gelijk zijn aan de marginale opbrengst van dit extra zoeken
wr

∞

( w − wr ). f ( w ) dw

.
De relatie tussen de marginale zoekkosten en het reserveringsloon is negatief in
(6): als de zoekkosten stijgen, daalt het reserveringsloon. Om marginale kosten
en opbrengsten van zoeken weer aan elkaar gelijk te stellen, moeten de marginale opbrengsten van het zoeken (E (w – wr) stijgen.
wr

Het effect van een hogere werkloosheidsuitkering op dit zoekproces is nu duidelijk; door de uitkering dalen de netto kosten van zoeken. Volgens vergelijking
(6) kan nu het reserveringsloon stijgen totdat de marginale kosten en opbrengsten van zoeken weer aan elkaar gelijk zijn, en dus zal het zoekproces langer
gaan duren. Immers, door het hogere reserveringsloon daalt de kans op een baan
met minimum loon en neemt de duur van het zoekproces toe. In dit simpele
zoekmodel leiden (hogere) werkloosheidsuitkeringen via een hoger reserveringsloon dus tot een langere werkloosheidsduur en tot een hoger gewenste loon
na beëindiging van de werkloosheid.
Deze conclusie over de relatie tussen de hoogte van de werkloosheidsuitkering
enerzijds en het reserveringsloon, de werkloosheidsduur en het loon na werkloosheid anderzijds, gaat echter niet altijd op. Wanneer we veranderingen in de
veronderstellingen van het zoekmodel aanbrengen kan deze relatie anders ko-
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men te liggen. Zo kan worden aangetoond dat ondermeer een eindige tijdshorizon, risico aversie bij het zoeken of onvolledige informatie over de waarschijnlijkheidsverdeling van de lonen leiden tot een dalend reserveringsloon naarmate
het zoeken naar een baan langer duurt. De conclusie omtrent het verband tussen
uitkeringshoogte en werkloosheidsduur verandert eveneens wanneer we de duur
van een uitkering maximaliseren. Tegen het einde van de maximale werkloosheidsperiode zal het reserveringsloon dalen als gevolg van een uitkeringsverlaging. Deze uitkeringsverlaging kan worden vertaald in een verlaging van het
reserveringsloon en een verhoging van zoekintensiviteit. Door de daling van het
reserveringloon neemt de kans dat een werkloze een aangeboden baan accepteert toe. Dit leidt tot een stijgende werkhervattingskans.
2.5.3

Reserveringsloon

In de vorige paragraaf hebben we het over de plaats van het reserveringsloon in
de zoektheorie gehad. In deze paragraaf lichten we toe hoe de waarde van het
reserveringsloon wordt bepaald en wat het verband tussen het reserveringsloon
en de uitkeringsduur is. Hierover zijn de meningen verdeeld. Hieronder zetten
we een aantal van deze opvattingen op een rij.
25

Kiefer en Neumann (1981) gebruiken, evenals Fallon en Verry, de term reserveringsloon voor de waarde waarbij de marginale opbrengst van de laatste
zoekpoging gelijk is aan de marginale kosten van die poging. De marginale opbrengsten en daarmee het reserveringsloon zijn afhankelijk van de verdeling
van het loonaanbod en de zoekkosten. Als variabelen die de loonverdeling beinvloeden noemen zij: opleiding, duur dienstverband vorige baan, leeftijd, lokaal werkloosheidspercentage en voormalig loon. Als variabelen die de nettozoekkosten beïnvloeden worden genoemd: opleiding, burgerlijke staat, aantal
afhankelijke kinderen, lokaal werkloosheidspercentage, leeftijd, uitkeringshoogte en maximum duur van de uitkering.
Lancaster en Chesher (1983) beschrijven het reserveringsloon als een functie
van de uitkeringshoogte, het te verdienen loon en de voltooide werkloosheidsduur.
Andere auteurs operationaliseren de determinanten van het reserveringsloon op
een vergelijkbare manier, zij het wat minder uitgebreid. Zo beschouwt Holzer
(1985) het reserveringsloon als een functie van de verdeling van het loonaanbod, de verwachte kans op een loonaanbod, de uitkeringshoogte en het nut van
vrije tijd; waarbij de laatste drie ook beschouwd kunnen worden als variabelen
die de zoekkosten beïnvloeden.
Ook Van Ours26 (1992) heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen de duur
van de werkloosheid en de uitstroomkansen. Volgens Van Ours is het reserveringsloon niet puur het gevolg van een lange werkloosheidsduur, maar van

25
26

Kiefer en Neumann (1981), pp. 967 e.v.
Ours, J.C. van, Duration dependency and unobserved heterogeneity in unemployment time
series. An empirical analysis for the Nederlands, in: Economics Letters, 38, 1992, pp. 199206.
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niet-waarneembare heterogeniteit. Het verschil in persoonskenmerken van de
werklozen (heterogeniteit) is, volgens Van Ours, de belangrijkste determinant
van de hoogte van het reserveringsloon. De werklozen met de slechtste eigenschappen wat betreft scholing, werkervaring en dergelijke blijven het langst
werkloos. Het reserveringsloon is dus vooral het gevolg van de persoonskenmerken van de werklozen en is niet alleen het gevolg van de duur van de werkloosheid op zich.
Van den Berg en Ridder (1997): “Werklozen vergelijken het loon dat in een gevonden baan geboden wordt met een reserveringsloon (zijnde het minimaal acceptabele loon). Het reserveringsloon hangt onder andere af van de (gemiddelde) productiviteit van de werkende, de hoogte van de werkloosheidsuitkering en
de snelheid waarmee werkenden en werklozen nieuwe banen lokaliseren.”
Naast de genoemde factoren noemen Van den Berg en Ridder het risico van
ontslag als een determinant die de hoogte van het reserveringsloon beïnvloedt.
Als het risico van ontslag klein is in vergelijking met de snelheid waarmee werkenden een andere baan vinden, dan accepteren de meeste werkenden uiteindelijk de baan waarvan het loon hoger is dan het reserveringsloon en de baan gelijk is aan de productiviteit.
Bovenberg (2003) noemt de sociale uitkeringen als een determinant die het reserveringsloon beïnvloedt. Hij schrijft: “……sociale uitkeringen die afhangen
van het laatstgenoten loon kunnen de schokbestendigheid van de economie aantasten. Deze sociale uitkeringen zorgen er namelijk voor dat het reserveringsloon hoog blijft, ook als de productiviteit daalt…..”
Er bestaan uiteenlopende ideeën over hoe de relatie ligt tussen werkloosheidsduur en reserveringsloon in elkaar zit. Enerzijds constateren onder andere Kiefer en Neumann evenals McCall (1974) dat de hoogte van het reserveringsloon afneemt met de afname van de werkloosheidsduur als gevolg van de
verwachte daling in het toekomstige inkomen. Anderzijds komen onder meer
Holzer en Warner (1980) tot de conclusie dat een hoog reserveringsloon leidt
tot een langere werkloosheidsduur, omdat men geen loon accepteert dat onder
het reserveringsloon ligt. Beide bevindingen komen voort uit het feit dat het reserveringsloon enerzijds gezien worden als een functie van de werkloosheidsduur. Dat wil zeggen: een langere werkloosheidsduur kan leiden tot een verlaging van het reserveringsloon. Anderzijds kan de werkloosheidsduur gezien
worden als een deterministische functie van het reserveringsloon. Dat betekent
dat een hoog reserveringsloon per definitie tot een langere werkloosheidsduur
leidt, omdat men net zo lang een baan blijft zoeken tot het aangeboden loon hoger is dan het reserveringsloon. In deze studie veronderstellen we een negatieve
relatie tussen de werkloosheidsduur en het reserveringsloon. Naarmate het einde
van de uitkeringsduur nadert, gaat een werkloze intensiever naar werk zoeken.
Vlak voor de afloop van de WW-uitkering gaat men zijn verwachtingen (reserveringsloon) voor een baan verlagen en dan actief werk zoeken. Anders heeft
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men na afloop van de uitkeringsperiode geen inkomen meer of alleen maar bijstand (zie onderzoeken van Lindeboom en Van den Berg).
Wij gaan er hier van uit dat er een relatie tussen het reserveringsloon en de uitkeringshoogte bestaat. Met andere woorden: het reserveringsloon wordt beïnvloed door de uitkeringshoogte. De uitkeringshoogte is afhankelijk van de
hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering en daarnaast van diverse inkomensafhankelijke regelingen waarvan het recht afhankelijk is van de middelen
van bestaan van het huishouden waartoe de werkloze behoort. Het gaat hierbij
in de eerste plaats om de WWB (ABW) en verder onder meer om huursubsidie,
kwijtschelding van lokale lasten en de ouderbijdrage voor kinderopvang.
2.5.4

Zoekgedrag

De zoektheorie gaat ervan uit dat de werkhervattingskans wordt gekenmerkt
door de zoekintensiteit en het reserveringsloon. Het reserveringsloon bepaalt tot
op zekere hoogte de werkhervattingskans. Echter, niet alleen het reserveringsloon heeft invloed op het zoekgedrag van werklozen, maar ook andere factoren
als opleiding, leeftijd enzovoort. In deze paragraaf staan we stil bij de factoren
die het zoekgedrag van de werkloze beïnvloeden.
Vissers, de Vries, Schepens (1986) noemen, evenals Kapteyn (1985) en Hartog
en Theeuwes (1983) een aantal factoren die het gedrag van werklozen beïnvloeden. Deze factoren zijn: het niet-arbeidsinkomen, de werkloosheidsduur en
kostwinnerschap. Kapteyn, Hartog en Theeuwes benadrukken dat de aanwezigheid van inkomen van de overige leden van het huishouden invloed heeft op het
zoekgedrag van werklozen. Naarmate er meer overig huishoudinkomen aanwezig is, zal de waarde van inkomen ten opzichte van vrije tijd voor de respondent
minder worden, hetgeen zal leiden tot een lagere zoekintensiteit.
Barron en Mellow (1979) presenteren een model van optimale zoekstrategie,
waarin de zoekinspanning is uitgewerkt. Deze inspanningen kosten tijd en geld,
maar leveren informatie over alternatieve loonaanbiedingen op. Op basis van
hun model veronderstellen zij dat de zoekinspanningen toenemen naarmate het
verwachte loon hoger is. Een toename van de uitkeringshoogte leidt tot een afname van de zoekinspanningen en tot een toename van het reserveringsloon.
Beide factoren maken de werkloosheidsduur langer. Anderzijds maakt een hogere uitkering het mogelijk meer geld in zoeken te steken, hetgeen juist leidt tot
een kortere werkloosheidsduur. Verondersteld wordt verder door Barron en
Mellow (1979) dat de meest belovende mogelijkheden een baan te krijgen het
eerst - in het begin van de werkloosheid - worden onderzocht, hetgeen een grote
zoekinspanning doet samengaan met een korte werkloosheidsduur. Anderzijds
zal men, omdat het inkomen afneemt met de werkloosheidsduur, harder gaan
zoeken naarmate men langer werkloos is.
Zij testen ten slotte hun model met betrekking tot de zoektijd met behulp van
een survey van werklozen (uit de Current Population Survey, mei 1976 van het
Bureau of Labor Statistics). Uit hun onderzoek blijkt dat men meer tijd aan zoeken besteedt naarmate het verwachte uurloon hoger is, men een voltijdbaan
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zoekt, hoger is opgeleid, in een grote stad woont, minder overig inkomen heeft,
andere huishoudleden geen inkomen hebben en de uitkering lager is. Na toevoeging van de variabele werkloosheidsduur blijven deze verbanden bestaan en
blijkt er een sterk negatief verband tussen werkloosheidsduur en zoektijd, met
andere woorden hoe langer de werkloosheid voortduurt hoe kleiner het rendement van verder (zoeken).
Het onderstaande schema biedt een overzicht van de hiervoor beschreven relaties.
Schema 1

Persoonlijke
kenmerken

Reserveringsloon
Zoekgedrag

Werkloosheidsregelingen

Werkhervattingskans

Werkloosheidsduur

Conjunctuur

Uit dit schema kan worden afgelezen dat de werkhervattingskans door zoekintensiteit en conjunctuur wordt beïnvloed. Het zoekgedrag wordt op haar beurt
beïnvloed door het reserveringsloon en de werkloosheidsduur. Reserveringsloon
en werkloosheidsduur hebben een wisselwerking. Het reserveringsloon wordt
bepaald door persoonlijke kenmerken en de werkloosheidsregeling. Deze twee
factoren samen met de conjunctuur beïnvloeden de werkloosheidsduur. Hieruit
wordt het verband tussen de werkloosheidsregelingen en het zoekgedrag
van werknemers zichtbaar. Zoekgedrag wordt beïnvloed door persoonlijke
kenmerken, conjuctuur en werkloosheidsregelingen. De eerste twee factoren
zijn gegeven. Werkloosheidsregelingen kunnen dus het gedrag van werklozen
veranderen. Het effect van werkloosheidsregelingen op het zoekgedrag van
werklozen kan zich manifesteren in de werkloosheidsduur.

2.6

Conclusie

Al meer dan honderd jaar speelt sociale zekerheid een belangrijke rol in de geindustrialiseerde landen. Sociale zekerheid beschermt huishoudens tegen inkomensverlies. Inkomensbescherming zorgt voor economische en sociale stabiliteit. Over deze positieve effecten van sociale zekerheid bestaat weinig discussie,
maar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de publieke en de private sector
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Hoofdstuk 2

is van begin af aan wel een punt van discussie geweest. De vraag is of een private verzekering tegen het inkomensverlies als gevolg van werkloosheid mogelijk is. We constateerden dat particuliere verzekeraars het werkloosheidsrisico
niet op een maatschappelijk gewenste manier kunnen dekken. De particuliere
onverzekerbaarheid is het gevolg van risicoafhankelijkheid. Daarnaast leiden
het morele risico en antiselectie tot hoge kosten voor kwetsbare groepen. Onverzekerbaarheid van het werkloosheidsrisico neemt de individuele behoefte
aan verzekering echter niet weg. Waar de markt faalt, komt het overheidsingrijpen in zijn plaats.
Overheidsbemoeienis biedt echter geen oplossing van het morele risico. Dit
probleem doet zich niet alleen bij verzekerden voor, maar komt ook voor bij
andere partijen die belang hebben bij een uitkeringsregeling- zoals werkgevers
en uitvoerders.
Deze constatering leidt tot de tweede vraag van dit hoofdstuk namelijk: “in
hoeverre ontmoedigt een uitkeringsstelsel deelname aan betaalde arbeid?” Voor
de beantwoording van deze vraag hebben we van de zoektheorie gebruik gemaakt. De zoekintensiteit is volgens de zoektheorie bepalend voor het zoekgedrag. In dit hoofdstuk hebben we verondersteld dat de werkhervattingskans door
zoekgedrag en door de conjunctuur wordt beïnvloed. Zoekgedrag wordt beïnvloed door persoonlijke kenmerken (leeftijd, opleiding, enz), conjunctuur en
werkloosheidsregelingen. De eerste twee factoren zijn gegeven. Werkloosheidsregelingen kunnen dus het gedrag van werklozen veranderen. Het effect van
werkloosheidsregelingen op het zoekgedrag van werklozen kan zich manifesteren in de werkloosheidsduur. Dit effect roept de vraag op hoe sterk deze relaties
zijn en hoe groot de beschreven effecten. Hoe groot is het effect van de uitkeringshoogte op het zoekgedrag van werklozen? In hoeverre ontmoedigt een
uitkeringsstelsel in combinatie met persoonlijke kenmerken deelname aan
betaalde arbeid? Deze vragen komen in hoofdstuk 5 aan de orde. In dat
hoofdstuk richten we ons op empirische studies die de omvang van het effect
van de uitkeringshoogte op het zoekgedrag schatten. Maar eerst zullen we in het
volgende hoofdstuk de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland bestuderen.
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3

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERKLOOSHEIDSVERZEKERING

3.1

Inleiding

Hoewel er inmiddels reeds lang een werkloosheidsverzekering bestaat, bestaat
er nog steeds discussie over de verzekeringsbeginselen. De discussie die anno
2005 wordt gevoerd heeft betrekking op dezelfde onderwerpen als honderd jaar
geleden. In de 19e eeuw barst de discussie over de werkloosheidsverzekering los
en deze spitst zich in de loop der tijd toe op de stelselkenmerken, de personenkring en de wijze van financiering. In volgende paragraaf zullen we eerst kort
ingaan op de discussie die in de 19e eeuw gevoerd werd over de rol van de
overheid en over kwesties als moreel risico, het verplichte karakter van de
werkloosheidsverzekering en sparen in plaats van verzekeren.
Na de Eerste Wereldoorlog raken het debat over de werkloosheidsverzekering
en de zogenaamde crisispolitiek steeds meer met elkaar verweven en gaan zij
onderdeel uitmaken van een fundamentele discussie tussen politieke en maatschappelijke actoren over de ordening van de samenleving. In de eerste jaren na
de Tweede Wereldoorlog liggen de crisisjaren en de massale werkloosheid nog
vers in het geheugen. Er bestaat hierdoor een sterke behoefte om te komen tot
een algemene dekking van het risico van inkomensderving door werkloosheid.
Motieven om over te gaan tot het in het leven roepen van een (sociale) verzekering tegen het werkloosheidsrisico zijn onder andere:
de wens om tegen een redelijke premie voor zowel goede als slechte risico’s
de door werkloosheid veroorzaakte inkomensterugval voor een bepaalde periode te beperken;
de wens om werklozen de mogelijkheid te geven om weer aan werk te komen;
de wens om de stabiliteit in de arbeidsverhoudingen te bevorderen, en
de gedachte dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft voor het creëren
van voldoende bestaanszekerheid voor de burgers.
Ondanks het feit dat in de 19e eeuw overeenstemming bestaat over het maatschappelijke belang van de werkloosheidsverzekering en de overheidsbemoeienis daarbij, heeft door de discussie over de ordening van de samenleving de totstandkoming van de werkloosheidsverzekering tot 1949 geduurd. Naast de discussie over de grondslagen heeft de economische crisis in de vooroorlogse jaren
(1932-1936) de invoering van de werkloosheidsverzekering op de lange baan
geschoven. Wegens de onzekere tijdsomstandigheden wenst het kabinet-Ruys
de Beerenbrouck III de overheid en de industrie voor nieuwe lasten te behoeden.
In paragraaf 3 zullen we de geschiedenis van de werkloosheidsverzekering bespreken.
Ten slotte beschrijven we in paragraaf 4 de laatste periode van de geschiedenis
en brengen we de belangrijke herzieningen van de Werkloosheidswet vanaf
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1949 in kaart. We zullen hierin de stelselherziening van 1987 bespreken, die
werd ingegeven door de wens gelijkheid in het gehele stelsel van sociale zekerheid te bereiken en een urgente behoefte het stelsel betaalbaar te houden. Met de
stelselherziening van 1987 werd de toegang tot de WW lastiger, de duur van de
WW gedifferentieerd naar arbeidsverleden en het activerende karakter ervan
27
versterkt. De stelselherziening van 1987 leidde tot stabiele uitgaven . Deze
stabilisatie is overigens ook een gevolg van het economisch herstel dat in de
tweede helft van de jaren ‘80 inzette, waardoor het beroep op de Werkloosheidswet niet verder toenam. Toch was er geen sprake van een beduidende afname van de werkloosheid. Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de stelselherziening van 1987 onvoldoende aan de verwachtingen beantwoordde. Een
nieuwe ronde van stelselwijzigingen vond eind jaren 90 plaats. Een voorbeeld
hiervan is de Wet boeten en maatregelen, ingevoerd met het doel misbruik van
het stelsel te bestrijden. Langzaam maar zeker tekende zich een serieuze beperking af in de reikwijdte en royaliteit van het stelsel.
Coen Teulings (1997): “In de jaren ‘80 ontstaat sociaal-politieke commotie over
de morele keerzijde van deze ontwikkelingen. De ontwikkelingen in de sociale
zekerheid zouden een nieuw type burger aan het licht brengen dat afkeurend
wordt aangeduid als de ‘rationeel calculerende burger’. De oude produkten van
het sociale beleid blijken steeds vaker te functioneren als een strategische omgeving die het individu via arglistige berekening ten eigen voordele kan aanwenden. Ook bedrijven worden publiekelijk beticht van deze calculerende omgang met de collectieve voorzieningen van de verzorgingsstaat. Deze waarnemingen, ondermeer bevestigd in wetenschappelijk onderzoek en in de parlementaire enquête naar de sociale zekerheid, leveren een nieuwe impuls tot gerichte aanpassingen van het stelsel. Het doel is nu het stelsel immuniteit te verlenen tegen op voordeel beluste calculanten.”
Terugkijkend op de afgelopen decennia kunnen we niet anders concluderen dan
dat in de Werkloosheidswet zeer veel wijzigingen zijn aangebracht. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het enorme beroep op de werkloosheidsuitkering in
samenhang met de economische crises van 1973 en 1982. Het doel van dit
hoofdstuk is aan te geven dat het scala van wijzigingen in de Werkloosheidswet
nog steeds niet heeft geleid tot een substantiële afname van het morele risico,
het bevorderen van de uitstroom uit de WW en het voorkomen van de instroom
in de WW.

3.2

Fundamentele discussiepunten in de 19e eeuw

3.2.1

Inleiding

Voor de industriële revolutie werkten en leefden de mensen in kleine gemeenschappen die een zekere mate van saamhorigheid vertoonden. Door het ontbreken van een brede vorm van sociale zekerheid was men volledig aangewezen op

27

De kosten van sociale zekerheid stegen van ongeveer 12% van het netto nationaal product in
1970 tot ongeveer 22% in 1982.
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de solidariteit van de kleine gemeenschap waarin men leefde. Vandaar dat al in
de Middeleeuwen – in gildenverband – initiatieven ontstonden om binnen een
bepaalde kring afspraken te maken omtrent de onderlinge ondersteuning bij
ziekte, overlijden en dergelijke, waardoor voor de leden de bestaanszekerheid in
belangrijke mate toenam. Een belangrijk element van het gildensysteem was het
bestaan van fondsen. Deze fondsen, die vanaf het midden van de zeventiende
eeuw voor en door werkenden die lid waren van een gilde werden opgericht,
betaalden uit bij ziekte, begrafenis en in sommige gevallen aan ouden-vandagen en weduwen en wezen. In de tweede helft van de achttiende eeuw groeide
het fondsensysteem door verpaupering, bevolkingsgroei en migratie. De uitkeringen werden hoger, de voorzieningen werden uitgebreid en ook werden er
fondsen opgericht waarbij arbeiders uit verschillende bedrijfstakken zich aansloten. In de Franse tijd werd het gildensysteem afgeschaft, maar de meeste
fondsen bleven bestaan.
Het tot ontwikkeling komen van de industrie, de industriële revolutie, bracht
met zich mee dat talloze mensen afhankelijk werden van werken in de fabriek.
Het economische leven werd beheerst door de wet van de arbeid: “Wie niet
werkt zal ook niet eten”.
Met de industriële revolutie namen ook de risico’s van inkomensverlies toe.
Werkloosheid, ziekte, invaliditeit, weduwe of wees worden, alsook ouderdom
betekende in vele gevallen bittere armoede. In de tweede helft van de negentiende eeuw leefde meer dan de helft van de bevolking in dergelijke omstandigheden. Voor de maatschappij was armoede een moreel probleem. Een ontwikkelde en redelijk welvarende maatschappij kon mensen toch niet laten verhongeren! De armenzorg was in eerste instantie nog een zaak van het particuliere
initiatief, waarbij vooral de kerken een rol speelden. Maar geleidelijk aan begon
de overheid te beseffen dat hier voor haar een taak was weggelegd. De Armenwet van 1912 ging ervan uit dat, als het particulier initiatief niet toereikend was,
de gemeenten dienden bij te springen. De gemeentelijke overheden kregen
daardoor een grotere verantwoordelijkheid. Deze regeling werd uit de algemene
middelen gefinancierd.
Naast de armenzorg werden in de tweede helft van de negentiende eeuw op initiatief van vakorganisaties, die toen werkliedenverenigingen werden genoemd,
ondersteuningsfondsen gevormd, waarin het risico van inkomensverlies bij
ziekte, invaliditeit, werkloosheid en ouderdom door eigen bijdragen van de leden werd gedeeld. In geval van werkloosheid kregen de leden een bepaald bedrag, op voorwaarde dat ze werk zochten. Hierin zijn de eerste aanzetten voor
de structuur van de huidige sociale zekerheid te herkennen. Niet alle werknemers waren lid van deze verenigingen. Werknemers konden zich vrijwillig verzekeren bij de bond. Deze fondsen werden aanvankelijk uitsluitend gefinancierd
uit de contributie van de leden en hadden het karakter van een particuliere verzekering op basis van onderlinge solidariteit. Er bestond geen overheidstoezicht
op de fondsenregelingen. Deze regelingen waren vaak erg amateuristisch opgezet. De administratie was slecht en er waren geen financiële reserves. De fondsen betaalden slechts uitkeringen zo lang er geld in de kas was. Bij gedwongen
werkloosheid kwamen veel werklozen in financiële problemen en sommigen
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van hen werden veroordeeld tot de bedelstaf. Dit leidde tot maatschappelijke
problemen. Met het oog hierop vroeg de Vereniging voor de Staathuishoudkunde in 1897 een preadvies over de verplichte verzekering tegen “de geldelijke
gevolgen der werkloosheid” aan Verrijn Stuart en Raaymakers. In het preadvies staat het volgende:
“Dat valide personen, die niks liever wensen dan door eerlijken arbeid hun kost te verdienen,
in de onmogelijkheid zijn dit te doen, is, vooral wanneer het zich op eenigszins groote schaal
voordoet en gedurende min of meer langen tijd, een maatschappelijk ziekteverschijnsel van
de aller ernstigste betekenis. Geeft het bestaan van proletariërs reeds veel zorg aan wie de geregelde ontwikkeling onzer beschaving ter harte gaat, dubbel bedenkelijk is het wanneer ordelijke werklieden, door gemis aan arbeid, dreigen de klasse der proletariërs te vergroten. De
afstand van gezeten werkman tot pauper is, (….), niet groot. En al is die afstand in moreel
opzicht veel langer, niet weinigen zullen in de vuurproef van een gedwongen werkloosheid te
gronde gaan. Zo dikwijls dan ook perioden aanbraken van veel werkloosheid, heeft men pogingen aangewend om haar te bestrijden, althans haar gevolgen te verzachten. Met ene poging nu om, door toepassing op de werkloosheid van een op velerlei gebied levenskrachtig
gebleken beginsel, aan philanthropie en kunstmatige werkverschaffing voorgoed te ontkomen, heeft men in den laatste tijd de idee der verzekering tegen dergelijke gevolgen der
werkloosheid gepropageerd, ja zelfs, in beperkten kring, reeds in praktijk gebracht.”

Messing (1982) schrijft het volgende in de preadviseur van Raaymakers28:
“Verzekering tegen werkloosheid is in het algemeen belang noodzakelijk, omdat zij, zolang
de werkloosheid bestaat, het enige bruikbare middel is tot keering van een groot en ernstig
gevaar voor de gehele maatschappij. De werkloosheid toch, is een gevaar voor werklozen en
voor de arbeiders in het algemeen en daarom indirect voor de gemeenschap. Doch ook een
direct gevaar voor de gemeenschap, omdat zij een vruchtbare bodem is voor ontevredenheid,
die gevoed door den oproerigen geest van onze tijd, zal voorttelen als een woeker plant, en
het leven der gemeenschap verstikken. (...) En daarom kwam ik, hoewel huiverende voor uitbreiding van Staatszorg, tot de overtuiging dat het optreden van den Staat op dit gebied niet
alleen gerechtvaardigd is, maar dure plicht.”

Hier wordt dus geconstateerd dat de belangen van de maatschappij en van de
werklozen met elkaar verbonden zijn. Overheidsingrijpen in sociale zekerheid
kan leiden tot een verhoging van het totale maatschappelijke welvaartsniveau.
3.2.2

De rol van de overheid

Is staatsbemoeienis in de werkloosheidsverzekering wenselijk? Dit is een vraagstuk dat in de geschiedenis van de werkloosheidsverzekering altijd heeft gespeeld. In het pre-advies over de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van
de werkloosheid (1897) werd deze vraag als volgt beantwoord. Het antwoord op
deze vraag is rechtstreeks afhankelijk van wat men als doel van de staat erkent.
Hierin kunnen twee opvattingen worden onderscheiden, de individualistische en
de socialistische.
Volgens de individualistische opvatting is de rol van de staat beperkt tot het beschermen van de rechten van haar onderdanen. Een strenge toepassing van het
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De Katholiek Raaymakers is aan het einde van de negentiende eeuw een krachtige pleitbezorger voor een verplichte werkloosheidsverzekering. Raaymakers voorziet dat het privaatinitiatief tekort zal schieten. Hij stelt dit in zijn proefschrift (1898) Verzekering tegen werkloosheid.
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beginsel, dat de staat zich niet diepgaander met de belangen van de burgers mag
bemoeien dan tot bescherming van de rechtsorde noodzakelijk is, is in de praktijk niet mogelijk. De individualistische opvatting komt voort uit de ideeën van
Kant en Fichte (vanuit rechtsfilosofisch standpunt), Herbert Spencer (vanuit natuurfilosofisch standpunt) en de school van de fysiocraten in Frankrijk (vanuit
economisch standpunt). Geen enkele staat heeft zich hiertoe beperkt. Zelfs Engeland, dat erg bekend is om zijn individualistische politiek, was genoodzaakt
tot een ruime inbreuk op het liberale stelsel.
Volgens de socialistische opvatting daarentegen is de rol van overheid uitdrukkelijk niet beperkt tot bescherming van de rechtsorde. De staat dient op te komen tegen de onderdrukking van de zwakkeren tegen het overmachtige kapitaal.
Bluntschli schrijft (1897) in “Algemeine Staatslehre”:
“Wie het ware doel van staat wil naspeuren, moet opklimmen tot de gemeenschappelijke
oorzaak, die alle staten deed ontstaan, en onderzoeken, om welke redenen overal en altijd de
mensen zich tot min of meer volmaakte staatsgemeenschap hebben vereenigd, en nog steeds
verenigd blijven. Het is duidelijk, dat deze laatste gemeenschappelijke oorzaak van alle staten in de menselijke natuur gelegen is. Indien we teruggaan in de menselijke natuur dan vinden we daarin de gemeenschappelijke oorzaak van het ontstaan van alle staten. Deze drang
tot vereeniging openbaart zich vooral in de ongenoegzaamheid van den mens als individu,
om afzonderlijk zijn aardsch geluk te bewerken, in zijn natuurlijk onvermogen- en hetzelfde
geldt van de verschillende families en private vereenigingen- om zich afzonderlijk datgene te
verschaffen wat tot voorziening in zijne vele en velerlei behoeften, en tot bereiking van de
volmaaktheid waartoe hij zich vatbaar voelt, noodzakelijk is. Daardoor ontstaat in den mens
van nature een onweerstaanbare drang, om door vereeniging met anderen in dat onvermogen,
in die ongenoegzaamheid te voorzien. En het is dat verlangen om door samenwerking te bereiken, wat voor het individu als zodanig onbereikbaar is.”

Vanuit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat enerzijds door de individualistische opvatting de rol van de staat beperkt wordt, terwijl deze rol anderzijds door de socialistische opvatting wordt uitgebreid. Een tussenliggende
opvatting, die afkomstig is uit christen-democraten, is die waarin de staat zorg
draagt voor de eerbiediging en handhaving van de rechtsorde en daarnaast tot
doel heeft ook op sociaal gebied die maatregelen te nemen die in het algemeen
belang noodzakelijk zijn, indien het private initiatief daartoe niet bij machte is.
De grote recessie van 1929, die een hoge werkloosheid en sterk ingezakte levensstandaard tot gevolg had overtuigde velen dat overheidssturing van de economie noodzakelijk was. Omdat men zich ervan bewust is dat de verzekering
tegen werkloosheid niet door het private initiatief te bereiken is, draagt de overheid zorg voor de werkloosheidsverzekering. Dit is de conclusie van Charles
Raaymakers in zijn eerder aangehaalde pre-advies over de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van werkloosheid (1897): “ Er is geen private verzekering
die hiertoe wordt aangezet, zolang er geen goede grond bestaat voor de verwachting, dat private verzekering de werknemer voor zijn werken en streven
voldoende zal schadeloos stellen. De grote schaarste van statistische gegevens,
waarop een dergelijke kansberekening zou kunnen worden gebaseerd, en daarom de grote moeilijkheid van het vaststellen der premie, de bekende wisselval-
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ligheid van het te verzekeren belang, de zeer lastige controle en de mogelijkheid
van crisis zijn redenen waarom ondernemers het werkloosheidsrisico niet verzekeren. Het is duidelijk dat liefdadigheid het laatste redmiddel moet zijn, om in
den nood van valide werklieden te voorzien.”
Tevens blijkt uit hoofdstuk 2 van mijn studie blijkt dat voor de aanpak van het
werkloosheidsprobleem overheidsoptreden vereist is. Daarin wordt een aantal
redenen genoemd waarom het werkloosheidsrisico niet privaat verzekerbaar is
en de overheid een rol daarin dient te spelen. Deze redenen zijn onder meer onbetaalbaarheid van het werkloosheidsrisico door de risicoafhankelijkheid, vooral voor de hoge risico groepen en het moeilijk vaststellen van de premie door
het gebrek aan gegevens.
3.2.3

Moreel risico

Naast de discussie over de rol van de overheid kent ook de discussie over de
vraag hoe bij een werkloosheidsverzekering de werknemer aangespoord kan
worden snel aan het werk te gaan, al een lange geschiedenis. Engelen (1897)
schrijft:
“Er is geen andere verzekering die zozeer aan misbruiken is bloot gesteld als deze, die voor
een goed deel is overgegeven aan de wil van de verzekerde. Het zelf in brand steken van verzekerd goed is gevaarlijk, omdat het ontdekt kan worden; het zich zelf toebrengen van ziekte
of verwonding zal wel uitzondering zijn. Luiheid, het profiteren van de kleinste onaangenaamheid met de patroon om deze vaarwel te zeggen, in een woord, het werkloos-worden
door eigen schuld is gemakkelijk in uitvoering.”

Al in de 19e eeuw komen verschillende opvattingen over moreel risico en de
bestrijding daarvan aan de orde. Dat blijkt uit het volgende citaat:
De Bosch Kemper schrijft in zijn boek “Onderzoek naar de armoede in ons vaderland ” het volgende:
“In vroeger eeuwen waren strenge strafbedreigingen tegen bedelarij en vagabondage, maar
toch heerste omtrent armenzorg en bedelarij nog in velerlei opzichten zonderlinge begrippen,
die tot de ergerlijke misbruiken leidden; wel was zelfs hier en daar in de Middeleeuwen het
bedelen gereglementeerd en daarmede als het ware een wettig erkend bedrijf geworden.
Doch wanneer de misbruiken te groten omvang namen kwam vanzelf de reactie en werd met
strengste straffen gedreigd tegen personen die, hoewel tot werken in staat, werkloos rondliepen. En al zijn onze strafwetten ook in dit opzicht verzacht.”

Moreel risico in de werkloosheidsverzekering komt met name voor, dacht men
toen, wanneer werklozen aangeboden werk weigeren. Hierover zijn ook verschillende opvattingen aan de orde geweest. In geval van een niet of onvoldoende gemotiveerde weigering van aangeboden werk heeft men opnieuw met
vrijwillige werkloosheid te doen, en ook hier zal dit karakter van de werkloosheid haar moeten plaatsen buiten het terrein van de verzekering. Om misbruik
tegen te gaan of te beperken bestaan verschillende opvattingen:
“De heer Veldman schrijft in zijn pre-advies van 1897, dat geen uitkering zal verschuldigd
zijn aan hem, die om niet voldoende reden weigert het hem aangeboden en met zijn krachten
en bekwaamheden overeenkomend werk tegen de gewone loonstandaard op zich te nemen.
Want dan wordt er aan zijn bekwaamheden, die hoger bezoldiging verdienen, te kort gedaan.
Deze ruime verzekering zou in de gevallen, waarin de arbeider buiten zijn vak of tegen lager
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loon moet gaan werken, deze noodzakelijke oplossing slechts vertragen, zonder bate voor
den verzekerde zelf. De uitkering toch zal althans minder moeten bedragen dan het gewone
loon, ten einde van de prikkel voor de werkloze om weer zodra mogelijk aan het werk te
gaan niet te verzwakken. Zijn inkomen daalt dus reeds aanstonds met 20 of 30 percent. Wat
is er dan tegen, den eisch te stellen dat hij desnoods met een loonsverlaging tot het zelfde bedrag moet genoegen nemen, alvorens als werkman, zij het ook tegen lager loon, aan het werk
blijft, dan dat hij komt ten laste van de verzekeringskas”.

Verrijn Stuart en Raaymakers schrijven in hun preadvies:
“Men moet ongelijksoortige zaken dooreen mengen. Het doel van de werkloosheidsverzekering is niet om stabiliteit in de lonen te bevorderen en loonsverlaging tegen te gaan. De verzekering beoogt den verzekerde in tijden dat het enige wat hij kan aanbieden, zijn werkkracht, niet wordt begeerd, zijn hoofd boven water te houden en voor armlastigheid te vrijwaren. De waarborg tegen misbruiken moeten mijns inziens elders gezocht worden namelijk
in het houden der uitkering beneden het normaal loon, en in de bepaling dat zij eindigt wanneer aangeboden passend werk wordt geweigerd. Het eerste biedt niet alleen een waarborg
tegen misbruik maar schept ook een prikkel om van de verzekering niet langer te profiteren
dan strikt nodig is. Men zal echter in de bepalingen te dezen opzichte zekere latitude moeten
laten. Niet elke arbeid past voor iedere werkman. En nevens den aard van het aangeboden
werk, komt ook de plaats waar het zich voordoet hier in aanmerking. Men kan niet eisen dat
een werkman zal verhuizen tenzij men hem elders een redelijke verzekerd bestaan kan aanbieden. .........Te streng zal men daarom niet moeten handhaven het beginsel dat, op straffe
van verlies van het recht op uitkering, passende werk moet worden aanvaard, ook al wordt
het elders aangeboden.”

Charles Raaymakers schrijft al in zijn preadvies van 1897 over het voorkomen
van het moreel risico het volgende:
“ ........ Het is in het begin belangrijk erop te wijzen, dat verzekering tegen werkloosheid geen
ander doel heeft dan de arbeiders te behoeden tegen de economische gevolgen van gedwongen werkloosheid. De werkloosheidsverzekering beoogt hen te helpen die, hoewel tot arbeiden in staat, buiten hun schuld geen werk kunnen vinden of werkloos zijn geworden. Werkloosheidsverzekering beoogt geen ondersteuning aan vrijwillig werklozen te bieden. En
daarom zal zij geen oorzaak zijn van grotere werkloosheid. Zij zal veeleer een scheiding tot
stand brengen tussen werkelijke werklozen, die wel een beroep op de werkloosheidsverzekering kunnen doen, en luie arbeiders, die deze mogelijkheid niet hebben.”

3.2.4

Wel of geen verplichte werkloosheidsverzekering

Ondanks het feit dat in de 19e eeuw overeenstemming bestaat over het maatschappelijke belang van de werkloosheidsverzekering en van overheidsbemoeienis met deze verzekering, heeft de totstandkoming van de werkloosheidsverzekering tot 1949 geduurd.
Volgens Charles Raaymaker eist totstandkoming van zijn onderlinge verzekering op vrijwillige basis een sterke gemeenschapszin en een sterk solidariteitsgevoel. Deze twee belangrijke voorwaarden voor een onderlinge verzekering
waren bij arbeiders echter niet sterk ontwikkeld. Dat krachtige bewustzijn van
onderlinge eenheid, dat de arbeiders moet samenbrengen en samenhouden in
hechte banden om elkaars belangen gezamenlijk voor te staan en elkaars noden
te voelen en te dragen, ontbreekt bijna geheel. Daarenboven waren de arbeiders
zelf niet genoeg overtuigd van het belang van de verzekering tegen werkloosheid. Dit feit is zeer gemakkelijk te verklaren. Het gevaar om werkloos te wor-
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den, wordt licht onderschat. Ieder meent, dat hij door harder werken en goed
gedrag aan het lot van werkloosheid kan ontsnappen. Ten onrechte. Want het
kan iedereen overkomen dat zijn fabriek afbrandt, dat in zijn beroep eenmaal
een slappe tijd komt, kortom dat ‘een der ontelbare’ oorzaken van werkloosheid
voor hem zal intreden.
Dat het tussen de Nederlandse arbeiders aan solidariteit ontbreekt, blijkt uit het
pre-advies van Verrijn Stuart en Raaymakers (1897):
“Het egoïsme is niet de enige, maar wel de voornaamste drijfveer in het raderwerk onzer
volkhuishouding. De arbeiders van ons vaderland kunnen zich niet beroemen op sterke gemeenschapszin. Solidariteitsgevoel, voor onderlinge verzekering een eerste voorwaarde, is
bij hen niet sterk ontwikkeld. De onvolmaakte organisatie van onze arbeiders dus, hun geringe solidariteit, vergeleken met die van Engelse arbeiders, en de gegronde verwachting dat
voor de arbeiders de verzekering tegen werkloosheid geen prioriteit heeft, zijn voldoende redenen voor de veronderstelling, dat voor het tot stand brengen van deze in het algemeen belang noodzakelijke maatregel, het privaatinitiatief te kort zal schieten. En daarom is de staat
gerechtigd en verplicht, in deze zaak zijn machtige hulp te verlenen en te zorgen dat een dergelijke, goed geregelde verzekering tegen werkloosheid spoedig tot stand komt.”

Ondanks erkenning van het maatschappelijke belang van werkloosheidsverzekering is er bezwaar tegen verplichte verzekering. Een van de bezwaren is afkomstig van Mr. H.B. Greven. Hij schrijft in zijn preadvies over de verzekering
tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid het volgende:
“dat men er niet toe kan besluiten een categorie van de bevolking te dwingen tot deelneming
in een verzekering tegen werkloosheid. Men kan er nu eenmaal in de sociale wetgeving niet
buiten, wat ongelijk is, ook ongelijk te behandelen. Blijken er bij een speciale categorie van
de bevolking toestanden te bestaan, welke door bepaalde maatregelen kunnen worden verbeterd, wat is er daar tegen, om zulke maatregelen alleen voor die categorie voor te schrijven, ja
zelfs alleen voor dat deel van de categorie, waarvoor de bepaalde maatregel verbetering kan
aanbrengen?
Onderstel, de verplichting tot verzekering tegen werkloosheid ware alleen noodzakelijk voor
seizoenarbeiders, waarom ze niet ingevoerd als speciale regeling voor deze? En als blijkt, dat
de regeling niet voor alle seizoenarbeiders uitvoerbaar is, waarom haar dan niet beperkt tot
die taken van seizoenarbeider, waar men op welslagen mag vertrouwen? Waarom zou de
staat zich laten weerhouden, het goede te doen, dat in zijn vermogen ligt, omdat hij niet alles
vermag?”

Greven noemt ook het gebrek aan solidariteitsgevoel bij de werkman als een
argument tegen verplichte verzekering. Dat blijkt uit het volgende citaat:
“Staatsdwang wordt verder ongeoorloofd geacht, zolang onder de werklieden zelf niet de
overtuiging bestaat, dat de werkman die werken wil behoort te zorgen voor den werkman, die
niet werken wil. Op hem, die er van op de hoogte is, dat nog nimmer een voorstel is gedaan,
dat andere werklieden in het oog vatte dan hen, die buiten hun wil werkloos waren geworden,
zal dit principieel bezwaar wel niet veel indruk maken.”

Werknemers met een laag werkloosheidsrisico hebben geen behoefte aan een
relatief dure verplichte verzekering. Daarom zullen zij zich niet verzekeren. Dit
verschijnsel noemt men antiselectie (of adverse selection). Degenen die van
zichzelf weten dat ze tot de hoogrisicogroep behoren, proberen zich eerder en
beter te verzekeren dan mensen uit de laagrisicogroep omdat die eersten meer
kans hebben dat zij in de toekomst een beroep op de verzekering zullen moeten
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doen. Dit verklaart ook de weerstand tegen solidariteit en tegen de erkenning
van het maatschappelijke belang van een werkloosheidsverzekering.
Een ander bezwaar tegen een particuliere werkloosheidsverzekering was dat de
statistische gegevens ontbraken voor een rationele bepaling van de verzekeringspremie. De toenmalige vakverenigingen konden onvoldoende statistisch
materiaal ten behoeve van de werkloosheidsverzekering leveren. De op dat
moment bestaande private werkloosheidsfondsen waren vaak erg amateuristisch
opgezet en werden slecht geadministreerd. De schaarste aan statistische gegevens, waarop een dergelijke kansberekening zou kunnen worden gebouwd, zou
het vaststellen van de premie erg moeilijk maken. Het gevolg hiervan (zie het
hoofdstuk 2 van mijn studie) is dat de premie van een verzekering voor een aantal klanten hoger zal zijn dan volgens hun inzicht gerechtvaardigd is (omdat zij
hun risico lager inschatten) zodat deze groep zich niet zal verzekeren, terwijl de
risicovolle groep juist wel verzekerd wil worden. Als de verzekeraar de verwachte uitkeringslast laag berekent en daardoor een te lage premie vaststelt, zal
hij noodgedwongen moeten overgaan tot premieverhoging, waardoor de relatief
gunstige risico'
s verder worden gestimuleerd om af te zien van verzekering of
om naar een andere verzekeraar te gaan. De verzekeraar blijft zitten met de hoge
risico'
s en moet daardoor de premie verder verhogen. Hierdoor ontstaat een
neerwaartse spiraal met als gevolg dat de verzekeraar zich uiteindelijk uit de
markt terug moet trekken. Antiselectie kan er aldus toe leiden dat verzekeringen
waarnaar koopkrachtige vraag bestaat niet worden aangeboden.
3.2.5

Spaardwang

Om aan de bezwaren van de verplichte verzekering tegemoet te komen heeft
prof. Schanz (1880) uit Würzburg het denkbeeld geopperd, in plaats van de verplichte verzekering een verplichting tot sparen in te voeren. Zijn voorstel wordt
in het volgende citaat samengevat:
“Hierbij staat op den voorgrond, dat uitsluitend de inlegger zelf vroeger of later van de bespaarde penningen genot zal hebben. Onderscheiden we de arbeider in de bouwvakken en de
overige werklieden. Waar in den drukken tijd een hoog loon verdiend wordt kan ook de inleg
hoog zijn: voor de bouwvakken 10% van het loon, en voor de andere bedrijven ten minste 30
Pf. In de week. Deze bijdragen zullen door de patroons worden geïnd door korting op het
loon, te gelijk met de premie voor de verzekering tegen ziekte. Voor rekening der patroons
zelf komt in de bouwvakken een tiende, in de overige een derde der bijdrage.”

De bedoeling is, dat elke arbeider een zeker bedrag zal moeten sparen; daarvan
mag hij, tot op zekere leeftijd, alleen gebruik maken als hij werkloos is. Volgens Schanz heeft dat stelsel wel de voordelen van een verzekering, maar niet
de nadelen; met name omzeilt men dan de problematiek van de onvrijwillige
werkloosheid. Nu is het eigen geld; daarom zal de werknemer niet onnodig
werkloos worden.
Prof. Schanz (1880) komt met tegenargumenten voor vrijwillig sparen als een
mogelijkheid voor de dekking tegen werkloosheid:
“Vrijwillig sparen is bij den tegenwoordige stand der lonen en der behoeften van de arbeider
voor hem een feitelijke onmogelijkheid. De intensiteit zijner ogenblikkelijke behoeften is te
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groot, dan dat hij van zijn meestal karig loon, vrijwillig iets ter zijde kan leggen om te voorzien in toekomstige behoeften, die zich uit den aard der zaak minder sterk doen gevoelen.”

De discussie over sparen in plaats van verzekeren is een van de huidige thema’s
rond de werkloosheidsverzekering. De reden van deze belangstelling ligt in de
ontwikkelingen in de WW. Vooral de relatief hoge instroom in het begin van de
jaren ‘90, de geringe uitstroom en de toename van de uitkeringsduur waren
zorgwekkend (zie hoofdstukken 3 en 6 van deze studie). Die ontwikkeling van
het beroep op de werkloosheidsregelingen heeft vanaf de tweede helft van de
tachtiger jaren geleid tot maatregelen beter grip te krijgen op het uitkeringsvolume. Zo lag het accent op het beperken van de instroom in de sociale zekerheid
door strengere toelatingscriteria. De vraag is of al deze maatregelen wel het gewenste effect hebben gehad. Het lijkt erop dat er nog steeds ruimte is voor institutionele veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid die er op gericht zijn
de arbeidsparticipatie te vergroten. Die institutionele verandering heeft de afgelopen jaren ook in de internationale wetenschappelijke literatuur aandacht gekregen door o.a Orszag en Snower (1997) en Feldstein en Altman (1998)..

3.3

De geschiedenis van de werkloosheidsverzekering

3.3.1

De periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (1914- 1948)

Door de hoog oplopende werkloosheid tijdens de Eerste Wereldoorlog en de
depressie van de jaren dertig ontstond algemene overeenstemming over het feit
dat voor de aanpak van het werkloosheidsprobleem overheidsoptreden vereist
was. Weliswaar liepen de meningen over de stelselkenmerken, de vorm van de
regelgeving, de personenkring en de wijze van financiering uiteen, maar er was
geen sprake meer van heftige politieke en maatschappelijke discussies over de
rol van de overheid hierin. Dit terwijl rond het einde van de negentiende eeuw
de opties steun versus verzekering en verplichte versus vrijwillige verzekering
nog centraal stonden.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog, waarin Nederland neutraal was, en tijdens
de crisis waagt de overheid zich voor het eerst op het terrein van steunverlening
en werkloosheidsverzekering. Onmiddellijk na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog worden in diverse gemeenten plaatselijke steuncomités gevormd.
Daarnaast komt op initiatief van koningin Wilhelmina niet veel later het Koninklijk Nationaal Steuncomité (KNS) 1914 tot stand, waarin de verschillende
comités en verenigingen door onderlinge samenwerking het gevaar van honger
moeten zien af te wenden. Dergelijke organisaties zijn hard nodig, omdat het
merendeel van de arbeiders nog niet is georganiseerd of verzekerd29. Draait het
KNS in de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog vooral op giften van
particulieren, maatschappijen en verenigingen, aan het einde van de oorlog
neemt de overheid de financiering van het steuncomité vrijwel geheel voor haar
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Treub, M.W.F., Oorlogstijd. Herinneringen en indrukken, Haarlem/ Amsterdam, 1916, pp.
115-116, 120 en 124.
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rekening30. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog komen tevens de eerste
wachtgeldregelingen tot stand, die aanvankelijk worden gesubsidieerd door het
KNS. Na de Eerste Wereldoorlog beëindigt het KNS zijn werkzaamheden. De
wijze van steunverlening blijkt onhoudbaar. In de loop der jaren zijn de uitgaven, die inmiddels grotendeels door het Rijk worden gedragen, aanzienlijk toegenomen. De regering komt tot het inzicht dat de steunregeling op grond van
andere beginselen dient te worden georganiseerd. Daarnaast is de regering van
oordeel dat voor alles op herstel van het economische leven moet worden aangestuurd.
Naast het KNS komt de regering op 22 augustus 1914 met een noodregeling ter
ondersteuning van de bij een gemeentelijk werklozenfonds aangesloten werklozenkassen (de Noodregeling-Treub). Onder invloed van de door de Eerste Wereldoorlog veroorzaakte werkloosheid zijn de werklozenkassen van de vakbonden namelijk snel leeg geraakt. De noodregeling voorziet in een door Rijk en
gemeenten te verlenen toeslag van 100% op de uitkeringen door de kassen. De
Noodregeling-Treub verschaft de leden van de werklozenkassen het recht op
een uitkering. Met financiële steun van het Rijk en de gemeenten dienen de uitkeringen te worden gewaarborgd. De steunregeling trekt de verzekerde arbeider
voor ten opzichte van de niet-verzekerde, die naar het steuncomité (KNS) wordt
verwezen.
In de woorden van Treub (1916) de toenmalige minister:
“Naast het hoofddoel der noodregeling, de bescherming en instandhouding van het in opkomst zijnde instituut der werkloosheidsverzekering, heeft bij mij zwaar gewogen, dat het
van grote maatschappelijke betekenis was, die arbeiders die zich in tijden dat zij werkten en
loon trokken, in den vorm van premiebetaling enige opoffering hadden getroost om bij werkloosheid niet geheel van inkomen verstoken te zijn, een voorsprong te geven boven hen, die
dezen voorzorgsmaatregel hadden verzuimd. Ik behoor tot degenen die nog zo achterlijk zijn,
dat zij hoge maatschappelijke waarde hechten aan de aankweking van het gevoel van ‘selfhelp’(...).”

De Noodregeling van de vrijzinnig-democraat Treub wordt vervangen door het
Werkloosheidsbesluit 1917. Door de grote veranderingen die de oorlog veroorzaakt is het noodzakelijk dat de premies voor een langere periode een zeer belangrijke verhoging moeten ondergaan. De uitkeringen die werklozenkassen (de
Noodregeling-Treub) verstrekken zijn voor het levensonderhoud van de werklozen niet meer toereikend. Het Werkloosheidsbesluit berust op vrijwillige samenwerking tussen het Rijk, de gemeenten die tot de rijksregeling zijn toegetreden en de toegelaten werklozenkassen. De subsidie uit het hoofd van het
werkloosheidsbesluit komt voor de helft voor rekening van het Rijk en voor de
helft voor de rekening van de gemeenten waar de leden van de werklozenkassen
woonachtig zijn. In tegenstelling tot de Noodregeling-Treub wordt de overheidssteun niet langer meer gegeven in de vorm van een toeslag op de uitkeringen aan de verzekerden, maar als een bijdrage aan de contributie van de verze-
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Treub, M.W.F., op. cit. 1916, p. 131; Valk, L.van der, Van Pauperzorg tot bestaanszekerheid.
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kerden. Bovendien stimuleert het Werkloosheidsbesluit 1917 het (vrijwillig)
deelnemen aan een werklozenkas.
Vanwege het feit dat werkloosheid in een vrijwillige verzekering moeilijk, of
zelfs onmogelijk, te verzekeren is nam in het begin van de twintigste eeuw de
overheidsbemoeienis toe. Zo daalt in het geval van vrijwillige deelname aan een
werklozenkas bij conjuncturele of structurele neergangen in de economie het
aantal personen die premie betalen, terwijl anderzijds het aantal uitkeringsaanvragers stijgt. Dit kan snel leiden tot faillissement van de werkloosheidskas. Een
ander probleem met de vakbondskassen was dat de verzekering slechts een
klein gedeelte van de arbeiders bereikte. Om deze redenen gingen ook gemeenten werkloosheidskassen met overheidssubsidies organiseren. Ook deze kassen
werkten op vrijwillige basis.
Naast de steunregeling gaat in de jaren twintig ook aandacht uit naar werkverschaffing en werkverruiming. Tot slot wordt ook de verplichte werkloosheidsverzekering in de jaren twintig ter discussie gesteld. In 1921 vraagt Aalberse, de
minister van Arbeid, de Nederlandse Werkloosheids-Raad31 advies omtrent een
regeling van de werkloosheidsverzekering. De minister legt de WerkloosheidsRaad eveneens de vraag voor, of de werkloosheidsverzekering verplicht kan
worden gesteld en of de werkgevers in de uitkeringen bij werkloosheid moeten
bijdragen omdat zij belang bij het voorkomen en bestrijden van werkloosheid
hebben. De werkgeversleden van de Werkloosheids-Raad stellen voorop dat
met het oog op de bestaande crisiswerkloosheid geen verdere lasten op de industrie kunnen worden gelegd. In geval van normale werkloosheid opteren de
werkgevers voor een vrijwillige verzekering, die per bedrijfstak afzonderlijk
wordt geregeld. Omdat bedrijfstakken niet hetzelfde werkloosheidsrisico hebben, regelen zij afzonderlijk de vrijwillige verzekering. Deze verzekering dient
te worden gedragen door autonome privaatrechtelijke verzekeringslichamen.
De economische depressie, die aan het einde van 1920 is ingetreden, weerhoudt
minister Aalberse van het indienen van een wetsvoorstel inzake de verplichte
werkloosheidsverzekering.
Duidelijk is dat de verplichte werkloosheidsverzekering vooralsnog weinig
steun geniet. Lange tijd wordt vastgehouden aan de mening dat het, gezien de
stand van de vakorganisaties en de ontwikkeling van de vrijwillige verzekeringen, niet opportuun is een verplichte verzekering in het leven te roepen. Voor
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Het confessionele kabinet-Heemskerk (1908-1913) stelt in 1909 de Staatscommissie voor de
werkloosheid in. Als gevolg van het onderzoek van de staatcommissie voor de werkloosheid
wordt kort voor het uitbreken van de oorlog, op 19 juni 1914, de Nederlandsche Werkloosheids-Raad opgericht. Het doel van deze Raad is om de samenwerking tussen de verschillende verenigingen op het gebied van de arbeidsbemiddeling, de werkloosheidsverzekering, de
landverhuizing, de werkverschaffing en de algemene bestudering en bestrijding van werkloosheid te bevorderen. Tot de Nederlandse WertkloosheidsRaad treden toe: de Nationale
Vereeniging tegen Werkloosheid (1909), de Vereeniging van Gemeentelijke Werkloosheidsfondsen, de Vereeniging van Nederlandse Arbeidsbeurzen (1908), werkgevers- en werknemersorganisaties, een organisatie voor werkverschaffing en een voor emigratie. (Treub,
M.W.F.,1916, blz. 157; Goedhart, G.J., 1926, blz. 75; Rooy7, P, de, 1978, pp. 20-22).
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deze gedachte bestaat tot aan het begin van de jaren twintig een breed draagvlak.
In 1923 richt minister Alberse zich wederom tot de Nederlandse Werkloosheids-Raad. Deze keer vraagt Aalberse of in de naaste toekomst moet worden
gestreefd naar invoering van een verplichte verzekering, wellicht aanvankelijk
voor bepaalde groepen of voor bepaalde vakken of bepaalde industrietakken. In
tegenstelling tot het vorige advies, dat hoofdzakelijk uitgaat van een werkloosheidsverzekering op vrijwillige grondslag, spreekt de meerderheid van de Nederlandse Werkloosheids-Raad zich ditmaal uit voor het beginsel van verplichte
verzekering. De voorwaarde wordt gesteld dat de verplichte verzekering slechts
geldt voor vakken of bedrijven waarin reeds een groot aantal arbeiders vrijwillig
is verzekerd. In de daaropvolgende jaren wordt tijdens de behandeling van de
staatsbegroting keer op keer gediscussieerd over de wenselijkheid en de mogelijkheid om de werkloosheidsverzekering bij wet te regelen. Gezien de slechte
economische situatie in de jaren twintig meent Aalberse dat een wettelijke regeling alleen van toepassing kan zijn op de structurele werkloosheid. Pas wanneer
in de tweede helft van de jaren twintig het loon- en prijspeil weer meer stabiliteit vertonen, de economische activiteit toeneemt en de werkloosheid daalt, lijkt
de invoering van de verplichte werkloosheidsverzekering een stap dichterbij te
komen.
In de jaren 1932-36, wanneer de economische crisis haar dieptepunt bereikt,
wordt de invoering van de werkloosheidsverzekering op de lange baan geschoven. De verkiezingen van 1933 leiden tot een crisiskabinet (het kabinet Colijn).
De periode van hoge welvaart behoort tot de verleden tijd. Nederland dient zich
aan te passen aan de veranderde omstandigheden en moet zich instellen op een
lager welvaartspeil. De forse stijging van de werkloosheid noodzaakt tot een
meer actieve opstelling. In de jaren 1933 en 1934 wordt de steunverlening tot
een minimum beperkt en wint de gedachte terrein dat werkloosheidsbestrijding
de beste werklozenzorg vormt32. Onder druk van de katholieken wordt in 1934
het werkfonds33, een orgaan ter bestrijding van de werkloosheid, geïnstalleerd,
met als doel “Werkverruiming34 en Werkverschaffing35”. In 1934 verlaagt de

32
33

34

Rooy,P. de, op. cit. 1978, p. 127.
Op 5 maart 1934 brengt de Interdepartementale Commissie inzake Werkloosheidszorg, de
commissie-Hacke, aan de Minister van Staat advies uit over het zogenaamde Plan Eykman,
waarin wordt voorgesteld om het Werkfonds 1934 in het leven te roepen, met als doel ‘het
scheppen van werkgelegenheid om werklozen te laten werken’. De commissie-Hacke ziet de
volgende taken voor het Werkfonds weggelegd: opsporing en aanwijzing van de werken; bestrijding van de jeugdwerkloosheid; bepalingen omtrent technische uitvoering van de werken
en in hoeverre hierbij ook werkverschaffing mogelijk is; aanwijzing van de arbeidskrachten;
voorstellen van arbeidsvoorwaarden; financiering en verdeling van de lasten. De ministerraad
stemt op 6 maart 1934 met het voorstel in.
Onder werkverruiming wordt verstaan het verrichten van werken, veelal openbare werken,
tegen normaal loon. Werkverruiming betreft uitbreiding van de structurele werkgelegenheid,
waarvoor in beginsel geschoolde arbeiders worden aangenomen.
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regering de lonen van de werkverschaffing met 10%. In hetzelfde jaar komt een
einde aan de koppeling van de uitkering met het laatst verdiende loon. Bovendien vindt in juli 1934 een korting op de steunuitkeringen plaats.
Gedurende de crisis van de jaren dertig verwoorden de sociaal-democraten en
de vrijzinnig-democraten hun onvrede met het vrijwillige karakter van de werkloosheidsverzekering. Zij wijzen op de gebreken van het stelsel: het geringe
aantal uitkeringen, de korte uitkeringsduur en het onvermogen van de werklozenkassen om in crisistijd aan hun verplichtingen te voldoen. Tijdens de verkiezingen van 1937 besteden de politieke partijen opnieuw veel aandacht aan het
werkloosheidsvraagstuk. Na de verkiezingen van 1937 (onder het vierde kabinet
Colijn) komt de werkloosheidsverzekering terug op de politieke agenda. De
troonrede van 1937 stelt zowel de voorbereiding van een wettelijke regeling
betreffende de werkloosheidsverzekering als het verlenen van steun en het
voortzetten van de uitvoering van de openbare werken en de werkverschaffing
in het vooruitzicht. Minister Romme stelt voor het bestaande stelsel van vrijwillige verzekering te vervangen door een verplichte werkloosheidsverzekering
voor structurele werkloosheid, omdat op deze wijze de medewerking van al degenen die tot een bedrijfstak behoren gewaarborgd is. In de toelichting op zijn
voorontwerp schrijft de minister:
“De ervaring heeft immers geleerd, dat onder een systeem van vrijwillige verzekering
slechts een deel van de arbeiders bereid is, daarvoor de nodige offers te brengen, terwijl degene die zich van de verzekering verre houden, en die toch ook van werkloosheid te lijden
hebben, in zulke gevallen een beroep moeten doen op de Overheid, welke alsdan, en dit geldt
vooral voor een tijd van dalende conjunctuur, voor grote lasten komt te staan. Verplichte verzekering heeft daarenboven het voordeel, dat de werkgevers in deze verzekering kunnen
worden betrokken. (.....) Wat voor elk sociale verzekering geldt, geldt wellicht nog in verscherpte mate voor de werkloosheidsverzekering: wil zij in en voor de bedrijfstak haar doeleinden kunnen bereiken, dan moet zij verplicht zijn, wijl haar welslagen de medewerking van
al degenen, die tot de bedrijfstak behoren, vereist.”

In de memorie van toelichting wordt verder opgemerkt dat de verplichte verzekering in de eerste plaats door de bedrijfsverenigingen zelf moet worden uitgevoerd. Deze wijze verdient de voorkeur boven de uitvoering door overheidsorganen en leidt tot een grotere eenvoud en unificatie van de sociale verzekering.
De minister ziet de Rijkswerklozenkas als een instituut met een subsidiaire
functie en hoopt dat de bedrijfsverenigingen deze kas zo spoedig mogelijk
overbodig maken. In geval van structurele werkloosheid dienen de bedrijven het
risico te dragen. De werkgevers betalen dan de premie, die zij voor de helft op
de arbeiders kunnen verhalen.
De minister is van oordeel dat “de geldelijke taak van de overheid daar aanvangt, waar de structurele werkloosheid eindigt”. Op 20 mei 1939 spreekt de
Hooge Raad van Arbeid haar steun uit voor het voorontwerp van Romme en
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Onder werkverschaffing wordt verstaan het verrichten van arbeid door werklozen tegen lonen die beneden het normale loon liggen. Werkverschaffing staat vaak voor ongeschoold
werk, waarbij de lonen zijn gerelateerd aan de hoogte van de steunuitkeringen.
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vanuit maatschappelijke en politieke hoek worden geen afwijzende geluiden
gehoord. Eenstemmig spreekt de Raad zich uit voor een wettelijke regeling van
een verplichte werkloosheidsverzekering. Minister Romme komt er echter niet
aan toe zijn voorontwerp aan de Kamer voor te legen, omdat het vierde ministerie-Colijn voortijdig aftreedt.
3.3.2

De periode na de Tweede Wereldoorlog

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog volgt geen herleving van de vrijwillige
werkloosheidsverzekering. Wel kan de werkloze arbeider krachtens de Wacht36
geldregeling 1946 aanspraak maken op wachtgeld. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog creëerden werkgevers wachtgeldregelingen. Dit waren door
werkgevers in de particuliere sector getroffen voorzieningen op grond waarvan
bij tijdelijke stilstand of slapte in het bedrijf aan de werknemers wachtgeld werd
uitgekeerd. Dit wachtgeld kwam in plaats van loon. Tijdens de wachtgeldperiode die door bedrijfsverenigingen werd vast gelegd en daarom per bedrijfstak
varieerde bleef het dienstverband in stand. De werkgever kreeg voor de kosten
van de wachtgeldregeling subsidie van het Koninklijk Nationaal Steuncomité.
Toen dit comité in 1919 werd opgeheven, namen Rijk en gemeenten samen de
subsidiëring over. Met ingang van 1 januari 1942 werden de subsidies die de
gemeenten verstrekten, volledig door het Rijk vergoed. Met de inwerkingtreding op 1 januari 1946 van de Wachtgeldregeling 1946 werd de subsidiëring
niet alleen praktisch, maar ook formeel gezien een zaak van het Rijk.
De werkloze arbeider ontvangt, indien zijn onderneming bij een wachtgeldfonds
is aangesloten, 60 tot 80% van zijn loon. Als tegemoetkoming in de kosten van
de wachtgelduitkeringen en de sociale lasten neemt de overheid de helft van de
uitkeringslasten voor haar rekening. Op de wachtgeldregeling is het kostwinnersbeginsel van toepassing.
Voor de werkgevers bestaat geen verplichting tot invoering van een wachtgeldverzekering. Voor de arbeiders die niet in aanmerking komen voor een wachtgelduitkering wordt kort na de bevrijding een Overbruggingsregeling in het leven geroepen. Gezien het tijdelijke karakter van de regeling is de uitkeringsduur
beperkt. De kosten van deze regeling worden geheel door de overheid gedragen.
In september 1947 wordt de Overbruggingsregeling ingrijpend gewijzigd: de
duur van de uitkering wordt tot dertien weken beperkt en alvorens een werknemer opnieuw voor deze uitkering in aanmerking komt, dient hij dertien weken
in het vrije bedrijf te hebben gewerkt. Tegelijkertijd met deze wijziging wordt
voor werklozen die geen aanspraak meer kunnen maken op de Overbruggings-
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Ook in de eerste jaren na het einde van de oorlog bleven de wachtgeldregelingen van groot
belang. De overheidssubsidiëring kreeg toen zelfs een wettelijke basis (artikel 10 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945).
De door de gemeenten uitgevoerde werkloosheidsregelingen bloeiden na 1945 weer op. Lange tijd, namelijk tot 1965, vormde het Buitengewoon Besluit Werklozenzorg, een uit de
Tweede Wereldoorlog stammend besluit van de Nederlandse regering in Londen, de grondslag voor deze vorm van werklozenzorg.
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regeling een Sociale Bijstandsregeling geschapen. Deze regeling kent geen beperking van de uitkeringsduur. Daarmee ontstaat een universele dekking.
Naar aanleiding van de eerste naoorlogse verkiezingen in 1946 verdedigen de
politieke partijen een meer actieve werkgelegenheidspolitiek. Vlak na zijn aantreden informeert Drees, de PvdA-minister van Sociale Zaken in het kabinetSchermerhorn (1945-1946), bij de Stichting van de Arbeid naar haar opvattingen omtrent de toekomstige regeling van de werkloosheidsverzekering. De
Stichting van de Arbeid stelt een commissie in om de desbetreffende vragen te
37
beantwoorden. Het regelmatige overleg tussen de Stichting van de Arbeid en
het Ministerie van Sociale Zaken resulteert in een ontwerp inzake de werkloosheidsverzekering. In een voorlopige nota benadrukt deze commissie dat het aan
de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven is om ten tijde van een depressie tijdig in te grijpen. Primair dienen deze maatregelen gericht te zijn op het
keren en voorkomen van werkloosheid, secundair moeten regelingen worden
getroffen om de gevolgen van werkloosheid te bestrijden. De commissie acht
zowel een algemeen verplichte wettelijk geregelde wachtgeldverzekering als
een daarop aansluitende algemeen verplichte wettelijke werkloosheidverzekering noodzakelijk. Het grote belang van een wachtgeldverzekering ligt in het
feit dat de band met de bedrijfstak blijft bewaard. Zodra het mogelijk is wordt
de werkloze arbeider weer in de bedrijfstak opgenomen. De wachtgeldverzekering dient per bedrijfstak te worden gefinancierd. Omdat de bedrijfsverenigingen slechts een wettelijke minimumregelingen zijn gebonden, varieert de premie naar omvang en duur, naargelang het werkloosheidsrisico van de bedrijfstak. De kosten van de wachtgeldverzekering moeten worden gedragen door de
werkgevers, de werknemers en de overheid, met dien verstande dat bij een gering risico de overheid niets bijdraagt, terwijl de bedrijfstakken met een hoog
werkloosheidsrisico voor overheidssubsidie in aanmerking komen. In de kosten
van een algemene werkloosheidsverzekering moeten werkgevers en werknemers op basis van een uniform premietarief bijdragen. Het grootste gedeelte van
de kosten van deze werkloosheidsverzekering moet echter door de overheid
worden gedragen. Volgens de commissie dient de kring van verzekerden zo
ruim mogelijk te worden getrokken:
“In het kader van de na-oorlogsche opvattingen en verhoudingen wordt het natuurlijke en
voor de hand liggende solidariteitsplicht geacht alle werkgevers en alle werknemers in de fi-
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De Stichting van de Arbeid is vrijwel meteen na de bevrijding op 17 mei 1945 opgericht als
privaatrechtelijk orgaan van overleg en samenwerking tussen de centrale organisaties van
werkgevers (in de industrie, het midden- en kleinbedrijf en de land- en tuinbouw) en de centrale organisaties van werknemers. De voorbereidingen daarvoor waren al tijdens de laatste
jaren van de oorlog getroffen. Belangrijkste overweging voor de oprichting van de Stichting
was de overtuiging dat werknemers en werkgevers (de ‘sociale partners’) meteen na de bevrijding gezamenlijk moesten gaan werken aan de wederopbouw van Nederland en daarvoor
ook mede verantwoordelijk moesten zijn. Om die reden heeft de overheid de Stichting van de
Arbeid dan ook al snel na de oprichting erkend als officieel adviesorgaan op sociaaleconomisch terrein.
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nanciële lasten van een algemeen verplicht te stellen werkloosheidsverzekering te betrek38
ken” .

Bepleit wordt in de wettelijke regeling de mogelijkheid te openen bepaalde
groepen van (kleine) zelfstandigen geleidelijk aan bij algemene maatregel van
bestuur onder deze verzekering te brengen. Het probleem met zelfstandigen is
dat hun werkloosheid beïnvloedbaar is. Het is niet te achterhalen wat de reden
van hun werkloosheid is. De uitvoering wordt in handen gesteld van organen
die bedrijfstaksgewijs zijn georganiseerd. Elke bedrijfstak dient de beschikking
te hebben over zowel een orgaan ter uitvoering van de wachtgeldverzekering als
een orgaan voor de uitvoering van de werkloosheidsverzekering. De verdere
voorbereidingen van het wetsontwerp worden overgelaten aan een commissie,
bestaande uit vertegenwoordigers van het Rijk en de Stichting van de Arbeid,
onder voorzitterschap van Van Rhijn (secretaris generaal van het Ministerie van
Sociale Zaken). De voorlopige nota van de Stichting van de Arbeid fungeert bij
dit overleg als uitgangspunt.
De commissie baseert zich voor een belangrijke deel op de gedachten van Beveridge en Bismarck. Beveridge bepleitte uitkeringen die niet zo hoog mochten
zijn dat ze de prikkel tot werken zouden kunnen wegnemen. De Beverige gedachte was afkomstig uit het Atlantic Charter dat op 14 augustus 1941 tussen
president Roosevelt en minister-president Churchill werd gesloten. De Beverige
gedachten boden een programma voor wat later de Keynesiaanse welvaartsstaat
zou worden genoemd: zorg voor iedereen, te verschaffen en uit te voeren door
de staat, en volledige werkgelegenheid. Beveridge had een stelsel voor ogen dat
voorzag in een sociale uitkering voor alle burgers die niet zo hoog mocht zijn
dat deze de prikkel tot werken zou wegnemen. “Freedom from joblessness”(=
werkloosheid) was een van de leidende beginselen. In de gedachten van Beveridge herkent men de morele verplichting van de maatschappij om voor de
zwakken te zorgen. De uitkering is afgezien van verschillen in de samenstelling
van het huishouden, voor iedere gerechtigde even hoog. De overheid voert de
regeling uit.
De Duitser Bismarck (1815-1898) ontwierp voor werknemers een stelsel van
verplichte verzekeringen tegen inkomensverlies als gevolg van (beroeps)ziekten
en ongevallen, invaliditeit, werkloosheid en ouderdom. De Bismarckbenadering kenmerkt zich door het verzekeringsbeginsel, door afstemming van
de uitkering op het gederfde loon, terwijl de uitvoering in handen ligt van werkgevers en werknemers samen. Een belangrijke doelstelling daarbij was het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de arbeidersklasse. Redenerend
vanuit de verzekeringsgedachte werd een systeem ontwikkeld, dat op den duur
moest rusten op de basisgedachte van zelfzorg. De betrokkenheid van werkgevers en werknemersorganisaties was daarvan een logische uitkomst. Het belang
van werkgevers was arbeidsrust. Werknemers hadden behoefte aan zekerheid en
solidariteit.
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Nieuwenhuis, J.G.J.C., op. cit.(1946), p. 9.
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De Commissie Van Rijn stelde daarom in haar rapport van 1945 voor het bestaande wettelijke stelsel van verplichte werknemers- en vrijwillige verzekeringen aan te vullen met volksverzekeringen en sociale voorzieningen.
In 1948 acht minister Drees de economische omstandigheden dermate gunstig
dat een werkloosheidsverzekering tot stand kan worden gebracht. Aangezien de
werkloosheid gedeeltelijk afhangt van het beleid van de ondernemers is in de
ogen van Drees een verplichte bijdrage van de werkgevers gerechtvaardigd. In
navolging van de ideeën van de Stichting van de Arbeid worden in het wetsontwerp van 1948 de kosten van de werkloosheidsverzekering verdeeld over de
werkgevers, de werknemers en de overheid. Maar terwijl de Stichting van de
Arbeid voorstelt ook de wachtgeldregeling door deze drie partijen te laten bekostigen, moet deze verzekering volgens het kabinet Beel door de sociale partners gezamenlijk worden opgebracht. De VVD toont zich ontevreden over de
lasten waarmee het bedrijfsleven wordt opgezadeld, terwijl de communisten en
de sociaal-democraten niet te spreken zijn over het feit dat de arbeiders ook
moeten meebetalen aan de wachtgeldverzekering. Ten aanzien van de werkloosheidsverzekering mag van de CPN overigens ook geen bijdrage van de arbeiders worden gevergd. Daarnaast zijn de sociaal-democraten van oordeel dat
de overheid een groter deel van de lasten van de werkloosheidsverzekering voor
haar rekening dient te nemen. De regering willigt deze wens in en bepaalt dat
het Rijk de helft van de kosten van de werkloosheidsverzekering draagt.
Het wetsvoorstel wordt op 22 januari 1948 door Drees, minister van Sociale
Zaken in het rooms-rode kabinet-Beel (1946-1948), bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsontwerp betreft een verplichte wachtgeldregeling en een verplichte werkloosheidsverzekering.
De keuze voor een verplichtend karakter wordt in de Memorie van Toelichting
(blz. 12 1947-1948) als volgt gemotiveerd:
“Uit overwegingen van solidariteit en om het draagvlak der verzekering te verbreden, is het
wenselijk, dat alle werkenden, zowel goede als minder goede risico’s, tot de verzekering bijdragen. Legt men in verband hiermede een verplichting tot verzekering op, dan brengt dit
bovendien het voordeel mede, dat ook van de werkgevers, in tegenstelling tot vroeger, een
bijdrage in de kosten kan worden gevorderd. De belangen der werkgevers en die van het bedrijf als zodanig zijn trouwens bij deze verzekering ten nauwste betrokken. Een goede verzekering tegen de geldelijke gevolgen van werkloosheid draagt bij tot stabiliteit in de arbeidsverhoudingen. Daarnaast zal echter moeten worden bedacht, dat het vaak van de bedrijfspolitiek der werkgevers zal afhangen, of werkloosheid in meerdere of mindere mate gaat optreden en hierin is dan ook mede een reden gelegen om aan de werkgevers eveneens verplichting tot betaling van een bijdrage op te leggen. Langs de weg van vrijwillige deelneming
blijkt de verzekering nimmer dat algemene karakter te kunnen verkrijgen dat voor een goede
functionering gewenst is.”

De wachtgeldregeling gaat uit van het principe dat iemand een bepaalde periode
in een bedrijf of bedrijfstak werkzaam is geweest voordat hij onvrijwillig werkloos raakt (in twaalf maanden 156 dagen). Hij zou dan acht weken recht hebben
op 80% van het loon, mits hij kostwinner is. De werkloze blijft tijdens zijn
wachtgeldperiode beschikbaar voor de bedrijfstak waar hij voordien werkzaam
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was. Op deze wijze wordt voorkomen dat ervaren vakmannen voor de bedrijfstak verloren zouden gaan.
De werkloosheidsuitkering (80% van het loon) wordt 13 weken verstrekt (voor
wie geen recht heeft op wachtgeld in totaal 21 weken). De werkloosheidsverzekering zou door werkgevers, werknemers en overheid opgebracht worden. Wie
daarna nog werkloos is, valt onder de Sociale Bijstandsregeling39. De Bijstandsregeling komt geheel voor rekening van de overheid.
Omdat de werkgevers in de kosten van de verzekering gaan bijdragen, zullen ze
minder geneigd zijn om de werknemers te ontslaan. De uitvoering van de wet
komt in handen van het bedrijfsleven. Hiertoe worden vijftien tot twintig bedrijfsverenigingen opgericht40. De bedrijfsvereniging is gerechtigd binnen de
wettelijke bepalingen de duur en de hoogte van de uitkeringen te regelen, de
hoogte van de premie vast te stellen en te beslissen over de aanvraag op uitkering. De bedrijfsvereniging int de premie en betaalt de uitkering. De minister
moet het wachtgeldreglement goedkeuren. De minister benoemt de voorzitter
van het bestuur van de bedrijfsvereniging, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers die door de Stichting van de Arbeid
worden aangesteld. Het bestuur van de bedrijfsvereniging stelt het reglement
voor de wachtgelden vast. Na goedkeuring door de minister geldt dit reglement
voor bedrijfsvereniging. Bij de werkloosheidsverzekering wordt voor alle bedrijfs- en beroepstakken een uniforme premie vastgesteld. De uniforme regeling
geldt ook voor de duur van de werkloosheidsuitkering. De hoogte van de uitkering ligt voor kostwinners op 80% van het dagloon, voor andere categorieën op
70 of 60%.
De kosten van de wachtgeldverzekering worden gelijkelijk over werkgevers en
werknemers verdeeld. De werkloosheidsverzekering wordt bekostigd door
werkgevers en werknemers en de overheid. Ten aanzien van de werkloosheidsverzekering hebben de bedrijfsverenigingen veel minder beslissingsbevoegdheden dan met betrekking tot de wachtgeldverzekering Wat de eerstgenoemde
verzekering betreft, geeft het Algemeen Werkloosheidsfonds algemene aanwijzingen en oefent uitgebreid toezicht uit.
Op 20 januari 1949 verschijnt het voorlopig verslag van de Tweede Kamer,
waaruit waardering voor het ontwerp blijkt. In het algemeen wordt het wetsontwerp beschouwd als een noodzakelijk sluitstuk en een bekroning op het werk
van de vakverenigingen op het gebied van de onvrijwillige werkloosheid. Toch
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De Sociale Bijstandsregeling wordt op 1 januari 1965 vervangen door de Algemene Bijstandswet. De Algemene Bijstandswet wordt als het sluitstuk van de sociale voorzieningen
aangemerkt. Waar de overheidsbijstand aan de grens van het noodzakelijke is gebonden,
blijft evenwel de financiële hulpverlening van mens tot mens, van familie en kerkelijke en
particuliere instellingen van grote betekenis. Aan de wettelijke regeling van de overheidsplicht tot financiële bijstand worden de volgende eisen gesteld: de bijstand behoort in alle
gevallen toereikend te zijn, omtrent de toereikendheid van de bijstand dient zekerheid te
worden geboden en de bijstandsvoorzieningen mag niet het besef van de eigen verantwoordelijkheid van de persoon voor zijn bestaan ondermijnen, noch belemmerend werken op de
ontwikkeling en het functioneren van de normale bestaansvoorzieningen.
Organisatiewet Sociale Verzekering 1952 (OSV).
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leven er ook talrijke bezwaren. Op drie punten geeft de regering toe aan de druk
van het parlement. Van de zijde van de sociaal-democraten wordt aangedrongen
op een andere verdeling van de premielasten voor de werkloosheidsverzekering.
Het aandeel van de overheid wordt te gering bevonden. Aangezien de overheid
in belangrijke mate verantwoordelijk is voor de bestrijding van de conjuncturele
werkloosheid behoort zij niet een derde, zoals voorgesteld, maar de helft van de
lasten te dragen. Om eventuele nadelige gevolgen voor lonen en prijzen ter
voorkomen, besluit het kabinet uiteindelijk aan deze wens tegemoet te komen.
Verder stuit het feit dat werknemers in de landbouw, de kleine zelfstandigen en
41
de DUW-arbeiders niet in de kring van verzekerden zijn opgenomen op tegenstand. In de regeling is geen plaats voor werknemers en DUW-arbeiders die
moeilijk plaatsbaar zijn of moedwillig geen beschikbare arbeid aanvaarden. De
Kamer stemt met dit compromis in. Op aandringen van de Tweede Kamer
wordt tot slot ook de inschakeling van de vakorganisaties bij de uitvoering uitdrukkelijk in het wetsontwerp opgenomen.
De Tweede Kamer neemt het ontwerp op 30 juni 1949 met 62 tegen 7 stemmen
aan. De Eerste Kamer aanvaardt het wetsontwerp zonder hoofdelijke stemming.
Op 9 september 1949 wordt de Werkloosheidswet in het Staatsblad afgekondigd. De Werkloosheidswet treedt op 1 juli 1952 in werking.
De inwerkingtreding van de Werkloosheidwet heeft geen einde gebrachte aan
het debat over het sociale stelsel. Wel is het zo dat er sprake is van een accentverschuiving. Het debat in de jaren ‘90 draait om de incentive- en disincentivewerking van de sociale zekerheid in het handelen van de werknemers, werkgevers en de uitvoeringsorganisaties. Daarbij wordt opnieuw de discussie gevoerd
over rol van de overheid en met name de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
publiek en privaat, maar deze keer ligt het accent op de vraag hoe de verantwoordelijkheidsverdeling tussen publiek en privaat vorm moet krijgen zodat het
sociale stelsel tot een incentivewerking op het handelen van de werknemers, de
werkgevers en de uitvoeringsorganisatie gaat leiden. De tweede belangrijke accentverschuiving in de discussie over het sociale stelsel is de discussie over het
stelsel zelf. De centrale vraag is hier of nog steeds deze verplichte werkloosheidsverzekering in onzer moderne maatschappij past. Er worden in dit kader
nog steeds diverse alternatieven gepresenteerd. De discussie over de tewerkstelling van de commissie van Rijn wordt in de jaren ‘90 op nieuw gevoerd in de
vorm van de Melkertbaan. Het probleem is hetzelfde maar de manier van de
aanvulling is verschillend. Deze discussie wordt nu ook gevoerd in het kader
van activerend beleid en reïntegratiebeleid.
Er zijn ook een aantal thema’s die nu belangrijker zijn geworden of eigenlijk nu
wordt geïntroduceerd, bijvoorbeeld de discussie over rechten en plichten van
uitkeringsgerechtigden.

41

Na de Tweede Wereldoorlog wordt de Rijksdienst voor de Werkverruiming vervangen door
de Dienst Uitvoering Werken (DUW).
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In de begintijd van de WW is de werkloosheid laag, doordat de wederopbouw
in de jaren 1945-1955 gepaard gaat met een grote vraag naar arbeidskrachten.
Tot de eerste oliecrisis in 1973 blijft dit zo. De financiering levert hierdoor in de
periode tussen 1948 en 1973 geen problemen op. Daarna bereikt de werkloosheid een ongekend hoog niveau. In de jaren 1950 en 1960 is Nederland gewend
aan werkloosheidsgetallen van rond de 50.000 en equivalente werkloosheidspercentages die rond de 1% schommelen. In de loop van de jaren 1970 stijgen
deze cijfers tot ca. 200.000 geregistreerde werklozen en een percentage van 5%
(CBS, 1989:50).
De snel stijgende werkloosheid leidt tot groeiende zorg over de betaalbaarheid
van het stelsel. De gedachte wint terrein dat een einde is gekomen aan een lange
periode van economische groei. Zo zegt de toenmalige minister-president Den
Uyl in 1974 over de voorbije periode van groei: “Die tijd komt nooit meer terug”. Het is deze ontwikkeling die de belangrijkste motor vormt voor de eerste,
ingrijpende herziening van het stelsel van sociale zekerheid in het algemeen en
in de WW in het bijzonder: de stelselherziening van 1987. Op 1 januari 1987
wordt de WW van 1949 vervangen door een nieuwe WW (nWW). Zoals we uit
de onderstaande grafiek kunnen aflezen, zet na 1987 weliswaar een daling in
van het aantal werklozen, maar blijft ook in de economische herstelperiode van
1987-1999 het werkloosheidspercentage42 boven het niveau van voor 1973
(1,2%)43. Met andere woorden: de stelselherziening van 1993 heeft er niet toe
geleid dat de werkloosheid terugkeert naar het lage niveau van voor 1970. Een
van de reden kan liggen aan de aard van de stelselwijziging, in de zin dat na de
werkloosheidswet van 1987 mensen geen nieuwe rechten meer konden laten
gelden op grond van de WWV. Hiermee waren beide wetten grotendeels geïntegreerd in de WW van 1987.
Grafiek 3.1 geeft een overzicht van de werkloosheidsuitgaven (WW, WWV,
RWW, IAOW) (1952-1999) en Grafiek 3.2 van het werkloosheidsvolume
(WW, WWV, RWW, IAOW).

42

43

Statistisch begrip, bedoeld om aan te geven welk percentage van de verzekerden een beroep
doet op de WW. Het WW-percentage wordt gedefinieerd als het aantal uitkeringsjaren WW
uitgedrukt als percentage van de verzekerde mensjaren vermeerderd met het aantal uitkeringsjaren WW en WAO.
Lisv, Kroniek van de sociale verzekeringen 2001. p. 167.
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Grafiek 3.1 Werkloosheidsuitgaven (WW, WWV, RWW,IAOW) (19522006) (bron: LISV: 2006)

3000
uitkeringskosten

2500
2000
1500
1000
500

20
04

20
00

19
97

19
94

19
88

19
80

19
74

19
68

19
60

19
52

0

Grafiek 3.2 Werkloosheidsvolume (WW, WWV, RWW,IAOW) (1999)
(bron: LISV: 2006)
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Ondanks het economisch herstel in de jaren ‘90 is sinds de stelselwijziging van
1987 het werkloosheidsvolume enorm gestegen. Dit stijgende volume vertaalt
zich in de uitkeringslasten die tussen 1987 en 1993 meer dan verdubbeld zijn.
Tussen 1987 en 1988 stijgen de WW-lasten van circa 3,8 miljard gulden naar
4,7 miljard. Na een licht daling in 1990, volgt een stijging tot 4,9 miljard in
1991, gevolgd door een explosieve groei in 1992 en 1993, eerst tot 6,1 miljard
en vervolgens tot 7,9 miljard gulden (PES-1, 1995: 36).
Deze ontwikkeling in het beroep op de werkloosheidsregelingen heeft vanaf de
tweede helft van de jaren ‘80 geleid tot maatregelen teneinde zowel op de uitkeringsaantallen als op het uitkeringsvolume beter grip te krijgen. Door het kabinet Kok wordt in 1995 het startschot gegeven tot wijziging van de WW. Door
het aanscherpen van de toetredingseisen wordt het recht op een werkloosheids-
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uitkering sterk ingeperkt. Na 1995 wordt een begin gemaakt met het creëren van
mogelijkheden voor een betere beheersing van de kosten en modernisering van
de sociale zekerheid door middel van toegangsbeperking, differentiatie naar arbeidsmarktverleden, activering en privatisering. Maar in de jaren daarna lijkt
nog steeds geen sprake van een doelmatiger stelsel.
Dit blijkt ook uit de twee volgende citaten:
Coen Teulings, Romke van der Veen en Willem Trommel schrijven in hun
boek44 over de oorzaak van de herziening van 1987 het volgende:
“Wanneer we de stelselwijzigingen van 1987 nader bezien, blijken doelstellingen op het gebied van vereenvoudiging, gelijke behandeling en kostenbeheersing nauwelijks behaald te
zijn.”

Van der Veen, 1990; Aarts & De Jong, 1990:
“Strenger aan de poort, differentiatie van uitkeringsrechten op basis van het arbeidsverleden,
grotere nadruk op activering en privatisering: de stelselherziening van 1987 heeft op deze terreinen de eerste aanzetten gegeven, maar in de jaren daarna lijkt nog steeds geen sprake van
een doelmatiger stelsel. Nog altijd worden op grote schaal uitkeringen verstrekt aan personen
die hier strikt genomen geen aanspraak op kunnen maken.”.

Blijkbaar hebben de stelselwijzingen hun doelstellingen niet gerealiseerd.
3.4.2

De Werkloosheidswet van 1949

Het werkloosheidstraject van 1949 bestaat in de eerste plaats uit de WWvoorziening die een loongerelateerde uitkering verstrekt voor een periode van
maximaal zes maanden voor 80% van het dagloon. De toegang tot deze regeling
is gekoppeld aan een referte-eis die inhoudt dat de werknemer in het jaar voorafgaand aan diens werkloosheid ten minste 156 dagen gewerkt heeft bij een of
meer werkgevers uit de betreffende bedrijfstak. Bovendien moet de werkloosheid in het werkloosheidstraject van 1949 onvrijwillig van karakter zijn. Bestaat
de werkloosheid na een half jaar nog steeds, dan kan de werknemer een beroep
doen op de Wet werkloosheidsvoorziening (WWV). Deze in 1964 ingevoerde
wet beoogt te voorkomen dat werkloze werknemers al te snel in de bijstand
zouden belanden. Het betreft hier geen werknemersverzekering meer, maar een
uit de algemene middelen gefinancierde voorziening, uitgevoerd door de gemeenten. De WWV-uitkering kan maximaal twee jaar worden behouden en bedraagt 75% van het dagloon. WWV kende een toets op kostwinnerschap. Dat
betekent dat men heeft recht op een WWV-uitkering als men de kostwinner is.
Duurt de werkloosheid na 2,5 jaar nog altijd voort dan is de werkloze werknemer alsnog aangewezen op een RWW-uitkering45. Een uitzondering bestaat
voor ouderen vanaf 60 jaar. In de WWV is bepaald dat de werkloze die op 60-

44
45

“Dilemma’s van sociale zekerheid” september 1997.
Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers. De op de ABW gebaseerde RWW voorzag in de
noodzakelijke kosten van het bestaan, wanneer geen andere wettelijke regelingen meer van
toepassing waren. Op 1 januari 1996 is de RWW vervangen door de nieuwe Algemene bijstandswet (Abw).
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jarige leeftijd een WWV-uitkering ontvangt, deze behoudt tot de pensioengerechtigde leeftijd. Deze bepaling ligt ten grondslag aan de vorming van een uittredingsroute voor ouderen vanaf 57,5 jaar, die na de periode van WW en
WWV inkomenszekerheid behouden via de verlengde WWV. In de jaren ‘80
heeft deze uittredingsroute naast VUT en WAO/AAW een belangrijke rol gespeeld in de herstructuring van het Nederlandse bedrijfsleven. In 1989 zaten
46
33% van de mannen tussen 60 en 65 leeftijd in WAO/AAW , 32% in vut en
47
13% in WW en WWV .
Hieruit kunnen we constateren dat de werkloosheidsregeling van 1964 een riante regeling voor de oudere werknemers geweest is. De regeling biedt geen prikkel voor de ouderen van 57 jaar om snel uit de WW te stromen. Het wordt als
een vervroegd pensioen gezien. Dit manifesteert zich in latere jaren als een probleem van participatie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt.
3.4.3

De stelselherziening van de Werkloosheidswet in 1987 (nWW)

De reden van de eerste herziening van de WW
In de periode tussen 1975 en 1984 is de Nederlandse sociale zekerheid qua inkomensgarantie op zijn hoogtepunt. Het niveau van de minimumuitkering loopt
op van 65% tot 82% van het gemiddelde loon, de huursubsidie wordt geïntroduceerd en de hoogte van de uitkering en de toegankelijkheid van de WAO bereiken hun hoogtepunt. Tijdens de grote recessie van 1980-1984 raakt de arbeidsmarkt uit het lood. Door de hoge uitkeringen hebben werklozen relatief weinig
prikkels om werk te zoeken. Hoewel het stelsel nog vrij jong is, ontstaan er tijdens de economische recessies in de jaren ‘70 al snel grote betaalbaarheidsproblemen. Deze problemen zijn in de eerste plaats het gevolg van belangrijke verschuivingen in de internationale economische verhoudingen - tot uiting komend
in een in de jaren ‘70 en begin jaren ‘80 explosief stijgend beroep op de arbeidsongeschiktheid en later op de werkloosheidsverzekering. Daarnaast zorgen
ook binnenlandse ontwikkelingen voor een toenemende druk op het stelsel van
sociale zekerheid. De roep om gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, de
differentiatie van huishoudens, de toetreding tot de arbeidsmarkt van een omvangrijke, nieuwe groep vrouwen en babyboomen: al deze ontwikkelingen verhogen het beroep op het stelsel van sociale zekerheid. Daarnaast beïnvloeden de
hoge uitkeringen, die in sommige gevallen hoger zijn dan de lonen, het gedrag
van werknemers, in die zin dat zij geen financieel belang hebben om, in geval
van werkloosheid, werk te gaan zoeken. Deze factoren leiden tot de stijgende
kosten van het stelsel en vormen het belangrijkste motief om het stelsel op de
politieke agenda te plaatsen, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in de stelselwijziging van 1987.
Vanaf 1980 wordt serieus gewerkt aan de herziening van het stelsel van sociale
verzekeringen. Daarop volgt discussie en overleg en zendt het kabinet verduide-

46
47

Deze is gebaseerd op Gemeenschappelijke Medische dienst statistiek.
CPB statistiek.
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lijkingen aan de Tweede Kamer. Uiteindelijk wordt op 25 mei 1983 aan de SER
advies over de stelselherziening gevraagd. De adviesaanvrage geeft drie redenen
waarom een herziening van het stelsel nodig is. Deze redenen zijn:
het huidige stelsel is niet berekend op de omvang en het structurele karakter
van de niet-activiteit zoals die zich op dat moment en naar het zich laat aanzien in de toekomst voordoet;
het huidige stelsel is in onvoldoende mate afgestemd op de maatschappelijke veranderingen ten aanzien van de rol van man en vrouw in samenleving
en gezin;
de socialezekerheidsuitgaven maken een groot deel uit van de collectieve
uitgaven; het terugdringen van de omvang van de collectieve uitgaven op
korte termijn en daarmede ook van de socialezekerheidsuitgaven acht het
kabinet een noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van de economie.
De doelen van de eerste herziening
De doelstellingen van deze stelselherziening zijn bevordering van gelijke behandeling, kostenbeheersing en vereenvoudiging van de regelgeving.
1. Gelijke behandeling
Op basis van de Derde EG-richtlijn betreffende de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, moet Nederland per 1 april 1985 zijn wetgeving hebben
aangepast. Discriminerende bepalingen in de sociale zekerheid, zowel direct als
indirect, tussen mannen en vrouwen zijn verboden. Dit heeft consequenties voor
de AOW (Algemene Ouderdomswet) en de AAW (Algemene Weduwen- en
Wezenwet). Naast de EG-richtlijn is ook het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (het BUPO verdrag) van belang. Dit verdrag is
sinds 11 maart 1979 van kracht en verbiedt eveneens de discriminatie tussen
mannen en vrouwen. Bovendien hebben maatschappelijke veranderingen effect
op de arbeidsdeelname van vrouwen en daarmee ook op het beroep op de werknemersverzekeringen. Gehuwde vrouwen hebben ook recht op WW-uitkering.
In het stelsel voorkomende belemmeringen voor de arbeidsdeelname van vooral
gehuwde vrouwen moeten worden opgeruimd.
Coen Teulings (1997):
“De doelstelling van gelijke behandeling is in beperkte mate gerealiseerd. Feitelijk is deze
alleen in de Algemene Ouderdomswet (AOW) volledig verwezenlijkt. Vanaf 1985 respectievelijk 1987 hebben gehuwde en samenwonende mannen en vrouwen een zelfstandig recht op
een ouderdomspensioen van 50% van het minimumloon. Kwesties van gelijke behandeling
in de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en in de Algemene Arbeidsongeschikt48
heidswet (AAW) zijn nog steeds niet bevredigend opgelost.”

48

Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 1988 komen thans ook weduwnaars
voor een AWW-uitkering in aanmerking, maar in afwachting van nieuwe wetgeving, waarin
de AWW-uitkering loongerelateerd zal worden, is deze aanspraak nog altijd niet wettelijk
verankerd. De AAW werd in 1979 reeds opengesteld voor gehuwde vrouwen, maar tegelijkertijd werd een nieuwe toetredingseis geïntroduceerd, inhoudende dat in het jaar voorafgaand aan de toetreding een inkomen verworven moest zijn (waarvan sommige groepen, zoals studenten of vroeggehandicapten werden vrijgesteld). Deze eis bracht gehuwde vrouwen
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2. Kostenbeheersing
Persbericht financiën (nr. Y.33): “De uitgaven van de sociale zekerheid en
daardoor de stijgende uitgaven van de collectieve sector hebben een negatieve
invloed op de bedrijfsinvesteringen”. Gezien het feit dat de sociale zekerheid
wordt gefinancierd uit premies van werkgevers en werknemers, heeft deze stijging een negatieve invloed op de arbeidsmarkt. De arbeidskosten stijgen immers, hetgeen een negatief effect heeft op de werkgelegenheid. Daardoor is het
noodzakelijk de groeiende collectieve lasten ten aanzien van de sociale zekerheid terug te dringen. De onderstaande grafiek geeft een overzicht van de ontwikkeling van uitgaven en ontvangsten van de collectieve lasten in de periode
tussen 1963 en 1983.
Grafiek 3.3 Ontwikkeling van uitgaven en ontvangsten collectieve lasten
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Korteweg: Invloed van de collectieve sector op de bedrijfsinvesteringen, persbericht
financiën (nr. Y.33) en diverse Miljoenennota’s.

Er vindt een wisselwerking plaats tussen de ontwikkeling van de collectieve
sector en die van de marktsector; verhoging van de collectieve uitgaven leidt,
via verzwaring van de collectieve lasten en afwenteling daarvan op de winsten,
tot een verdere verzwakking van de marktsector. Stijgende lasten en dalende
winsten hebben de ondernemingen gedwongen tot uitstoot van arbeidskrachten.
Op die manier is een eindeloze spiraal van stijgende werkloosheid en toenemende collectieve lasten ontstaan.

opnieuw in een nadelige positie en werd dan ook in 1992 door de Centrale Raad van Beroep
aangemerkt als strijdig met de Europese richtlijn. Nadien is ook de reparatiewetgeving die in
1989 werd ingevoerd door de rechter als discriminerend aangemerkt.
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De financiële haalbaarheid van het stelsel in relatie tot herstel van de economie
door middel van beheersing van de collectieve uitgaven en daarmee samenhangend een structureel herstel van de economie, vereisen een terugdringen van de
collectieve uitgaven; een afslanking van de sociale zekerheid is nodig om het
beroep op de sociale zekerheid te beperken.
G.P.G.M. Riemen en G.J.N. Keuper schrijven in ‘opkomst, organisatie en financiering van de sociale zekerheid’:
“Gelet op deze laatste reden geeft het kabinet aan de stelselherziening een ombuigingstaakstelling mee. In 1986 moet een bezuiniging van 6 miljard gulden op het terrein van de sociale
zekerheid zijn bereikt.”

Coen Teulings, Romke van der Veen, Willem Trommel schrijven in hun boek
“Dillema’s van sociale zekerheid”:
49

“Achteraf blijkt van de bezuinigingsdoelstelling weinig te zijn waargemaakt. Immers, de
kosten van de sociale zekerheid bleven ook na 1987 snel stijgen, ondanks de verlaging van
de uitkeringen. De reden hiervan lag vooral in het feit dat kennelijk geen adequate drempel
was opgeworpen tegen het alsmaar stijgende beroep op de regelingen (met name de WAO).”

3. Vereenvoudiging
De complexiteit en onderlinge verwevenheid van regelingen brengen ook de
beheersbaarheid in het geding en daarmee een goede controle van de kosten. De
ingewikkeldheid van het stelsel en het misbruik en oneigenlijk gebruik van de
sociale zekerheid noodzaken tot vereenvoudiging. Het verschijnsel kent allerlei
vormen, bijvoorbeeld het lozen van oudere werknemers in de WAO, aanspraak
maken op een ZW- of WAO-uitkering op oneigenlijke gronden, het afzien van
eigen inkomensverwerving uitsluitend omdat de hoogte van de uitkering daaronder lijdt, onvoldoende activiteiten tot werkhervatting enz.
3.4.4

De herzieningen na 1987 in de Werkloosheidswet

Zoals uit de onderstaande Grafiek 3.4 blijkt is sinds de stelselwijziging van
1987 het WW-volume enorm gestegen.
Deze ontwikkeling kan voor een deel het gevolg zijn van de verlenging van de
WW-route en afschaffing van de WWV. Deze volumeontwikkeling leidt tot een
nadere aandacht voor het stelsel, deze keer als een systeem van gedragsprikkels
dat de keuzemogelijkheden van belanghebbende partijen en individuen in belangrijke mate beïnvloedt. Deze optiek brengt nieuwe oplossingen voor het
voetlicht.

49

Het kabinet geeft aan de stelselherziening een ombuigingstaakstelling mee. In 1986 moet een
bezuiniging van 6 miljard gulden op het terrein van de sociale zekerheid zijn bereikt.
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Op 3 september 1992 neemt de Kamer het besluit een enquêtecommissie onder
voorzitterschap van Flip Buurmeijer in te stellen. De commissie onderzoekt in
hoeverre de volgende elementen uit de WW doeltreffend worden uitgevoerd:
arbeidsurencriterium, beschikbaarheidsvereiste en arbeidsverledeneis (in verband met instroom), en scholing en sollicitatieplicht ( in verband met de uitstroom). Verder wordt gekeken naar andere aspecten die samenhangen met een
effectieve uitvoering van de WW: het sanctiebeleid, de bestrijding van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude, en de samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening.
De commissie trekt de volgende conclusies ten aanzien van de mate waarin deze
doelstellingen bereikt zijn.
De systematiek van de Werkloosheidswet leidt niet tot onuitvoerbaarheid, maar
de eruit voortvloeiende bepalingen bieden wel gebruikersruimte en zijn fraudegevoelig. Hoe fraudegevoeliger de wettelijke bepalingen, hoe minder kans op
een doeltreffende uitvoering. Daarmee wordt wederom een kans gemist om de
toetreding tot de Werkloosheidswet te beperken en de uittreding te bevorderen.
Bijvoorbeeld bij de arbeidsverledeneis is er eerder sprake van verschuiving in
de uitkeringsduur van bepaalde doelgroepen dan van beperking van toetreding.
Ook hier is sprake van uitvoeringsproblemen, die grotendeels samenhangen met
de trage invoering van de verzekerdenadministratie door de uitvoeringsorganen.
Ook het sanctiebeleid raakt aan de toetredingskant van het uitvoeringsproces.
De doelstellingen van de sanctiebepalingen worden gehaald voor wat betreft de
mogelijkheid van een genuanceerd sanctiebeleid, maar het tegengaan van grote
discrepanties tussen bedrijfsverenigingen en het bevorderen van rechtsgelijkheid lukt onvoldoende. Het toepassen van sancties bij verwijtbare werkloosheid
heeft betekenis voor de toetredingskant, maar heeft maar beperkte effecten op
de uittreding. Daarvoor is het sanctiebeleid op alle niveaus van regelgeving te
ingewikkeld, en overigens ook niet geschikt. Tevens zijn de volumebeperkende
effecten van het scholingsartikel en de doelstellingen van de sollicitatieplicht
onduidelijk en worden ze moeizaam bereikt door de uitvoeringsorganen. De
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scholingsbepaling is moeilijk uitvoerbaar, zolang er geen schot zit in de afstemming met de arbeidsvoorziening. De sollicitatieplicht is na de inwerkingtreding van de nieuwe Werkloosheidswet lange tijd niet of nauwelijks gecontroleerd. Er is ook op dit punt geen adequate samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en arbeidsvoorziening tot stand gekomen.
De commissie constateert op basis van haar onderzoek dat er een dwingende
noodzaak is tot verandering van het stelsel van werknemersverzekeringen. De
verhoudingen binnen het socialezekerheidssysteem zijn uit balans geraakt. In de
eerste plaats de verhouding tussen overheid en burger zoals die is vastgelegd in
de socialeverzekeringswetten, waarin rechten en plichten van burgers worden
geformuleerd. Vervolgens ook de verhouding tussen de overheid en sociale
partners aan wie de uitvoering van de werknemersverzekeringen is gedelegeerd.
En ten slotte die tussen de uitvoeringsorganen en de administraties. Op alle drie
de onderdelen zullen de verhoudingen zodanig moeten worden gewijzigd dat
het passieve karakter wordt doorbroken en een activerend stelsel ontstaat. De
commissie komt tot de conclusie dat de WW zal moeten worden bijgesteld om
deze wet toe te snijden op het verzekerde risico. De concrete aanbevelingen luiden als volgt: De Werkloosheidswet wordt aangescherpt. Het recht op een WWuitkering bij vrijwillig ontslag komt te vervallen. Er moet een einde komen aan
verstrekking van een uitkering aan personen die maatschappelijk gezien niet
werkloos zijn. In essentie wordt gekozen voor een systematiek waarin het loonverlies wordt beoordeeld ten opzichte van een wettelijk genormeerde baan of
een deel daarvan. De sollicitatieplicht wordt dwingender toegepast, evenals de
verplichting on eventueel noodzakelijke scholing te volgen. Hieraan wordt inhoud gegeven door een strenger sanctiebeleid. De wetgever formuleert hiervoor
minimumeisen. Ten slotte zal de WW ook op andere onderdelen moeten worden herzien. De al in gang gezette reparatiewetgeving zal moeten leiden tot betere definiëring en minder casuïstiek in deze wet.
Door het kabinet Kok wordt in 1995 het startschot gegeven voor wijziging van
de WW. Door het aanscherpen van de toetredingseisen moet het recht op een
werkloosheidsuitkering worden ingeperkt. Doel ervan is de instroom te beperken. Het werkloosheidtraject van 1995 verschuift de aandacht naar het gedrag
van werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden, alsmede naar het functioneren van uitvoeringsorganisaties en bestuursorganen.
3.4.5

De onderdelen van de WW en de ontwikkelingen daarin

In deze subparagraaf wordt een aantal basisonderdelen van de WW besproken,
alsmede de ontwikkeling die deze onderdelen in de loop van de tijd hebben
doorgemaakt.
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Kring van verzekerden
Toen de WW in 1949 in werking trad, bestond de kring van verzekerden in de
50
eerste plaats uit mensen die in Nederland in loondienst werkten. Verder behoorden tot de kring van verzekerden mensen die buiten Nederland in loondienst waren, maar die werkzaam waren bij een in Nederland gevestigde werkgever. Voorwaarde was wel dat ze in Nederland woonden of als schippers of
schepelingen werkten op een vaartuig dat zijn thuishaven in Nederland had.
Van loondienst was sprake als werknemers onder het gezag van een werkgever
en tegen betaling van loon persoonlijke arbeid verrichtten. Hoewel sommige
arbeidsverhoudingen niet als “in loondienst” konden worden bestempeld, werden ze toch als zodanig beschouwd. Het ging dan bijvoorbeeld om de arbeidsverhouding van mensen die aangenomen werk verrichtten of op provisiebasis
werkten. De kring van verzekerden kende ook enkele beperkingen. Zo waren
ambtenaren en mensen die boven de loongrens van f 6.000 per jaar zaten, van
de verzekeringsplicht uitgezonderd. De loongrens werd jaarlijks aangepast. De
WW van 1949 kende geen vrijwillige verzekering.
De kring van verzekerden van de huidige WW is grotendeels gelijk aan die van
de WW van 1949. De kring is uitgebreid tot dienstplichtige militairen en bestuurders van coöperaties met werknemerszelfbestuur. Huishoudelijk personeel
dat minder dan drie dagen per week werkt (en dus niet verplicht verzekerd is)
kan zich vrijwillig verzekeren voor de WW. Dat geldt ook voor bepaalde groepen personen die in het buitenland werken.
Recht op uitkering (Toetredingseisen)
Wie aanspraak wilde maken op de wachtgeldverzekering van 1949 moest voldoen aan de dageneis die de wet stelde. De dageneis hield in dat de werknemer
in de twaalf maanden voorafgaand aan de werkloosheid ten minste 156 dagen
als werknemer gewerkt moest hebben.
Na 1987 is de dageneis vervangen door de wekeneis. Men moet in de twaalf
maanden voorafgaand aan de werkloosheid ten minste in 26 uit 52 weken minstens 0,2 fte (= 1 dag per week) gewerkt hebben (dit hoeft geen aaneengesloten
periode te zijn). Indien een werkloze niet aan de wekeneis voldoet, komt hij
evenmin in aanmerking voor een verlengde of een vervolguitkering in het kader
van de WW. Voor zowel de verlengde als de vervolguitkering moet een werkloze naast de wekeneis voldoen aan de zogenaamde ‘3 uit 5’-eis. Aan deze eis is
voldaan indien in de vijf kalenderjaren voor het jaar van aanvang van de werk51
loosheid ten minste drie kalenderjaren gevonden kunnen worden, waarin de
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Op 1 juli 1967 is het begrip loondienst vervangen door het begrip dienstbetrekking. Bij die
gelegenheid is ook de kring van verzekerden in belangrijke mate aangepast. Per 1 april 1981
vallen ook WSW-werknemers (Wet Sociale Werkvoorziening) onder de kring van verzekerden.
Kalenderjaren waarin de werkloze een of meer tot zijn huishouding behorende kinderen beneden de zes jaar heeft verzorgd, worden volledig meegerekend bij de bepaling van het aantal gewerkte jaren voor deze 3-uit-5 eis.
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werkloze over ten minste 52 werkdagen per jaar (= 0,2 fte) loon heeft ontvangen.
In de oude Werkloosheidswet gold een referte-eis die het recht op uitkering beperkte voor deeltijders met een minder regelmatig arbeidspatroon. Met de invoering van een nieuwe referte-eis in 1987 is gepoogd de toegang tot de WW te
verbeteren voor deeltijders. De in dit kader verrichte evaluatiestudie toont aan
dat de stelselherziening in deze opzet is geslaagd (Besseling, Van der Kolk en
Verbrugh, 1996). Daarmee is ook een deel van werkloosheid gedekt.
Per 1 maart 1995 is de 26-wekeneis een zogenaamde ‘26 uit 39’-eis geworden.
Dat wil zeggen: de periode waarin men 26 weken arbeid moet hebben verricht,
voorafgaand aan de werkloosheid, is teruggebracht van 52 weken naar 39 weken. Daarnaast is van de ‘3 uit 5’-eis een ‘4 uit 5’-eis gemaakt. Deze verzwaarde eis betekent bovendien niet alleen dat de toegang tot het stelsel van vervolguitkeringen wordt beperkt, voortaan geldt deze eis ook als basisvoorwaarde
voor toelating tot de WW. Nieuwe werklozen zullen moeten voldoen aan een
gecombineerde toelatingsvoorwaarde, bestaande uit de ‘26 uit 39’-wekeneis en
de ‘4 uit 5’jareneis.
Hoogte van de uitkering
In 1949 kende de WW een loongerelateerde uitkering van 60%, 70% of 80% 52
van het dagloon. De uitkering duurde maximaal een half jaar, waarna de gemeentelijke sociale diensten een eveneens loongerelateerde uitkering konden
verstrekken in het kader van de Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV).
Vanaf 1987 kunnen werklozen na het verlies van hun baan achtereenvolgens in
aanmerking komen voor een basisuitkering, een verlengde uitkering en een vervolguitkering. De basis- en de verlengde uitkering zijn gebaseerd op 70% van
het minimumloon. De basisuitkering duurt voor iedere werkloze maximaal een
half jaar.53 De vervolguitkering bedraagt 70% van het minimumloon, of 70%
van het dagloon, indien dat lager is. De verlengde uitkering is 70% van het dagloon.
Duur van de uitkering
1n 1949 werd het wachtgeld gevolgd door maximaal 78 dagen werkloosheidsuitkering. Als de werknemer geen aanspraak kon maken op wachtgeld duurde
de werkloosheidsuitkering maximaal 126 werkdagen (=21 weken). Op 1 januari
1965 werd de totale uitkeringsduur verlengd tot 156 werkdagen (=26 weken).
Ook werd toen het uitkeringspercentage voor alle werknemers op 80 gesteld.
Op 1 juli 1967 werd de maximale uitkeringsduur 130 werkdagen (26 weken).
Dit hield verband met de invoering van de vijfdaagse werkweek. De wachtgeldperiode werd 40 dagen, gevolgd door 90 dagen werkloosheidsuitkering.
Sinds 1987 krijgt de werknemer die alleen voldoet aan de ‘wekeneis’ maximaal
gedurende een half jaar een loongerelateerde uitkering. Indien de werknemer
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Dit was onder meer afhankelijk van de vraag of de uitkeringsgerechtigde kostwinner was.
Het dagloon is ongeveer gelijk aan het laatstverdiende loon, zij het dat er een maximum is.
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voldoet aan de arbeidsverledeneis heeft hij recht op een loongerelateerde WWuitkering en een vervolguitkering. De duur van de loongerelateerde WWuitkering is afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden.
Het arbeidsverleden bestaat uit een feitelijk deel en een fictief deel. Het feitelijke arbeidsverleden wordt berekend over de vijf kalenderjaren direct voorafgaand aan het jaar waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen. Een kalenderjaar telt mee als jaar feitelijk arbeidsverleden indien de werknemer over 52 dagen loon heeft ontvangen. Met loon ontvangen is onder andere gelijkgesteld het
ontvangen van ZW-uitkering, een WAO- of WAMIL-uitkering berekend naar
een arbeidsongeschiktheid van 80-100% en loon als ambtenaar. Verder kan ook
het verzorgingsforfait feitelijk arbeidsverleden opleveren. Recht op verzorgingsforfait bestaat indien de werknemer in een kalenderjaar geen 52 loondagen
heeft, niet langer dan 6 maanden uitkering terzake van werkloosheid heeft ontvangen en een tot zijn huishouden behorend kind heeft verzorgd. Is dit kind
jonger dan 6 jaar dan telt het kalenderjaar volledig mee als jaar feitelijk arbeidsverleden en is het kind tussen de 6 en de 12 jaar dan telt het kalenderjaar als half
jaar feitelijk arbeidsverleden mee.
Het fictief arbeidsverleden beslaat het aantal kalenderjaren vanaf en met inbegrip van het jaar waarin de werknemer zijn 18e verjaardag bereikte tot de periode waarover het feitelijk arbeidsverleden wordt berekend. Feitelijk en fictief
arbeidsverleden worden vervolgens samen geteld.
Tot 1991 hield het arbeidsverleden in dat hij in de vijf jaar voorafgaande aan het
intreden van de werkloosheid ten minste drie jaar als werknemer voor minimaal
acht uur per week gewerkt moest hebben (de 3-uit-5-eis). Op 1 januari 1991 is
de arbeidsverledeneis veranderd. De werknemer moet sindsdien in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan het kalenderjaar van de eerste werkloosheidsdag,
in ten minste drie kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon hebben
ontvangen. De verlening bedraagt bij een arbeidsverleden van ten minste vijf
jaar: drie maanden, bij tien jaar: een half jaar enz. Na afloop van de loongerelateerde uitkering kan de werknemer aanspraak maken op een vervolguitkering.
Dit geldt ook voor wie voldoet aan de 3-uit-5-eis, maar geen recht heeft op een
verlengde uitkering omdat hij niet genoeg arbeidsverleden heeft opgebouwd. De
duur van de vervolguitkering is twee jaar.
Het arbeidsverleden werd tot 2003 alleen over de laatste vijf kalenderjaren vóór
het jaar waarin de werkloosheid is ontstaan, feitelijk vastgesteld. Vanaf 2003
wordt deze periode geleidelijk verlengd door het feitelijk arbeidsverleden vast
te stellen over alle kalenderjaren vanaf 1997.
Na afloop van de loongerelateerde uitkering bestaat recht op een vervolguitkering ter hoogte van 70% van het minimumloon. De duur van deze uitkering is 2
jaar (3,5 jaar voor werknemers die bij aanvang van de werkloosheid 57,5 jaar of
ouder zijn). Vanaf 2003 is de vervolguitkering afgeschaafd. Afschaffing van de
vervolguitkering betekent dat voor werklozen eerder de bijstand in beeld komt.
Een deel van hen komt daarvoor echter niet in aanmerking vanwege eigen vermogen en/of een verdienende partner. De maatregel is daarom een sterke prikkel om weer te gaan werken. Bovendien maakt het beleid verder een einde aan
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de uitzonderingspositie van werknemers die 57,5 jaar en ouder zijn als ze werkloos worden. Voor dit beleid heeft deze groep recht op een vervolguitkering van
maximaal 3,5 jaar, een regeling die ooit bedoeld was om de periode tot aan het
pensioen te overbruggen. Het beleid is er de laatste jaren echter op gericht om
ouderen juist aan de slag te helpen en te houden. Ook door het afschaffen van
de vervolguitkering wil het kabinet de arbeidsdeelname van ouderen bevorderen. De maatregel maakt de werkloosheidsuitkering minder aantrekkelijk als
afvloeiingsregeling en prikkelt oudere werklozen tot werkhervatting. Doel van
deze maatregel is om de prikkel tot werkhervatting bij WW-gerechtigden te bevorderen en de instroom in de WW te beperken.

3.5

Financiering

De financiering was bij de wet van 1952 als volgt geregeld. Om het financiële
risico van de wachtgeldverzekering te dragen, had iedere bedrijfstak een wachtgeldfonds. Werkgevers en werknemers brachten daarvoor samen de premies op.
Het financiële risico van de werkloosheidsverzekering werd gedragen door het
Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Daarvoor betaalden werkgevers en
werknemers premies. Verder was er een rijksbijdrage Awf.
In tegenstelling tot de WW van 1949 kent de WW van 1987 geen onderscheid
tussen de wachtgelduitkering en een werkloosheidsuitkering. Voor de financiering wordt wel onderscheid gemaakt tussen de werkloosheidsuitkering voor de
eerste acht weken en de werkloosheidsuitkering voor de periode daarna. Zo
staat in Memorie van Toelichting. TK. vergaderjaar 1985-96-19261, nr 3 van
nieuwe Werkloosheidswet:
“De werkloosheid (met loondervingsuitkering en vervolguitkering) wordt in beginsel gefinancierd via een aan het loon gerelateerde premie, op te brengen door werkgevers en werknemers.”

3.6

Uitvoering

De WW van 1952 werd uitgevoerd door bedrijfsverenigingen. Het Awf, het
centrale fonds waaruit de werkloosheidsuitkeringen betaald werden, had een
eigen bestuur. Dat bestond uit vijf vertegenwoordigers van de centrale organisaties van werkgevers, vijf van de centrale organisaties van werknemers en vijf
personen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden
benoemd. Het AWF stelde het deel van de premie dat ten gunste kwam van het
fonds vast, onder goedkeuring van de minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid. De SVr adviseerde de minister daarover. Het Awf beheerde de premies
en vergoedde de bedrijfsverenigingen de WW-uitkeringen die ze hadden uitbetaald. De besturen van de bedrijfsverenigingen beheerden de wachtgeldfondsen.
De bedrijfsverenigingen stelden vast welk deel van de premie was bestemd voor
het wachtgeldfonds. Ze moesten daarover eerst overeenstemming bereiken met
het Awf.
In het streven naar gedragsbeïnvloeding wordt het politiek vizier in de loop van
de jaren ‘90 op de uitvoeringsorganisatie gericht. De uitvoeringsorganisatie is in
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de geschiedenis van het Nederlandse stelsel steeds een belangrijk politiek twistpunt en struikelblok geweest. Centraal in dit conflict staat de verhouding tussen
de overheid en de sociale partners. Met name onder druk van de confessionele
partijen kregen werkgevers en werknemers vanaf het begin een belangrijke rol
bij het bestuur, het beheer en de uitvoering van de sociale zekerheid. De hieruit
voortvloeiende compromissen hebben een weinig eenduidige en versnipperde
organisatie in de hand gewerkt. De als uitvloeisel van dit ongenoegen in 1952
ingevoerde OSV (Organisatie Sociale Verzekeringen) versterkte de dominante
positie van de sociale partners bij de uitvoering. De OSV legde de basis voor
organisatiestructuur die tot het midden van de jaren ‘90 standhield. De uitvoering van de werknemersverzekeringen werd opgedragen aan de bedrijfsverenigingen. Deze werden naar bedrijfstak georganiseerd en hadden een paritair samengesteld bestuur dat bestond uit vertegenwoordigers van representatieve organisaties van werkgevers en werknemers. De OSV legde het toezicht op de
uitvoering van de werknemersverzekeringen in handen van de toenmalige Sociale Verzekeringsraad (Svr). Het toezicht omvatte de beoordeling van de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de uitvoering. Daarnaast kreeg de Svr coördinerende, adviserende en regelgevende taken. De Svr was tripartiet samengesteld: een derde deel van de leden werd aangewezen door de vakbonden, een
derde deel door de werkgevers en een derde deel bestond uit onafhankelijke leden die door de minister van sociale zaken werd aangewezen.
Tegen het einde van de jaren ‘90 groeide de overtuiging dat de nauwelijks beheersbaar volumeontwikkeling in de sociale zekerheid in belangrijke mate samenhing met de manier waarop de desbetreffende regelingen werden uitgevoerd. In het bijzonder de organen die waren belast met de uitvoering van de
werknemersverzekeringen zouden onvoldoende functioneren. In 1992 concludeerde de Algemene Rekenkamer dat het toezicht van de Svr op de uitvoering
faalde. Mede naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer besloot de TK
een parlementair onderzoek naar de uitvoering van de werknemersverzekeringen in te stellen. In september 1993 rapporteerde de Enquêtecommissie uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (de commissie Buurmeijer) de Tweede Kamer. De Enquêtecommissie stelde vast dat de verantwoordelijkheidsverdeling in
de sociale zekerheid ertoe had geleid dat de werknemersverzekeringen niet
doelmatig en doeltreffend werden uitgevoerd. De uitvoerders hadden te allen
tijde voorrang gegeven aan het tijdig en juist verstrekken van uitkeringen. Er
was met andere woorden geen kritiek op de rechtmatigheid van de uitvoering en
betrouwbaarheid van de administratie. De andere wettelijke taak, het beheersen
van het uitkeringsvolume, was echter veronachtzaamd. Ook op het toezicht door
de Svr had de commissie Buurmeijer veel kritisch. Bij het toezicht werd vrijwel
alleen aandacht besteed aan de rechtmatigheid en nauwelijks kritiek naar de uitvoeringkosten gekeken. De parlementaire enquête levert in 1995 een nieuwe
OSV (Organisatie Sociale Verzekeringen) op waarin het onafhankelijke toezicht
wordt vastgelegd. Voor het eerst wordt een duidelijk onderscheid aangebracht
tussen het bestuur van de uitvoering en het toezicht op de uitvoering. De bedrijfsverenigingen bleven bestuurlijk verantwoordelijk, maar de uitvoering van
de werknemersverzekeringen moest worden uitbesteed aan een door de minister
van SZW erkende onafhankelijke uitvoeringsinstelling (UVI). De osv legde in
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1995 tevens de basis voor een beperkte vorm van marktwerking: die bedrijfsverenigingen dienden voor de uitvoering zakelijke overeenkomsten te sluiten
met een UVI. De Sociale Verzekeringsraad werd omgevormd tot een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, het College van Toezicht Sociale Verzekeringen
(CTSV), waar de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties geen deel
meer van uitmaakten. De coördinerende en adviserende taken van de Svr gingen
over naar een nieuw orgaan, het Tijdelijk Instituut voor Coördinatie en Afstemming (TICA).
In maart 1997 werdt een nieuwe OSV aangenomen. Bij deze wet werden de bedrijfsverenigingen afgeschaft en het TICA werd tot het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) omgedoopt dat de verantwoordelijkheid krijgt voor
de uitvoering van de sociale verzekeringen. Dit betekent dat de bedrijfsverenigingen worden opgeheven. Het LISV-bestuur heeft een tripartiete samenstelling
en een onafhankelijke voorzitter. Daarnaast kunnen sectorraden worden opgericht die het LISV kunnen adviseren. Het staat de organisaties van werknemers
en werkgevers in specifieke sectoren vrij te besluiten al dan niet over te gaan tot
oprichting van een sectorraad. Het LISV besteedt de uitvoering uit aan uitvoeringsinstellingen (UVI’s) na advisering door de sectorraad.
Met de invoering van de SUWI op 1 januari 2002 fuseerden de vijf uitvoeringsinstellingen (UVI’s) echter samen met het coördinerende Landelijk instituut sociale verzekeringen (LISV) tot het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het nieuwe stelsel van sociale zekerheid kent een duidelijke scheiding tussen enerzijds uitvoering en anderzijds bijvoorbeeld beleid en sturing .
De wetgever het parlement en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) - bepaalt het beleid, formuleert de regels voor de uitvoering (de
normen), stelt het budget vast en omschrijft de doelstellingen die de uitvoerders
moeten halen. Daarmee heeft de overheid veel meer dan vroeger een directe
greep op de uitvoering. Sociale partners - de organisaties van werkgevers en
werknemers - praten mee in de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) over het
beleid, maar sturen de uitvoering niet meer.
Het toezicht tenslotte kwam in handen van één toezichthouder, de Inspectie
Werk en Inkomen (IWI). Die ontstond uit een fusie van het College van toezicht
sociale verzekeringen (werknemers- en volksverzekeringen) en de directie Toezicht van SZW. Deze nieuwe onafhankelijke toezichthouder, een organisatie
van het ministerie, houdt toezicht op de uitvoering van alle wetten en regels op
het beleidsterrein werk en inkomen.

3.7

Voorzieningen en activering

In de WW van 1949 werd over voorzieningen niets expliciet gezegd. De WW
van 1987 heeft een aparte paragraaf over voorzieningen. Daarin zijn bepalingen
opgenomen over het deelnemen aan scholing met behoud van uitkering.
Een volgend element van vernieuwing gaat schuil in een grotere nadruk op het
belang van toetreding en terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit accent komt allereerst tot uitdrukking in een aantal flankerende maatregelen, die bijvoorbeeld in
de WW tot de introductie van ruimere scholingsmogelijkheden hebben geleid.
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De nadruk op activering komt ook nadrukkelijk tot uiting in het sanctiebeleid,
dat met name in de nieuwe Werkloosheidswet wordt aangescherpt.

3.8

De Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering

De Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering Sociale Zekerheid (hierna
Wet Boeten) is per 1 augustus 1996 in het kader van een strenger en rechtvaardiger uitkeringsregime in werking getreden. De Wet boeten en maatregelen versterkt de poortwachtersfunctie en draagt bij aan besparingen. In theorie kan ook
de rechtvaardigheid toenemen: de weigering hangt immers samen met verwijtbaar gedrag. De Wet Boeten heeft een meer sluitende en meer uniforme sanctionering en terug- en invordering tot doel. Om na te gaan of dit doel gerealiseerd
is, is de uitvoering van deze wet door het LISV, de SVB, het CTSV en gemeenten, (in 2001) geëvalueerd. Hier wordt in het kort ingegaan op bevindingen en
knelpunten van de wet (de brief van de minster van SZW aan de kamer):
“De indruk bestaat, ook bij de uitvoerders, dat de wet leidt tot een strengere aanpak van regelovertreding en uitkeringsfraude. De toename van het aantal sancties wijst hier ook op. Op
basis van de cijfers is in 1997 en 1998 een stijging zichtbaar in het aantal opgelegde boeten;
echter deze stijgende lijn wordt voor de WW in 1999 omgezet in een (in absolute zin) dalende lijn door de invoering van de mogelijkheid om een waarschuwing op te leggen. Bovendien
wordt ook rekening gehouden met het preventieve effect van de Wet Boeten. Klanten lijken
tijdiger aan informatieverzoeken te voldoen, waardoor het aantal sanctioneerbare feiten afneemt.”

3.9

Conclusie

Tot de dag van vandaag zijn er voorstellen tot aanpassing en radicale wijziging
van het stelsel van de WW aan de orde. Problemen rondom de beheersbaarheid,
betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van het huidige stelsel vormen vaak de aanleiding voor dergelijke plannen. Het doel van deze wijzigingen zijn doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtvaardigheid. Het effect van de wijzigingen kan
zich tijdens een periode van economische groei manifesteren in een daling van
het aantal WW’ers. In hoofdstuk vijf van deze studie zullen we de effecten van
deze aanpassing en wijzigingen op de volume ontwikkeling van de WW laten
zien. Op basis hiervan kan aangetoond worden of deze wijzigingen tot het gewenste effect hebben geleid of dat om dat te bereiken een ander alternatief voor
het stelsel is vereist.
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VORM EN WERKING VAN DE WW

4.1

Inleiding

Zoals we in hoofdstuk 1 van deze studie hebben aangegeven, wordt de instroom
in en de uitstroom uit de werkloosheid door macro- en micro-economische factoren beïnvloed. Bovendien kan de werkloosheid in een periode van economische groei als gevolg van flexibiliteit in de arbeidsmarkt stijgen (zie paragraaf
1.1). Dit zou op zichzelf niet tot problemen hoeven te leiden zolang het niet tot
langdurige werkloosheid leidt. De uitstroom uit het huidige systeem van de
WW wordt echter niet alleen door de conjunctuur beïnvloed, maar ook door het
gedrag van de betrokken werkloze. Met andere woorden: het zoekgedrag van
werknemers kan de uitstroom uit de WW beperken of bevorderen (zie ook
hoofdstuk 2). Aan de hand van een cijfermatig overzicht van de WW veronderstellen we in paragraaf 4.2 van dit hoofdstuk dat de WW weinig prikkels aan
oudere werknemers geeft om weer aan het werk te gaan. Om deze veronderstelling te toetsen vergelijken we de financiële positie van werkloze werknemers in
Nederland met die in andere landen. Deze positie is afhankelijk van een aantal
factoren: leeftijd, geslacht, gezinssituatie, achtergrond, ambities, sociale situatie
van werknemers, subsidies, de duur en de hoogte van de WW, de ontslagvergoeding, het ontslagrecht enzovoorts.
In dit hoofdstuk staat de financiële positie van werknemers bij ontslag centraal.
De reden hiervoor is dat het effect van de financiële prikkel op het zoekgedrag
van werkloze werknemers in deze studie een essentiële plaats heeft. De hoogte
van deze uitkering wordt door de huidige werkloosheidsregeling en door de ontslagregeling bepaald. De werkloosheidsregeling biedt werkloze werknemers
onder bepaalde voorwaarden een uitkering. Daarnaast ontvangen werknemers
vaak een schadevergoeding als privaatrechtelijke compensatie voor ontslag. Deze vergoeding verlengt de duur van het arbeidsloze bestaan.
In paragraaf 4.3 wordt de werkloosheidsregeling beschreven. Hierin komen de
Algemene bijstandwet (ABW) die nu WWB heet en de Werkloosheidswet
(WW) aan de orde. Beschreven worden de criteria waaraan een werkloze moet
voldoen om voor een ABW- of WW-uitkering in aanmerking te komen. Daarnaast komt de financiering van de WW aan de orde.
Vervolgens vergelijken we de Nederlandse Werkloosheidswet met de werkloosheidsregelingen in een aantal OECD-landen. Hiervoor kiezen we twee
Scandinavische landen (Denemarken en Zweden) met een riantere WW en de
VS met een minder riante werkloosheidsregeling dan Nederland. Naast de duur
en de hoogte van de werkloosheidsuitkering vergelijken we de armoedeval in de
genoemde landen. De armoedeval is de situatie waarin een financiële prikkel
ontbreekt om een uitkering te verruilen voor een laagbetaalde baan. Het doel
van deze vergelijking is om na te gaan of de duur en de hoogte van de uitkering
het zoekgedrag van werkloze werknemers beïnvloeden. De centrale vraag is
hier of de financiële prikkel het gedrag van werknemers beïnvloedt.
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De mate waarin, de reden waarom en de wijze waarop arbeidsrelaties worden
beëindigd, zijn van invloed op het beslag dat op de WW-uitkering wordt gelegd.
Het ontslagbeleid en het werkloosheidsbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het doel van het ontslagrecht is bescherming te bieden aan werknemers tegen ontslag. Desondanks wordt in vrijwel alle gevallen een verzoek
tot beëindiging van het arbeidscontract door de kantonrechter gehonoreerd en in
54
de CWI-procedure wordt meer dan driekwart van de aanvragen gehonoreerd.
In het geval van beëindiging van het arbeidscontract door de kantonrechter krijgen werknemers een ontslagvergoeding. In paragraaf 4.4 zullen we de ontslagregelgeving in Nederland aan de orde stellen. Het doel van deze paragraaf is om
na te gaan of er een verband is tussen de ontslagroute, ontslagvergoeding en
verblijfsduur in de WW en hoe dit verband het gedrag van de werkloze werknemers beïnvloedt.
Financiële prikkels kunnen positief of negatief van aard zijn. Sancties in de
vorm van een korting op de uitkering van werklozen die onvoldoende solliciteren, zijn negatieve prikkels. Ongeacht de aard van de prikkels moeten zij een
gedragsverandering bewerkstelligen. De vraag is echter of dit daadwerkelijk
gebeurt, met andere woorden, of financiële prikkels effect hebben. In paragraaf
4.5 wordt getracht aan de hand van verricht onderzoek deze vraag te beantwoorden. Hierin wordt gekeken naar het effect van sancties bij aanvang van de
WW en tijdens de WW. Dit effect wordt ten slotte voor verschillende groepen
WW’ers in beeld gebracht. Deze groepen worden gesorteerd op basis van werkhervattingskans, geslacht, leeftijd en inkomen.
In paragraaf 4.6 laten we zien dat de WW weinig prikkels geeft aan werknemers
om weer aan het werk te gaan, met name in de leeftijdscategorie van 50 tot en
met 64 jaar.
In paragraaf 4.7 sluiten we dit hoofdstuk af met een conclusie.

4.2

Het cijfermatige overzicht van de ontwikkeling in de WW

4.2.1

Instroom in de WW

Het beroep op de WW is tussen 1994 en 2000 gedaald dankzij een aanhoudend
gunstige conjunctuur. Deze positieve ontwikkeling neemt niet weg dat twee
trendmatige ontwikkelingen in de WW bijzondere aandacht vragen. Allereerst
laat een vergelijking over twintig jaar een opwaartse trend zien in de instroom
van werklozen. Niet alleen in absolute aantallen, maar ook in relatieve zin, als
rekening wordt gehouden met het toenemende aantal werknemers. De kans dat
werknemers instromen in de WW (het instroompercentage: WW-instroom gedeeld door het aantal WW-verzekerden) is in de eerste helft van de jaren ‘90
gestegen tot een historisch hoog niveau. Dankzij de voortdurend hoge werkgelegenheidsgroei in de tweede helft van de jaren ‘90 is het instroompercentage
nadien afgenomen. Maar ondanks die gunstige conjuncturele situatie en on-
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danks het feit dat de toegangsdrempel tot de WW in 1995 door aanscherping
van de referte-eisen is verhoogd, bevond de WW-instroom zich de afgelopen
drie jaar op een vergelijkbaar niveau als begin jaren ‘80, tijdens een diepe recessie. Onderstaande grafiek illustreert deze ontwikkeling.
Grafiek 4.1 Ontwikkeling van het instroompercentage WW 1980 – 2005
14
12
10
8
6
4
2
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

ontwikkeling van instroompercentage
Linear (ontwikkeling van instroompercentage)
Bron: UWV, Jaaroverzicht WW 2005.

Een verklaring voor de stijgende trend kan de toenemende flexibilisering van de
arbeidsmarkt zijn. Op zich hoeft deze ontwikkeling niet als onwenselijk beschouwd te worden; het geeft dan de dynamiek van de arbeidsmarkt weer, waar
nu meer dan voorheen sprake is van kortdurende dienstverbanden. Deze ontwikkeling bergt echter wel risico’s in zich. De toegenomen flexibilisering van
de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat meer dan voorheen personen gedurende
korte tijd werkloos zijn. Werkloos worden heeft echter altijd het risico dat dit
niet op korte termijn weer ongedaan wordt gemaakt en dus omslaat in langduriger werkloosheid. Bovendien lopen personen, die op jonge leeftijd veel van
werkgever wisselen met korte tussenpozen in de WW, op latere leeftijd een risico dat ze minder aantrekkelijk voor een werkgever zijn en dan langdurig werkloos kunnen raken.
In onderstaande Tabel 4.1 is de ontwikkeling van de instroom voor de periode
1990-2004 gepresenteerd.
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Tabel 4.1

Verdeling van de instroom WW naar leeftijd en geslacht, in procenten, 1990 – 2004
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Absoluut

332,3

382,0

444,5

549,3

611,3

579,1

560,0

486,2

427,5

325,3

274,6

251,6

324,8

418,7

428,2

15-24 jaar

34,4

32,0

30,2

28,9

26,1

23,9

22,0

18,8

16,1

14,4

14,9

14,5

12,2

14,2

14,1

25-34 jaar

32,9

33,5

34,2

34,8

35,3

36,2

36,5

37,3

36,0

35,0

33,3

32,2

31,1

31,7

30,6

35-44 jaar

18,7

19,3

19,6

19,7

19,8

21,4

22,0

23,1

23,9

24,9

25,3

25,9

24,7

26,8

27

45-54 jaar

9,8

10,4

11,2

11,9

12,8

13,4

14,5

16,1

17,3

18,4

18,5

18,9

19,7

18,8

19,3

55-64 jaar

4,2

4,8

4,9

4,8

6,0

5,0

4,9

4,7

6,6

7,4

8,0

8,4

8,9

8,7

8,5

Man

69,4

69,7

69,3

61,6

60,3

59,9

59

57,9

62,5

56,3

54,9

53,9

56,4

57,1

55,6

Vrouw

39,6

39,3

39,7

38,4

39,7

40,1

41

42,1

37,5

43,7

45,1

46,1

43,6

42,9

44,4

Bron: UWV, jaaroverzicht WW 2004.
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Uit Tabel 4.2 blijkt dat de instroom van werknemers in absolute zin in de loop
van de tijd tot 2001 afneemt, met uitzondering van de leeftijdscategorieën 45-54
jaar en 55-64 jaar. Na 2001 neemt de instroom van werknemers vanwege de
economische recessie toe. Het aandeel van werknemers in deze leeftijdscategorieën in de instroom was in eerste instantie relatief laag, maar in de loop van de
tijd is dat aandeel gaan stijgen, in de oudste categorie van 4,2% in 1990 tot
8,4% in 2001, in de klasse 45-54 jaar van 9,8% in 1990 tot 18,9% in 2001.
Uit Tabel 4.1 blijkt dat de instroom in de WW vanaf 1994 is gedaald. Tevens
blijkt dat de daling van de instroom vanaf 1994 zich vooral heeft voorgedaan in
de jongere leeftijdscohorten. De daling van de instroom ten opzichte van 1994
(het jaar met de hoogste WW-instroom) neemt af naarmate de leeftijd toeneemt.
Ook is het aandeel van vrouwen toegenomen. Dit betekent dat ondanks de gunstige conjunctuur vrouwen en oudere werknemers aan een hoog ontslagrisico
blootstaan.
In Tabel 4.2 presenteren we welk deel van de instroom binnen 26 weken weer
werk vindt. Daarbij is aangenomen dat instroom en werkhervatting in hetzelfde
jaar plaatsvinden.
Tabel 4.2

Aandeel van de instroom naar leeftijd dat binnen 26 weken
werk hervat, 1993 – 1999
1993

1994

1995

1996

1997

1998

15 -24 jaar

49,6%

51,3%

56,9%

53,2%

61,6%

61,8%

25-34 jaar

49,4%

40,3%

46,4%

47,3%

51,5%

52,9%

35-44 jaar

36,1%

34,6%

37,4%

38,0%

44,6%

46,2%

45-54 jaar

30,2%

28,5%

33,4%

31,8%

35,9%

39,0%

55-64 jaar

12,4%

10,0%

14,0%

14,3%

19,2%

17,0%

Bron: Lisv: Kroniek van de sociale verzekeringen 1999; Lisv, jaaroverzicht WW 1999.

Uit Tabel 4.2 blijkt dat het aandeel van de instroom dat binnen korte tijd weer
werk vindt, is toegenomen in de periode 1993-1998. Tevens blijkt echter dat
een niet onaanzienlijk deel van de instroom er niet in slaagt binnen 26 weken
werk te hervatten, ondanks de gunstige economische situatie. Het risico bestaat
derhalve dat bij een omslag van de conjunctuur instroom in de WW leidt tot
meer langdurige werkloosheid. Tevens blijkt uit de tabel dat de kans op werkhervatting binnen 26 weken met het toenemen van de leeftijd fors afneemt.
4.2.2

Lopende uitkeringen WW

In Tabel 4.3 wordt het aantal lopende WW-uitkeringen naar leeftijd voor de jaren 1990 tot en met 1999, zowel in absolute aantallen als het aandeel per leeftijdscohort in het totale bestand, gepresenteerd.
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Tabel 4.3

Lopende uitkeringen WW naar leeftijd, 1990 – 2005
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

15-24 jaar

14,5

17,0

16,7

16,3

13,1

10,3

8,9

6,8

5,8

4,4

4,0

4,0

5,1

6,1

5,4

25-34 jaar

25,0

26,7

28,0

29,3

28,8

26,0

24,2

24,6

22,4

20,0

18,8

18,1

21,2

22,7

20,6

35-44 jaar

20,3

19,9

20,3

21,3

21,6

22,3

21,9

20,6

20,8

20,1

19,9

20,5

23,2

25,3

27,1

45-54 jaar

15,7

15,1

15,7

16,6

18,5

20,2

21,4

21,6

20,8

21,7

20,9

19,9

20,4

21,1

23,3

55-64 jaar

24,5

21,2

19,2

16,5

18,0

21,1

23,7

26,4

30,3

33,8

36,4

37,5

30,1

24,7

23,6

Man

57,8

59,6

59

60,7

58,8

57,4

58,1

56,9

58,3

66,1

48,5

58,7

60,6

58,8

56,8

Vrouw

42,2

40,4

41

39,3

41,2

42,6

41,9

43,1

41,7

33,9

51,5

41,3

49,4

41,2

43,2

176,9

228.1

270.6

353.6

410.3

395.2

381.1

335.1

280.4

221.1

165.7

193.6

204,9

280,3

321,7

Absoluut

Bron: UWV, jaaroverzicht WW 2005.
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Het aandeel van jongeren onder de 25 jaar is in 2001 het kleinst, 4,0%. Het aandeel in de lopende uitkeringen van de leeftijdsklassen tot 35 jaar neemt in de
periode 1993 tot en met 2001 af. Eind 1993 was het aandeel van personen tot 35
jaar nog 45,6%. Eind 2001 is het aandeel gedaald naar 22,1%. Het aandeel van
de leeftijdsklassen 35 tot en met 55 jaar in de lopende uitkeringen blijft redelijk
stabiel. De meeste lopende uitkeringen worden in 2001 verstrekt aan werklozen
van 55 jaar en ouder, namelijk 37,5%.
Als we Tabel 4.3 met Tabel 4.1 vergelijken, valt op dat de instroom met het oplopen van de leeftijd toeneemt terwijl de lopende uitkeringen met het oplopen
van de leeftijd afnemen. Dit kunnen we als volgt verklaren. De jongeren hebben
gezien hun leeftijd en arbeidsverleden relatief een korte periode recht op de
werkloosheidsuitkering. Daarom stromen zij heel vaak binnen een jaar uit. Bovendien hebben jongeren een grotere werkhervattingskans.
4.2.3

Uitstroom uit de WW

Werkhervatting is de meest voorkomende reden voor het beëindigen van een
WW-uitkering. Het aandeel met werkhervatting als reden van beëindiging
neemt echter af. In 2001 is dat aandeel 49,1% van de beëindigde uitkeringen
(zowel werkhervatting in dienstverband als werkhervatting als zelfstandige),
terwijl in 1998 dat aandeel nog bijna 59% was.55 Het bereiken van de maximale
uitkeringsduur (inclusief het bereiken van de 65-jarige leeftijd) is de tweede reden voor het beëindigen van de uitkering. In 2001 neemt het aandeel dat de
maximale uitkeringsduur bereikt, iets toe. In 2000 was dit aandeel 11,5% en in
2001 12,4%.56 De derde reden voor beëindiging is het ontvangen van een ZWuitkering. Het aandeel beëindigingen wegens ziekte neemt toe van 10,7% in
2000 naar 12,2% in 2001. Gezien de toenemende instroom van ouderen, is vergrijzing van het lopende bestand mogelijk een oorzaak van deze verschuiving.
Figuur 4.1 geeft een overzicht van de procentuele verdeling van de reden van
beëindiging.

55
56

UWV, het jaaroverzicht WW 2001, p. 28.
UWV, het jaaroverzicht WW 2001, p. 28.
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Figuur 4.1 Beëindigde uitkeringen, procentuele verdeling van reden beeindiging.
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Tabel 4.4 geeft een weergave van de redenen voor het beëindigen van de uitkering, onderverdeeld naar geslacht.
Tabel 4.4

Beëindigde uitkeringen WW naar reden en geslacht in 2001

Reden beëindiging

Geslacht
Man

Werkhervatting

Totaal
Vrouw

80.292

53,6%

56.065

Maximale duur

20.152

13,5%

Zw-uitkering

12.678

8,5%

Niet beschikbaar

4.127

Geen werkbriefje

6.358

57

Overig

26.155

Totaal

149.762

43,8%

136.357

14.381

11,2%

34.533

12,4%

21.287

16,6%

33.965

12,2%

2,8%

5.639

4,4%

9.766

3,5%

4,2%

2.971

2,3%

9.329

3,4%

17,5%
100%

49,1%

27.772

21,7%

53.927

19,4%

128.115

100,0%

277.877

100,0%

Bron: UWV, het jaaroverzicht 2001.

In deze tabel valt een aantal verschillen op:
bij mannen wordt de uitkering vaker beëindigd door werkhervatting (in
dienstverband of als zelfstandige) dan bij vrouwen;
bij mannen wordt de uitkering vaker beëindigd omdat er geen werkbriefje
meer wordt ingeleverd;
bij vrouwen wordt de uitkering vaker beëindigd wegens een ZW-uitkering;
vrouwen zijn vaker niet meer beschikbaar voor arbeid dan mannen.
Werkhervatting is voor bijna alle leeftijdsklassen de meest voorkomende reden
om de uitkering te beëindigen. Dit blijkt uit de Figuur 4.2. Alleen bij de oudere
werklozen is het bereiken van de maximumduur de belangrijkste reden voor

57

Maximale duur van uitkering (incl. bereiken 65 jaar).
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beëindiging van de uitkering: 41,7%. Dat is inclusief het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Het aandeel van werkhervatting is laag: 20,3%.
Figuur 4.2 Percentage beëindigde uitkeringen met reden einde werkhervatting en maximum duur per leeftijdsklasse van 2001
60
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0
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trend (werkhervatting)

trend (max. duur, incl. 65 jaar)

Bron: UWV, het jaaroverzicht WW 2001.

4.2.4

Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we een cijfermatig overzicht gegeven van de instroom,
lopende WW-uitkeringen en de uitstroom. Uit dit overzicht komt een aantal
punten naar het voren:
De WW-instroom van werknemers in absolute zin neemt af tussen 1990 en
2001. De daling van de instroom neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Voor
de leeftijdscategorieën 45-54 jaar en 55-64 jaar neemt de instroom toe.
De kans op werkhervatting neemt af naarmate de leeftijd toeneemt.
Het aandeel van de leeftijdsklassen tot 35 jaar in de lopende WW-uitkeringen
neemt in de periode 1994 tot en met 2001 af. Het aandeel van de leeftijdsklassen 35 tot en met 55 jaar in de lopende WW-uitkeringen blijft redelijk stabiel.
De meeste lopende uitkeringen worden in 2001 verstrekt aan werklozen van 55
jaar en ouder, namelijk 37,5%.
Werkhervatting is voor de leeftijdscategorieën onder de 55 jaar de meest voorkomende reden voor beëindiging van de uitkering.
Bij werklozen ouder dan 55 jaar is het bereiken van de maximale duur van de
uitkering de belangrijkste reden voor beëindiging van de uitkering.
Op basis van deze constateringen veronderstellen we dat de WW weinig prikkels aan werknemers geeft om weer aan het werk te gaan, met name in de leeftijdscategorie van 50 t/m 64 jaar. In de volgende paragrafen toetsen we deze
veronderstelling.
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4.3

De huidige Werkloosheidsregelingen

4.3.1

De Werkloosheidsvoorzieningen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeit het besef dat werkloosheid een probleem
is dat zo afhankelijk is van nationale en internationale omstandigheden dat er
voorzieningen moeten worden getroffen door de centrale overheid. Voor die tijd
is de hulpverlening aan werklozen voornamelijk de taak van kerken en andere
particuliere initiatieven. Onder invloed van de vakorganisaties, die toen sterk in
ontwikkeling waren, worden in steeds meer gemeenten werklozenkassen ingevoerd, waaraan door de gemeente een bijdrage wordt verleend. Dit is de eerste
vorm van overheidssteun aan werkloze werknemers. In het Werkloosheidsbesluit van l917 is bepaald dat het Rijk een even hoge bijdrage verstrekt, wanneer
een gemeentebestuur een bijdrage verleent aan een werkloosheidskas.
Tijdens de grote economische crisis van de dertiger jaren wordt in 1931 de
rijkssteunregeling voor werklozen in het leven geroepen. Deze regeling houdt in
dat zogenaamde ‘crisiswerklozen’, dus werknemers van wie werkloosheid het
gevolg is van de economische crisis in aanmerking komen voor een overheidsvoorziening. De hoogte van deze uitkering wordt nog niet bepaald aan de hand
van het laatstverdiende loon, maar op grond van de gezinsbehoeften. In de
Overbruggingsregeling 1945 worden de uitkeringen wel gerelateerd aan het
loon. Deze regeling is gebaseerd op het Buitengewoon Besluit Werklozenzorg
1944. De naam van de overbruggingsregeling hangt samen met het feit dat de
toekenning van de uitkering van tijdelijke aard is en verwijst naar een dan nog
tot stand te brengen verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. In
1947 wordt de uitkeringsduur krachtens de Overbruggingsregeling beperkt en
treedt de Sociale Bijstandsregeling in werking. De inwerkingtreding van laatstgenoemde regeling betekent onder andere dat er een nader onderzoek naar de
noodzakelijkheid van financiële bijstand mogelijk wordt en dat de hoogte van
de uitkering weer op behoeftenormen wordt gebaseerd. Na de Tweede Wereldoorlog is de behoefte aan arbeidskrachten zo gestegen dat de Minister van Sociale Zaken, in een circulaire aan de gemeentebesturen laat weten dat: ‘... voor
valide arbeiders die bereid zijn al het mogelijke te doen om arbeid te vinden en
te behouden en daarin in het algemeen kunnen slagen, er reden is voor het stellen van een dergelijke grens.’
In 1952 treedt de ( langverwachte) Werkloosheidsverzekering in werking. Toch
blijft een aanvullende voorziening noodzakelijk voor werknemers wier werkloosheid te wijten is aan conjuncturele, structurele of andere oorzaken en daardoor langer duurt. Er wordt een nieuwe regeling tot stand gebracht die inkomensbescherming moet bieden aan deze groep werkloze werknemers: de Sociale Voorziening. De overbruggingsregeling en de Sociale Bijstandsregeling worden tegelijkertijd ingetrokken. De Sociale Voorziening steunt nog steeds op het
Buitengewoon Besluit Werklozenzorg 1944 (het Besluit Werklozenzorg was in
principe bedoeld als tijdelijke maatregel) en is net als de eerder genoemde bijstandsregeling gebaseerd op behoeftenormen. Bij beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken ondergaat de Sociale Voorziening echter in 1960 een
ingrijpende wijziging met als gevolg dat de uitkeringen worden gerelateerd aan
het gederfde loon, zij het vooralsnog tot een maximum beperkt.
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Bij de voorbereiding van de Algemene Bijstandswet rijst de vraag wat er moet
gebeuren met het Buitengewoon Besluit Werklozenzorg en de daarop gebaseerde Sociale Voorziening. Een wettelijke werkloosheidsvoorziening kon eigenlijk
niet gemist worden, maar voor zeer langdurig werklozen vond de regering een
rijksgroepsregeling gebaseerd op de Algemene Bijstandswet meer gepast. Uit
dit besluit volgt de Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers (RWW). Deze
regeling treedt in 1965 in werking.58
Werkloze werknemers die wel geacht worden een band te hebben met het arbeidsproces komen sinds 1965 in aanmerking voor een uitkering krachtens de
Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV). Aanvullende voorwaarden zijn: langer
dan een bepaalde periode (de lengte van die periode liep uiteen van zes weken
tot 130 dagen) aaneengesloten recht op het loon of een loonvervangende uitkering hebben gehad en geen rechten meer kunnen ontlenen aan de Wet Werkloosheidsverzekering of een werkloosheidsregeling voor overheidspersoneel.
De uitkering is gebaseerd op een bepaald percentage van het laatstverdiende
loon gedurende twee jaar zonder toets op het huishoudinkomen. De WWV is
een zogenaamde voorliggende voorziening. Dit betekent dat een uitkeringsgerechtigde na die twee jaar in aanmerking komt voor de RWW c.q. een bijstandsuitkering. De WWV wordt uitgevoerd door de gemeente, die tevens als
taak krijgt zorg te dragen voor de organisatie van sociaal-cultureel werk voor
(langdurig) werklozen.
In de loop der jaren is de wet een aantal malen gewijzigd. De wetswijzigingen
hebben voornamelijk betrekking op de voorwaarden die worden gesteld aan de
werkloze werknemer om in aanmerking te komen voor een WWV-uitkering. De
wetswijziging die in 1974 wordt doorgevoerd schept de mogelijkheid om in bepaalde gevallen loonsuppletie toe te kennen bij aanvaarding van werk tegen een
lager loon.
Bij de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (1986) wordt bepaald
dat vanaf 1 januari 1987 geen nieuwe rechten op een WWV-uitkering meer
kunnen ontstaan. Sommige andere rechten op grond van de WWV blijven hun
werking behouden. Het onderdeel met betrekking tot de rijksvergoeding aan
gemeenten ten bate van voorzieningen voor langdurig werklozen blijft van
kracht.
De laatste belangrijke verandering vindt plaats in 1993 in het kader van de Tijdelijke wet stimulering sociale voorziening. Hierin wordt besloten de middelen
waarmee op grond van art. 36 WW voorzieningen voor langdurige werklozen
werden bekostigd over te hevelen naar het Fonds sociale vernieuwing. Vanaf 1
januari 1995 heeft de wet zijn materiële betekenis verloren nu WWVuitkeringsgerechtigden formeel niet meer bestaan.
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Vanaf die tijd werd de verantwoordelijkheid van het rijk voor de financiële ondersteuning
van werklozen gesplitst. Behalve Sociale Zaken (\VWV) kreeg nu ook het departement van
(Cultuur en Recreatie en) Maatschappelijk Werk een taak in de RWW . In 1952 werd de zorg
voor de ABW en de Rijksgroepsregelingen overgeheveld naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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4.3.2

De huidige WW-wetgeving
59

De werknemer heeft recht op een WW-uitkering als hij werkloos is en vóór
zijn werkloosheid voldoende weken heeft gewerkt. Met andere woorden, een
persoon heeft recht op een WW-uitkering indien hij voldoet aan de zogenaamde
`weken-eis'
. De referte-eis houdt in dat de persoon in de 39 weken voorafgaand
aan de eerste dag van werkloosheid in ten minste 26 weken heeft gewerkt. Het
aantal gewerkte uren is hierbij niet van belang. Voor de vaststelling van de periode van 39 weken tellen onder andere de weken waarin wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid niet is gewerkt niet mee. Doet zich zo'
n situatie voor,
dan mag men net zolang terugtellen tot een aantal van 39 weken is bereikt. Voor
bepaalde seizoenswerkers60 geldt een kortere referte-eis61.
Er zijn twee soorten WW-uitkeringstrajecten: de kortdurende uitkering en de
loongerelateerde uitkering. De kortdurende uitkering duurt een half jaar en
daarvoor moet men aan de wekeneis voldoen. De hoogte van de kortdurende
uitkering is 70% van het minimumloon. Om in aanmerking te komen voor de
loongerelateerde uitkering dient men te voldoen aan de wekeneis plus de
`4-uit-5 eis'
. Deze eis houdt in dat men in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan
de werkloosheid in ten minste vier kalenderjaren op ten minste 52 dagen in
loondienst moet hebben gewerkt. Kalenderjaren waarin men als ouder een kind
jonger dan zes jaar heeft verzorgd, worden gelijkgesteld met kalenderjaren
waarin ten minste 52 dagen is gewerkt. Bij verzorging van kinderen tussen zes
en twaalf jaar tellen de daarmee gemoeide jaren voor de helft mee.
De werknemer kan op twee manieren voldoen aan de 4-uit-5-eis.
1. De werknemer toont aan dat hij in de periode van vijf kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het jaar waarin zijn eerste werkloosheidsdag is gelegen, in ten minste vier kalenderjaren over 52 of meer dagen per jaar loon
heeft ontvangen;
2. De werknemer heeft op of onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag recht op een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid (WAO,
WAZ, WAJONG, WAMIL).
Indien de werknemer voldoet aan de 4-uit-5-eis heeft hij recht op een loongerelateerde WW-uitkering en een vervolguitkering. De duur van de loongerelateerde WW-uitkering is afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden. Het arbeidsverleden bestaat uit een feitelijk deel en een fictief deel. Het feitelijke arbeidsverleden wordt berekend over de vijf kalenderjaren direct voorafgaand aan
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Volgens de WW-wetgeving is er sprake van werkloosheid als ( artikel: 16 werkloosheidwet)
1. de werknemer ten minste vijf uur of de helft van zijn arbeidsuren verloren heeft;
2. de werknemer over deze verloren uren geen recht heeft op doorbetaling;
3. de werknemer beschikbaar is voor arbeid.
Seizoenarbeiders zijn personen die uitsluitend of doorgaans seizoengebonden arbeid verrichten.
Tot 1987 hadden seizoenarbeiders te maken met ‘verlaagde dageneisen’: in de referteperiode
moest, afhankelijk van het soort seizoenwerk, ten minste op 65, op 80 of op 100 dagen zijn
gewerkt. Na 1987 moeten seizoenarbeiders afhankelijk van de aard van hun werkzaamheden,
voldoen aan een 20-, dan wel 16- of 13-wekeneis.
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het jaar waarin de eerste werkloosheidsdag is gelegen. Een kalenderjaar telt mee
jaar feitelijk arbeidsverleden indien de werknemer over 52 dagen loon heeft
ontvangen. Met loon ontvangen is onder andere gelijkgesteld het ontvangen van
een ZW-uitkering, een WAO- of WAMIL-uitkering berekend naar een arbeidsongeschiktheid percentage van 80-100% en loon als ambtenaar. Verder kan ook
het verzorgingsforfait feitelijk arbeidsverleden opleveren. Recht op verzorgingsforfait bestaat indien de werknemer in een kalenderjaar geen 52 loondagen
heeft, niet langer dan 6 maanden uitkering terzake van werkloosheid heeft ontvangen en een tot zijn huishouden behorend kind heeft verzorgd. Is dit kind
jonger dan 6 jaar dan telt het kalenderjaar volledig mee als feitelijk arbeidsverleden en is het kind tussen 6 en 12 jaar dan telt het kalenderjaar als een half jaar
feitelijk arbeidsverleden mee.
Het fictieve arbeidsverleden beslaat tot 1998 het aantal kalenderjaren vanaf en
met inbegrip van het jaar waarin de werknemer zijn 18e verjaardag bereikte tot
de periode waarover het feitelijk arbeidsverleden wordt berekend. Feitelijk en
fictief arbeidsverleden worden vervolgens samengeteld. Het fictieve arbeidsverleden is per 1 januari 2004 vervangen door het feitelijk arbeidsverleden. Dit betekent dat het UWV nu naar het werkelijk aantal gewerkte dienstjaren vanaf het
jaar 1998 kijkt. Voor 1998 blijft het fictieve arbeidsverleden van kracht. Hierdoor zal het fictieve arbeidsverleden geleidelijk worden vervangen door het feitelijke arbeidsverleden.
De duur van de loongerelateerde WW-uitkering wordt in de onderstaande tabel
weergegeven.
Tabel 4.5

Relatie tussen arbeidsduur en de duur van de WW-uitkering

Arbeidsverleden

Uitkeringsduur

<5 jaar

6 maanden

5 tot 10 jaar

9 maanden

10 tot 15 jaar

1 jaar

15 tot 20 jaar

1,5 jaar

20 tot 25 jaar

2 jaar

25 tot 30 jaar

2,5 jaar

30 tot 35 jaar

3 jaar

35 tot 40 jaar

4 jaar

40 jaar of meer

5 jaar

De WW-uitkering is aan het loon gerelateerd, indien zowel aan de weken-eis als
aan de 4-uit-5 eis is voldaan. In dat geval is de WW-uitkering gelijk aan 70%
van het dagloon. Voor de berekening van de aan het loon gerelateerde uitkering
geldt in 2002 een maximum dagloon van € 163,33. Indien men bij de aanvraag
van de uitkering enkel voldoet aan de weken-eis en niet aan de 4-uit-5 eis, dan
heeft men recht op een kortdurende uitkering van een half jaar. De kortdurende
uitkering is gelijk aan 70% van het minimumloon of van het dagloon als dit lager is dan het minimumloon. Na afloop van de loongerelateerde uitkering heeft
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de werkloze werknemer recht op een vervolguitkering. De duur van de vervolguitkering is twee jaar. Voor werknemers die op de eerste werkloosheidsdag
57,5 jaar of ouder waren is er een uitzondering. Voor hen bedraagt de vervolguitkering maximaal 3,5 jaar. Ouderen zijn minder vaak werkloos, maar als
ze eenmaal werkloos worden is de kans groter dat ze dat blijven. Daarom wordt
aan de ouderen extra bescherming geboden door een langer durende vervolguitkering. De vervolguitkering bedraagt 70% van het minimumloon (of van het
dagloon als dit lager is dan het minimumloon).
Na afloop van de WW-uitkering kan men in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering op basis van de ABW of de Wet Inkomensvoorziening Oudere
en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW). Bij het
recht op IOAW wordt wel naar het huishoudinkomen maar niet naar het vermogen gekeken.( zie artikel 8 en van de IOAW ).
4.3.3

Financiering van werkloosheidsverzekering

In Nederland dragen twee soorten fondsen zorg voor de uitkering van de WW,
namelijk de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf).
Voor de twee fondsen worden afzonderlijk premies geheven. De premie voor
het wachtgeldfonds komt volledig voor rekening van de werkgever. De
AWf-premie wordt bij werkgevers en werknemers geheven. De wachtgeldfondsen zijn verantwoordelijk voor de eerste zes maanden van de uitkering. Na zes
maanden wachtgelduitkering neemt het AWf de uitkeringsverplichting over.
In deze paragraaf wordt kort aandacht besteed aan de wijze waarop de wachtgeldfondsen en het AWf de premies vaststellen, en aan de reservevorming van
de wachtgeldfondsen.
Het premiepercentage van het AWf is gelijk voor alle werkgevers. Aan het einde van jaar t-1 berekent men het premiepercentage door de te verwachten uitkeringslasten (plus administratiekosten) in jaar t te delen door de loonsom boven
een franchise. Deze franchise kan als een arbeidsmarktinstrument worden gebruikt om de loonkosten te verhogen of te verlagen. Als het slecht gaat met de
arbeidsmarkt kan een hogere franchise gekozen worden om voor lagere loonkosten aan de onderkant van de arbeidsmarkt te zorgen. Indien het AWf aan het
einde van jaar t-1 een tekort (of overschot) heeft, wordt het premiepercentage
aangepast. Het definitieve premiepercentage dat wordt vastgesteld houdt daarnaast rekening met de vermogensontwikkeling in het AWf. Indien het AWf een
vermogenstekort (overschot) heeft wordt het premiepercentage hoger (lager)
vastgesteld. Het AWf kent, evenals het Wgf (wachtgeldfonds), een vermogensnorm. Dit normvermogen is echter slechts bedoeld om uitgaven renteneutraal te
kunnen financieren.
In tegenstelling tot het AWf wordt de hoogte van de premies van de wachtgeldfondsen niet bepaald op basis van een zuiver omslagstelsel. Een omslagstelsel
houdt in dat de som van de jaarlijkse uitkeringen en de administratiekosten gelijk is aan de som van de ontvangen premies. Dit betekent dat in een zuiver omslagstelsel geen reserve wordt gevormd. Een reserve is gewenst, indien men het
effect van conjunctuurschommelingen op de premies wil dempen. Bij een zuiver omslagstelsel kan de premie behoorlijk variëren met de conjunctuur, een
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dergelijke premievariatie wordt daarom vanuit politiek oogpunt als zeer ongewenst ervaren.
Het kabinet heeft sinds 1 januari 2006 de WW- premiedifferentiatie ingevoerd
om cyclische werkloosheid tegen te gaan. De premiedifferentiatie in de WW
houdt in, dat de hoogte van een door de werkgever te betalen premie afhangt
van het aantal risicogevallen dat zich binnen een bedrijfssector voor heeft gedaan. Het principe komt simpelweg neer op: '
de vervuiler betaalt'
. Het hoofdargument en de kern van de premiedifferentiatie is het verleggen van de prikkel,
zo staat in de brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer. Hierdoor is
de invloed van een individuele werknemer direct merkbaar. Hij kan de te betalen premie voortaan tot op zekere hoogte beïnvloeden. Zo zal de instroom in het
werkloosheidsbestand kunnen afnemen. Het financiële risico ligt in dit systeem
bij de werkgever.
Er kan getwijfeld worden over het effect van de premiedifferentiatie op sectoraal niveau op het gedrag van de werkgever. Niet de werkgever, maar de sector
krijgt rechtstreeks de rekening.
4.3.4

Werkloosheidsregeling, armoedeval in internationaal perspectief

Op basis van het cijfermatig overzicht hebben we verondersteld dat de WW
weinig prikkels aan werknemers geeft om weer aan het werk te gaan, vooral in
de leeftijdscategorie van 50 tot en met 64 jaar. Om deze veronderstelling te
toetsen vergelijken we in paragraaf 4 de financiële positie van werkloze werknemers in Nederland met die in andere landen. Deze positie is afhankelijk van
een aantal factoren: leeftijd, geslacht, gezinssituatie, achtergrond, ambities, sociale situatie van werknemers, subsidies, de duur en de hoogte van de WW, de
ontslagvergoeding, het ontslagrecht enzovoort. Hierbij kijken we alleen maar
naar de financiële positie van werkloze werknemers.
We vergelijken de Nederlandse Werkloosheidswet met de werkloosheidsregelingen van een aantal OECD-landen. Hiervoor kiezen we twee Scandinavische landen (Denemarken en Zweden) met een riantere WW en de VS met een
minder riante werkloosheidsregeling dan Nederland. Naast de duur en de hoogte
van de werkloosheidsuitkering vergelijken we de armoedeval in de genoemde
landen. De armoedeval is de situatie waarin een financiële prikkel ontbreekt om
een uitkering te verruilen voor een laagbetaalde baan. Het doel van deze vergelijking is om na te gaan, of de duur en de hoogte van de uitkering de uitkeringsduur van werkloze werknemers beïnvloedt. Hier speelt de centrale vraag of de
financiële prikkel het gedrag van werknemers beïnvloedt.
1. De duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering
Denemarken en Zweden
In Denemarken en Zweden is de werkloosheidsverzekering niet wettelijk verplicht. In Zweden is 90% van de werknemers verzekerd, in Denemarken 75%.
Naast deze werkloosheidsverzekering bestaat in Zweden Werkloosheidsbijstand. Het feit dat de verzekeringen vrijwillig zijn, impliceert niet dat er geen
overheidsbemoeienis is. Integendeel: zonder sterke overheidsinterventie zou dit
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type systeem niet kunnen bestaan vanwege antiselectie (adverse selection). Antiselectie kan leiden tot een hoge premie. Om ervoor te zorgen dat de premie
laag blijft neemt de overheid het merendeel van de kosten voor haar rekening.
In Denemarken zijn de publieke uitgaven 17,4% van het BBP (Bruto Binnenlandse Product) in 2000 ten opzichte van de totale netto publieke en private socialezekerheidsuitgaven (18,1% van het BBP) en in Zweden is deze verhouding
62
18,9% van 20,4% van het BBP .
Een grote meerderheid van de werknemers is echter wel verzekerd bij een werkloosheidskas, via lidmaatschap van de vakbond en mede op basis van door de
vakbonden overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden hebben
betrekking op een referte-eis in de vorm van gewerkte dagen en een minimumverzekeringsperiode. In Denemarken geldt de referte-eis dat men minstens 26
weken in de voorgaande drie jaar moet hebben gewerkt; in Zweden 90 dagen in
het voorgaande vijf maanden. Daarnaast moet men een jaar lid zijn geweest van
een werkloosheidskas; daarbij gelden lichtere bepalingen voor jongeren die pas
zijn gaan werken. In beide landen gelden onvrijwillige werkloosheid en bereidheid om werk te zoeken als criteria voor het recht op een werkloosheidsuitkering.
Denemarken kent een uitkeringsduur van in totaal vier jaar die niet van leeftijd
of arbeidsverleden afhankelijk is.63 De duur is in eerste instantie een jaar en indien de werkloze bereid is aan een scholing of traject mee te doen wordt de duur
tot drie jaar verlengd.Voor jongeren onder 25 jaar duurt de uitkering in eerste
instantie zes maanden en daarna wordt dit, indien de werkloze een scholing of
traject volgt, verlengd tot drie jaar.Voor werknemers ouder dan 55 jaar duurt de
tweede periode van de uitkering tot de 60-jarige leeftijd en daarna ontstaat recht
op een sociaal pensioen.
Zweden heeft twee soorten uitkeringen, te weten de basisvoorziening voor de
werkloosheid “basic allowance (grundförsäkring)” en een loongerelateerde
werkloosheidsuitkering “(inkomstbortfallsförsäkring)”. Zweden kent een WWduur van 300 dagen voor werklozen onder de 55 jaar en 450 dagen voor werklozen ouder dan 55 jaar. In de praktijk kan het recht op WW verlengd worden
door deel te nemen aan trainings- of werkervaringsprojecten. Voor ouderen
wordt de uitkering verlengd tot hun pensioengerechtigde leeftijd.
De hoogte van de werkloosheidsuitkering bedraagt in Denemarken 90% van het
gemiddelde loon van de laatste drie jaar met een maximumhoogte van € 394 per
week in 1999.
In Zweden bestaat op grond van de vrijwillige verzekering bij een werkloosheidsfonds recht op een loongerelateerde werkloosheidsuitkering van 80% van
het gemiddelde loon in de laatste drie jaar met een maximumhoogte van € 82
per werkdag in 1999. De Werkloosheidsbijstand is een vast bedrag per dag van
€ 27 voor vijf dagen per week. In beide landen is de uitkering belastbaar.
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Bron: OESO, 1999.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000, De Nederlandse verzorgingsstaat,
Sociaal beleid en economische prestaties in internationaal perspectief, pp. 102-106.
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Na afloop van de werkloosheidsuitkering volgt in beide landen de bijstandsuitkering. In beide landen is de inkomensspreiding tussen bijstand en modaal, zeker voor gezinnen met kinderen, het geringst.64 Voor Denemarken is de bijstand
110% van een minimumloon65. Voor Zweden is dit 100%.
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten bestaan twee regelingen voor de werkloosheidsverzekering: een publieke regeling en Unemployment insurance. De verhouding tussen
de netto publieke en private sociale zekerheidsuitgaven is in de Verenigde Staten als volgt: van in totaal 12,1 miljard aan uitgaven is 9,5 miljard publiek en
2,3 privaat. De centrale overheid bepaalt de richtlijnen voor de werkloosheidsverzekering. Echter, iedere staat is vrij om de hoogte, de duur en de referteeisen van zo’n verzekering te bepalen. Een belangrijke referte-eis is in bijna alle
staten dat de werkloze gewerkt moet hebben in ten minste vier van de vijf kwartalen die aan de claim op de werkloosheidsverzekering voorafgaan.66 Maar dit
is alleen maar een basisvoorwaarde. Er zijn nog andere voorwaarden waaraan
de werkloze moet voldoen om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking
te komen. De werkloze moet onder meer onvrijwillig werkloos zijn, hij moet
zich laten inschrijven voor scholing en als werkzoekende en hij moet bereid zijn
om een geschikte baan te accepteren.
In alle staten is de hoogte van de werkloosheidsuitkering afhankelijk van de
“average earnings” in de voorafgaande periode van de werkloosheid. Dit impliceert dat de werkloosheidsuitkering 50% van het gemiddeld loon met een vast
maximum bedraagt gedurende een bepaalde basisperiode. “There is an earnings
disregard for earnings up to a certain threshold. The benefit is decreased proportional to earnings that are higher than the specified threshold. (in Nederlands)”67
De maximale duur van de werkloosheidsuitkering is in de meeste staten van
Amerika 52 weken.
Naast de werkloosheidsuitkering bestaan er nog twee aanvullende regelingen
voor werklozen van wie de werkloosheidsuitkering is beëindigd voordat ze een
baan hebben gevonden. De eerste regeling wordt “Extended benefits” of verlengde uitkering genoemd. Deze uitkering duurt maximaal dertien weken. De
hoogte van deze uitkering is gelijk aan de hoogte van de werkloosheidsuitkering
in de particuliere staat. Dit laatste is afhankelijk van de risicofactoren van de
werkloze. In dat geval is de maximale duur van de werkloosheidsuitkering 39
weken.

64
65

66

67

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000, De Nederlandse verzorgingsstaat,
Sociaal beleid en economische prestaties in internationaal perspectief, pp. 102-106.
Voor de vergelijking van de afstand tussen de netto bijstand en het netto- minimumloon, is
het loonniveau van een voltijdswerknemer aan de top van het eerste deciel in de loonverdeling – het DI- niveau- als maatstaf voor een minimumloon genomen. Het D1-niveau is een
relatieve maatstaf om de financiële prikkel te meten voor mensen die reeds langere tijd werkloos zijn. (bron zie voetnoten 7 en 8).
Ministerie van Sosiale Zaken en Werkgelegenheid, Benefit dependency ratios An analysis of
nine European countries, Japan and the US, Februari 2000, M. Arents, M.M.Cluitmans en
M.A. van der Ende. Annex c. 11.P. C11.1.
Zie voetnoot 10.
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De tweede regeling is ‘the Emergency Unemployment Compensation’. Deze
regeling is in 1991 in werking getreden en geeft een vergoeding ten tijde van
economische recessie die tot een stijging van de werkloosheid leidt. Dat is afhankelijk van de hoogte van het werkloosheidspercentage in de desbetreffende
staat. De maximale duur van deze uitkering is 20 tot 26 weken. De werkloosheiduitkering varieert dus van 46 tot 52 weken in totaal.
De hoogte van de werkloosheidsuitkering is 50% van het loon met een maximale hoogte van 95 dollar per week in 2003. Deze hoogte is afhankelijk van de
individuele situatie van de werkloze.
Bovendien bestaat er in de Verenigde Staten een variatie in de hoogte en de
duur van de uitkering binnen de verschillende staten. De financiering van het
systeem is voor een deel gebaseerd op de premiedifferentiatie per bedrijf en de
rest uniform op het niveau van de staat.
Naast de werkloosheidsuitkering bestaat in de Verenigde Staten evenals in alle
andere OECD-landen een bijstandsuitkering voor de dekking van de meeste
elementaire levensbehoeften. Maar in de Verenigd Staten bestaat er nauwelijks
een sociaal vangnet voor een alleenstaande die niet werkt.
2. De armoedeval
Naast de uitkeringshoogte hebben we ook gekeken naar de armoedeval, want de
hoogte van de uitkeringen bepaalt de armoedeval. De armoedeval is de situatie
waarin een financiële prikkel ontbreekt om een uitkering te verruilen voor een
laagbetaalde baan. Oorzaak van de armoedeval is dat in Nederland en de meeste
andere landen de uitkering vervalt bij de overgang naar een betaalde baan.
Daarnaast zorgen ook verlies of vermindering van subsidies ervoor dat de overgang naar betaald werk weinig oplevert. Daarom zijn met name laagbetaalde
banen niet altijd aantrekkelijk. Vanwege deze verschillende factoren is de mate
waarin van de armoedeval sprake is, per land verschillend. Dit hangt samen met
onder andere het niveau van uitkeringen, de uitkeringsduur, de huishoudsituatie
en verschillen in verdiencapaciteit. Voor de vergelijking van de afstand tussen
de netto bijstand en het netto lage loon, is het loonniveau van een voltijdswerknemer aan de top van de eerste deciel in de loonverdeling – het DI- niveau- als
maatstaf voor een laag loon genomen. Het DI-niveau is een relatieve maatstaf
om de financiële prikkel te meten voor mensen die al langere tijd werkloos zijn.
In de onderstaande Tabel 4.6 geven we een overzicht van de duur en de hoogte
van de werkloosheidsregelingen in Nederland, Denemarken, Zweden en de Verenigde Staten.
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Duur en hoogte van de Werkloosheidsuitkering
Nederland

Maximale

Denemarken,

Zweden

VS

€ 582

€ 394

€ 410

€ 95

per week

per week

per week

per week

5 jaar

4 jaar

1.5 jaar

1 jaar

8.5 jaar

tot pensioen

tot pensioen

n.v.t.

Alleenstaand

77%

160%

75%

15%

met 2 kinderen

96%

150%

85%

63%

Echtpaar met 2 kinderen

89%

110%

100%

65%

Uitkeringshoogte
Maximale
Uitkeringsduur
Ouderen
D168

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000.

In de Verenigde Staten krijgt men 15% van het netto minimumloon als sociaal
vangnet. Dit is geen riant inkomen. Een alleenstaande bijstandsgerechtigde
krijgt in Nederland 77% en in de Verenigde Staten 15% van het loon van een
werknemer aan de top van DI (het verschil tussen de netto bijstand en het netto
lage loon).
Echter, ook in de Verenigde Staten is er meer inkomensbescherming voor de
gezinnen. Wanneer niemand in het gezin werkt, ontvangt men bijstand, aangevuld met toeslagen (zoals huursubsidie). In Nederland is het netto inkomen dan
96% van het netto inkomen bij een volledige baan met een laag loon. In Verenigde Staten is dit 63%. In Nederland wordt werken pas lonend wanneer het een
volledige baan is; bij voorkeur met een loon dat 10% hoger is dan het minimum
69
loon . In de VS is werken direct lonend, ook als het gaat om een baan voor een
gering aantal uren. “In Nederland is de financiële prikkel om te gaan werken
vanuit de bijstand vrij beperkt. Nederland is, met Denemarken, het enige land
dat in elke categorie steeds de zwakste prikkel heeft.”70
4.3.5

Werkloosheid in internationale vergelijking

In de vorige paragraaf hebben we een beeld gegeven van de financiële positie
van de werkloze werknemer in Nederland, Denemarken, Zweden en de VS. In
deze paragraaf wordt in de tabellen 9 en 10 respectievelijk een cijfermatig overzicht van de aantallen van de gestandaardiseerde werkloosheid en langdurige
werkloosheid in de genoemde landen weergegeven. Hierdoor proberen we verband te leggen tussen de hoogte en de duur van de werkloosheidsuitkering en de
werkloosheid.
De werkloosheid heeft zich in bijna alle landen in dezelfde richting ontwikkeld.

68
69
70

D1 is netto-bijstand en netto-gemiddelde loon t.o.v. netto laag loon.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000, De Nederlandse verzorgingsstaat,
Sociaal beleid en economische prestaties in internationaal perspectief, p. 106.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2000, De Nederlandse verzorgingsstaat,
Sociaal beleid en economische prestaties in internationaal perspectief, p. 106.
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Tabel 4.7

Gestandaardiseerde werkloosheid in % beroepsbevolking

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2003

2004

2005

NL

5.9

5.3

6.3

6.0

3.8

2.9

2.7

3.8

4.6

4.7

DK

7.2

8.6

7.7

6.3

4.9

4.4

4.6

5.6

5.5

4.9

ZW

1.7

5.6

9.4

9.6

8.2

5.6

4.9

5.6

6.4

-

VS

5.6

7.5

6.1

5.4

4.5

4.0

5.8

6.0

5.5

5.1

Tabel 4.7 geeft de standaardiseerde werkloosheid weer, zoals deze door de
OECD wordt gepresenteerd. Deze tabel geeft de ontwikkeling over de periode
van 1990 tot en met 2005 weer. Nederland heeft vanaf 1998 de laagste werkloosheid.
Tabel 4.8

Langdurige werkloosheid in % van de totale werkloosheid
1990

1998

<671

>172

<6

>1

Nl

63.6

49.3

83.5

47.9

Dk

53.2

29.9

41.4

26.9

Zw

22.2

12.1

49.2

Vs

10.0

5.5

14.1

2000

2001

<6

>1

<6

>1

38.1

20.0

38.5

22.2

33.5

41.5

26.4

36.7

8.0

11.4

6.0

11.8

2002

2003

<6

>1

<6

>1

43.2

26.7

49.2

29.2

33.3

19.7

40.9

19.9

22.3

36.2

21.0

35.4

17.8

6.1

18.3

8.5

22.0

11.8

Langdurige werkloosheid is voor zowel het individu als de maatschappij een
ernstig probleem. Tabel 4.8 geeft een overzicht van de werkloosheid weer, korter dan zes maanden en langer dan een jaar in Nederland, Denemarken, Zweden
en de Verenigde Staten. Nederland kent een langdurige werkloosheid. In de VS
is dit aandeel veel lager, terwijl ook Zweden en Denemarken een hoog aandeel
van langdurige werkloosheid in de totale werkloosheid hebben.
4.3.6

Conclusie

In dit hoofdstuk hebben we de duur en de hoogte van de uitkering en de armoedeval in Nederland, Denemarken, Zweden en de VS met elkaar vergeleken. Uit
deze vergelijking blijkt dat Nederland de hoogste (€ 582 per week) en de langste (5 jaar en voor oudere 8.5 jaar) werkloosheidsuitkering kent. In de VS is de
maximale hoogte van de uitkering € 95 per week. Deze duurt hoogstens een
jaar. Zweden en Denemarken kennen een hoge uitkering van respectievelijk
€ 394 en € 410 per week. De duur van de uitkering in Zweden is ook niet zo
lang, namelijk anderhalf jaar. Maar Zweden kent een sociaal vangnet van 100%
van het netto minimumloon. Dit vangnet is in de VS 15% en in Nederland 89%.
Denemarken heeft met een sociaal vangnet van 110% het hoogste vangnet.
Uit het cijfermatig overzicht van het aantal werklozen en langdurige werkloosheid blijkt dat Nederland na het jaar 1999 een lage werkloosheid kent in verge-

71
72

Korter dan 6 maanden werkloos.
Langer dan 1 jaar werkloos.
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lijking met de andere landen. De VS heeft sinds 2002 de hoogste werkloosheid.
Terwijl het aantal werklozen in Nederland laag is, kent Nederland een hoge
langdurige werkloosheid. In de VS is dit aantal lager, terwijl dit in de Zweden
en Denemarken ook hoog is.
Door deze constateringen kunnen we de conclusie trekken dat in de VS werken
direct beloond wordt door het lage vangnet van de Werkloosheidsuitkering.
Daarentegen geven Nederland en Denemarken de zwakste financiële prikkel af
aan de werklozen om te gaan werken door de hoogte van de uitkering en het
sociale vangnet.

4.4

Ontslagroute en de duur van de WW-uitkering

4.4.1

Inleiding

De mate waarin, de reden waarom en de wijze waarop arbeidsrelaties worden
beëindigd, zijn van invloed op het beslag dat op de WW-uitkering wordt gelegd.
Het ontslagbeleid en het werkloosheidsbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. In deze paragraaf zullen we de ontslagregelgeving in Nederland aan
de orde stellen. Het doel van deze paragraaf is om na te gaan of er een verband
is tussen de ontslagroute, ontslagvergoeding en verblijfsduur in de WW en hoe
dit verband het gedrag van werkloze werknemers beïnvloedt.
Na wat korte achtergrondinformatie wordt er een verdeling weergegeven van de
instroom in WW naar ontslagroute. Daarna wordt er gekeken of er een verband
bestaat tussen leeftijd en ontslagroute en als laatste de samenhang tussen ontslagroute en verblijfsduur.
4.4.2

Achtergrond

De geschiedenis van het ontslagrecht in Nederland kenmerkt zich door een gestage uitbreiding van de ontslagbescherming. Voor 1945 was er nog nauwelijks
sprake van ontslagbescherming. Pas na die tijd is dat langzaam van de grond
gekomen.
Er zijn diverse ontslagroutes. Bij twee ontslagroutes, te weten opzegging met
vergunning door het CWI en ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de
kantonrechter, geniet de werknemer ontslagbescherming en in de meeste gevallen van een ontslagvergoeding. Deze twee ontslagroutes staan samen beter bekend als het duaal ontslagstelsel. Het stelsel voorziet in een preventieve (bestuurlijke respectievelijk rechterlijke) ontslagtoets. Doel van de preventieve ontslagtoets is onder meer te voorkomen dat werknemers zonder een zwaarwegende ontslaggrond en/of vanwege een ongerechtvaardigde reden uitstromen uit het
arbeidsproces en daarmee onnodig instromen in de WW. Met name werknemers
met een zwakke arbeidsmarktpositie (zoals ouderen, arbeidsgehandicapten, lager opgeleiden en allochtonen) dienen te worden behoed voor ongerechtvaardigd ontslag.
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De effectiviteit van het duale ontslagstelsel staat al geruime tijd ter discussie.
De doeltreffendheid van het duale preventieve ontslagstelsel is in 2003 onderzocht door de Commissie Rood. Een van de argumenten van de Commissie
Rood voor afschaffing van het duale, preventieve ontslagstelsel was dat het niet
de effecten lijkt te hebben die eraan worden toegedicht. Het gaat dan om de bescherming van werknemers tegen ontslag, om de beperking van werkloosheid
en om de beheersing van de arbeidsmarkt in het algemeen.
De Commissie Rood wijst er met name op dat de toegevoegde waarde van het
preventieve stelsel voor bescherming van werknemers, in het bijzonder van hen
die behoren totde zwakke groepen, ten minste onduidelijk is. Datzelfde is het
geval waar het gaat om het regulerende effect dat dit stelsel zou hebben op het
volume van de sociale zekerheid,specifiek van de WW.
Volgens artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen is het
voor de werkgever verboden de arbeidsovereenkomst op te zeggen, zonder toestemming van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De minister
heeft deze bevoegdheid gedelegeerd aan de Centra voor Werk en Inkomen
(CWI73). Het CWI toetst de redelijkheid van het ontslag middels een ontslagvergunningsprocedure. Het CWI verleent in verreweg de meeste gevallen (97%)
kosteloos toestemming voor beëindiging van het arbeidscontract. Naast de
CWI-procedure is het eveneens mogelijk bij de kantonrechter een verzoek in te
dienen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Deze procedure is niet kosteloos, maar de werkgever is zeker dat hij van zijn werknemers afkan. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en stelt een vergoeding voor de
werknemers vast. Opzegverboden en opzegtermijnen zijn hier niet van toepassing. Aanvankelijk had de ontbindingsprocedure alleen tot doel partijen in uitzonderlijke gevallen van elkaar te verlossen. Deze procedure werd voornamelijk
gebruikt wanneer opzegging onmogelijk was, bijvoorbeeld wegens een opzeggingsverbod. Ondanks het prijskaartje dat aan een verzoek tot ontbinding van
een arbeidsovereenkomst hangt, is het ontbindingsverzoek vooral bij de grote
bedrijven populair. Een verklaring hiervoor is de snelle afhandeling en de zekerheid dat in de praktijk altijd tot ontbinding wordt overgegaan.
4.4.3

Classificatie van ontslagroute

Elk jaar komt een einde aan (vaste dan wel tijdelijke) dienstverband een van
veel werknemers. Het beëindigen van de arbeidsrelatie tussen werkgever en
werknemer kan op verschillende manieren plaatsvinden. Globaal beschouwd
zijn de volgende wijzen van beëindiging van de arbeidsrelatie (in het vervolg
aangeduid met ontslagroutes) te onderscheiden:
1. Eindigen van de arbeidsovereenkomst van rechtswege (bij voorbeeld na
twee jaar afwezigheid wegens ziekte);
2. Beëindiging van een uitzendcontract;
3. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden;
4. Ontslag tijdens de proeftijd;

73

Voor 1 januari 2002 was deze bevoegdheid gedelegeerd aan de RDA.
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Opzegging met vergunning van het CWI;
Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
Ontslag op staande voet;
Overige ontslagroutes (waaronder sectorale ontslagprocedures).

4.4.4

Verdeling van de instroom in WW naar ontslagroute

Een beeld van het belang van ontslagroutes voor de instroom in de WW wordt
verkregen door de instroom uit te splitsen naar de verschillende ontslagroutes.
De reguliere instroom uit de eerste helft van 1999 is verdeeld over de ontslagroutes die tot het verblijf in de WW hebben geleid.
Tabel 4.9

WW-instroom naar ontslagroute voor reguliere cliënten in de
WW
N

%

Einde contract bepaalde duur

787

42

Beëindiging uitzendcontract

302

16

98

5

Beëindiging wederzijds goedvinden
Ontslag tijdens de proeftijd
Opzegging met vergunning RDA
Opzegging zonder vergunning RDA
Ontbinding door kantonrechter
Sectorale ontslagprocedure
Ontslag op staande voet
Geruisloze instroom in de WW
Onbekend
Totaal

69

4

138

7

47

2

135

7

2

<1

13

1

237

13

53

3

1881

100

Bron: Ontslagroute, 2001, Research voor Beleid.

De RDA- en de kantongerechtprocedure vormen voor de reguliere WW-cliënten
samen slechts 14% van de instroom. De belangrijkste ontslagroute is het beëindigen van een contract voor bepaalde duur, waaronder uitzendcontracten (58%).
74
De geruisloze instroom (instroom via werkvermindering, oproepcontracten,
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) is met 13% vrijwel even belangrijk als de
RDA- en de kantonrechterprocedure.
In het onderzoek “Ontslagroutes naar de WW” is een verdeling gemaakt naar de
ontslagroute van de langverblijvers in de WW. Met de langverblijvers worden
hier de werklozen bedoeld die van 1997 tot en met 1999 in de WW zaten. Tabel
4.10 geeft een overzicht van deze verdeling.

74

Onder de geruisloze instroom vallen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en
nog steeds een dienstbetrekking hebben (deze werknemers ontvangen een aanvullende WWuitkering), werknemers die via de Ziektewet instromen en werknemers die via oproepcontracten tijdelijk werkloos zijn.
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Tabel 4.10 WW-instroom naar ontslagroute van langverblijvers in de
WW (1997)
N

%

69

18

Beëindiging uitzendcontract

16

4

Beëindiging wederzijds goedvinden

35

9

1

<1

83

22

Einde contract bepaalde duur

Ontslag tijdens de proeftijd
Opzegging met vergunning RDA
Opzegging zonder vergunning RDA

7

2

123

32

Sectorale ontslagprocedure

3

1

Ontslag op staande voet

-

-

37

10

8

2

382

100

Ontbinding door kantonrechter

Geruisloze instroom WW
Onbekend
Totaal
Bron: Research voor beleid , 2001

De ontslagroute die het meest voorkomt bij cliënten met een lange verblijfsduur
in de WW is ontbinding van het arbeidscontract door de kantonrechter (32%
van de instroom). Samen met ontslagen via de RDA-procedure (22%) verloopt
voor deze groep cliënten dus ruim de helft (54%) van de instroom via de kantonrechter of de RDA. Dit is veel meer dan bij de totale instroom (14%). Bijna
een kwart (22%) van de instroom verloopt via beëindiging van een contract
voor bepaalde duur. Een op de tien langverblijvers belandt via geruisloze instroom in de WW.
De werknemers die via privaatrechtelijke schadeloosstelling de RDA-procedure
of via de kantonrechter in de WW terechtkomen ontvangen naast de WWuitkering vaak privaatrechtelijke schadeloosstelling. Deze vergoeding verlengt
de duur van de arbeidsloze periode, omdat eerst de vergoeding via de werkgever
verkregen wordt alvorens men in de WW terechtkomt.
4.4.5

Verband tussen leeftijd en ontslagroute

In de volgende figuren (Figuur 4.3 en Figuur 4.4) is weergegeven welk aandeel
de vier bovengenoemde ontslagroutes hebben per leeftijdscategorie. Het betreft
respectievelijk de steekproef van cliënten die zijn ingestroomd in 1999 en de
steekproef uit 1997, uit het eerder genoemde onderzoek van Research voor Beleid.
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Figuur 4.3 Verband tussen leeftijd en ontslagroute, reguliere instroom
1999
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Bron: Research voor beleid , 2001.

Figuur 4.4 Verband tussen leeftijd en ontslagroute, langverblijvers 1997
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Leeftijd en ontslagroute hangen duidelijk met elkaar samen. Naarmate cliënten
ouder zijn, komt het aflopen van contracten voor bepaalde tijd en uitzendcontracten minder vaak voor en ontslag via de kantonrechter of met vergunning van
de RDA veel vaker.
Voor de langverblijvers geldt hetzelfde verband tussen leeftijd en ontslagroute,
zij het dat de verschillen nog groter zijn dan bij de totale instroom. Dit komt
doordat onder de langverblijvers meer ouderen voorkomen. Een verklaring voor
de lange verblijfsduur van de oudere WW-cliënten kan aan de lange duur van
het arbeidsverleden van deze groep liggen. Vanwege hun lange arbeidsverleden
en hun leeftijd hebben zij recht op een lange loongerelateerde WW-duur. Zolang zij een loongerelateerde uitkering ontvangen, is de kans op uitstroom naar
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werk gering. De kans op uitstroom naar werk neemt toe zodra de loongerelateerde uitkering wordt omgezet in een vervolguitkering op sociaal minimum
niveau. Verder is het zo dat de hoogte van de schadevergoeding bij kantonrechterzaken de kans op uitstroom naar werk kan verkleinen naarmate de cliënt ouder is en het schadebedrag hoger is. Bovendien waren tot 2004 de cliënten ouder dan 57,5 jaar vrijgesteld van de sollicitatieplicht.
4.4.6

Samenhang tussen ontslagroute en verblijfsduur

Tabel 4.11 geeft de gemiddelde verblijfsduur in de WW per ontslagroute aan.
Deze analyse is uitgevoerd op basis van een steekproef van WW-instromers in
de eerste helft van 1999.
Tabel 4.11 Gemiddelde verblijfsduur in de WW per ontslagroute (reguliere instroom 1999)
Ontslagroute

aantal cliënten

gemiddelde verblijfsduur

(N)

WW (in maanden)

Einde uitzendcontract

296

6,29

ontslag in de proeftijd

66

7,59

contract bepaalde tijd

774

9,11

46

10,00

236

11,77

97

12,54

Kantonrechter

134

13,58

Met vergunning RDA

137

14,76

1786

9,91

Zonder vergunning RDA
geruisloze instroom in WW
wederzijds goedvinden

Totaal

De gemiddelde verblijfsduur in de WW van cliënten van wie het uitzendcontract is beëindigd, is van alle ontslagroutes het kortst (6,29 maanden). De langste gemiddelde verblijfsduur geldt voor cliënten die via de CWI-procedure
(14,76 maanden) en de kantonrechter (13,58 maanden) in de WW belanden. Het
gaat hier wellicht om een effect van leeftijd en opleiding, aangezien het aandeel
ouderen dat via het beëindigen van tijdelijke contracten in de WW belandt, relatief klein is in vergelijking met de ontslagroutes met een langere verblijfsduur.
Ouderen werken vaker dan jongeren op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Uit onderzoek naar het duale ontslagstelsel75 komt ook naar voren
dat vanaf 35-jarige leeftijd verhoudingsgewijs vaker wordt getracht via de RDA
te komen tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Ook hier is een belangrijke verklaring dat ouderen minder vaak op tijdelijke basis werken dan jongeren (er is
een oververtegenwoordiging van flexibele arbeidsrelaties bij jongeren in vergelijking met ouderen). Het gaat bij de CWI- en de kantonrechterprocedure vooral
om ouderen die een lang dienstverband bij hun laatste werkgever hebben en zodoende een relatief hoog inkomen hebben opgebouwd. Na het beëindigen van

75

Afscheid van het duale ontslagrecht “advies commissie Duaal ontslagstelsel (commissie
Rood)”, november 2000.
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een dienstbetrekking komen zij alleen in aanmerking voor werk met een inkomen dat lager is dan het laatste inkomen uit salaris of de WW-uitkering plus
vrije tijd. In die situatie is het reserveringsloon altijd hoger dan een inkomen uit
salaris. In feite zijn deze ouderen dus uit de markt geprijsd: ze zijn te duur geworden voor de beschikbare functies op de arbeidsmarkt. Er zijn voor dergelijke
functies goedkopere en beter opgeleide jongeren beschikbaar op de arbeidsmarkt. Een andere verklaring voor het verband tussen leeftijd en ontslagroute
kan liggen in gezondheidsbeperkingen of in ontoereikende vakkennis.
4.4.7

Conclusie

Het doel van het ontslagrecht is bescherming te bieden aan werknemers tegen
ontslag zonder een zwaarwegende ontslaggrond. De werkgever heeft toestemming nodig van het CWI voor het beëindigen van het arbeidscontract. Het CWI
verleent in 97% van de gevallen kosteloos toestemming voor beëindiging van
het arbeidscontract. Werkgevers en werknemers kunnen daarnaast naar de kantonrechter gaan werkgevers voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst en
werknemers voor een schadevergoeding.
In deze paragraaf hebben we ook de relatie tussen de ontslagroute, de leeftijd en
de verblijfsduur in de WW aan de orde gesteld. Ouderen worden vaker via het
CWI of de kantonrechter ontslagen dan jongeren, omdat ouderen vaker een vast
dienstverband hebben. Cliënten die via de CWI-procedure en de kantonrechter
in de WW belanden hebben ook de langste verblijfsduur.Dit is een leeftijdseffect. Oudere cliënten hebben immers recht op een langere loongerelateerde
WW-duur. Zolang zij een loongerelateerde uitkering ontvangen, is de financiële
prikkel om naar werk te zoeken gering. Deze prikkel wordt nog minder door de
schadevergoeding bij kantonrechterzaken.

4.5

Effect van sancties op het zoekgedrag

4.5.1

Inleiding

Sancties beogen het arbeidsmarktgedrag van werklozen te beïnvloeden. Een
sanctie is een verlaging, opschorting of stopzetting van de uitkering met als gevolg dat werklozen intensiever naar werk zullen zoeken. In hoofdstuk twee van
deze studie is met behulp van de zoektheorie geconcludeerd dat de kans dat een
werkloze in een bepaalde periode een baan vindt, afhankelijk is van de intensiteit waarmee naar een baan gezocht wordt. In dit hoofdstuk is verondersteld dat
de financiële positie van de werkloze werknemers de zoekintensiviteit van de
werkloze kan beïnvloeden. Toepassing van een financiële sanctie kan een preventief en een repressief effect hebben. Beide effecten leiden tot een lager reserveringsloon. Hierdoor wordt een aangeboden baan sneller geaccepteerd. Het
preventieve effect betekent dat de dreigingen van een sanctie kunnen leiden tot
een grotere zoekinspanning of snellere acceptatie van een aangeboden baan. Het
repressieve effect houdt in dat van het daadwerkelijk uitvoeren van een sanctie
een impuls uitgaat op het zoekgedrag.
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In deze paragraaf besteden we aandacht aan het effect van sancties op het zoekgedrag van de WW-érs. Hierbij komen repressieve effecten van de sanctie aan
de orde. Hiervoor gebruiken we diverse onderzoeksresultaten. Het effect van
sancties op het zoekgedrag van werknemers is onderzocht door Mullenders
(1996), Abbring, Van den Berg en van Ours (1995) en door Van der Klaauw
(2000). Het effect van sancties is afhankelijk van individuele kenmerken. Het
ligt voor de hand dat individuen verschillend reageren op een sanctie en daarom
hun gedrag verschillend aanpassen. In dit hoofdstuk bespreken we de uitkomsten van deze onderzoeken.
4.5.2

Het effect van sancties tijdens de WW

Sancties worden tijdens de WW-uitkering toegepast wegens overtredingen in
het kader van arbeidsinpassing: onvoldoende solliciteren, aangeboden passend
werk niet accepteren, te hoge eisen stellen, omscholing weigeren en dergelijke.
Mullenders (1996) 76 heeft het effect van sancties tijdens de WW-uitkering onderzocht. Uit zijn onderzoek blijkt dat bij de totale groep WW’ers sancties een
positief effect op de werkhervattingskans hebben: na het opleggen van een sanctie stijgt de kans op werkhervatting van WW’ers. Zo geldt dat voor WW’ers die
acht weken werkloos zijn en geen sanctie krijgen een kans van 59% op werkhervatting binnen een half jaar na aanvang van de werkloosheid wordt in de
achtste week van de werkloosheid wel een sanctie opgelegd, dan is deze kans
68%.Door het opleggen van een sanctie stijgt dus de kans om binnen zes maanden het werk te hervatten met 15%. Ook op langere termijn hebben sancties nog
effect. Zonder sanctie is er 71% kans dat een WW’er binnen een jaar het werk
hervat. Indien in de achtste week van de werkloosheid een sanctie wordt opgelegd, dan stijgt de kans om binnen een jaar het werk te hervatten met 14% naar
81%.
Van den Berg (1998)77, Mullenders en Van Ours hebben het effect van sancties
op werkhervatting onderzocht. Ze hebben in hun onderzoek verschillende uitkomsten bij de verschillende uitvoeringsorganisaties gevonden, te weten het
GAK, de TAB en de Detam. Het GAK is voor de commerciële activiteiten ondermeer actief op het terrein van administratieve lastenverlichting, arbozorg en
verzekeringen. De TAB richt zich op de bedrijfsvereniging voor tabaksverwerkende en agrarische bedrijven en de Detam op de bedrijfsvereniging detailhandel. Voor werklozen bij het GAK en de TAB hebben sancties een positief effect
op de kans op het vinden van een baan, bij de Detam is dit effect afwezig. Onderstaande tabel geeft een indruk van de omvang van de kans op werkhervatting
en de invloed van sancties daarop.

76
77

P. Mullenders (1996), Werken sancties? Onderzoek naar het effect van sancties in de WW,
PES-reeks, Den Haag, het Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.
Van den Berg, Mullenders en Abbring januari 1998.
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Tabel 4.12 Kans op werkhervatting na sanctie
Sanctie
Kans op werkhervatting
6 maanden
1 jaar

Uitvoeringsorgaan
GAK

TAB

Detam

Nee

62

70

37

Ja

76

83

37

Nee

75

88

49

Ja

90

96

49

Bron: CTSV.

Indien geen sanctie wordt gegeven geldt bij de GAK-werklozen dat 62% binnen
zes maanden een baan heeft gevonden, hetgeen oploopt tot 75% binnen een
jaar. Voor de TAB-werklozen zijn deze kansen nog iets groter: 70% binnen een
half jaar en 88% binnen een jaar. Voor de Detam-werklozen gelden aanzienlijk
lagere kansen op werkhervatting: 37% binnen een half jaar en 49% binnen een
jaar. Bij de berekeningen zijn ze ervan uitgegaan dat een sanctie in de achtste
week wordt gegeven. De werkhervattingskansen van de GAK- en TABwerklozen nemen aanzienlijk toe, respectievelijk van een half jaar naar een jaar
bij Gak en TAB van 62% naar 76%, van 75% naar 90%, van 70% naar 83% en
van 88% naar 96%. Het is opvallend dat bij de Detam, waar de werkhervattingkansen betrekkelijk laag zijn, geen effect van sancties is terug te vinden. Een
mogelijke verklaring hiervoor is dat bij de Detam relatief veel sancties toegepast worden op parttime werkende vrouwen vanwege administratieve overtredingen in plaats van vanwege onvoldoende actief arbeidsmarktgedrag.
Van den Berg (1998) geeft in zijn onderzoek naar effecten van sanctie op
RWW’ers aan dat sancties een duidelijk positief effect hebben. Nadat mensen
een sanctie hebben gekregen neemt de uitstroomsnelheid naar een baan toe met
bijna 90%. Ook blijkt uit zijn onderzoek dat de snelheid van werkhervatting afneemt naarmate de duur van de werkloosheid groter is. Hij noemt als reden
hiervoor dat sancties relatief minder snel worden toegekend aan ouderen, vrouwen en gehuwden. Blijkbaar worden personen met een moeilijke arbeidsmarktpositie minder snel gesanctioneerd. In het licht van de onderhavige probleemstelling is het belangrijkste onderzoekresultaat dat sancties een positief effect
blijken te hebben op de werkhervattingskans. Personen met een sanctie hebben
een uitstroomsnelheid naar een baan die ongeveer 90% groter is dan personen
zonder een sanctie.
Empirische studies op microniveau voor de bijstand en de WW geven aan, dat
het bestaan van een sanctiebeleid een sterk effect heeft op de werkhervattingskans (Abbring et al., 1996 en Van den Berg et al., 1998). Een recente studie op
macroniveau bevestigt deze resultaten (Boone en Van Ours, 2000).
4.5.3

Effect van sancties voor verschillende groepen WW’ers

Tot slot heeft Mullenders (1996) het effect van sancties onderzocht voor groepen WW’ers die van elkaar verschillen wat betreft leeftijd, geslacht en laatstverdiende brutoloon. Onderstaande tabel geeft de resultaten.
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Tabel 4.13 Kans op werkhervatting indien in week 8 al dan niet een sanctie wordt opgelegd
Kenmerken WW’ers

78

Kans op werkhervatting

Kans op werkhervatting

binnen 0,5 jaar

binnen 1 jaar

geen sanctie sanctie % toename geen sanctie sanctie %toename

Man, jong , laag loon

0.68

0.80

18

0.80

0.91

14

Man, jong, hoog loon

0.81

0.92

14

0.94

0.99

5

Man, oud, laag loon

0.38

0.77

100

0.49

0.85

73

Man, oud, hoogloon

0.51

0.82

61

0.63

0.91

44

Vrouw, jong, laag loon

0.55

0.74

35

0.69

0.87

26

Vrouw, jong, hoog loon

0.73

0.85

16

0.90

0.98

9

Vrouw, oud, laag loon

0.46

0.65

41

0.58

0.69

19

Vrouw, oud, hoog loon

0.46

0.59

28

0.60

0.75

25

Bij jonge mannen met lage lonen stijgt de kans op werkhervatting binnen een
half jaar met 18 % na het krijgen van een sanctie. Voor jonge mannen met hoge
lonen is het effect van sancties ongeveer even groot: hun werkhervattingskans
neemt toe met 14%. Bij jonge mannelijke WW’ers is er dus geen samenhang
tussen de hoogte van het laatstverdiende loon en het effect van sancties. Bij oudere mannen is het effect van sancties opmerkelijk groot, met name bij oudere
mannen met lage lonen: hun kans op werkhervatting binnen een half jaar verdubbelt na het opleggen van een sanctie. Een verklaring kan liggen in het feit
dat de WW-uitkering van deze mannen, die door een laag laatstverdiende loon
reeds laag was, door een sanctie onder het bestaansminimum is terechtgekomen.
Met name voor kostwinners zou in dit geval een sanctie een aansporing kunnen
zijn om intensiever naar werk te zoeken.
Abbring e.a. (1996):
“.....we concluded that sanctions are effective. Furthermore, our analysis shows that the sanction rate and the transition rate to employment are simultaneusly affected by various observed characteristics and by unobserved characteristics. So, we may also conclude that univariate analyses would lead to biased measurement of the effect of sanctions.”

Van der Klaauw (2000)79:
“De empirische resultaten laten zien dat het daadwerkelijk opleggen van de sanctie een positief effect heeft op de individuele werkhervattingskansen. De intensiteit waarmee werk wordt
gevonden is ongeveer twee keer zo groot na het opleggen van de sanctie als daarvoor. Dit be-

78

79

Leeftijd ‘jong’: jonger dan 30 jaar, óud’: vanaf 30 jaar. Loon ‘laag’: met een dagloon van
minder dan f 120,-, dus een bruto-loon dat lager is dan f 2.600,- per maand, ‘hoog’: brutoloon vanaf f 2.600,- per maand.
Klaauw, B. van der (2000), Unemployment Duration determinants and policy Evaluation p.p.
159.
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tekent dat de kans om langdurig afhankelijk te worden van een bijstandsuitkering substantieel kan worden verkleind door in een vroeg stadium van de uitkeringsperiode een sanctie op
te leggen…..”

4.5.4

Conclusie

Uit empirisch onderzoek blijkt dat het preventieve effect van sancties minstens
even sterk is als het effect bij daadwerkelijke oplegging van sancties (Boone en
Van Ours, 2000).Sancties hebben in het algemeen effect op het zoekgedrag van
de werklozen. Uit de diverse onderzoeken blijkt dat het effect van een sanctie
deels afhankelijk is van individuele kenmerken zoals leeftijd, burgerlijke staat
en nationaliteit. Sancties hebben een uitzonderlijk groot effect bij oudere mannen die een laag loon verdienden voordat ze werkloos werden. Dit geeft aan dat
bij deze groep financiële overwegingen een belangrijke rol spelen in hun arbeidsmarktgedrag.

4.6

De WW en de oudere werknemer

4.6.1

Inleiding

In dit hoofdstuk is op basis van cijfermatig overzicht verondersteld dat de financiële prikkel een belangrijke rol speelt in het arbeidsmarktgedrag van oudere
werknemers. Gezien het feit dat de hoogte en de duur van de uitkering gerelateerd is aan de leeftijd en het arbeidsverleden hebben oudere werknemers een
lange loongerelateerde uitkering. Dit kan leiden tot een langere verblijfsduur
van deze groep in de WW. Om deze veronderstelling te toetsen, besteden we in
deze paragraaf allereerst aandacht aan de arbeidsmarktparticipatie van ouderen
en daarnaast aan de financiële positie van de oudere werkloze werknemers.
4.6.2

De participatie van ouderen

De arbeidsparticipatie van ouderen in Nederland in vergelijking met andere landen is laag. In 1998 was slechts 20% van alle mannen en 6% van alle vrouwen
in de leeftijdscategorie van 60 tot 64 jaar actief op de arbeidsmarkt. In de leeftijdscategorie van 55 tot 59 jaar was dit gelijk aan 65 respectievelijk 26%.
Heyma en Theeuwes (2001):
“Vergeleken met mensen van middelbare leeftijd betekent dit een aanzienlijke reductie. Vergeleken met het gemiddelde van alle OECD-landen is de arbeidsmarktparticipatie van ouderen in Nederland zo’n 20% lager, zowel voor mannen als voor vrouwen. In Nederland, Finland en Frankrijk is de participatie van oudere werknemers tussen 1970 en 1999 meer gedaald dan in andere landen. In 1993 had Nederland op Italië na de laagste participatiegraad
voor mannen van 55 jaar en ouder. In de tweede helft van de jaren ‘90 neemt de arbeidsparticipatie van oudere werknemers in Nederland weer licht toe. Een analyse van deze historische
ontwikkelingen laat een sterke samenhang zien met de introductie en wijzigingen in verschillende sociale zekerheidprogramma’s en regelingen voor vervroegde pensionering. Dit sugge-
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reert dat arbeidsmarktparticipatie wordt bepaald door institutionele factoren die vervroegde
80
uittreding aan- of ontmoedigen.”

Tabel 4.14 geeft een overzicht van de arbeidsmarktparticipatie van de verschillende leeftijdscategorieën in een aantal OECD-landen.
Tabel 4.14 Arbeidsmarkt participatie in Denemarken, Zweden, US en Nederland
25 to 54

55 to 64

90

98

99

00

01

90

98

99

00

01

7.9

4.6

4.3

4.1

3.5

6.1

5.1

4.2

4.0

4.0

Denemarken
Unemployment rate
Labour force participation rates

91.2 87.5 88.2 87.9 87.5 57.1 53.1 56.6 56.9 58.9

Zweden
Unemployment rate
Labour force participation rates

1.3

7.6

6.2

4.9

4.1

1.5

6.5

6.7

6.1

4.9

92.8 88.0 88.0 88.1 88.2 70.5 67.5 68.6 69.4 70.4

United States
Unemployment rate
Labour force participation rates

4.6

3.5

3.2

3.1

3.8

3.3

2.6

2.7

2.5

3.1

83.5 84.1 84.1 84.1 83.7 55.9 59.3 59.3 59.2 60.2

Nederland
Unemployment rate
Labour force participation rates

7.2

3.7

3.0

2.3

1.7

3.8

2.3

2.7

1.9

1.5

76.0 82.3 83.0 83.6 84.2 30.9 33.8 36.3 38.6 39.9

Bron: OECD Employment Outlook, July 2002. pp. 307-310.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat Nederland na 1998 in vergelijking met andere landen lagere werkloosheidspercentages heeft. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat het beleid in Nederland zich van passief naar actief ontwikkelt. Het aantal uitkeringen daalt, terwijl de uitgaven aan activerend arbeidsmarktbeleid toenemen. Tevens worden er meer prikkels aangebracht om de overstap te maken
van een uitkering naar werk. Nederland heeft 3,6% van het GPB in 2000 aan de
activerende arbeidsmarkt besteed, Zweden, de Verenigde Staten en Denemarken
respectievelijk 2,7%, 0,38% en 4,5%.(zie Tabel 4.14). De vergrijzing kan ook
een reden zijn. Dit betekent dat de leeftijd minder een rol gaat spelen met betrekking tot het in dienst nemen en ontslaan van het personeel. Bovendien wordt
aan een effectiever uitvoeringsapparaat gewerkt. De WAO is minder toegankelijk geworden en de VUT is afgeschaft.
Ondanks het lagere werkloosheidspercentage in Nederland heeft Nederland een
lagere oudere participatie ten opzichte van andere landen. Dit kan aan de ene
kant te maken hebben met de duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering
en aan de andere kant met de lagere productiviteit van deze groep werknemers.

80

Heyma en Theeuwes (2001), de invloed van beleid op de arbeidsparticipatie van ouderen.
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De productiviteit van een werknemer neemt af naarmate hij ouder wordt. Het
negatieve verschil tussen productiviteit en loonkosten voor oudere werknemers
kan ertoe leiden dat een overeenkomst niet tot stand komt of wordt verbroken.
In de Rapportage ouderen 1998 (De Klerk en Timmermans 1999) werd geconstateerd dat de arbeidsdeelname van ouderen (50-64-jarigen), na een daling in
de voorgaande decennia, vanaf het begin van de jaren ‘90 weer stijgt. Deze stijging was niet zozeer te danken aan het feit dat oudere werknemers op hogere
leeftijd met pensioen of in de VUT gaan, maar vooral aan een kleinere instroom
van ouderen in de werkloosheid (WW). Het effect van veranderingen in VUTregelingen, waarover in de tweede helft van de jaren ‘90 in veel CAO’s afspraken zijn gemaakt, zou naar verwachting pas over een aantal jaren zichtbaar
worden. Omdat de afname van het aantal ouderen dat werkloos wordt mede een
gevolg was van de gunstige conjunctuur, was de rapportage ouderen 1998 terughoudend om al van een echte trendbreuk in de arbeidsparticipatie van ouderen te spreken.
Ondanks een toename in de afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van ouderen nog altijd aanzienlijk lager dan die van de ‘jongeren’. Terwijl ruim drie op
iedere vier personen van 35-49 jaar betaald werk verrichten, geldt dit voor
slechts twee op de drie personen van 50-54 jaar, voor de helft van de personen
van 55-59 jaar en voor slechts een op de zeven 60-64 jarigen. Dit is te lezen uit
de gegevens van Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Arbeidsdeelname naar leeftijdscategorie, 2000 (in procenten)
Brutoparticipatiegraad
Totaal alle leeftijden

81

Nettoparticipatiegraad

66

63

Mannen en Vrouwen
15-34 jaar

67

62

35-49 jaar

77

74

50-64 jaar

49

48

Bron: SCP, Rapportage Ouderen 2000, Den Haag 2001, p.14, EBB2000.

De brutoparticipatie betreft de personen die beschikbaar zijn voor betaald werk,
dat wil zeggen de werkenden plus de werkzoekenden. De nettoparticipatie heeft
uitsluitend betrekking op de werkenden. Het verschil tussen brutoparticipatie en
nettoparticipatie bestaat daarom uit (onvrijwillige) werkloosheid. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de arbeidsparticipatie van ouderen aanzienlijk beneden
de gemiddelde participatie ligt. De arbeidsdeelname daalt al vanaf 50 jaar, daarna wat sterker vanaf 55 jaar, maar vooral na het 60e jaar neemt de participatie,
zowel voor mannen als voor vrouwen sterk af.

81

Het verschil tussen de bruto- en nettoarbeidsparticipatie betreft de werkloze beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage kan berekend worden door het verschil tussen de brutoen nettoparticipatiegeraad te delen op de brutoparticipatiegeraad.
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De huidige lage arbeidsdeelname van ouderen is in belangrijke mate terug te
voeren op de omslag in de jaren ‘70 van een krappe naar een ruime arbeidsmarkt door onder andere twee oliecrises (in 1973 en 1979). De beleidsreactie
van overheid en sociale partners op deze ontwikkeling is onder andere verruiming van de mogelijkheid voor oudere werknemers om vervroegd uit de arbeidsmarkt te treden. Gevolg daarvan is dat in de jaren ‘80 en negentig veel oudere werknemers het arbeidsproces vroegtijdig hebben verlaten, hetzij via een
VUT-regeling, hetzij via arbeidsongeschikheids- of werkloosheidsregelingen.
82
Uit onderzoek blijkt dat op het individuele niveau tal van factoren bij vervroegde uittreding een rol kunnen spelen. Deze factoren zijn alleen van belang
voor zover er sprake is van een keuzemogelijkheid voor de werknemer of zijn
werkgever. De gezondheidssituatie is bijvoorbeeld een belangrijke factor voor
vervroegde uittreding.
De lage arbeidsparticipatie van ouderen is ten dele dus een gevolg van bewust
beleid. Naast de aanwezigheid van uittredingsregelingen (VUT) kan echter de
geringe financiële prikkel in de huidige werkloosheidregeling ook een belangrijke rol spelen in de verklaring van het arbeidsmarktgedrag van oudere werknemers (zie hoofdstuk 2 van deze studie).
4.6.3

Financiële positie van de oudere WW’ers

De financiële positie van ouderen hangt samen met diverse factoren, te weten:
de gezinssituatie, bezittingen ten gevolge van erfenis, minder uitgaven aan kinderen die het huis verlaten hebben en een hypotheek die afgelost is, de hoogte
en de duur van de werkloosheidsuitkering en de ontslagvergoeding. In deze paragraaf wordt de financiële positie in het kader van de genoemde factoren besproken.
De huidige werkloosheidsregeling neemt voor een ruim aantal oudere werknemers (50-64), de financiële prikkel weg om te gaan werken. Dit geldt vooral
voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar met een lager inkomen dan het modaal inkomen. We bespreken hier de drie factoren die een belangrijk effect op
het gedrag van de oudere werknemer zouden kunnen hebben.
1. De maximale uitkeringsduur
27,3% van de werknemers in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar hebben gezien
hun leeftijd en arbeidsverleden een lange periode recht op een WW-uitkering,
namelijk 5 jaar loon gerelateerde uitkering en daarna drie jaar vervolguitkering.
De relatie tussen arbeidsverleden, leeftijd en maximale uitkeringsduur aan de
ene kant en de positieve relatie tussen dagloon en leeftijd aan de andere kant
bieden geen financiële prikkel voor oudere werknemers om de WW uit te stromen. Zoals we in tabel 4.1 hebben laten zien bestaat er een positieve relatie tussen arbeidsverleden (en dus leeftijd) en de maximale uitkeringsduur. Een hogere
leeftijd leidt tot een langer arbeidsverleden en daarmee tot een langer recht op
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een WW-uitkering. Figuur 4.5 toont de verdeling van de uitkeringsduur voor
verschillende leeftijdsgroepen.
Figuur 4.5 Lopende uitkeringen WW, naar max. uitkeringsduur en leeftijdsklasse
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Bron: UWV, het jaaroverzicht 2001

Leeftijd is een belangrijke factor voor de uitkeringsduur. In 2001 heeft 86% van
de werklozen onder de 25 jaar heeft een uitkering van 27 weken of minder, net
als in 2000. In de leeftijdsklasse van 55 jaar en ouder is dat 12% (in 2000 13%).
Bovendien heeft in de leeftijdscategorie ouder dan 55 jaar, 21% recht op 500
weken WW-uitkering. Dat wil zeggen dat deze groep tot het bereiken van het de
pensioengerechtigde leeftijd ze van de WW genieten.
2. Dagloon
De uitkeringshoogte is 70% van het laatst verdiende loon tot ten hoogste het
maximumdagloon. De hoogte van het dagloon is gerelateerd aan de leeftijd. In
Figuur 4.6 is het gemiddelde dagloon voor de verschillende leeftijdsklassen
weergegeven.
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Figuur 4.6 Gemiddeld dagloon naar leeftijdklasse
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Het gemiddelde dagloon bedraagt bij de jeugdige verzekerde WW-’ers t/m 24
jaar € 48. Voor de leeftijdsklasse 25-34 is het gemiddelde dagloon € 62. Voor
de leeftijdsklasse 35-44 en 45-54 geldt dat ze bijna dezelfde daglonen hebben,
te weten € 66. WW’ers ouder dan 55 jaar hebben een dagloon van € 77. Er bestaat dus een positieve relatie tussen dagloon en leeftijd.
Om te kijken of er een relatie bestaat tussen de hoogte van het dagloon en de
lopende uitkeringen, kijken we naar Figuur 4.7. In deze figuur is de procentuele
verdeling te zien van het dagloon bij de lopende uitkeringen eind 2001. Er is
een onderverdeling gemaakt naar geslacht en leeftijd.
Figuur 4.7 Lopende uitkeringen, verdeling dagloonklasse naar geslacht en
leeftijd, eind 2001
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Bron: UWV, het jaaroverzicht WW, 2001.
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Het aandeel van de loonklasse € 125 en hoger is bij de mannen 23% en bij de
vrouwen maar 4%. Het dagloon neemt toe met de leeftijd. Jongeren tot 24 jaar
krijgen een dagloon van gemiddeld € 84. Gemiddeld is het dagloon van een lopende uitkering bijna € 78.
3. Sollicitatieplicht
Oudere werknemers ouder dan 57,5 jaar hadden tot 2004 geen sollicitatieplicht
meer. Uit het Lisv rapport “Werkhervattingskansen oudere werklozen” blijkt
dat er bij 57,5-jarige leeftijd een duidelijk omslagpunt te zien is. Een belangrijk
verschil tussen de oudere uitkeringsgerechtigden jonger dan 57,5 jaar en ouder
dan 57,5 jaar is de sollicitatieplicht. Grafiek 4.2 illustreert dit.
Grafiek 4.2 Werkhervattingskansen binnen 12 maanden van 55,5 tot 58,5
jarigen ( index 55,5=0) over de periode 1990-1999
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Bron: Lisv (Landelijk instituut voor sociale verzekeringen), 2001.

De ontwikkelingen omtrent de maximale uitkeringsduur, het dagloon en de sollicitatieplicht hebben geleid tot de ontwikkeling van de langdurige WWuitkering zoals Figuur 4.8 het laat zien. Een langdurige WW-uitkering wordt
gedefinieerd als een uitkering die langer dan een jaar loopt.
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Figuur 4.8 Lopende uitkeringen, verdeling duur naar leeftijd en geslacht
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Bron: UWV, het jaaroverzicht WW 2001.
In Figuur 4.8 is te zien dat eind 2001 langdurige werkloosheid iets vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Van de mannen met een WW-uitkering is
54% langdurig werkloos en van de vrouwen 46%. Het aandeel van de personen
met een WW-uitkering van meer dan een jaar neemt sterk toe met de leeftijd. In
de leeftijdsklasse tot 25 jaar heeft 6% een jaar of langer een WW-uitkering, in
de klasse 55 jaar en ouder is dat 79%.
4.6.4

Blijfkansen

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de blijfkans in de WW. De blijfkans drukt het ‘risico’ uit dat nieuwe uitkeringen na een bepaalde periode (één
tot en met twaalf maanden) nog niet beëindigd zijn. Hier willen we met behulp
van een regressieanalyse het effect van elke individuele factor die de blijfkans
beïnvloedt, bespreken. Met regressieanalyse kan het afzonderlijke effect van
verschillende verklarende variabelen op de blijfkans worden gemeten. Een dergelijke analyse heeft als voordeel boven andere analyses dat er rekening wordt
gehouden met de onderlinge samenhang tussen variabelen.
Het onderzoek door Research en Beleid heeft de blijfkans na zes maanden en na
twaalf maanden verklaard uit leeftijd, geslacht, dagloon en achtergrond. De 6maands blijfkans blijkt het sterkst te worden bepaald door leeftijd, dagloon en
geslacht. De resultaten van de analyse bij een blijfkans na twaalf maanden wijken licht af. Leeftijd is nu de belangrijkste factor, gevolgd door herkomst, dagloon en geslacht.
Tabel 4.16 geeft een overzicht van de effecten per verklarende variabele. De
gecorrigeerde kansen (de coëfficiënten uit de regressievergelijking) geven aan
hoeveel keer groter het effect op de blijfkans van een bepaald kenmerk is ten
opzichte van de referentiecategorie.
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De waarde van de referentie is op definitie 1 gesteld. De ongecorrigeerde resultaten zijn berekend door de ratio te nemen van de geobserveerde blijfkans van
een categorie en de geobserveerde blijfkans van de referentiecategorie.
Tabel 4.16 Blijfkans ten opzichte van referentiecategorie, na 6 en 12
maanden
Variabele

Blijfkans na 6 maanden

Blijfkans na 12 maanden

gecorrigeerd

ongecorrigeerd

gecorrigeerd

ongecorrigeerd

jonger dan 45 jaar

1,00

1,00

1,00

1,00

45 – 54 jaar

1,68

1,58

1,97

1,98

55 jaar of ouder

5,02

1,00

7,92

5,07

Man

1,00

1,00

1,00

1,00

Vrouw

1,33

1,44

1,37

1,41

Leeftijd referentie:

Geslacht referentie:

Dagloon referentie:
€ 0-25

1,00

1,00

1,00

1,00

€ 25-125

1,05

0,84

1,02

0,77

€ 125 of meer

1,82

1,34

1,97

1,59

Dienstverband

1,00

1,00

1,00

1,00

Arbeidsongeschiktheid

2,30

2,44

2,15

1,41

Herkomst referentie:

De ongecorrigeerde blijfkansen verschillen al flink tussen ouderen en jongeren,
maar na correctie voor andere effecten blijkt het leeftijdseffect op de blijfkans
nog veel groter te zijn. Uit de regressie blijkt dat uitkeringsgerechtigden van 55
jaar en ouder na zes maanden een vijf keer zo grote blijfkans hebben als uitkeringsgerechtigden tot 45 jaar. Na twaalf maanden is de kans zelfs acht keer zo
groot.
Vrouwen blijken 1,37 keer meer kans te hebben om na een jaar nog een WWuitkering te ontvangen dan mannen. Dit is iets minder dan de ongecorrigeerde
waarde.
De hoogte van het dagloon heeft na correctie voor diverse andere factoren een
effect op de blijfkans. Na correctie voor variabelen als leeftijd en geslacht blijkt
het dagloon dus nog steeds bij te dragen aan een hogere blijfkans.
Ook de herkomst van een uitkeringsgerechtigde heeft grote gevolgen voor de
blijfkans.
Uitkeringsgerechtigden met een arbeidsongeschiktheidsverleden hebben na een
jaar 2,15 keer meer kans om in de WW te blijven dan personen met een recent
arbeidsverleden.
De meest opvallende resultaten zijn:
De blijfkans naar leeftijd varieert sterk. Van de uitkeringsgerechtigden onder de 45 jaar blijft slechts één op de tien langer dan een jaar werkloos.
Voor uitkeringsgerechtigden vanaf 55 jaar is de blijfkans na een jaar meer
dan vier keer zo hoog als bij de jongste leeftijdsklasse. Bovendien is de re-
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den van beëindiging na een jaar bij slechts één op de vijf 55-plussers werkhervatting. In de jongste leeftijdsklasse vindt de helft van de uitstroom na
één jaar plaats wegens werkhervatting. De kans op werkhervatting van uitkeringsgerechtigden tussen de 45 en 54 jaar wijkt nauwelijks af van de kans
op werkhervatting bij uitkeringsgerechtigden onder de 45 jaar.
De blijfkans van vrouwen is na een jaar 1,41 keer zo hoog als de blijfkans
van mannen.
Uitkeringsgerechtigden met een arbeidsongeschiktheidsverleden hebben een
aanzienlijk hogere blijfkans in de WW dan andere uitkeringsgerechtigden.
Dit geldt met name voor uitkeringsgerechtigden uit de bouw en voor schilders.
Uitkeringsgerechtigden met een hoog dagloon hebben een hogere blijfkans
dan andere uitkeringsgerechtigden.
4.6.5

Conclusie

De financiële prikkel speelt een belangrijke rol in het arbeidsmarktgedrag van
werknemers. Gezien het feit dat de hoogte en de duur van de uitkering gerelateerd is aan de leeftijd en het arbeidsverleden, hebben de oudere werknemers
(leeftijdscategorie 45=64) een lange loongerelateerde uitkering. Dit kan leiden
tot een langere verblijfsduur van deze groep in de WW. Eenmaal in de WW
blijkt dat werknemers uit deze leeftijdsklasse nauwelijks de weg naar betaalde
arbeid hervinden. Minder dan 5% van de werklozen van 57,5 jaar en ouder
stroomt uit de WW in verband met een nieuwe baan. Bij werklozen tussen de 55
en 57,4 jaar is dit bijna 20%. Het gevolg hiervan is dat bijna een kwart (22,4%)
van de verzekerde werknemers van 57,5 jaar en ouder een WW-uitkering geniet. Naast de geringe bereidheid van werkgevers om ouderen in dienst te nemen, speelt hierbij ook een rol dat werknemers die bij het ontstaan van werkloosheid 57,5 jaar of ouder zijn en voldoen aan de arbeidsverledeneis, als enige
recht op WW hebben tot hun 65ste jaar.

Hieruit kunnen we afleiden dat het niveau van de uitkering van invloed is
op het arbeidsaanbod, in die zin dat naarmate de uitkering hoger ligt en
langer duurt, men zich minder snel zal aanbieden voor arbeid.

4.7

Conclusie

In dit hoofdstuk staat de financiële positie van werknemers bij ontslag centraal.
De reden hiervoor is, is dat het effect van financiële prikkels op het zoekgedrag
van de werkloze werknemers in deze studie een essentiële plaats heeft. De
hoogte van de uitkering wordt door de huidige werkloosheidsregeling en de ontslagregeling bepaald. De werkloosheidsregeling biedt werkloze werknemers
onder bepaalde voorwaarden een uitkering. Daarnaast ontvangen werknemers
vaak een schadevergoeding als privaatrechtelijke compensatie voor ontslag. Deze vergoeding verlengt de periode waarin ontslagen werknemers een arbeidsloos inkomen genieten.
Aan de hand van een cijfermatig overzicht van de WW, is in dit hoofdstuk verondersteld dat de WW weinig prikkels aan werknemers geeft om weer aan het
werk te gaan. De veronderstelling is getoetst aan de hand van een vergelijking
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van de financiële positie van werkloze werknemers in Nederland met die in andere landen. Hiervoor is voor twee Scandinavische landen (Denemarken en
Zweden) met een riantere WW gekozen en de VS met een minder riante werkloosheidsregeling dan Nederland. Uit deze vergelijking blijkt dat het werkloosheidspercentage in Nederland op zich laag is. Nederland heeft een riante werkloosheidsuitkering qua duur en hoogte van de uitkering, namelijk een duur van
6 maanden tot 8,5 jaar van 70% ( maximaal € 582 per week) van het laatstverdiende loon. Vervolgens komen achtereenvolgens Denemarken, Zweden en de
VS met een maximum uitkeringsduur van respectievelijk 4, 1,5 en 1 jaar en een
maximale uitkeringshoogte van respectievelijk € 394, € 410 en € 95 per week.
Naast de hoogte en de duur van de uitkering is ook gekeken naar de armoedeval. In Nederland wordt werken pas lonend wanneer men een volledige baan
heeft; bij voorkeur met een hoger loon dan het loon dat 10% van de werknemers
met een voltijdbaan maximaal verdient. In de VS is werken direct lonend, ook
als het gaat om een baan voor een gering aantal uren. Dit biedt een financiële
prikkel om aan het werk te blijven, of indien werkloos, meteen werk te gaan
zoeken.
Tevens is in dit hoofdstuk gekeken naar de gevolgen van sancties en ontslagbeleid op het zoekgedrag van WW’ers. De financiële prikkels ten gevolge van
werkloosheidsregelingen, sancties en ontslagbeleid beïnvloeden inderdaad het
gedrag van werknemers. Samenvattend komt het erop neer dat: de werkloosheidsuitkering en de ontslagvergoeding in de meeste gevallen met name oudere
werknemers genoeg financiële zekerheid bieden om niet actief naar werk te
zoeken. Deze conclusie komt overeen met de uitkomsten van de zoektheorie.
De werkloosheidsuitkering leidt tot een hoger reserveringsloon. Dat zal dus
volgens de theorie van het zoekgedrag tot een langere werkloosheidsduur leiden.
Kortom: ondanks het lagere werkloosheidspercentage in Nederland heeft Nederland een lagere ouderenparticipatie dan de andere landen. Deze conclusie is
niet alleen gebaseerd op de duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering.
De ontslagvergoeding die voortvloeit uit het ontslagbeleid kan tevens het gedrag van WW’ers beïnvloeden. Er zijn diverse ontslagroutes. Bij twee ontslagroutes, te weten opzegging met vergunning van het CWI en ontbinding van de
arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, geniet de werknemer ontslagbescherming. Daarbij wordt in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aan ontslagen werknemers toegekend. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk
van de duur van het dienstverband, de leeftijd en de opleiding van de ontslagen
werknemer. Door deze vergoeding wordt de financiële prikkel om de WW uit te
stromen kleiner.
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5

VERPLICHT SPAREN VOOR HET WERKLOOSHEIDSRISICO

5.1

Inleiding

In de beginjaren van de WW was de werkloosheid extreem laag doordat de wederopbouw gepaard ging met een grote vraag naar arbeidskrachten. In het begin
van de jaren ‘80 is de werkloosheid sterk gestegen. Aanvankelijk werden de
problemen met het stelsel van sociale zekerheid vooral gezien als een betaalbaarheidsprobleem. Zo lag in de jaren ‘80 het accent op verlaging van de uitkeringen. Ondanks economisch herstel in latere jaren is het aantal werklozen nooit
meer gedaald tot de niveaus van voor 1973. Die ontwikkeling van het beroep op
de werkloosheidsregelingen heeft vanaf de tweede helft van de tachtiger jaren
geleid tot maatregelen beter grip te krijgen op het uitkeringsvolume. Zo lag het
accent op het beperken van de instroom in de sociale zekerheid door strengere
toelatingscriteria. Tot op heden is dus vooral geprobeerd de sociale zekerheid
beheersbaar te houden door veranderingen aan te brengen in de vormgeving van
de verschillende regelingen bijvoorbeeld door de wachtgeldperiode te verlengen
tot een half jaar, door de instroom te beperken door de toetredingseisen te verzwaren en door het sanctiebeleid fors aan te scherpen. De ontwikkelingen in de
WW baren echter zorg. Vooral de relatief hoge instroom in het begin van de
jaren ‘90, de geringe uitstroom en de toename van de uitkeringsduur waren
zorgwekkend.
De vraag is of al deze maatregelen wel het gewenste effect hebben gehad. Het
lijkt erop dat er nog steeds ruimte is voor institutionele veranderingen in het
stelsel van sociale zekerheid die er op gericht zijn de arbeidsparticipatie te vergroten. De ontwikkeling in de WW laat zien dat in de afgelopen jaren het aandeel oudere werknemers in de WW fors is toegenomen. Relatief gezien stromen
weinig oudere werknemers in. Ondanks de relatief lage instroom van oudere
werknemers in de leeftijd van 55-64 jaar, is het aandeel van deze categorie in
het WW-bestand inmiddels het hoogst van alle andere leeftijdsgroepen. Dit
komt door de geringe uitstroom van deze categorie uit de WW. Dit betekent
voor een groot aantal van deze werknemers dat instroom in de WW zich vertaalt
in vervroegd pensioen.
Uit Tabel 5.1 blijkt dat werknemers van 57,5 jaar en ouder een grotere kans
hebben om de WW in te stromen dan werknemers uit de overige leeftijdsklassen. Eenmaal in de WW blijkt dat werknemers uit deze leeftijdsklasse ondanks
de gunstige conjunctuur nauwelijks de weg naar betaalde arbeid hervinden.
Minder dan 5% van de werklozen van 57,5 jaar en ouder stroomt uit de WW in
verband met een nieuwe baan. Bij werklozen tussen de 55 en 57,4 jaar is dit bijna 20%. Het gevolg hiervan is dat bijna een kwart (22,4%) van de verzekerde
werknemers van 57,5 jaar en ouder een WW-uitkering geniet.
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Tabel 5.1

W-instroom, -uitstroom en -bestand naar leeftijdsklasse over
2001 (exclusief ambtenaren)
Instroom per 100
verzekerden

Uitstroom naar werk per 100 Bestand per 100
uitkeringsgerechtigden

verzekerden

15 t/m 24

2,9

43,0

0,6

25 t/m 34

5,1

38,9

1,9

35 t/m 44

4,5

37,0

2,3

45 t/m 54

4,6

31,2

3,0

55 tot 57,5

4,8

19,4

5,0

57,5 en ouder

5,9

4,4

22,4

Gemiddeld

4,4

30,6

2,9

Naast de geringe bereidheid van werkgevers om ouderen in dienst te nemen,
speelt hierbij ook een rol dat werknemers die bij het ontstaan van werkloosheid
57,5 jaar of ouder zijn en voldoen aan de arbeidsverledeneis, als enigen recht op
WW hebben tot hun 65ste jaar. Met andere woorden, de WW-regelingen vormen een soepele overgang naar het pensioen.
In dit hoofdstuk wordt onderzocht of de knelpunten in de huidige werkloosheidsverzekeringen kunnen worden omzeild door de verplichte individuele en
collectieve spaarfondsen. Het gaat om spaarfondsen als mogelijk alternatief
voor collectieve werkloosheidsverzekeringen. Deze spaarfondsen worden door
zowel werkgevers als werknemers opgebouwd door verplichte stortingen en
WW-uitkeringen worden op individuele basis uit deze spaarfondsen betaald.
In paragraaf 5.2 wordt de geschiedenis van het sparen voor de werkloosheidsuitkering besproken. Het oorspronkelijke idee stamt uit de 19e eeuw en is afkomstig van prof. Schanz, een Duits econoom. Orszag en Snower in 1997 komen met het idee van “Compulsory Saving” voor de dekking van het werkloosheidsrisico. In 1998 introduceren Feldstein en Altman (1998) hun idee over
“Sociale zekerheid door Spaarfondsen”. In Nederland hebben Frank den Butter
en Udo Kock (juli 2000) een artikel over “Sparen in plaats van verzekeren” geschreven.
In paragraaf 5.3 worden in het kort de motieven voor het verplichte sparen aan
de orde gesteld. In paragraaf 5.4 zullen we een stelsel voor “het verplicht sparen” voor Nederland introduceren. In paragraaf 5.5 brengen we op basis van een
aantal simulaties de economische effecten van het verplichte sparen voor de
Nederlandse situatie in kaart. Ten slot zullen we in paragraaf 5.6 enkele conclusies van dit hoofdstuk bespreken.

5.2

Werkloosheidsuitkering door spaarfondsen

De collectieve werkloosheidsverzekering kan tot inefficiëntie leiden door het
berekende gedrag van de werknemers. Het sparen vermindert de inefficiëntie
die het gevolg is van collectieve werkloosheidsverzekeringen doordat werkne-
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mers in hun gedrag rekening houden met de kosten van werkloosheidsverzekeringen.
Het sparen is de in de negentiende eeuw ter discussie geweest. Prof. Schanz uit
Würzburg heeft in 1875 het denkbeeld geopperd, in plaats van een verplichte
verzekering een verplichting tot sparen in te voeren. Die institutionele verandering heeft onlangs ook in de internationale wetenschappelijke literatuur door o.a
Orszag en Snower (1997), Feldstein en Altman (1998) en in nationale door
Frank A.G. den Butter en Udo Kock ( juli 2000) aandacht gekregen. Hieronder
bespreken we kort de standpunten van prof. Schanz, Feldstein en Altman en van
den Butter en Udo Kock.
5.2.1

Voorstel van prof. Schanz

Schanz’s voorstel wordt samengevat door het volgende citaat:
“Hierbij staat op den voorgrond, dat uitsluitend de inlegger zelf vroeger of later van de bespaarde penningen genot zal hebben. Schanz maakt onderscheid tussen de arbeider in de
bouwvakken en de overige werklieden. Waar in den drukken tijd een hoog loon verdiend
wordt, kan ook de inleg hoog zijn: voor de bouwvakken 10% van het loon, en voor de andere
bedrijven ten minste 30 Pf. in de week. Deze bijdragen zullen door de patroons worden geïnd
door korting op het loon. Voor rekening der patroons zelf komt in de bouwvakken een tiende,
in de overige een derde der bijdrage”.

Schanz toont aan, dat de ernstige bezwaren, die zich bij de verplichte verzekering voordoen, bij uitvoering van zijn plan komen te vervallen. Bijvoorbeeld:
“Het zoo moelijke en pijnelijke onderzoek der vraag, of de werkloosheid al dan niet aan de
eigen schuld van den werkman te wijten is, wordt onnodig.” (Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, Prae-advies over: de verzekering tegen de gevolgen der werkloosheid. 1897.”

De bedoeling is, dat elke arbeider een zeker bedrag zal moeten sparen; daarvan
mag hij, tot op zekere leeftijd, alleen gebruik maken als hij werkloos is. Volgens Schanz, heeft dat stelsel wel de voordelen van een verzekering, maar niet
de nadelen Het prikkelt de werknemer om snel werk te zoeken omdat het uitgekeerde bedrag zijn geld is. Hij zal niet onnodig werkloos worden en blijven.
Tegen de denkbeelden van Schanz zijn ook bezwaren gerezen. Onder andere de
ontoereikend van het verplichte spaarsaldo voor de oudere werknemers:
“Voor de oudere werknemers die tegen veertig jaar zijn of ouder en die hun vaste patroon
verloren hebben, wordt het moeilijk een vaste plaatsing in te vinden. Ze kunnen moeilijk genoeg voor hun werkloosheidsperiode sparen. Daardoor zullen de verplichte spaarpenningen
voor hun verzorging ontoereikend zijn”.

5.2.2

Voorstel van Orszag en Snower

Het voorstel van Orszag en Snower (1997a) blijkt uit het volgende citaat:
“In the current European welfare systems, incomes are redistributed in a wide variety of
ways o.a. the unemployment benefit system. This institutional structure is needlessly wasteful: distributing money from the employed to the unemployed. But there are many ways of
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pursuing this goal. The proposal involves the establishment of ‘welfare accounts’ for every
person in a country for example an unemployment account. Instead of the current welfare
state systems- where welfare services are financed predominantly out of general taxes- people would make ongoing, mandatory contributions to each of these welfare accounts. The
balances in these accounts would cover people’s major welfare needs. This reform would replace the current tax-and-transfer by a system of compulsory saving. When they become unemployed, they would make withdrawals from their unemployment account instead of claiming unemployment benefits. An important potential problem that the government faces with a
welfare account system is moral hazard.
To make the transition from the current welfare state systems to the welfare account system
fiscally viable, the accounts could initially be run on a Pay-As-You-Go basis. In this respect,
the welfare accounts would be similar to saving accounts at commercial banks under a fractional reserve banking system. Just at savings account holders in a fractional reserve banking
system can make withdrawals from these accounts whenever they need (within a specified
framework of rules) even though most of their money (at any given point in time) is used for
other purposes within the specified rules.”

Het idee van Orszag en Snower gaat uit van een financiële prikkel voor de participatie. Veranderen van “the current welfare state systems” naar een “welfare
account system” zou een substantiële rol spelen in vermindering van de werkloosheid en arbeidsparticipatie. “The welfare account system” zou tot prikkel
leiden zowel voor productiviteit als efficiëntie. Bijvoorbeeld, “unemployment
accounts” in plaats van “unemployment benefit” biedt de werknemers een grotere prikkel om de langdurige werkloosheid te vermijden. Snower en Orszag
(1997a) beweren in hun discussion paper over A proposal for reform:
“For the longer people remain unemployed, the lower will be their unemployment account
balances an consequently the smaller the funds available to them later on. Thus the unemployment accounts generate more employment than unemployment benefits, for a given
amount of income redistribution.”

5.2.3

Voorstel van Feldstein en Altman

Feldstein en Altman stellen het volgende voor:
“Feldstein en Altman (1998) introduce a system of Unemployment Insurance Saving Accounts (UISA) as an alternative to the traditional unemployment insurance system. The system requires individuals to save a modest share of wages in special accounts and to draw unemployment compensation from these accounts instead of taking state unemployment insurance benefits. If the accounts are exhausted, the government lends money to the account.
Negative account balances are forgiven at retirement age. Positive UISA balances are converted into retirement income or bequeathed if the individual dies before retirement age. Any
dollar take from a UISA with a positive balance reduces the individual’s personal wealth by a
dollar. As such, the UISAs case individuals to internalise the cost of unemployment compensation. The UISAs can in principle provide the same level of protection to unemployed with
less of the adverse incentives that now increase the frequency and duration of unemployment”.

In feite wordt hiermee de bestaande werkloosheidsverzekering omgezet in een
spaarfonds. De hoogte van de uitkering en de te storten bedragen is voor iedere
werknemer vastgelegd. De overheid zal werklozen te hulp schieten als ze in de
problemen komen omdat ze hun uitkering niet langer kunnen financieren uit
hun spaarfonds. De overheid kan hen een rentedragend krediet geven. Voor het
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aflossen van dit krediet staan verschillende opties open. Het meest eenvoudig is
als de werknemer zelf, zodra hij een baan heeft, het krediet aflost. Pas nadat het
krediet is afgelost kan hij weer vermogen in het spaarfonds opbouwen. Bijlage 1
beschrijft hoe vaak deze situatie zich zal voordoen.
De uitgangspunten van Feldstein en Altman geven geen financiële prikkel aan
de werknemers met een negatief saldo om een baan te gaat zoeken. Ten eerste
moeten die werknemers werken om het negatieve saldo weg te werken. Daarna
beginnen ze pas voor hun eigen spaarpot te werken.
5.2.4

Voorstel van Den Butter en Kock

Frank A.G. den Butter en Udo Kock doen het volgende voorstel:
“De werknemer betaalt geen premies voor een collectieve verzekering tegen werkloosheid,
maar spaart een vast percentage van zijn belastbaar inkomen en stort dit in een individueel
spaarfonds dat zijn eigendom is. Uit dat fonds wordt na ontslag de WW-uitkering betaald. Bij
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd mag het saldo van het fonds bij het pensioen
gevoegd worden. De kenmerken van de WW blijven ongewijzigd, zoals hoogte en duur van
de uitkering, weigeringsgronden, sollicitatieplicht en eisen met betrekking tot passende arbeid. De grondslag van het spaarpercentage is gelijk aan de huidige premiegrondslag voor de
WW. De werkgeversbijdrage aan het Wachtgeldfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds
komt te vervallen. Deze bijdragen wordt kan budgetneutraal worden omgezet in een verhoging van de bruto lonen zodat de netto lonen cetirus paribus niet veranderen. Werknemers
zijn verplicht bijdragen te storten in het spaarfonds. Deze verplichting vervalt als er voldoende geld in het fonds zit om de verplichte periode van uitkering te financieren. Het ligt voor de
hand dat dit maximum saldo, waarboven de stortingen mogen worden stopgezet, minimaal
gelijk is aan 70% van het laatste verdiende loon gedurende een half jaar. Dit is het uitkeringsrecht dat vrijwel iedere werknemer heeft. Daarboven kan een component komen die afhangt
van het arbeidsverleden, bedoeld om wat nu de vervolguitkering heet, te financieren. Dat betekent dat het maximale saldo, waarboven werknemers niet meer hoeven te storten, hoger
komt te liggen naar mate ze langer werken. Een mogelijkheid die het overwegen waard is, is
om de hiervoor genoemde loonafhankelijke component van het maximale saldo kleiner te
maken en aan te vullen met een component die afhangt van de opnames uit het spaarfonds in
het verleden. Op die manier kan bewerkstelligd worden dat mensen met een grotere kans op
werkloosheid een grotere `buffer'opbouwen” (Den Butter en Kock, juli 2000).

Den Butter en Kock pleiten er voor de huidige WW-verzekering te vervangen
door op individuele basis op te bouwen spaarfondsen, waaruit de WW-uitkering
betaald wordt. Werknemers krijgen zo een direct belang om instroom in de WW
te voorkomen en uitstroom te versnellen. De averechtse effecten van het huidige
systeem (moral hazard) worden daarmee voorkomen. De premiebetaling is verplicht tot een bepaald niveau. Werknemers die vaak werkloos zijn betalen dus
meer premie. Den Butter en de Kock geven aan dat de gemiddelde premie lager
zal zijn omdat per saldo een lagere werkloosheid resulteert (minder moreel risico). De inkomenssolidariteit die in de huidige sociale verzekeringen zit, kan
worden vorm gegeven door het sparen inkomensafhankelijk fiscaal te faciliëren.
Aan het einde van het werkzame leven kan het spaarsaldo als aanvullende pensioenvoorziening worden ingezet. Bij een negatief saldo, volgt kwijtschelding.
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Evenals in het spaarsysteem van Feldstein en Altman (1998) hebben werknemers zonder spaarsaldo en werknemers die verwachten dat het saldo bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij overlijden negatief zal zijn,
geen prikkel meer. Voor oudere werknemers met een sterk negatieve saldo zal
de prikkel om te werken niet groter zijn dan in het huidige systeem. De prikkel
om werk te zoeken en te behouden neemt af naarmate iemand met een negatief
spaarsaldo ouder wordt en naarmate het spaartekort groter is. In dat geval is de
kans dat nog een positief spaarsaldo bereikt zal worden, kleiner. Oudere werknemers die in een dergelijke positie terecht komen kunnen door te gaan werken
wel hun inkomenspositie op dat moment verbeteren, maar niet hun toekomstige
pensioen. Dit in tegenstelling tot jongere werknemers of oudere werknemers
met een positief saldo. Dit kan demotiverend werken.
Alle drie citaten wijzen op het grote voordeel van het sparen, namelijk het vermijden van het morele probleem en het bieden van een financiële prikkel aan
werknemers om, indien zij werkloos worden, snel een baan te zoeken. Het sparen zoals hier beschreven is niet zonder bezwaren. Een nadeel is dat de risicosolidariteit afneemt omdat mensen op individuele basis voor het eigen werkloosheidsrisico gaan sparen. Daardoor zullen mensen met een hogere werkloosheidskans meer moeten sparen dan mensen met een lagere werkloosheidskans.
Met andere woorden: de prijs is een verlies aan risicosolidariteit.

5.3

Motieven voor sparen voor het werkloosheidsrisico

5.3.1

Gedragsbeïnvloeding en arbeidsparticipatie

De theorie veronderstelt dat individuen hun tijd tussen werken en vrije tijd verdelen. De huidige werkloosheidsverzekering beïnvloedt het gedrag van werknemers, in de zin dat het tot “Non-actieve werknemers” kan leiden. Non-actieve
werknemers zijn werknemers voor wie het nut van niet werken hoger is dan het
nut van werken. Uitgangspunt bij het sparen is dat de opbrengst van werken
stijgt omdat hierdoor het spaarsaldo stijgt waardoor recht op een werkloosheidsuitkering groter wordt. Dit heeft een positieve invloed op de arbeidsparticipatie. Werknemers dragen zelf de kosten van hun werkloosheidsuitkeringen.
Hierdoor zullen het aantal gewerkte uren, de arbeidsparticipatie en daardoor de
productie toenemen.
Feldstein en Altman (1998) komen tot dezelfde conclusie:
“The primary difference between individual accounts and collective unemployment insurance is that accounts in a sense contribute to a better functioning of the labour market. Advocates claim that individual accounts contribute to lower unemployment rates, more labour
supply and higher labour force participation. Public unemployment insurance schemes influence the individual’s labour supply decision because these schemes change the relative price

84

Bij onvoldoende saldo wordt de werkloosheidsuitkering door de overheid uitbetaald en gedebiteerd ten laste van het spaarfonds van de werknemers. Zodra werknemers aan het werk
gaan moeten zij eerst hun schuld aflossen voordat zij met het sparen kunen beginnen.
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of leisure and hours worked. On the one hand the value of employment increases because the
worker becomes entitled to unemployment benefits, which has a positive impact on labour
force participation. On the other hand, workers have to contribute part of their wages to public unemployment insurance funds by paying premiums and hence they do not gain the full
revenues from their labour. Workers will supply less hours of work if the substitution effect
dominates the income effect. In that case unemployment insurance schemes are not neutral
with respect to the individual labour supply and labour force participation decision and these
schemes generate negative external effects. Under individual accounts workers will make a
more neutral decision when allocating time over work and leisure because relative prices are
less distorted, as workers pay for their own unemployment benefits”.

Spaarfondsen hebben gevolg voor het gedrag van ontslagen werknemers. Ontslagen werknemers zullen eerder een baan aanvaarden omdat de kosten van hun
werkloosheidsuitkering direct ten laste komen van hun spaarfondsen en zullen
veelal via deze weg ook voor arbeidsparticipatie kiezen. Daardoor vermindert
het oneigenlijk gebruik van werkloosheidsuitkering. Met andere woorden: het
moreel probleem wordt verminderd. Frank Butter en Udo Kock (juli 2000) gaan
er ook vanuit dat het spaarfondssysteem weinig moreel risico heeft. Dat is te
merken uit de volgende citaat:
“Spaarfondsen zijn een generiek beleid in de zin dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen
bepaalde groepen werknemers. De regeling lokt weinig onbedoelde gedragsveranderingen
(moral hazard) uit. Hier staat tegenover dat spaarfondsen, hoewel een vorm van generiek beleid, niet de inefficiëntie nadelen van veel andere generieke maatregelen met zich meebrengen omdat door de aard van de maatregel de werknemer geprikkeld wordt de kosten van
werkloosheid te internaliseren. Met andere woorden, het gedrag van de werknemer wordt gestuurd in een maatschappelijk optimale richting, zodat het ‘deadweight loss’ zeer laag is.”

Spaarfondsen kunnen door de financiële prikkel de instroom en uitstroom beïnvloeden. Sparen beperkt de instroom in WW: De werknemer die minder heeft
gespaard heeft een kortere periode recht op de WW-uitkering. De WWuitkering gaat ten koste van de eigen spaarpot. De kosten van vrije tijd (niet
werken) zijn hoger omdat door niet te werken stortingen in de spaarfondsen
gemist worden. Werknemers zullen eerder vanuit de huidige baan op zoek gaan
naar ander werk. Daarnaast geldt dat wanneer werknemers gedwongen ontslag
zien aankomen ze, meer dan met het bestaande systeem van sociale zekerheid,
een prikkel hebben om op zoek te gaan naar ander werk. De kosten van een
eventuele uitkering dragen ze zelf. Hiermee hebben werknemers zelf een groter
belang om hun door scholing hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.
Sparen bevordert de uitstroom: De werknemer heeft een duidelijk financiële
belang bij het sneller werk zoeken. De huidige werkloosheidsverzekering geeft
die financiële prikkel niet. Dit geldt vooral voor oudere werknemers die een
langere periode recht op uitkering hebben. Sparen heeft op twee manieren een
positief effect op het uitstroomgedrag. Enerzijds zal de bijdrage (spaarbedrag)
die werknemer moet betalen worden stop gezet op het moment dat het spaarsaldo voor het benodigde bedrag voor de WW-uitkering toereikend is. Dit leidt tot
een toename van het nettoloon voor de werknemers. Tegelijkertijd zal het voor
de werknemer die lange tijd gespaard heeft in laatste jaren niet aantrekkelijk
zijn om de spaarpot op te maken. Hij zal liever nog een aantal jaren doorgaan
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met werken. Kortom: sparen heeft een positief effect op de arbeidsmarktparticipatie. De werknemer heeft een blijvend financiële belang om zoveel mogelijk
de instroom in de WW te vermijden door bijvoorbeeld te blijven zitten in een
improductieve markt of beter zijn best te doen. Daardoor bouwt hij een aanzienlijke spaarpot op. Op een gegeven moment hoeft hij en geen spaarinleg meer te
betalen. Dit leidt tot een hoger netto inkomen en tot lagere lasten voor de werkgever.
5.3.2

Productiviteit

Over de gevolgen van de spaarfondsen op productiviteit zijn er uiteenlopende
opvattingen. Zo stellen Orzag en Snower (1997b):
“In an insider-outsider model, where productivity is endogeniously determined, individual
accounts will generate higher productivity. As the worker contributes part of his wage to a
saving account that is his own he will take into account the costs of unemployment and hence
increase his work effort to reduce the probability that he will be laid-off. This will induce
more hours worked, higher labour force participation and will therefore raise production.”

Frank Butter en Udo Kock (juli 2000) denken helemaal anders erover. Dit blijkt
uit het volgende citaat:
“De snellere uitstroom kan ten koste gaan van een efficiënte macro-economische allocatie als
de werkloze, onder druk van een afnemend spaarfondsensaldo een baan aanvaart met een lagere productiviteit dan mogelijk was geweest als hij wat langer had gezocht. Hetzelfde geldt
als werknemers voor wie ontslag dreigt eerder een andere baan aanvaarden, terwijl met langer zoeken, desnoods gedurende een periode van werkloosheid, een productievere baan met
een hoger loon wellicht mogelijk was geweest (Frank Butter en Udo Kock (juli 2000), artikel
“sparen in plaats van verzekeringen”).”

Het spaarsysteem heeft twee effecten op productiviteit. Aan de ene kant leidt
het tot stijging van productiviteit doordat een prikkel wordt gegeven aan werknemers om harder te gaan werken en de kans op ontslag te vermijden. Aan de
andere kant kan het tot daling van productiviteit leiden doordat werknemers in
de kosten van eigen ontwikkeling (opleidingen, bijscholingen enz.) moeten
voorzien en dat gaat ten koste van zijn opgebouwde spaarpot. Dit tenminste als
wordt uitgegaan van het voorgestelde spaarsysteem van Feldstein en Altman
(1998)85. De daling van de productiviteit kan het gevolg zijn van het accepteren
van een baan onder het opleidingsniveau om zo het spaarsaldo te behouden.
Spaarfondsen hebben invloed op de integratie en reïntegratie omdat ze zich
primair richten op het bevorderen van de uitstroom uit WW. In het huidige sociale zekerheidsstelsel heeft vooral de overheid belang bij een snelle uitstroom
uit de werkloosheid. De overheid subsidieert mede daarom actief arbeidsmarktbeleid, via de Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW), Melkertbanen en de
inkoopgelden voor actief arbeidsmarktbeleid voor gemeenten. Bij spaarfondsen
zoekt de werkloze of werkende zelf de baan of de scholing, die zijn arbeidsmarkt kan te vergroten. Dit omdat hij er belang bij heeft te investeren in activi-

85

In zowel het voorstel van Orszag en Snower als dat van Feldstein en Altman wordt de mogelijkheid geboden dat werklozen dergelijke activiteiten financieren met hun spaarfondsen.
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teiten die een snelle uitstroom of doorstroom bevorderen. Bovendien hebben de
werkgevers ook belang bij toenemende productiviteit. Ze hunnen het zich permitteren om te investeren in oudere werknemers omdat ze relatief goedkoper
worden in een spaarsysteem. Oudere werknemers hebben een volle spaarpot
opgebouwd daardoor hoeven de werkgevers geen werkloosheidspremie meer te
betalen.

5.4

Verplicht sparen voor werkloosheidsrisico in Nederland

5.4.1

Huidige werkloosheidsregeling

Nederlandse werknemers zijn verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid via de Werkloosheidswet (WW). Hoewel er één uitkering is, de werkloosheidsuitkering, valt de financiering van de WW uiteen in twee delen. De
eerste 26 weken van de uitkering worden betaald uit de wachtgeldfondsen,
daarna wordt de WW betaald uit het algemene werkloosheidsfonds (Awf). De
WW wordt gefinancierd uit premies. Werkgevers betalen voor het wachtgeldfonds. Deze premie is per 1 januari 2005 gedifferentieerd per sector (gemiddeld
0.91% in 2006). Het Awf wordt gefinancierd uit premies betaald door werkgevers en werknemers samen respectievelijk 2,45% en 5,86% in 200586. De werkgeverspremie voor de wachtgeldfonds verschillen per bedrijfstak, premies voor
het Awf zijn voor iedereen gelijk. Het recht op een werkloosheidsuitkering is
tijdelijk. De uitkeringsduur hangt af van het arbeidsverleden.
De werknemer heeft recht op een WW-uitkering als hij werkloos87 is en voor
zijn werkloosheid in voldoende weken heeft gewerkt. Met andere woorden, een
persoon heeft recht op een WW-uitkering indien hij voldoet aan de zogenaamde
`referte-eis'
. De referte-eis houdt in dat de persoon in de 39 weken voorafgaand
aan de werkloosheid in ten minste 26 weken heeft gewerkt. Voor de vaststelling
van de periode van 39 weken tellen volle weken waarin wegens ziekte/arbeidsongeschiktheid niet is gewerkt niet mee. Doet zich zo'
n situatie voor
dan mag men net zolang terugtellen tot een aantal van 39 weken is bereikt. Voor
seizoenswerkers geldt een kortere referte-eis. De WW-uitkering duurt in ieder
geval een half jaar. Daarna is een verlenging van de uitkering mogelijk. Om in
aanmerking te komen voor deze verlenging dient men te voldoen aan de `4-uit-5
eis'
. Deze eis houdt in dat men in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de
werkloosheid in ten minste vier kalenderjaren op ten minste 52 dagen in loondienst moet hebben gewerkt. Kalenderjaren waarin men als ouder een kind jonger dan zes jaar heeft verzorgd, worden gelijkgesteld met kalenderjaren waarin

86
87

Op grond van ILO-verdrag 102, artikel 71 mag de bijdrage van werknemers aan de daar genoemde sv-regelingen niet hoger zijn dan 50%.
Volgens de WW-wetgeving is er sprake van werkloosheid als:
1. de werknemer ten minste vijf uur of de helft van zijn arbeidsuren verloren heeft;
2. de werknemer over deze verloren uren geen recht heeft op doorbetaling;
3. de werknemer beschikbaar is voor arbeid;
4. de werkloosheid niet verwijtbaar is. Het sanctiebeleid tegen verwijtbare werkloosheid is
met ingang van 1 augustus 1996 aangescherpt (zie Kluwer (1997)).
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ten minste 52 dagen is gewerkt. Bij verzorging van kinderen tussen zes en
twaalf jaar tellen de daarmee gemoeide jaren voor de helft mee.
Voor een uitkeringsduur langer dan een half jaar moet het arbeidsverleden van
de aanvrager ten minste vijf jaar zijn. De relatie tussen arbeidsverleden en uitkeringsduur is in Tabel 5.2 gegeven.
Tabel 5.2

Relatie tussen arbeidsduur en de duur van de WW-uitkering

Arbeidsverleden

Uitkeringsduur

<5 jaar

6 maanden

5 tot 10 jaar

9 maanden

10 tot 15 jaar

1 jaar

15 tot 20 jaar

1,5 jaar

20 tot 25 jaar

2 jaar

25 tot 30 jaar

2,5 jaar

30 tot 35 jaar

3 jaar

35 tot 40 jaar

4 jaar

40 jaar of meer

5 jaar

De WW-uitkering is aan het loon gerelateerd indien zowel aan de referte-eis als
aan de 4-uit-5 eis is voldaan. In dat geval is de WW-uitkering gelijk aan 70%
van het dagloon. Indien men bij de aanvraag van de uitkering enkel voldoet aan
de referte-eis en niet aan de 4-uit-5 eis dan heeft men recht op een kortdurende
uitkering van een half jaar. De kortdurende uitkering is gelijk aan 70% van het
minimumloon of van het dagloon als dit lager is dan het minimumloon. Na afloop van de loongerelateerde uitkering heeft de werkloze werknemer recht op
een vervolguitkering. De duur van de vervolguitkering is twee jaar. Voor de
werknemers die op de eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar of ouder waren is er
een uitzondering. Voor hen bedraagt de vervolguitkering maximaal 3,5 jaar. De
vervolguitkering bedraagt 70% van het minimumloon (of van het dagloon als
dit lager is dan het minimumloon).
5.4.2

Financiële incentives in de WW

De financiële incentives voor werknemers die werkloos worden, een vervolguitkering krijgen, in de bijstand terechtkomen of weer een baan vinden zijn
niet alleen afhankelijk van de hierboven beschreven WW. Naast de WW bestaan er verschillende inkomensafhankelijke regelingen waarvan het recht afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Een lager inkomen als gevolg van
werkloosheid zorgt voor hogere rechten.
Om te voorkomen dat een werkloze een inkomen krijgt dat lager is dan de Abw
zorgt de toeslagenwet ervoor dat de uitkering wordt aangevuld tot het relevante
bijstandsniveau. In tegenstelling tot de Abw heeft de toeslagenwet geen vermogenstoets. Voor de jongere ‘1990-generatie’ samenwonenden is het recht op een
toeslag afgeschaft. Deze generatie moet een beroep doen op de Abw.
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Naast de toeslagenwet zorgen ook andere inkomensafhankelijke regelingen
voor inkomensbescherming. De huursubsidie is daarvan een belangrijk voorbeeld. Met name het cumulatieve gebruik van inkomensafhankelijke regelingen
verkleinen het effect van een bruto inkomensachteruitgang en verkleinen het
voordeel van een bruto inkomensvooruitgang. Op minimumniveau is de kwijtschelding van lokale lasten, waaronder onroerend zaakbelasting, daarom een
belangrijke regeling. Ook gemeentelijk inkomensafhankelijke regelingen en categoriale bijzondere bijstand verkleinen het inkomensverschil tussen loon en
uitkering.
Werkloosheid heeft bij alleenstaande ouders en tweeverdieners met jonge kinderen ook gevolgen voor de behoefte aan kinderopvang. De ouderbijdragen
voor de formele kinderopvang is inkomensafhankelijk. Bij werkloosheid hoeft
geen beroep meer te worden gedaan op deze voorziening waardoor ook er ook
geen kosten meer gemaakt hoeven te worden. Ook andere verwervingskosten in
verband met arbeid, welke niet door de werkgever vergoed worden, verkleinen
het verschil tussen loon en uitkering. Het gebruik van een spaarloonregeling
(niet toegankelijk voor werklozen) vergroot anderzijds het inkomensverschil.
Het gebruik van inkomensafhankelijke regelingen is zeer verschillend (Armoedemonitor, 2001). 40% van de minima heeft geen recht op huursubsidie of
maakt geen gebruik van deze regeling. Ook het niet-gebruik van kwijtschelding
is hoog (ongeveer de helft). Ook maakt bijna de helft van de werkende ouders
met jonge kinderen geen gebruik van formele kinderopvang voorzieningen. De
spreiding in replacement rates is daarom groot. Zo zijn er situaties denkbaar
waarin het vinden van een baan niet gepaard gaat met een inkomensverbetering
maar het inkomen zelfs daalt.
Tabel 5.3 geeft de situatie in 2002 weer, rekening houdend met de effecten van
de toeslagenwet, huursubsidie, kwijtschelding en formele kinderopvang. Met
gemeentelijke regelingen, verwervingskosten en spaarloon is geen rekening gehouden. De replacement rate geeft de verhouding tussen het inkomen in de WW
en het inkomen in een baan.
Tabel 5.3

Replacement rates WW 2002
Replacement rate instroom WW

Idem incl. inkomensafhankelijke regelingen

Alleenstaand
minimumloon

0.74

0.84

modaal

0.75

0.75

minimumloon

0.83

0.89

modaal

0.72

0.80

Eenoudergezin

Alleenverdiener
minimumloon

0.92

0.93

modaal

0.78

0.81
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Tweeverdiener
2x minimumloon

0.84

0.91

modaal/minloon

0.84

0.92

Bron: Berekeningen MICROS model SZW

Hoewel de bruto WW-uitkering 70% bedraagt van het bruto loon is het netto
effect aanzienlijk geringer, met name inclusief de effecten van inkomensafhankelijke regelingen zijn de inkomenseffecten voor de laagste inkomens beperkt.
Instroom in de WW of uitstroom uit de WW heeft dus met name voor de laag
betaalden beperkte financiële gevolgen. Dit betekent inkomensbescherming
maar ook beperkte financiële incentives op om instroom in de WW te voorkomen.
Er van uitgaande dat bij het vinden van een baan het loon gelijk is aan dat in de
vorige baan zijn de financiële effecten voor uitstroom uit de WW gelijk aan die
bij instroom in de WW. Net zo als instroom in de WW gepaard gaat met beperkte inkomenseffecten, zijn dus ook de financiële incentives voor uitstroom
beperkt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er in 2002 een fiscale herintrederskorting is ingevoerd, waardoor het netto loon de eerste drie jaar na uitstroom extra wordt verhoogd. Deze herintrederskorting wordt per persoon
slechts eenmaal toegekend.
Eenmaal in de WW ontstaan financiële effecten als gevolg van de overgang van
een loongerelateerde uitkering naar een vervolguitkering en bij de overgang
naar de Abw. In Tabel 5.4 zijn de effecten weergegeven voor 2002.
Tabel 5.4

Replacement rates werkloosheid 2002
Replacement rate Idem incl HS en Replacement rate Idem incl HS en
overgang WW->

kwijtschelding overgang vervolg- kwijtschelding

vervolg

> Abw

Alleenstaand
minimumloon

1.00

1.00

1.00

1.00

modaal

0.65

0.75

1.00

1.00

Eenoudergezin
minimumloon

1.00

1.00

1.00

1.00

modaal

0.78

0.89

1.00

1.00

minimumloon

1.00

1.00

1.00

1.00

modaal

0.79

0.90

1.00

1.00

Alleenverdiener

Tweeverdiener
2x minimumloon

1.00

1.00

0.72

0.82

modaal/minloon

0.79

0.81

0.72

0.82

Bron: Berekeningen MICROS model SZW

Door de toeslagenwet ontstaat voor de minimumloners geen inkomensverlies
door de overgang naar een vervolguitkering WW. Bij de overgang naar de bijstand treden alleen inkomenseffecten op voor de tweeverdieners. Als gevolg
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van de toets op het partnerinkomen ontstaat in de Abw geen recht meer op een
uitkering terwijl er nog wel recht bestaat op een vervolguitkering in de WW. De
vermogenstoets in de bijstand kan er daarnaast nog wel voor zorgen dat eigenwoning bezitters alleen bijstand in de vorm van een lening krijgen. Ook neveninkomsten worden gekort op de bijstandsuitkering.
5.4.3

Sparen als alternatief

De huidige WW is een collectieve inkomensverzekering tegen het risico van
onvrijwillige werkloosheid. De laatste jaren wordt het echter steeds duidelijk
dat werkloosheid niet altijd een risico is dat iemand “overkomt”. Zowel de instroom als de duur van de werkloosheid is tot op zekere hoogte door de verzekerden te beïnvloeden. Gevolg hiervan is dat de WW als vervroegd pensioen
wordt gebruikt.
In het huidige stelsel van WW-uitkeringen en aanvullende inkomensvoorzieningen bestaat er voor de verzekerden maar een beperkt financieel belang bij het
voorkomen van instroom in de WW of het bespoedigen van uitstroom. Inkomensbescherming via een verzekering vraagt in deze omstandigheden om een
sterke poortwachtersfunctie en een actief arbeidsmarktbeleid gericht op uitstroom. Zonder deze flankerende maatregelen zijn in een samenleving met calculerende burgers de kosten van de sociale zekerheid moeilijk te beheersen.
Uit het onderzoek van G.J. van den Berg (1990) over ‘Non-stationarity in job
search theory’ blijkt dat de werklozen die recht op een WW-uitkering hebben
actief werk zoeken als het einde van hun uitkering in het zicht is. Een probleem
daarbij is dat hoe langer iemand uit de arbeidsmarkt is des te moeilijker het
wordt weer terug te komen. Men is vaardigheden kwijtgeraakt en is voor de arbeidsmarkt minder aantrekkelijk geworden. Bovendien geldt voor werknemers
die ouder zijn dan 55 jaar dat zij geen werk meer zoeken want ze beschouwen
de WW als een vervroegd pensioen. Uit recent onderzoek van het Lisv (juli
2001) naar werkhervattingskansen voor oudere werklozen blijkt dat oudere
werklozen met sollicitatieplicht een veel grotere kans hebben op werkhervatting
dan oudere werklozen zonder deze plicht. Kortom: de huidige werkloosheidsverzekering zet niet aan tot schadebeperking.
Er zijn verschillende mogelijkheden om hierin verbeteringen aan te brengen
zonder dat dit gevolgen heeft voor de huidige vormgeving van de WW. Deels
zijn deze recentelijk ingevoerd of zijn er voornemens in die richting (sollicitatieplicht ouderen, verkorten duur vervolguitkering, verlagen van de belastingheffing over looninkomen).
Het verplichte sparen is verdergaande institutionele verandering van de collectieve werkloosheidsverzekeringen. In het spaarsysteem worden de volledige
kosten van de WW ten laste van de werknemer gebracht. Hierdoor ontstaat een
groot financieel belang om instroom te voorkomen en uitstroom te versnellen.
Daarbij moet een verzekerde wel in staat zijn deze lasten te dragen. Een ver-
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plicht spaarsysteem met solidariteitselementen en de Abw als vangnet kunnen
er voor zorgen dat het financiële risico niet al te groot wordt. De overheid voorziet met een spaarsysteem niet langer in een verzekering maar schept de randvoorwaarden waardoor werknemers het werkloosheidsrisico zelf kunnen dragen.
Een dergelijke ingrijpende verandering biedt een bijdrage aan het oplossen van
een kernprobleem van de huidige werkloosheidsverzekering: het combineren
van inkomensbescherming met financiële incentives. Doordat bij werkloosheid
meteen een spaarsaldo wordt aangesproken zorgt het spaarsysteem voor financiële gevolgen die echter pas op termijn, bij uitbetaling van het resterende
spaarsaldo, zichtbaar worden.
De vraag is nu of het verplichte sparen een reële institutionele vernieuwing van
de Nederlandse sociale zekerheid zou kunnen betekenen en wat daarbij de best
passende vormgeving zou zijn.
5.4.4

Voorstel voor een systeem van verplicht sparen

Gegeven het voorafgaande hanteren we bij het concreet vormgeven van een
spaarsysteem voor de WW in de Nederlandse situatie de volgende uitgangspunten:
De bestaande WW-rechten worden gerespecteerd. Of iemand feitelijk gebruik kan maken van deze rechten is afhankelijk van de vraag of het spaarsaldo voldoende is.
Om te voorkomen dat iemand bij onvrijwillige werkloosheid bij een laag
spaarsaldo erg snel aangewezen raakt op de bijstand blijft aan het begin van
de werkloosheidsperiode enige risicosolidariteit bestaan.
Een negatief spaarsaldo wordt kwijtgescholden zodat bij het vinden van
werk onmiddellijk een nieuw saldo wordt opgebouwd. Hierdoor zorgt het
spaarsysteem ook in deze omstandigheden steeds een prikkel om instroom
in de WW te voorkomen.
Het systeem van verplicht sparen ziet er dan als volgt uit:
Spaarrekening: Aan de werknemer, ook flexwerkers88, wordt bij zijn eerste
baan een spaarrekening toegewezen. Deze spaarrekening blijft steeds dezelfde.
Met andere woorden: als werknemers van baan veranderen blijft het spaarrekening voor werknemers hetzelfde.

88

De flexwerkers zijn hier geselecteerd aan de hand van vier criteria (op basis van het onderzoek naar “de inkomensbescherming van flexwerkers bij ziekte en werkloosheid” van SZW):
het verrichten van betaald werk in een ondergeschikte verhouding
geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, met als uitzondering een vaste
aanstelling met een contractueel wisselend aantal werkuren per week,
geen tijdelijke arbeidsovereenkomst van meer dan een jaar hebben,
geen student zijn met vakantiewerk van een beperkte omvang.
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Spaarbedrag: Werknemer en werkgever zijn verplicht om een spaarinleg (een
percentage van het loon) op de spaarrekening van de werknemer storten. Daarnaast is een premie verschuldigd ter financiering van de uitkering van werknemers die werkloos worden maar niet genoeg financiële middelen hebben gespaard. De samenhang tussen puur individueel sparen en solidariteit is moeilijk,
tenzij gekozen wordt voor de inbouw van vereveningselementen. Dat wil zeggen dat een deel van het spaargeld wordt ingelegd, maar niet op voorhand vaststaat dat het ingelegde geld ook wordt uitgekeerd aan degene die gespaard heeft,
maar ten gunste kan komen van mensen die te weinig gespaard hebben.
Collectieve spaarfondsen: Iedere bedrijfstak richt een eigen collectief spaarfonds op. Dit wordt gevuld door een solidariteitspremie. Daarmee worden de
eerste zes maanden van WW-uitkering – voor de werknemers die wel voldoen
aan de gestelde eisen maar niet genoeg saldo in hun eigen spaarrekening hebben
– gefinancierd. Op deze manier wordt solidariteit gewaarborgd en risicosolidariteit vermeden.
Het maximale verplichte sparen: Werknemer en werkgever zijn verplicht om
ieder een spaarbedrag te storten. Zodra het spaarsaldo voldoende is om de
maximale duur van de uitkering te financieren, wordt het storten van het spaarbedrag door zowel werknemers als werkgever stopgezet. Dit leidt tot een verhoging van het netto loon voor de werknemers met het voldoende saldo op hun
spaarrekening. Daarnaast worden deze werknemers goedkoper omdat de werkgever geen spaarbedrag en solidariteitspremie voor hen hoeft te betalen.
De werkloosheidsregeling: De werkloosheidsregelingen blijven in het grote lijnen ongewijzigd. Alle werknemers hebben recht op zes maanden WW-uitkering
indien zijn aan de vastgestelde regels voldoen, ongeacht hun spaarsaldo. De
enig verandering is het duur van de uitkering voor de uitkeringsgerechtigde die
langer dan zes maanden recht op een uitkering heeft. Hier wordt niet alleen
maar naar het arbeidsverleden gekeken maar ook naar de spaarsaldo van werknemers. Bijvoorbeeld: een werknemer heeft recht op uitkering gedurende 3 jaar.
Maar hij heeft een spaarsaldo dat voor 2,5 jaar toereikend is. Die werknemer
heeft nu recht op 2,5 jaar uitkering. Daarna bestaat recht op bijstand. Dit biedt
een financiële prikkel aan werknemer om sneller uit WW uit te stromen. Zo zal
een werknemer eerder een baan aanvaarden die hij bij de huidige WW nog als
`niet passende arbeid'kan weigeren.
Positief eindsaldo: Een positief eindsaldo wordt toegevoegd aan het pensioen
van de werknemer of uitgekeerd aan de nabestaanden. Werknemers kunnen,
behalve bij werkloosheid, geen beroep op hun spaarrekening doen voordat de
leeftijd van 65 is bereikt.
De overheid beheert het fonds. De besparingen kunnen belegd worden volgens
de geldende regels voor pensioenbesparingen.
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De haalbaarheid en de incentives die van dit voorstel uitgaan in de Nederlandse
situatie worden in hoofdstuk 2 nader onderzocht.

5.5

Economische effecten spaarsysteem WW

5.5.1

Inleiding

In deze paragraaf zal worden onderzocht hoe een spaarsysteem in de WW in de
Nederlandse situatie zou uitwerken. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
1. Wat zijn bij een gegeven werkloosheid de kosten van het spaarsysteem ten
opzichte van het huidige omslagstelsel?
2. In hoeverre leidt een spaarsysteem tot tweedeling doordat het risico op
werkloosheid niet voor iedereen even groot is?
3. In hoeverre leidt een spaarsysteem tot grotere financiële incentives bij
werknemers en werklozen?
4. Wat zijn Macro-economische effecten van de daling van de uitkeringduur
ten gevolge van het spaarsysteem?
5. Wat is het effect op individuele uittreedkans als gevolge van de daling van
de uitkeringen?
De kosten van het spaarsysteem
De benodigde financiële middelen van een omslagsysteem en een spaarsysteem
voor de WW zijn bij een gelijk werkloosheidsniveau en gelijke uitkeringsrechten niet noodzakelijk aan elkaar gelijk. In het algemeen geldt dat een spaarsysteem voor de WW duurder wordt naarmate het werkloosheidsrisico meer geconcentreerd is bij een kleine groep personen. Er ontstaan dan kosten doordat de
groep met weinig WW risico het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd uitbetaald
krijgt. In het huidige omslagsysteem wordt deze premie gebruikt om uitkeringen
aan groepen met een hoog risico te financieren.
Een concentratie van het werkloosheidsrisico brengt ook opbrengsten met zich
mee. Wanneer het gespaarde bedrag onvoldoende is om de volledige WW te
betalen ontstaat recht op Abw daar waar dit in het huidige systeem een hogere
WW-uitkering zou zijn. Bij een concentratie van het werkloosheidsrisico komt
dit vaker voor en is deze opbrengst groter. Hier staan uiteraard wel negatieve
inkomenseffecten voor de betrokkenen tegenover en stijgende Abw lasten.
Een extra opbrengst van het spaarsysteem ontstaat doordat het spaargeld wordt
belegd. Ook deze opbrengst is afhankelijk van de concentratie van het werkloosheidsrisico. Hoewel op individueel niveau het spaarsaldo steeds beschikbaar
moet zijn kan bij collectieve belegging een hoger rendement worden bereikt.
In paragraaf 5.3.1 en 5.3.2 worden de kostenaspecten van het spaarsysteem vergeleken met het huidige omslag stelsel.
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Tweedeling
Bij een collectieve verzekering betalen werkgevers en werknemers premie en
dekt de WW de risico’s. Wanneer lager betaalde werknemers een hoger risico
lopen op werkloosheid dan hoger betaalden vindt een inkomensoverdracht
plaats van werknemers met een hoger inkomen naar werknemers met een lager
inkomen. Deze solidariteit is in het spaarsysteem beperkt tot de eerste zes
maanden. Dit kan betekenen dat de premie inleg en daarover ontvangen rente
voor hoger opgeleiden leidt tot een hoog spaarsaldo op 65-jarige leeftijd, terwijl
lager opgeleiden te maken kunnen hebben met spaartekorten en vaker zijn aangewezen op de bijstand.
In paragraaf 5.3.3 wordt de omvang van deze tweedeling onderzocht.
Gedragseffecten
Zoals besproken in paragraaf 5.3 kunnen de financiële incentives in het spaarsysteem leiden tot verkleining van de instroom in de WW en tot het vergroten
van de uitstroom.
In paragraaf 5.3.4 zal een inschatting worden gemaakt van het aantal werklozen
waarvoor het spaarsysteem substantiële financiële incentives met zich mee
brengt.
5.5.2

Operationalisatie

De structurele kosten van het spaarsysteem voor de WW kunnen berekend worden door middel van microsimulatie. Daarbij wordt voor een groot aantal personen het loon, de arbeidsparticipatie en de werkloosheid gedurende het arbeidzame leven gesimuleerd.
Hiervoor is een microbestand nodig met per persoon gegevens over de ontwikkeling van loon, kansen op werk en kansen op werkloosheid tussen de 18 en 65
jaar. Een dergelijk bestand kan gemaakt worden op basis van gegevens over de
bevolking op een bepaald moment. Onder de veronderstelling dat de daarin gevonden relatie tussen leeftijd en de benodigde variabelen in de tijd gelijk blijft
kan deze dwarsdoorsnede worden gezien als een verwachte levensloop. Vervolgens kan met dit geconstrueerde microbestand gesimuleerd worden hoe het
spaarsaldo zich voor deze individuen gedurende het leven zal ontwikkelen.
De veronderstelling dat de situatie op een bepaald moment representatief blijft
voor de gehele levensloop is met name voor de arbeidsparticipatie van vrouwen
problematisch. De stijgende participatie onder de jongere generatie vrouwen zal
zich waarschijnlijk voortzetten wanneer deze generatie ouder wordt. Voor de
structurele situatie is de participatie van de huidige oudere vrouwen dan ook
niet representatief. In bijlage 2 wordt de invloed van een hogere arbeidsparticipatie van oudere vrouwen op de resultaten weergegeven.
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De populatie
De populatie wordt gebaseerd op het WoningBehoeftenOnderzoek 1998 van het
CBS. In dit enquêtebestand met 60.000 waarnemingen zijn onder meer gegevens opgenomen over de inkomensbronnen en de hoogte van het inkomen van
individuen. Met behulp van het microsimulatiemodel MICROS van het ministerie van SZW zijn deze basisgegevens bewerkt en zijn alle aantallen en inkomens uit 1998 geactualiseerd naar de situatie in 2002.
De werkenden in dit microbestand worden geaggregeerd naar opleidingsniveau
en geslacht. Dit zijn kenmerken die in de loop der tijd onveranderd blijven. Deze kenmerken zijn relevant omdat de arbeidsparticipatie en het risico op werkloosheid sterk verschillen tussen deze groepen. Dit resulteert in een indeling
naar opleidingsniveau (vier klassen) x geslacht. Dit zijn acht situaties.
Voor deze acht geaggregeerde groepen zijn per leeftijdsjaar tussen de 18 en 64
jaar de volgende gegevens vastgesteld:
De participatiekans. Dit is het percentage loontrekkenden +WW’ers in procenten van het totale aantal personen.
Hoogte maandloon (arbeidsduur x uurloon). Dit is de grondslag voor het vaststellen van de WW-uitkering.
Hoogte premieloon. Dit is het brutoloon minus betaalde pensioenpremie. Dit
bedrag vormt de grondslag voor de berekening van de WW premie.
De kans op instroom in een WW-uitkering. Deze kans wordt benaderd via het
percentage WW-uitkeringen <1 jaar ten opzichte van het aantal werkenden. De
duur <1 jaar is in het microbestand niet waargenomen maar is benaderd op basis
van administratieve gegevens over de verdeling van het aantal WW’ers <1 jaar
naar leeftijdsklasse en geslacht.
De kans op het recht op een Abw-uitkering en de gemiddelde hoogte daarvan.
Bij huishoudens waarin naast het looninkomen van betrokkene nog voldoende
ander inkomen binnen komt bestaat geen recht op bijstand. Voorzover er in het
geval van werkloosheid wel recht op bijstand bestaat, wordt, afhankelijk van de
huishoudenssituatie, het gemiddelde bruto bedrag potentiële Abw-uitkering
vastgesteld.
Onderstaande figuren geven voor de acht onderscheiden situaties een beeld van
de ontwikkeling van een aantal van deze variabelen gedurende de levensloop.
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Figuur 5.1 Participatiekansen naar opleiding en geslacht
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De participatiekansen zijn hoger naarmate het opleidingsniveau hoger is. Bij
mannen blijft de participatiekans stabiel tot 55 jaar. Bij vrouwen neemt de arbeidsparticipatie geleidelijk af met een geringe stijging rond de 45 jaar als gevolg van herintreding na het ouder worden van de kinderen. De ontwikkeling
van de gemiddelde arbeidsduur geeft een vergelijkbaar patroon te zien.
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Figuur 5.2 Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur naar opleiding en geslacht
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De gemiddelde loonvoet stijgt met het toenemen van de leeftijd en wel het
meest voor de hoger opgeleiden. Bij even hoog opgeleide vrouwen is de stijging
geringer dan bij mannen.
Figuur 5.3 Loonvoet naar opleiding en geslacht
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De kans om in te stromen in de WW is hoger naarmate de opleiding lager is. De
instroomkans ligt hoger onder jongeren maar stijgt vooral sterk boven de 55
jaar.
Figuur 5.4 Kans op instroom WW naar opleiding en geslacht
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De kans op uitstroom uit werkloosheid is afhankelijk van de duur van de WWperiode. Naarmate deze langer duurt neemt uitstroomkans af. Deze kansen kunnen berekend worden op basis van administratieve gegevens. Daarbij is een onderverdeling naar leeftijdsklasse en geslacht beschikbaar (cijfers 2000). Met
verschillen in uitstroomkans naar opleidingsniveau kan daarom geen rekening
worden gehouden.
Figuur 5.5 geeft de kans weer om vanaf het moment van instroom een bepaald
aantal maanden werkloos te zijn (het uitstroomprofiel). Duidelijk blijkt dat de
uitstroom gedurende het eerste jaar erg groot is. Bij oudere mannen ligt de uitstroom gedurende het eerste jaar aanzienlijk lager. Deze groep blijft vervolgens
lang werkloos.
Figuur 5.5 Uitstroomprofiel naar leeftijdsklasse en geslacht
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Over het algemeen ligt de uitstroomkans onder de vrouwen iets lager dan onder
mannen. Dit blijkt uit Tabel 5.5
Tabel 5.5

Verwachte WW-duur in maanden

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

Mannen
9
10
10
11
11
12
15
38
35

Vrouwen
11
15
12
12
12
12
15
19
19

Deze tabel geeft de verwachte WW-duur op het moment van instroom. Deze
verwachte duur (D) kan als volgt uit de blijfkansen P(t) worden berekend:
D= Σ t(P(t+1)-P(t))
In het geval de omvang van de instroom in de loop der tijd gelijk blijft en ook
de verwachte duur onveranderd blijft, zijn werklozen bij een verwachte duur
van bijvoorbeeld tien maanden op het moment van uitstroom ook gemiddeld
tien maanden werkloos geweest. De verwacht duur bij instroom is dan gelijk
aan de gerealiseerde duur bij uitstroom.
De simulatie van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en werkloosheid
verloopt door middel van microsimulatie. Dat wil zeggen dat voor een groot
aantal individuen de ontwikkeling van het loon, de arbeidsduur en de werkloosheid tussen de 18- en 64-jarige leeftijd wordt gesimuleerd (zie bijvoorbeeld Anil
Gupta, Vsihnu Kapur, 2000).
Bij deze techniek wordt het al dan niet plaats vinden van een gebeurtenis bepaald door middel van trekkingen uit kansverdelingen. Om de invloed van het
toeval uit te schakelen volstaat het niet om met de hier beschreven acht categorieën de levensloop te simuleren. Daarom zijn alle acht posities 5.000 maal gekopieerd zodat een bestand van 40.000 werkenden ontstaat. Omdat niet iedereen
binnen deze categorieën dezelfde kenmerken heeft, worden geen exacte kopieën
gemaakt.
Omdat de lonen lognormaal verdeeld zijn wordt bij de uurlonen wordt een trekking uit een lognormale verdeling verricht. Het gemiddelde en de spreiding verschilt binnen de acht categorieën per leeftijdsjaar. Daarbij wordt verondersteld
dat wanneer iemand als gevolg van de trekking bijvoorbeeld een hoger dan gemiddeld uurloon krijgt dit gedurende het gehele leven het geval zal zijn. Er
wordt dus niet per leeftijdsjaar een nieuwe trekking verricht. De arbeidsduur
wordt vastgesteld op basis van een kans op een voltijds- of deeltijdbaan (<36
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uur). In beide gevallen wordt vervolgens de gemiddelde arbeidsduur per leeftijdsjaar toegerekend.
De participatiekansen en instroomkansen WW blijven in alle gevallen gelijk aan
het gemiddelde per categorie. Met name dit laatste is een belangrijke veronderstelling. Wanneer verondersteld wordt dat kansen voor bepaalde personen gedurende de gehele levensloop hoger of lager zijn dan gemiddeld, leidt dit tot een
grotere tweedeling in het werkloosheidsrisico. In bijlage 1 wordt hier nader op
ingegaan.
De simulatie
Uitgangspunt in de simulatie is dat de arbeidsmarktsituatie stabiel is gedurende
het arbeidzame leven op het niveau van 2002. In werkelijkheid is dit niet het
geval en zijn de kosten van het WW spaarsysteem ook afhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het verleden. Hoge werkloosheid en veranderingen in de arbeidsparticipatie beïnvloeden de hoogte van het feitelijke
spaarsaldo op een bepaald moment en daarmee de kosten van het spaarsysteem.
Hier worden alleen de structurele effecten beschreven waarin de arbeidsmarkt
gedurende een groot aantal jaren stabiel is.
In de simulatie wordt voor ieder individu voor ieder leeftijdsjaar tussen de 18 en
64 vastgesteld of iemand in het betreffende jaar een baan heeft of werkloos was.
De kans op een baan is per leeftijdsjaar bekend en is verschillend per opleidingsniveau en geslacht. Vervolgens moet de kans worden vertaald in een keuze: wel of geen baan. Dit gebeurt met behulp van een trekking van een randomgetal tussen 0 en 1 uit een uniforme verdeling. Wanneer dit randomgetal kleiner
is dan de betreffende kans zal het individu in het betreffende jaar een baan hebben; anders niet. Op deze manier ontstaat bij voldoende trekkingen de situatie
dat het percentage personen met een baan gelijk is aan de betreffende kans
(monte carlo simulatie).
Wanneer een individu geen baan krijgt wordt rente aan het spaarsaldo toegevoegd en komt een eventuele WW-uitkering in mindering op het spaarsaldo.
Wanneer iemand wel een baan heeft wordt de spaarinleg aan het spaarsaldo toegevoegd. De spaarinleg wordt berekend als percentage van de grondslag (loon
minus pensioenpremie). Daarbij wordt rekening gehouden met een maximale
grondslag. Boven dit maximum blijft de inleg gelijk. Er wordt, in tegenstelling
tot de feitelijke situatie in 2002 geen franchise toegepast. Spaarinleg wordt alleen berekend zolang het spaarsaldo nog lager is dan het maximale recht op
WW (loonafhankelijke uitkering en vervolguitkering).
Voor werkenden wordt vervolgens de kans op instroom in de WW vastgesteld.
Via een random trekking uit een uniforme verdeling wordt de kans op instroom
in de WW weer vertaald in een gebeurtenis: al dan niet instromen in de WW.
Op basis van de uitstroomkansen zoals weergegeven in figuur 2.5 wordt bij instroom in de WW ook vastgesteld na hoeveel maanden uitstroom zal plaatsvinden.
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Gegeven deze gesimuleerde duur van de werkloosheid wordt de hoogte van de
uitkering vastgesteld zoals dit ook in het huidige WW stelsel gebeurt. Dit betekent dat, afhankelijk van de leeftijd, recht bestaat op een loongerelateerde uitkering (tot aan het maximum dagloon), gevolgd door een vervolguitkering die gebaseerd is op het minimumloon. De bruto uitkering wordt vervolgens tezamen
met de werkgeverspremies (WAO en ZFW), welke over de WW-uitkering betaald moeten worden, op het spaarsaldo in mindering gebracht.
Specifiek voor het spaarsysteem geldt dat wanneer het spaarsaldo onvoldoende
is om de uitkering te betalen de uitkering wordt beperkt tot het spaarbedrag.
Gedurende het eerste half jaar wordt het tekort gefinancierd uit het solidariteitsfonds zodat de uitkering toch volledig kan worden uitbetaald. Bij tekorten na 6
maanden vervalt het recht op WW. Er bestaat dan eventueel recht op bijstand.
Dit is afhankelijk van de toets op het partnerinkomen. De kans hierop is bekend
per leeftijdsjaar, opleiding en geslacht. Via een trekking van randomgetallen uit
een uniforme verdeling wordt opnieuw vastgesteld of er gegeven de kans al dan
niet sprake is van partnerinkomen. Wanneer recht bestaat op bijstand wordt de
hoogte van het bruto bedrag vastgesteld. Het beroep op het solidariteitsfonds en
de algemene bijstand als gevolg van tekorten in het spaarsaldo wordt per individu geregistreerd. Wanneer de berekening vanaf 18 tot aan de 64-jarige leeftijd is
afgerond, is voor het betreffende individu ook het spaarsaldo bekend dat kan
worden uitgekeerd.
5.5.3

De resultaten

Uitkeringen en financiering in het spaarsysteem
In het huidige WW-omslagstelsel is de hoogte van de premie in beginsel gelijk
aan het totale bedrag van de WW-uitkeringen (inclusief werkgeverspremies en
uitvoeringskosten) gedeeld door de totale premiegrondslag. In de praktijk leiden
inkomenspolitieke redenen er toe dat premies op de korte termijn hoger of lager
worden vastgesteld, hetgeen leidt tot veranderingen in de vermogenspositie van
de fondsen.
In het spaarsysteem is het niet strikt noodzakelijk dat de spaarinleg op lange
termijn de WW-uitkeringen dekt. De spaarinleg genereert ook rente inkomsten.
Ook deze rente vormt een financieringsbron voor de WW-uitkeringen. Tekorten in het spaarsaldo leiden daarnaast tot meer uitgaven ten laste van het solidariteitsfonds en tot meer Abw uitgaven. Ten slotte komt een deel van het tekort
op het spaarsaldo voor rekening van de werklozen zelf, doordat de bijstandsuitkering lager is dan de WW-uitkering of doordat er in verband met andere inkomensbronnen geen recht bestaat op een bijstandsuitkering.
Het totaal aan WW-rechten in het omslagstelsel bestaat in het spaarsysteem uit
de volgende componenten:
WW-uitkeringen ten laste van het spaarsaldo;
WW-uitkeringen ten laste van het solidariteitsfonds;
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Abw-uitkeringen;
Inkomensverlies bij huishoudens als gevolg van (het ontbreken van) Abw.
De omvang van de verschillende onderdelen van dit totaal variëren in het spaarsysteem met de hoogte van de spaarinleg. In figuur 5.6 is dit weergegeven.
Figuur 5.6 Samenstelling uitgaven spaarsysteem bij verschillende spaarpremies
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Bij een spaarinleg van 0% zijn er geen WW uitgaven ten laste van het spaarsaldo (er is geen spaarsaldo). Een hogere spaarinleg leidt tot een steeds hoger bedrag aan WW-uitkeringen ten laste van het spaarsaldo. Dit komt omdat er vaker een positief spaarsaldo ontstaat waaruit de WW betaald kan worden. Dit
mechanisme wordt versterkt door de rente die aan het spaarsaldo wordt toegevoegd. Met het stijgen van spaarinleg neemt het beroep op de Abw en het inkomensverlies ten laste van de werklozen zelf af.
In het spaarsysteem moeten niet alleen de WW-rechten gefinancierd worden
maar ook de uitkering van het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd. De totale financiering vindt in het spaarsysteem plaats via de volgende wegen:
de verplichte spaarinleg tot het maximum spaarsaldo is bereikt;
de premie ter financiering van het solidariteitsfonds;
de financiering van de extra Abw uitgaven via belastingheffing;
de inkomensachteruitgang ten laste van werklozen;
renteopbrengsten over het spaarsaldo.
De eerste drie componenten vormen tezamen de collectieve lastendruk in het
spaarsysteem. Het inkomensverlies komt rechtstreeks terecht bij de huishoudens
zelf en vormt geen collectieve lastendruk.
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Figuur 5.7 Financiering uitgaven spaarsysteem bij verschillende spaarpremies
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Bij een spaarinleg van nul procent bestaat de gehele financiering van de WWrechten uit premie voor het solidariteitsfonds, Abw-uitkeringen en inkomensverlies bij de werklozen zelf. Bij een hoger percentage spaarinleg neemt de
spaarinleg minder dan evenredig toe. Dit komt omdat bij een hogere spaarinleg
vaker het maximum spaarsaldo bereikt. Tegelijkertijd stijgt bij een hogere premie het aandeel van de renteopbrengst in de financiering van het spaarsysteem.
De hoogte van het percentage spaarinleg
De financiering van het spaarsysteem dekt behalve de WW-rechten ook de uitbetaling van het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd. Het spaarsysteem is echterop
de eerste plaats bedoeld voor de financiering van de WW-rechten en niet voor
de uitbetaling van het spaarsaldo. Vanuit dit principe kan als financieringsregel
worden gehanteerd dat de totale collectieve lasten van het spaarsysteem gelijk
dienen te zijn aan het totaal aan WW-rechten. Omdat de WW-rechten gelijk zijn
aan de WW-uitkeringen in het huidige omslagstelsel zijn in dat geval de collectieve lasten in het spaarsysteem gelijk aan de collectieve lasten in het omslagstelsel.
Zoals hierboven aangegeven bestaan de WW-rechten uit WW-uitkeringen ten
laste van het spaarsaldo (WWsp), WW-uitkeringen ten laste van het solidariteitsfonds (WWsd), Abw-uitkeringen (ABW) en het inkomensverlies bij huishoudens (V).
In het spaarstelsel zijn de collectieve lasten gelijk aan het totaal van de spaarinleg (Inleg), de solidariteitsuitgaven (WWsd) en de Abw uitgaven (ABW). Het
inkomensverlies als gevolg van de lagere Abw-uitkeringen (V) komt rechtstreeks ten laste van de werklozen.
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Samenvattend:
WW-rechten

= WWsp + WWsd + ABW+ V

Collectieve lasten = Inleg + WWsd + ABW
Wanneer we de WW-rechten gelijk stellen aan de collectieve lasten dan geldt:
WWsp + WWsd + ABW+ V = Inleg + WWsd + ABW
ofwel:
WWsp + V = Inleg
De totale spaarinleg is in dat geval dus gelijk aan de WW-uitkeringen ten laste
van het spaarsaldo en het inkomensverlies bij huishoudens.
De hoogte van de totale spaarinleg (Inleg) wordt op zijn beurt bepaald door het
inlegpercentage en de grondslag (het loon) waarover de inleg wordt berekend.
Bij een hoger inlegpercentage neemt de totale premieinleg toe, stijgen de WWuitkeringen ten laste van het spaarsaldo (WWsp) en neemt het inkomensverlies
bij huishoudens (V) af. Figuur 5.8 geeft deze relatie weer.
Figuur 5.8 Relatie percentage spaarinleg, totale spaarinleg, WW en inkomensverlies
5000
V erlies

Financiering x 1 mln euro

4500

W W -s paar

4000

Inleg

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

0.125

0,25%

0.5%

1%

2%

3%

4%

5%

Pe r ce n tag e s p aar in le g

Bij een inlegpercentage van 1.9% geldt dat de spaarinleg gelijk is aan de WW
ten laste van het spaarsaldo en het inkomensverlies ten laste van de werklozen.
In dit geval zijn de totale collectieve lasten in het spaarsysteem gelijk aan het
totaal aan WW-rechten.
Bij het vaststellen van het percentage spaarinleg spelen ook politieke afwegingen een rol. Een hogere spaarinleg leidt tot minder Abw-uitkeringen en minder
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inkomensverlies bij werklozen. Daar tegenover staat dat het spaarsaldo van
werkenden met een laag werkloosheidsrisico ook hoger wordt. Inkomensbescherming voor personen met een hoog werkloosheidsrisico (laag opgeleiden)
leidt dus ook tot een voordeel voor de werknemers met een laag werkloosheidsrisico (hoog opgeleiden). Bovendien leidt inkomensbescherming tot een afname
van de financiële incentives voor een snelle uitstroom uit de werkloosheid.
Een afweging hiertussen kan leiden tot een percentage spaarinleg dat afwijkt
van de hierboven berekende 1.9%. Consequentie hiervan is dat de collectieve
lasten in het spaarsysteem hoger of lager zullen worden dan het totaal aan WWrechten. In figuur 5.9 en figuur 5.10 wordt deze afweging weergegeven.
Uit figuur 5.8 blijkt dat een hogere spaarinleg leidt tot hogere collectieve lasten
(spaarinleg, solidariteitsuitgaven en Abw) en een hoger uitkering op 65-jarige
leeftijd. Het uitgekeerde spaarsaldo (inclusief rente) is bij een spaarpremie boven de 3% zelfs hoger dan de totale collectieve lasten van het spaarsysteem.
Daarmee wordt het spaarfunctie van het systeem belangrijker dan de inkomensbescherming tegen werkloosheid waarvoor het spaarsysteem is bedoeld.
Figuur 5.9 Spaarsaldo 65 jaar bij verschillende spaarpremies
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Figuur 5.10 geeft een beeld van de relatie tussen de hoogte van de totale collectieve lasten en het bruto inkomensverlies bij de werklozen.
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Figuur 5.10 Relatie inkomensverlies en hoogte collectieve lasten
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Wanneer als uitgangspunt wordt gehanteerd dat de spaarpremie zo hoog moet
zijn dat het inkomensverlies bij werklozen niet hoger is dan 200 mln is een
spaarpremie van 8% nodig. Dit resulteert in 6.5 mld euro collectieve lasten, ofwel 1.8 x de uitkeringslasten in het WW omslagsysteem. Dit komt omdat een
groot deel van de spaarpremie terecht komt bij werkenden met een laag werkloosheidsrisico. Hier zorgt een hogere premie voor een hoger eindsaldo op 64jarige leeftijd. Naarmate men echter bereid is te accepteren dat een groter deel
van de WW-instromers in het spaarsysteem te maken krijgt met inkomensverlies door een Abw-uitkering worden de kosten van het spaarsysteem snel lager.
In de vormgeving van de premieheffing kan ervoor gekozen worden dat de
spaarinleg deels door de werkgever en deels door de werkgever wordt opgebracht. Naast de spaarinleg dienen ook de solidariteitspremie en de extra Abw
uitgaven te worden gefinancierd. De premie hiervoor zou als opslagpremie op
de spaarinleg geheven kunnen worden. Dat betekent dat deze premies niet verschuldigd zijn voor werknemers die het maximum spaarsaldo hebben bereikt.
Zoals aangegeven in hoofdstuk 6 ontstaat daarmee de situatie dat oudere werknemers (met vaker een maximaal spaarsaldo) voor de werkgever goedkoper
worden en werknemers die vaker werkloos worden duurder worden. Het netto
loon voor oudere werknemers wordt hoger. Voor werknemers die vaak werkloos worden wordt het netto loon lager. Dit levert extra financiële incentives op
voor werkgever en werknemer.
Resultaten basisvariant
Om een vergelijking te kunnen maken tussen het spaarsysteem en het omslag
stelsel is hier een basisvariant gedefinieerd waarbij de totale collectieve lasten
in beide stelsels aan elkaar gelijk zijn. Zoals hierboven aangegeven leidt dit tot
een spaarinleg van 1.9%.
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Daarnaast wordt in de basisvariant uitgegaan van de in paragraaf 6.5.2 beschreven arbeidsparticipatie, lonen, kansen om werkloos te worden en kansen om
werk te vinden. Dit zijn de kansen uit 2002. Onder de veronderstelling dat deze
kansen in de tijd onveranderd blijven kunnen de resultaten van het spaarsysteem
in de structurele situatie worden berekend. In bijlage 1 wordt de gevoeligheid
van de resultaten voor een aantal veronderstellingen weergegeven.
Het financieren van de WW-rechten voor 233.000 personen structureel resulteert in een collectieve lastendruk van 3 mld euro. Het grootste deel betreft de
spaarinleg van 2.4 mld euro. Financiering van het solidariteitsfonds en de ABW
kost 0.6 mld. In de berekening is uitgegaan van een rendement over het spaarsaldo van 4%. Het totale behaalde rendement is 1.5 mld hoger dan de totale
spaarinleg. In het spaarsysteem is het rendement dus belangrijker voor de financiering dan de spaarinleg.
Tabel 5.6

Resultaten spaarsysteem basisvariant
Bedrag x 1 mld

%verdeling

euro (per jaar)
Collectieve lasten werkloosheid

2980

Ontwikkeling spaarsaldo
Totale spaarinleg (bij 1.9% inleg)

2400

Rente over spaarsaldo

3910

Uitgekeerd spaarsaldo 65 jaar

2710

Bruto uitkering WW-rechten:
WW-uitkeringen uit spaarsaldo

2040

68

WW-uitkeringen uit solidariteitsfonds

420

14

Extra Abw-uitkeringen spaarsysteem

190

6

Inkomensverlies door ABW

220

7

Inkomensverlies door ontbreken recht op ABW

120

4

2980

100

Totaal WW-rechten

Van de bruto WW-rechten wordt in het spaarsyteem 68% uitgekeerd als WWuitkeringen. Voor 14% van het bedrag moet beroep gedaan worden op het solidariteitsfonds, voor 6% op de Abw. In totaal wordt 13% van de WW-rechten
niet uitgekeerd. In deze gevallen is er alleen recht op Abw, welke uitkering lager is dan de WW-uitkering of bestaat geen recht op Abw.
Het spaarsaldo
Hoog opgeleide mannen bereiken gemiddeld het hoogste spaarsaldo. Het spaarsaldo neemt met het toenemen van de leeftijd flink toe (Figuur 5.11). Eerder
bleek al dat deze groep lang voltijds blijft werken en een relatief sterke stijging
van de loonvoet kent. Hierdoor wordt relatief snel een spaarsaldo opgebouwd.

Hoofdstuk 5

148

Daar komt nog bij dat het werkloosheidsrisico onder deze groep relatief gering
is.
Figuur 5.11 Ontwikkeling gemiddeld spaarsaldo per leeftijdsjaar
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De hoogte van het saldo op 64-jarige leeftijd wordt beperkt door het hanteren
van een maximum spaarsaldo. Zodra dit maximum is bereikt wordt er geen
spaarpremie meer aan het saldo toegevoegd. Er zijn ongeveer 3 mln werkenden
die gedurende hun leven het maximum bereiken. Deze situatie kan ontstaan
vanaf het 35 tot 40e levensjaar (Figuur 5.12). De hoger opgeleide mannen hebben de hoogste kans op een maximaal spaarsaldo.
Figuur 5.12 Aandeel werkenden met maximum spaarsaldo naar leeftijd
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Doordat de maximale uitkeringsduur stijgt met de leeftijd neemt het aandeel
personen dat het maximum bereikt af bij een toenemende leeftijd. Vanaf 60 jaar
daalt de maximum duur doordat de 65-jarige leeftijd in zicht komt. De maximale WW duur daalt hierdoor en meer personen bereiken het maximum.
Het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd laat een aanzienlijke spreiding zien (Figuur
5.13). Ongeveer 13% van de 64-jarigen heeft geen spaarsaldo opgebouwd. Daar
staat tegenover dat 16% een spaarsaldo heeft dat hoger is dan € 50.000.
Figuur 5.13

Frequentieverdeling spaarsaldo op 64-jarige leeftijd
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De tekorten
Wanneer het spaarsaldo onvoldoende is wordt tot de leeftijd van 21 jaar de
WW-uitkering volledig gefinancierd uit het solidariteitsfonds. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt het beroep op het fonds sterk af. Steeds vaker zal het
spaarsaldo gedurende de eerste zes maanden voldoende zijn. Daarna ontstaat
recht op Abw. Door de partnertoets in de Abw ontstaat niet altijd recht op Abw.
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Figuur 5.14 Aandeel werklozen naar inkomensbron per leeftijdsjaar
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In het spaarstelsel heeft bijna de helft van de werklozen (47%) geen recht op
WW maar is aangewezen op een Abw-uitkering (29%) of heeft geen recht op
bijstand (16%) (zie Tabel 5.7).
Tabel 5.7

Samenstelling WW-rechten naar opleiding en geslacht
WW

WW

ten laste van ten laste van

Extra

Extra

Totaal

Samenstel-

ABW-

zonder

uitkeringen

ling werk-

uitkering

omslagsys-

loosheid

spaarsaldo solidariteits- uitkeringen
fonds

teem

man basis

35%

13%

45%

7%

100%

18%

man lbo,mavo

43%

11%

39%

6%

100%

13%

man mbo,havo

46%

10%

36%

8%

100%

15%

man hbo-wo

42%

9%

35%

14%

100%

6%

vr basis

34%

15%

23%

27%

100%

13%

vr lbo,mavo

48%

13%

15%

25%

100%

13%

vr mbo,havo

52%

10%

12%

26%

100%

14%

vr hbo-wo

49%

9%

17%

25%

100%

7%

Totaal

43%

11%

29%

16%

100%

100%

De beperkte premieopbouw onder de laag opgeleiden en het hoge risico op herhalingswerkloosheid zorgen ervoor dat het aandeel WW-uitkeringen ten laste
van het spaarsaldo het laagst is onder de lager opgeleide mannen van vrouwen.
Deze groepen doen relatief vaak een beroep op het solidariteitsfonds en de
Abw. Daarbij geldt dat voor vrouwen (met een deeltijdbaan) vaak geen recht op
Abw bestaat in verband met een partnerinkomen.
Het aandeel WW-uitkeringen in het totaal (68%, Tabel 5.6) is veel hoger dan
het aandeel personen met een WW-uitkering (43%, Tabel 5.7). Dit komt doordat de WW-uitkeringen vaker terecht komen bij personen met een grotere ver-
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diencapaciteit (hoger opgeleiden en ouderen) en voltijders, met een relatief hoge
WW-uitkering.
Het beroep op de Abw als gevolg van een negatief spaarsaldo betekent vaak een
inkomensachteruitgang ten opzichte van het huidige omslagsysteem. Van alle
personen die werkloos zijn geworden heeft 52% over het gehele leven te maken
met een dergelijke inkomensachteruitgang (figuur 5.13). Van 27% beperkt zich
het bruto inkomensverlies over het werkzame leven tot € 5000. Dit inkomensverlies levert een incentive op actief te zoeken naar een nieuwe baan.
Figuur 5.15 Frequentieverdeling gecumuleerd bruto inkomensverlies werklozen tussen 18-64 jaar
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Bedacht moet worden dat eenmaal in de bijstand het spaarsysteem geen invloed
meer heeft op het zoekgedrag van werklozen. Het spaarsysteem heeft alleen een
incentive werking zolang er sprake is van een positief saldo en op het moment
van uitstroom naar de bijstand.
Het aantal personen met grote financiële incentives van het spaarsysteem
Zoals besproken in paragraaf 5.3.1 ontstaan er door het spaarsysteem gedragseffecten die de instroom beperken en die de uitstroom vergroten.
Beperken instroom
Onvrijwillig werkloos worden is een voorwaarde voor het recht op WW. In de
praktijk is het denkbaar dat werkgever en werknemer de WW als afvloeiingsregeling gebruiken waardoor er feitelijk geen sprake is van onvrijwilligheid. In dit
geval vormt het verlies van het spaarsaldo een extra incentive om instroom in de
WW te voorkomen. Ook kan het spaarstelsel er toe leiden dat bij dreigende
werkloosheid sneller naar een andere baan wordt gezocht of dat er meer wordt
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geïnvesteerd in opleiding en scholing ter vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt.
Dit is met name van belang wanneer de werknemer een substantieel spaarsaldo
heeft opgebouwd en er reëel risico bestaat dit te verliezen door een werkloosheidsperiode. Verwacht mag worden dat de financiële incentive sterker wordt
naarmate het moment van uitbetaling van het spaarsaldo als extra pensioen
dichter bij komt.
De incentive wordt groter wanneer het maximum spaarsaldo is bereikt. In dit
geval is het spaarsaldo voldoende om de maximale WW-uitkering te financieren. Dan wordt geen spaarpremie meer betaald waardoor het netto inkomen hoger wordt. In tegenstelling tot het verlies van een spaarsaldo, dat pas op 65jarige leeftijd wordt uitbetaald, heeft dit een direct inkomenseffect. Dit voordeel
gaat verloren bij een werkloosheidsperiode.
Hier staat tegenover dat door het onaantrekkelijker maken van instroom in de
WW andere uittrederoutes zoals WAO of vervroegde uittreding relatief aantrekkelijker worden. Naarmate deze uittrederoutes toegankelijker zijn, leidt een
spaarsysteem in de WW niet tot een afname van de totale inactiviteit. Besparingen op de WW worden dan teniet gedaan door een toename van de WAO-lasten
of die van vervroegde uittreding (OECD, 1998).
Een ander mogelijk gedragseffect ligt in de instroom in de WW als gevolg van
seizoenswerkloosheid. Deze komt in het spaarsysteem ook ten laste van het
spaarsaldo. Dit maakt het werken in deze sectoren minder aantrekkelijk. Het
opbouwen van een positief spaarsaldo is moeilijker. Hiermee zou druk kunnen
ontstaan om WW-instroom te vermijden. Dit wordt nog versterkt wanneer de
lasten van het solidariteitsfonds per sector gefinancierd worden. De vraag is wel
of het in de praktijk mogelijk is de seizoeninstroom te verkleinen.
Ten slotte kan instroom worden voorkomen de kosten van werkloosheid voor de
werknemer en werkgever vervallen op het moment dat het maximum spaarsaldo
wordt bereikt. Oudere werknemers met een hoog spaarsaldo worden daardoor
goedkoper. In sectoren met een hoog werkloosheidsrisico wordt arbeid voor de
werkgever duurder.
Vergroten uitstroom
Een belangrijk positief effect van het spaarsysteem is dat actief zoeken naar een
nieuwe baan wordt beloond. Iedere maand werkloosheid betekent immers een
vermindering van het spaarsaldo. Dit draagt bij aan een verlaging van het reserveringsloon en daarmee de werkloosheidsduur. Dit geldt met name voor werklozen met een maximaal spaarsaldo. Ook voor personen die dicht bij de uitkering van het spaarsaldo staan (ouderen) zijn de financiële incentives groot.
Deze incentives bestaan niet meer zodra er een negatief spaarsaldo ontstaat. Dan
kan er niet meer op een spaarsaldo worden ingeteerd. Na minimaal 6 maanden
WW bestaat er dan alleen nog recht op bijstand. Door de vermogenstoets in de
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bijstand en doordat deze uitkering afhankelijk is van het totale gezinsinkomen
zal lang niet iedereen recht hebben op een Abw-uitkering. Neveninkomsten
worden voortaan gekort op de uitkering. Ook in situaties waarin er geen grote
inkomenseffecten optreden kan de overgang van een zelfstandig uitkeringsrecht
naar bijstandsafhankelijkheid er toe bijdragen dat mensen sneller op zoek gaan
naar een nieuwe baan. In het huidige omslagstelsel is een vergrote uitstroom uit
de WW zichtbaar op het moment dat de maximale WW-duur in zicht komt. In
het spaarsysteem komt dit moment, afhankelijk van het spaarsaldo, eerder voor.
Dit biedt op dat moment een incentive tot uitstroom.
In het algemeen zal ieder spaarsaldo bijdragen aan een beperking van de instroom en vergroting van de uitstroomkans. Hier zullen de groepen geïdentificeerd worden waarvoor de financiële incentives relatief groot zijn.
Gedragseffecten zijn met name te verwachten bij de volgende groepen werklozen:
Werklozen met aan het begin van de werkloosheid een maximaal spaarsaldo; deze groep verliest een hoog spaarsaldo bij langdurige werkloosheid;
Werklozen van 60 jaar en ouder met een positief spaarsaldo; deze groep
heeft uitzicht op uitkering van het spaarsaldo via een hoger aanvullend pensioen;
Werklozen met een spaartekort na de eerste 6 maanden; deze groep is in de
bijstand terechtgekomen of heeft als gevolg van de vermogens- en inkomenstoets geen recht op bijstand;
WW’ers minder dan 6 maanden werkloos met een spaartekort na de eerste 6
maanden; deze groep zal 6 maanden in de bijstand terecht komen of geen
recht meer hebben op een uitkering.
Niet alle werklozen hebben invloed op hun werkloosheidsduur. Financiële incentives werken dan ook niet altijd. Ook in het huidige omslagsysteem ontstaat
na afloop van de WW periode recht op ABW, hetgeen er niet toe leidt dat alle
werklozen voor dat moment reeds zijn uitgestroomd. Daarom worden hier uitgezonderd de werklozen die pas na de maximale WW periode uitstromen. Omdat ook onder de groep die de maximale WW periode niet bereikt niet iedereen
in staat is de werkloosheidsduur te beïnvloeden, wordt de groep die gevoelig is
voor financiële incentives nog overschat.
Onder de werkenden wordt voor de volgende groepen instroom in de WW minder aantrekkelijk gemaakt:
Werkenden met een maximum spaarsaldo die later nog werkloos worden;
deze werkenden hebben veel te verliezen bij werkloosheid.
Alle werkenden met een maximum spaarsaldo; deze werkenden betalen geen
spaarpremie meer en hebben daardoor een hoger netto loon. Gezien de geringe hoogte van de spaarpremie in de basisvariant (1.9%) is dit voordeel
beperkt. Daarom blijft deze groep hier buiten beschouwing.
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Tabel 6.8 geeft de omvang van de gesimuleerde omvang van deze groepen
weer. Het blijkt dat onder de werklozen de financiële incentives het meest vergroot worden door het (toekomstige) recht op Abw. De overgang naar de Abw
vormt een incentive om uit te stromen. Bedacht moet worden dat eenmaal in de
Abw het spaarsysteem geen invloed meer heeft op het zoekgedrag.
Tabel 5.8

Populatie met financiële incentives van het spaarsysteem
Aantal personen

Werkloosheid WW
Werkloos geworden met maximum spaarsaldo

34.000

Werkloos 60+ met positief spaarsaldo

9.000

Werkloos ABW/geen recht op ABW

87.000

Werkloos toekomstig ABW/geen recht op ABW
Totaal (ex cumulatie)

34.000
147.000

Werkend
Werkend met max spaarsaldo, toekomstig werkloos

748.000

In totaal heeft 63% van de werklozen met WW-rechten te maken met grotere
financiële incentives als gevolg van het spaarsysteem voor de WW (Tabel 5.9).
Tabel 5.9

Aandeel werklozen en werkenden met grotere financiële incentives
Aandeel werklozen

Aandeel werkenden

man basis

66%

7%

man lbo,mavo

67%

11%

man mbo,havo

70%

12%

man hbo-wo

73%

15%

vr basis

57%

4%

vr lbo,mavo

55%

10%

vr mbo,havo

59%

14%

vr hbo-wo

63%

16%

Totaal

63%

12%

Hierbij gaat het relatief vaker om hoger opgeleiden. Dit is de groep met vaak
een hoog spaarsaldo. Ook van de lager opgeleiden heeft een substantieel deel te
maken heeft met grotere financiële incentives. Hier is niet zozeer de hoogte van
het spaarsaldo relevant maar meer het risico op Abw. Van de werkenden heeft
12% te maken met grotere financiële incentives. Hier zijn het vooral hoger opgeleiden. Bezien naar leeftijdsklasse blijkt duidelijk dat de incentives het grootst
zijn onder de ouderen (Tabel 5.10). Dit geeft aan dat het spaarsysteem een bijdrage kan leveren aan de reductie van de werkloosheid onder de ouderen.
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Tabel 5.10 Aandeel werklozen en werkenden met grotere financiële incentives
Aandeel werklozen

Aandeel werkenden

20-24 jaar

33%

0%

25-29 jaar

54%

3%

30-34 jaar

59%

6%

35-39 jaar

65%

6%

40-44 jaar

68%

21%

45-59 jaar

66%

25%

50-54 jaar

66%

27%

55-59 jaar

61%

27%

60-64 jaar

73%

24%

Totaal

63%

12%

Effecten van vergroten financiële incentives
In het spaarstelsel vormt de afname van het spaarsaldo bij instroom in de WW
een extra incentive om instroom te voorkomen. Omdat het onzeker is in hoeverre werkenden in staat zijn instroom in de WW daadwerkelijk te voorkomen beperken we ons hier tot de financiële incentives bij uitstroom uit de werkloosheid.
Het inschatten van de invloed van de financiële incentives op de omvang van de
werkloosheid is niet eenvoudig. Omdat er nog geen ervaring is opgedaan met
een spaarsysteem is het moeilijk in schatten in hoeverre werkzoekenden sneller
zullen uitstromen door een afname van het spaarsaldo. Zoals blijkt uit figuur 5.6
kan het om aanzienlijke bedragen gaan. Daar staat echter tegenover dat er niet
vrij over het bedrag beschikt kan worden voor een andere aanwending. Het saldo komt pas op 65-jarige leeftijd beschikbaar in de vorm van een hoger aanvullend pensioen. Naarmate dit moment verder in de toekomst ligt zal vermindering van het spaarsaldo een minder grote incentive werking hebben. Over de
mate waarin een spaarsysteem zorgt voor een verkorting van de werkloosheidsduur zijn geen empirische gegevens beschikbaar.
Over de invloed van het aflopen van het recht op WW en daarmee de overgang
naar de Abw of het vervallen van een uitkeringsrecht in verband met een partnerinkomen is meer bekend. Na afloop van de vervolguitkering treden deze effecten ook in het huidige systeem op. Het spaarsysteem zorgt er alleen voor dat
dit moment bij een saldotekort eerder optreedt.
Het onderzoek naar de effecten van de afloop van WW-rechten wordt bemoeilijkt doordat het moment waarop deze overgang plaats vindt reeds bij instroom
bekend is. Wanneer het zoekgedrag daardoor vanaf het moment van instroom
wordt beïnvloedt is kan dit effect niet worden geïdentificeerd. Daar komt bij dat
de mogelijkheden om snel een nieuwe baan te vinden mede afhankelijk zijn van
de situatie op de arbeidsmarkt waardoor de effecten op het zoekgedrag zullen
verschillen.
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Bedacht moet worden dat werklozen niet altijd in staat zijn vooraf in te schatten
wat de financiële effecten precies zullen zijn. Dit komt mede door het complexe
karakter van de regelingen. Hierdoor spelen de exacte inkomenseffecten niet
altijd zo’n grote rol. Vermeende inkomenseffecten kunnen daarentegen een grotere rol spelen. Zo ligt het voor de hand dat louter het gebruik van een regeling
zoals huursubsidie al gevolgen heeft voor de kans op een baan en niet zozeer de
exacte afname van de subsidie als gevolg van een baan.
Onderzoek geeft aan dat werklozen die recht op een WW-uitkering hebben vaak
pas uitstromen als het einde van hun uitkering in het zicht is (zie oa. Maarten
Lindeboom, Empirical duration models for the labour market, 1992). Op dat
moment moet beroep worden gedaan op de bijstand. Door de introductie van
vervolguitkeringen in de WW in 1995 is de inkomensachteruitgang van de Abw
in de tijd naar voren gehaald. Daardoor gaat de overgang naar de Abw niet altijd
meer gepaard met negatieve inkomenseffecten (zie paragraaf 5.4.1). Het stigma
dat het moeten rondkomen van een bijstandsuitkering met zich mee brengt kan
echter nog altijd een verhoogde uitstroom aan het einde van de WW periode
met zich meebrengen.
Financiële incentives kunnen niet alleen vergroot worden door de algemene replacement rates te verlagen maar ook door het toepassen van financiële sancties.
Dit is een meer gerichte aanpak die gepaard gaat met minder verlies aan inkomensbescherming. Sancties zijn daardoor efficiënter dan een algemene verlaging van de replacement rate. Financiële sancties kunnen er voor zorgen dat
werklozen zonder sanctie zich meer inspannen om een baan te vinden. Werklozen met een sanctie zullen harder zoeken om het inkomensverlies ongedaan te
maken.
Onderzoek naar de effectiviteit van sancties laat zien dat sancties zorgen voor
een verlaging van de werkloosheidsduur onder de werklozen met een sanctie
(oa. Abbring, Van den Berg en Van Ours, 1997). Sancties blijken echter ook
van invloed te zijn op het zoekgedrag van werklozen die niet zelf te maken hebben met sancties. De dreiging van sancties is daarmee ook effectief (Boone en
van Ours 2000).
Ook internationale vergelijking duidt er op dat hoge replacement rates zorgen
voor een hogere werkloosheid en dat sancties bijdragen aan een lagere werkloosheid (Boone en van Ours, 2000) van invloed zijn op de hoogte van de werkloosheid. Opvallend daarbij is de situatie van Zweden. Zweden heeft lange tijd
hoge replacement rates kunnen combineren met een lage werkloosheid door
strikte controle op toegang en misbruik. In 1996 zijn in verband met sterk oplopende werkloosheid, de replacement rates voor een aantal werklozen (tijdelijk)
verlaagd van 80 tot 75%. Onderzoek heeft aan dat uitstroomkansen als gevolg
van de verlaging met 10% stegen (K. Carling, B. Holmlund, 1999). Al voor de
inwerkingtreding van deze maatregel waren al effecten merkbaar. Dit geeft aan
dat de publiciteit over een maatregel van belang is.
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Tenslotte geeft onderzoek van het CPB (CPB report 99/1 The equilibrium rate
of unemployment) aan dat het evenwichtsniveau van de werkloosheid in Nederland mede afhankelijk is van de hoogte van de replacement rate. De stijging van
de evenwichts-werkloosheid in de jaren 70 en begin 80 werd deels veroorzaakt
door hogere replacement rates. In de jaren daarna reduceerde de replacement
rate de stijging van de evenwichts-werkloosheid.
Geconcludeerd kan worden dat er veel aanwijzingen zijn dat instituties van invloed zijn op de werkloosheidsduur. Over het exacte verband tussen de hoogte
van de replacement rates en de werkloosheidsduur zijn de onderzoeken niet
eensluidend. Dit hangt mogelijk samen met de grote spreiding in replacement
rates waardoor het zowel in onderzoek als door werklozen zelf moeilijk is in te
schatten wat de inkomenseffecten precies zijn.
Om een indruk te geven van de mogelijke effecten van de financiële incentives
op de omvang en samenstelling van de werkloosheid worden hier enkele illustratieve berekeningen gemaakt.
Omvang werkloosheid
In een stationaire situatie, waarin instroom en uitstroomkansen gelijk blijven,
kan de omvang van een bestand, in dit geval de werkloosheid worden berekend
als product van instroom en verblijfsduur. Wanneer ieder jaar 1000 mensen
werkloos worden en 0.5 jaar werkloos blijven zullen er op enig moment steeds
500 mensen werkloos zijn. Hieruit volgt dat een afname van de gemiddelde
verblijfsduur met bijvoorbeeld 10% ook zorgt voor een daling van de werkloosheid met 15%. Aangezien evenwel niet alle werklozen te maken hebben met de
financiële incentives daalt de werkloosheid uiteindelijk minder dan 15%. Er van
uitgaande dat 63% van de werklozen te maken heeft met hogere financiële incentives (tabel 3.4) zou de werkloosheid met bijna 10% afnemen.
Verandering samenstelling werkloosheid door verlies spaarsaldo
Verhoogde incentives als gevolg van het spaarsaldo treden onmiddellijk op
vanaf instroom in de WW en blijven bestaan zolang het spaarsaldo positief is.
Het effect zal groter zijn naarmate het saldo hoger is en naarmate de betrokkene
ouder wordt.
We veronderstellen dat 30% van de werklozen van 18 jaar met een positief saldo aan het einde van het jaar gevoelig zijn voor deze incentives en dat dit percentage met 1.67% per leeftijdsjaar toeneemt. Bij 60 jarige leeftijd is 100% van
de werkzoekenden gevoelig voor een verlies van het spaarsaldo. We veronderstellen verder dat van deze groep de uitstroomkans met 3% per € 1000 resterende spaarsaldo aan het einde van het jaar groter wordt.
Verandering samenstelling werkloosheid door versnelde instroom in de Abw
De versnelde instroom in de Abw als gevolg van een tekortschietend spaarsaldo
vind pas plaats na de eerste 6 maanden WW. We veronderstellen dat instroom
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in de Abw zorgt voor 8% extra uitstroom. Met dit percentage neemt de totale
werkloosheid evenveel af als door het verlies aan spaarsaldo.
De gevolgen hiervan op de werkloosheid zijn weergegeven in Tabel 5.11. Het
sparen levert vooral financiele incentives op voor hoger opgeleiden, mannen en
ouderen. Doorstroom naar de Abw levert voor alle groepen incentives op.
Tabel 5.11 Mutaties werkloosheid door financiele incentives
Door sparen

Door uitstroom
Abw

Geslacht x opleiding
man basis

-7%

-12%

man lbo,mavo

-12%

-11%

man mbo,havo

-17%

-12%

man hbo-wo

-14%

-11%

-2%

-9%

vr lbo,mavo

-7%

-10%

vr mbo,havo

-10%

-8%

vr basis

vr hbo-wo
Totaal

-8%

-7%

-10%

-10%

-3%

-16%

Leeftijd
20-24 jaar
25-29 jaar

2%

-11%

30-34 jaar

2%

-5%

35-39 jaar

-3%

-11%

40-44 jaar

3%

-13%

45-59 jaar

-1%

-13%

50-54 jaar

-9%

-8%

55-59 jaar

-20%

-11%

60-64 jaar

-20%

-6%

Totaal

-10%

-10%

Macro economische effecten van het spaarsysteem
Wat zijn Macro-economische effecten van de daling van de uitkeringduur en het
effect op individuele afname van de werkloosheidsduur als gevolge van de daling van de uitkeringen?
Tabel 5.1289 hieronder geeft de macro-economische effecten van twee varianten
in MIMIC90:

89
90

Bron: CPB, 2003.
Het toegepast algemeen evenwichtsmodel MIMIC is ontwikkeld om beleidsmakers te adviseren over de structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van maatregelen in de sfeer van belastingen en sociale zekerheid. Het model heeft een sterke micro-theoretische onderbouwing,
waardoor de modeluitkomsten goed kunnen worden geinterpreteerd in termen van microeconomische gedragsreacties. Verder heeft MIMIC een grondige empirische basis en kent
het model een gedetailleerde beschrijving van de Nederlandse stelsels van belastingen en so-
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1. in kolom 1 staan de effecten van een daling van het sociale minimum met
1%, hierdoor dalen de daaraan gekoppelde uitkeringen (bijstand en AOW),
2. in kolom 2 staat een daling van alle arbeidsmarkt gerelateerde uitkeringen
met 1% (bijstand, WW, WAO, maar niet de AOW).
In beide varianten worden de premies voor sociale uitkeringen constant gehouden en worden eventuele tekorten/overschotten bij de sociale fondsen door de
overheid bijgestort/afgeroomd. Om het overheidsbudget ex post constant te
houden muteren we de overheidsconsumptie.
In variant 1 stijgt de gemiddelde uittreedkans van werkzoekenden met 0,20%
(alleen voor bijstandsgerechtigden daalt de uitkering). In variant 2 stijgt de gemiddelde uittreedkans met 0,97%, nu daalt niet alleen de bijstand, maar ook de
WW en de WAO.
Tabel 5.12 Macro-economische effecten van twee varianten
Tabel 1

MIMIC-uitkomsten

Variant

Sociaal minimum

Replacement rate

– 1%

– 1%

Prijzen

procentuele mutaties

Loonkosten

– 0,02

– 0,05

Productieprijzen

– 0,01

– 0,04

Consumptieprijzen

– 0,01

– 0,03

Volumen

procentuele mutaties

Productie

0,01

0,06

Netto Nationaal Product

0,01

0,04

Werkgelegenheid (arbeidsjaren)

0,02

0,07

Arbeidsaanbod (personen)

0,00

0,01

Arbeidsaanbod (arbeidsjaren)

0,01

0,01

Quota’s

absolute mutaties

Werkloosheidsvoet

– 0,01

– 0,04

Gemiddelde druk

0,00

0,00

Marginale druk

0,00

0,00

Overheidsconsumptie (procentpunten BBP)

0,05

0,06

Voor zowel variant 1 als 2 leidt de daling van de uitkeringen tot een daling van
de loonkosten, niet werken wordt minder aantrekkelijk. De daling in de loonkosten leidt ook tot lagere productie- en consumptieprijzen.

ciale zekerheid. Dit laatste maakt het model geschikt voor het doorrekenen van specifieke beleidsmaatregelen.
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De daling van de loonkosten leidt tot meer werkgelegenheid, daarbij geholpen
door het intensievere zoekgedrag van werknemers. De werkloosheidsvoet daalt.
De productie en het netto nationaal product stijgen als gevolg van de stijging
van de werkgelegenheid.
Omdat de werkgelegenheid stijgt, stijgen de belastinginkomsten. Omdat de
werkloosheid daalt, dalen de uitkeringsuitgaven. De overheidsconsumptie kan
hierdoor stijgen om het budget weer in balans te brengen.
Het effect op de productie van variant 1 is veel kleiner dan variant 2. In variant
1 daalt het sociaal minimum, i.e. de bijstand en de AOW. In variant 2 daalt de
bijstand, de WW en de WAO, maar niet de AOW. De daling van de AOW in
variant 1 heeft niet direct gevolgen voor de loonvorming en het zoekgedrag,
vandaar de beperkte werkgelegenheidseffecten t.o.v. variant 2, maar levert wel
veel besparingen op voor de overheid, vandaar dat het effect op de overheidsconsumptie elkaar niet veel ontloopt in de beide varianten.

Om het effect van de daling van de uitkeringsduur ten gevolge van het
spaarsysteem op de uitstroom kans aan te geven hebben we hier voor de
tweede variant gekozen. Dit leidt tot het volgende resultaat:

Tabel 5.7 laat de samenstelling van de WW-rechten naar opleiding en geslacht
zien. Hieruit blijkt dat in totaal 68% van WW’ers in het spaarsysteem geen
recht of een kortere periode recht hebben op WW ten op zichte van het huidige
systeem. De kortere WW-rechten leiden tot een inkomensachteruitgang bij de
WW’ers. Wanneer er geen partnerinkomen (of inkomen uit vermogen) aanwezig is ,ontstaat recht op een bijstandsuitkering. De gemiddelde inkomenseffecten hiervan zijn weergegeven in tabel 5.14 Uitgaande van een elasticiteit van
0,97 leidt de inkomensachteruitgang tot een hogere uittreedkans, ofwel een lager aantal WW’ers. Omdat 68% van de WW’ers te maken heeft met een inkomensachteruitgang daalt het totale aantal WW’ers met 68% x 19.1% = 13%.
Tabel 5.13 Gemiddelde inkomsteneffecten en daardoor afname van werkloosheid per huishoudentype a.g.v. het spaarsysteem
Huishoudentype

Inkomensmutatie

Afname van werkloosheid

Lid van huishouden

-12.5%

12.1

alleen <65 zonder kind

-19.8%

19.2

alleen <65 met kind

-13.6%

13.3

paar <65 alleenverdiener zk

-22.4%

21.7

paar <65 alleenverdiener mk

-14.6%

14.2

paar <65 tweeverdiener zk

-24.6%

23.9

paar <65 tweeverdiener mk

-16.2%

15.7

Totaal

-19.6%

19.1

5.6

Enkele conclusies tot slot

Een inkomensverzekering tegen werkloosheid schept inkomenszekerheid. De
prijs hiervan is een beperking van de financiële incentives om instroom te voor-
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komen en uitstroom te stimuleren. Een spaarsysteem waarbij een werkloze in
eerste instantie zelf de uitkering betaalt, heeft dit nadeel niet. Daar staat tegenover dat werkgevers in zo’n systeem geen belang meer hebben bij het voorkomen van instroom in de WW.
Wat zijn de kosten van het spaarsysteem ten opzichte van het omslagstelsel?
Het spaarsysteem wordt gevoed door de spaarinleg. Daarnaast genereert het systeem ook rente inkomsten die in de structurele situatie hoger zijn dan de jaarlijkse spaarpremie. Een tekortschietend spaarsaldo leidt bij werkloosheid tot
meer uitgaven ten laste van het solidariteitsfonds en meer Abw uitgaven. Daarnaast komt een deel van het saldotekort voor rekening van de werklozen doordat de bijstandsuitkering lager is dan de WW-uitkering of doordat in verband
met andere inkomensbronnen er zelfs geen recht bestaat op een bijstandsuitkering.
De spaarpremie kan dusdanig worden vastgesteld dat het totaal aan collectieve
lasten (spaarpremie, lasten solidariteitsfonds en Abw) in het spaarsysteem even
hoog zijn dan de collectieve lasten van het omslagstelsel. Noodzakelijk is dit
niet. Een hogere spaarpremie zorgt voor een geringer beroep op het solidariteitsfonds en de Abw. Dit verkleint echter de financiële incentives van het
spaarsysteem. Tegelijkertijd neemt het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd toe.
Hiervan profiteren vooral hoger opgeleiden met een laag werkloosheidsrisico.
De hoogte van de spaarpremie is uiteindelijk een politieke keuze. Er moet een
afweging gemaakt worden tussen inkomensbescherming (voorkomen van Abw)
en doelmatigheid.
Zorgt een spaarsysteem in de WW niet voor tweedeling?
Een onvermijdelijk gevolg van het spaarsysteem is dat een deel van de huidige
WW’ers aangewezen raakt op een bijstandsuitkering of zelfs geen recht meer
heeft op een uitkering. In de basisvariant betreft dit 45% van de huidige
WW’ers. Vooral vrouwen verliezen als gevolg van de partnertoets vaak het
recht op een uitkering. Dit gaat wel gepaard met een financiële incentive om de
uitkeringsperiode te beperken.
Tegenover deze groep, laag opgeleide, werklozen die er als gevolg van het
spaarsysteem in inkomen op achteruit gaan, staat een groep hoog opgeleiden,
vooral mannen, die er fors op vooruit gaat. Deze groep heeft op 65-jarige leeftijd een aanzienlijk spaarsaldo opgebouwd hetgeen uitgekeerd wordt in de vorm
van een hoger pensioen. Op zich leidt een spaarsysteem in de WW dus tot een
tweedeling.
Door het volwassen worden van de pensioenfondsen en verbeteringen in het
pensioensysteem zullen nieuwe generaties ouderen vaak een hoger pensioen
ontvangen dan de huidige ouderen (V. Thio, 2002). Dit betekent dat het spaarsaldo niet echt nodig is om het pensioen nog verder te verhogen. Dit geldt temeer omdat de hoog opgeleiden vaak al een goed pensioen hebben opgebouwd.
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Daarom kan gedacht worden aan alternatieve aanwending van deze middelen.
Vooral onder de hoger opgeleiden levert de combinatie van arbeid en zorg vaak
problemen op. Gedurende de levensfase dat er opgroeiende kinderen zijn blijft
deze groep vaak tweeverdiener en besteedt de zorg voor kinderen uit. Het spaarsaldo zou in deze periode gebruikt kunnen worden voor financiering van verlof
of de ouderbijdrage voor kinderopvang. Het nadeel hiervan is wel dat op het
moment dat er toch een werkloosheidsperiode ontstaat er eerder onvoldoende
spaarsaldo aanwezig zal zijn. Bovendien blijft deze financiering van zorg buiten
het bereik van vooral lager opgeleiden met een hoog werkloosheidsrisico. Dit
betekent dat er aanvullende voorzieningen voor deze groepen nodig zijn. In dat
geval profiteren personen met een hoog werkloosheidsrisico van voorzieningen
waar personen met een lager risico zelf meer voor moeten betalen. Dit compenseert de tweedeling die ontstaat door het spaarsysteem. Van het spaarsysteem,
zo zagen we zojuist, profiteren juist personen met een laag risico.
In hoeverre zorgt het spaarsysteem voor hogere financiële incentives?
Het spaarsysteem draagt bij aan een verlaging van de instroom in de WW en
een beperking van de werkloosheidsduur.
Werklozen hebben in het spaarsysteem een direct financieel belang bij het reduceren van de kosten van de WW. De uitkering komt immers ten laste van het
spaarsaldo. Het spaarsysteem levert vooral een hoog spaarsaldo (en dus hoge
incentives) op voor hoger opgeleide werkenden met toch al een laag werkloosheidsrisico. Tegelijkertijd nemen de incentives toe naarmate de leeftijd toeneemt. Het spaarsysteem kan dus bijdragen aan een vermindering van de werkloosheid onder ouderen. Hieronder bevinden zich ook veel laag opgeleiden.
De financiële incentives van het spaarsysteem komen maar voor een deel voort
uit het sparen zelf. Bij de werklozen ontstaan de meeste incentives voor beperking van de werkloosheidsduur doordat werklozen als gevolg van een saldotekort in de bijstand terecht komen of geen recht meer hebben op een uitkering.
Dit zijn de veelal lager opgeleiden met een hoog risico op werkloosheid. De
overgang naar de bijstand ontstaat in het omslagstelsel pas na afloop van de
maximale WW-periode. In het spaarstelsel ontstaat deze overgang wanneer er
sprake is van een saldotekort reeds eerder. Eenmaal in de bijstand draagt het
spaarsysteem niet meer bij tot grotere incentives. Daar verandert niets ten opzichte van de huidige situatie.
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In deze bijlage worden de gevolgen van de invoering van spaarfondsen ter vervanging van de traditionele collectieve werkloosheidsverzekering in de VS zoals Feldstein en Altman (1998) voorgesteld hebben, besproken. Feldstein en
Altman gebruiken “the Panel Study of Income Dynamics (PSID)“ voor het analyseren van de spaarfondsen als vervanging van de traditionele collectieve
werklooosheidsverzekering.
De haalbaarheid van spaarfondsen hangt mede af van de vraag of het mogelijk is met een niet
al te hoog spaarpercentage een aanzienlijke deel van de werknemers daadwerkelijk tegen
werkloosheid te verzekeren. Daarvoor is het van belang te weten in hoeverre werkloosheid
zich concentreert bij bepaalde groepen. Als werknemers met veel werkloosheidsdagen gedurende hun werkzame leven, dezelfde zijn als zij die in een systeem met spaarfondsen negatieve saldi hebben en dus een beroep moeten doen op de overheid, dan zal er geen sprake zijn
van een betere prikkelstructuur.

Feldstein en Altman onderzoeken daarom hoeveel werknemers te maken zouden krijgen met
een negatief spaarsaldo en hoeveel van de werklozen die nu een uitkering ontvangen onder
het nieuwe systeem een negatief saldo zouden hebben. Ze rekenen op basis van vijf verschillende alternatieven. In elke variant sparen werknemers 4% van hun bruto loon. Daartoe voeren Feldstein en Altman een gevoeligheidsanalyse uit waarbij de mogelijkheden worden
doorberekend voor verschillende grondslagen waarover de spaarinleg berekend wordt, het
equivalent van het premieplichtig loon in het huidige systeem:

De resultaten van het onderzoek van Feldstein en Altman zijn vermeld in tabel
B1.1.
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Tabel B1.1 Analysis of Alternative Options with PSID Data 91
High savings base

Low savings base

All Employees

Target account fund

Experience based target

Experience rating compo-

account fund

nent

-%-

Negative Terminal Balance

5.2

6.2

6.7

7.0

5.6

Negatieve Balance Ever

6.8

8.8

8.9

9.4

7.1

Negative Balance at end of spell

24.3

30.5

30.9

33.1

27.3

Negative Balance & negatieve Terminal Balance

19.9

25.2

25.5

26.8

21.6

23.4

24.5

24.3

25.3

21.0

Negatieve Balance & negative Terminal Balance

31.1

38.7

39.3

42.2

34.5

Negatieve Terminal Balance

44.1

54.8

55.5

58.3

48.9

27.4

36.1

36.7

39.3

28.7

Eligibi Unemployment Spells

Employees with Negatieve Balances Ever
Return to positieve Terminal Balance
Unemployment Compensation Dollars

Net Goverment payments
Percent of Total UISA Payments

91

High Saving Base: Individuals contribute 4 percent of earnings up to a maximum of about three times the average weekly wage (about $52000 in 1991).
Low Saving Base: Individuals contribute 4 percent of all earning up to a level only slightly above the median wage, a level that ia also roughly equal to the level of wages on which UI benefits are currently based (about $21000 in 1991).
Target Account Fund: Individuals stop contributing to the UISA when the accumulated balance reaches 50 percent of the individual’s wage income in the previous year or 50 percent of the
ceiling amount in option 2 if that is smaller.
Experience Based Target Account: Fund Individuals with substantial risk of unemployment should have larger account balances than those who are less likely to be unemployed. This option
provides one such modification. Individuals save until the fund reaches the sum of (1) 30 percent of the individual’s annual wage plus (2) twice the individual’s total UI withdrawals during
the past two years.
Experience Rating Component: While experience rating is not needed to correct incentives when individuals have positive UISA balances, it would improve incentives when individuals
have negative balances and are therefore motived to act as if the government provides their unemployment benefits. This option combines the basic contribution in requirement of option 2
with a requirement that employers pay the first five weeks of benefits in each spell.
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Uit de resultaten blijkt dat bij een hoge besparingsgrondslag ruim 5% van de
werknemers bij het verlaten van de arbeidsmarkt een negatief saldo heeft, terwijl bijna 7% op enig moment een negatief saldo had. Van deze groep heeft een
kwart op het moment van pensionering of bij het verlaten van de steekproef
waarop de gevoeligheidsanalyse gebaseerd is, toch een positief saldo. In één op
de vier gevallen waarin een werknemer werkloos wordt, resteert een negatief
saldo aan het einde van de werkloosheidsduur. 80% van deze werknemers heeft
ook op het moment van pensionering een negatief saldo. De meeste werknemers
blijken volgens deze berekeningen nooit te maken krijgen met een negatief saldo. Voor hen is er ten alle tijde een prikkel om werkloosheid te vermijden of om
de werkloosheidsduur zo veel mogelijk te beperken. Hetzelfde geldt voor werknemers die op enig moment een negatief saldo hebben, maar die verwachten dat
ze hun carrière afsluiten met een positief saldo. Het blijkt dat de meeste werknemers een positief saldo zullen hebben bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
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De resultaten van de basisvariant zijn gevoelig voor een aantal van de gemaakte
veronderstellingen. Daarom wordt hier ook een berekening gemaakt onder andere veronderstellingen. Ingegaan wordt op de effecten van een hogere rente,
een hogere instroom in de werkloosheid, een hogere herhalingswerkloosheid en
een hogere participatie van vrouwen. De resultaten zijn samengevat in tabel
B2.1.
Tabel B2.1 Gevoeligheidsanalyse WW-spaarstelsel
basis
variant

rentevoet instroomkans

herhalings verschillen

+1% werkloosheid werkloosheid tussen man
x 1.5

+10%

en vrouw
25% kleiner

MUTATIE
Collectieve lasten werkloosheid

-4%

+43%

+2%

+29%

Ontwikkeling spaarsaldo
Spaarinleg

-3%

+49%

-4%

+33%

Rente over spaarsaldo

+48%

+36%

+3%

+30%

Uitgekeerd spaarsaldo 65 jaar

+37%

+30%

+7%

+34%

Bruto uitkering WW-rechten

0%

+46%

+3%

+29%

WW-uitkeringen uit spaarsaldo

+2%

+58%

-3%

+36%

WW-uitkeringen uit solidariteitsfonds

-5%

+14%

+27%

+20%

Extra Abw-uitkeringen spaarsysteem

-5%

+25%

+13%

-28%

Inkomensverlies door Abw

-5%

+32%

+1%

-31%

Inkomensverlies door ontbreken

-7%

+27%

+21%

+192%

recht op Abw
VERDELING
Aantal werklozen

100%

100%

100%

100%

100%

Met WW

54%

58%

60%

52%

54%

Met Abw-uitkering

29%

27%

25%

30%

19%

Zonder WW, Abw

16%

15%

14%

18%

27%

AANDEEL
Populatie met hogere financiële incentives
Werkloos

63%

62%

59%

63%

66%

Werkend

12%

14%

30%

8%

13%

Hogere rente
In de basisvariant is uitgegaan van een rentevoet van 4%. Een 1% hogere rentevoet zorgt voor een stijging van het spaarsaldo. Hierdoor wordt ook het maximum spaarsaldo vaker bereikt waardoor de totale spaarinleg met 3% daalt. Het
spaarsaldo dat op 65-jarige leeftijd wordt uitgekeerd stijgt met bijna 40%.
Daarmee wordt er aanzienlijk meer geld als spaarsaldo dan als werkloosheidsuitkering uitgekeerd.
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Het aantal gevallen waarin het spaarsaldo nul wordt neemt af en dus daalt ook
het beroep op het solidariteitsfonds en de Abw. Ook het inkomensverlies bij
huishoudens daalt. Het aantal WW-uitkeringen dat uit het spaarsaldo gefinancierd kan worden stijgt iets. Al met al verandert de samenstelling van de werkloosheid naar inkomensbron evenwel niet sterk.
De daling van het aantal gevallen waarin recht op Abw ontstaat zorgt ervoor dat
het aantal werklozen met hoge financiële incentives iets afneemt. Het aantal
werkenden met hoge financiële incentives neemt toe doordat vaker het maximale spaarsaldo wordt bereikt.
Hogere instroomkans, gelijke uitstroomkansen
Een verslechtering van de situatie op de arbeidsmarkt zorgt in het algemeen
voor hogere instroomkansen en een lagere uitstroomkans. De financiële incentives in het spaarsysteem zouden er voor kunnen zorgen dat de uitstroomkansen
minder snel stijgen.
Bij een instroomkans die de helft hoger ligt dan in de basisvariant en gelijkblijvende uitstroomkansen neemt de werkloosheid op termijn met ongeveer de helft
toe. Dit vraagt om een spaarpremie van 3.1%. In dat geval zijn de collectieve
lasten gelijk aan de WW-rechten. De collectieve lasten van het spaarsysteem
stijgen met 43%. Het spaarsaldo dat op 64-jarige leeftijd wordt uitgekeerd stijgt
met 30%. Daarmee wordt er ongeveer evenveel aan spaarsaldo als aan werkloosheidsuitkeringen uitgekeerd.
Door de hogere instroom en gelijkblijvende uitstroomkansen neemt vooral het
aantal WW-uitkeringen ten laste van het spaarsaldo toe. Het aantal Abwuitkeringen stijgt minder sterk. Ondanks de forse mutaties blijft 40% van de
werklozen (was 46%) verstoken van een WW-uitkering.
Omdat werkenden vaker werkloos worden neemt het aantal werkenden met een
maximumspaarsaldo dat werkloos wordt ook toe. In totaal krijgt daarmee 30%
van de werkenden een grote incentive om instroom in de werkloosheid te voorkomen.
Hogere herhalingswerkloosheid
Bij de simulatie wordt verondersteld dat de kans op instroom in de WW en de
kans op het vinden van een baan onafhankelijk zijn van eerdere werkloosheidsperioden. Werkloosheid (of werk) in het ene jaar heeft dus geen invloed op de
kansen in een later jaar. Ook wordt geen rekening gehouden met heterogeniteit
binnen de 8 onderscheiden groepen waardoor sommige personen nooit werkloos
worden en andere juist vaak. Dit kan een vertekend beeld geven van de concentratie van werkloosheid bij individuen gedurende de gehele levensloop. Dit
heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het spaarsaldo WW en de tekorten die
zullen optreden.
Harde gegevens over de feitelijke concentratie van werkloosheid over de gehele
levensloop ontbreken. In een onderzoek naar herhalingswerkloosheid (Frijters,
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Van den Berg, Lindeboom, 2000) is op basis van panelgegevens over een periode van 9 jaar een schatting gemaakt van de omvang van de herhalingswerkloosheid van personen tussen de 15 en 55 jaar. Hieruit blijkt dat van de 35 jarige
werklozen 85% herhalingswerkloos (WW+RWW) is. Van de 45 jarigen is 90%
herhalingswerkloos. Tussen mannen en vrouwen bestaan weinig verschillen. De
schatting is gebaseerd op een beperkt deel van de totale populatie dat relatief
mobiel is. Hoewel hiervoor in het onderzoek zoveel mogelijk gecorrigeerd is,
zou dit kunnen leiden tot een overschatting van de totale herhalingswerkloosheid.
Figuur B2.1 geeft een beeld van de hier gesimuleerde herhalingswerkloosheid.
De figuur geeft per leeftijdsjaar het percentage werklozen dat al eerder werkloos
is geweest.
Figuur B2.1 Gesimuleerde herhalingswerkloosheid naar leeftijd en geslacht

Fractie herhalingswerkloosheid

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

mannen
vrouw en

0.1
0
18

21

24

27

30 33

36

39

42

45

48

51

54

57 60

63

Le e ftijd

In tabel B2.1 zijn de effecten van 10% hogere herhalingswerkloosheid weergegeven. Deze is gesimuleerd door de spreiding in de instroomkansen in de werkloosheid te vergroten. Daarbij is verondersteld dat voor ieder individu de instroomkans gedurende het gehele arbeidszame leven hoger of lager dan gemiddeld blijft.
De mate waarin de werkloosheid geconcentreerd is bij bepaalde groepen werklozen heeft invloed op de resultaten. Meer concentratie betekent dat vaker het
maximum spaarsaldo wordt bereikt waardoor de spaarinleg lager wordt. Er ontstaat vaker een saldotekort en dus minder vaak een WW-uitkering uit het spaarsaldo. Het beroep op het solidariteitsfonds neemt toe evenals het beroep op de
Abw. Ook het inkomensverlies door het ontbreken van een Abw-uitkering
neemt toe. Aan de andere kant betekent de hogere concentratie van wekloosheid
vaker een hoog spaarsaldo op 65-jarige leeftijd. Dit effect blijkt echter beperkt.
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Bijlage 2 Gevoeligheidsanalyse spaarsysteem

Een grotere herhalingswerkloosheid blijkt weinig gevolgen te hebben voor de
werkenden met een laag werkloosheidsrisico.
Het aandeel werklozen zonder recht op WW neemt maar weinig toe. Het solidariteitsfonds zorgt ervoor dat werklozen ondanks het tekort aan spaarsaldo toch
recht houden op een loongerelateerde WW-uitkering.
Door de grotere herhalingswerkloosheid neemt het aantal werkenden met een
maximum spaarsaldo dat werkloos wordt af. Het aandeel werkenden met grote
financiële incentives daalt hierdoor van 12 tot 8%
Kleinere verschillen in participatie en loon tussen mannen en vrouwen
De basisvariant is gebaseerd op een microbestand dat de situatie van 2002
weergeeft. Verondersteld is dat deze situatie ongewijzigd blijft over de gehele
levensloop. Dit is met name voor vrouwen niet waarschijnlijk. De stijgende participatie onder de jongere generatie vrouwen zal zich waarschijnlijk voortzetten
wanneer deze generatie ouder wordt. Ook het verschil in arbeidsduur en loonvoet tussen mannen en vrouwen zal hierdoor waarschijnlijk kleiner worden.
Hier is verondersteld dat de verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft
arbeidsparticipatie, arbeidsduur, loonvoet en werkloosheidsrisico 25% structureel kleiner zijn dan in 2002.
Deze veranderingen blijken slechts geringe gevolgen te hebben voor de hoogte
van het percentage spaarinleg. Dit percentage stijgt naar 2.0% waarmee de collectieve lasten de WW-rechten volledig kunnen financieren. Als gevolg van de
hogere inleg, de hogere participatie en het hogere loon van vrouwen neemt de
totale spaarinleg met een derde toe.
De hogere participatie heeft tot gevolg dat ook de WW-uitkeringen ten laste
van het spaarsaldo en ten laste van het solidariteitsfonds toenemen. Het aantal
Abw-uitkeringen neemt af. Dit komt omdat ook mannen nu als gevolg van het
arbeidsinkomen van vrouwen vaker het recht op Abw verliezen. Het deel van de
werkloosheidsrechten dat via een loonafhankelijke WW wordt uitgekeerd blijft
gelijk aan de basisvariant (54%). Het aandeel van de Abw neemt met 10% af
ten koste van het inkomensverlies bij huishoudens zelf.
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6

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

6.1

Inleiding

In de afgelopen twee decennia heeft zich een aantal belangrijke structurele veranderingen op de Nederlandse arbeidsmarkt voorgedaan. De arbeidsparticipatie
van vrouwen is aanzienlijk toegenomen. Daarentegen is de arbeidsparticipatie
van ouderen sterk afgenomen. Van de bevolking in de leeftijdscategorie tussen
55 en 65 jaar werkt nog slechts een op de drie personen. Dit is voor een deel het
gevolg van de dreiging in de jaren ‘80, dat een generatie jongeren langdurig
langs de kant zou komen te staan. Onder meer door de vergrijzing en de ontgroening is het probleem van de jeugdwerkloosheid in Nederland goeddeels opgelost. Nu wordt de keerzijde zichtbaar van het lage aantal oudere werknemers
dat (nog) aan het arbeidsproces deelneemt.
Aan het eind van de jaren ‘90 is sprake van een tekort aan arbeidskrachten op de
arbeidsmarkt als gevolg van economische groei. De arbeidsparticipatie van ouderen is echter nog steeds laag. Dit hangt samen met een aantal problemen
waarvan aan de ene kant exogene factoren als globalisering deel uitmaken, en
aan de andere kant endogene factoren als de arbeidsongeschiktheidsverzekering
als een vorm van vervroegde pensionering, de VUT-regeling die onlangs is afgeschaft en de werkloosheidsregelingen.
Deze studie richt zich op de Werkloosheidswet (WW). We veronderstellen dat
de WW weinig prikkels aan oudere werknemers geeft om weer aan de slag te
gaan. Om deze veronderstelling te toetsen hebben we onderzoek gedaan naar
het huidige werkloosheidssysteem. Dit heeft geleid tot de volgende probleemstelling:
“Hoe ziet het huidige Nederlandse systeem van dekking van het werkloosheidsrisico er uit en wat zijn de effecten van het huidige systeem op het individuele arbeidsmarktgedrag?”
Deze studie mondt uit in het voorstel tot verplicht sparen voor het werkloosheidsrisico. Dit alternatief beoogt de prikkels om werk te zoeken te versterken
en op die manier het morele risico, dat zich bij de huidige werkloosheidsregeling voordoet, te verminderen. Het spaarsysteem kan tot een beperking van de
instroom in de werkloosheid en het bevorderen van de uitstroom uit de werkloosheid leiden. Het individuele sparen leidt tot vermindering van solidariteit en
vergroting van keuzevrijheid.
Hieruit komt de volgende onderzoeksvraag:
“Kan een systeem van verplicht sparen het werkloosheidsrisico op adequate
manier afdekken en de arbeidsparticipatie bevorderen?”
In dit hoofdstuk wordt ons antwoord op deze twee centrale vragen samengevat.
Na een korte terugblik in paragraaf 6.3 over de methode van onderzoek en een
korte bespreking van het theoretische kader wordt in paragraaf 6.5 een overzicht
gegeven van de huidige werkloosheidsregelingen in Nederland en een aantal
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andere OECD-landen. Daarnaast worden het ontslagrecht en de sancties in het
kort besproken. Het doel van paragraaf 6.5 is zicht te krijgen op het effect van
de werkloosheidsregeling op het individuele arbeidsmarktgedrag.
Vervolgens wordt het spaarsysteem voor het afdekken van het werkloosheidsrisico beschreven en worden de effecten van dit systeem op het gedrag van werknemers en werklozen getoetst. We tonen aan dat wanneer de kosten van de WW
direct ten laste van de werknemer worden gebracht, er een direct financieel belang ontstaat voor de werknemer en de werkloze ex-werknemer om instroom te
voorkomen en uitstroom te versnellen.

6.2

Beantwoording van de probleemstelling: aanpak

Voor het beantwoorden van de centrale vragen is in hoofdstuk 2 eerst het theoretische kader besproken. Voor een verklarende analyse van effecten van de
werkloosheidsuitkering op het gedrag van werknemers en werklozen is van de
zoektheorie gebruik gemaakt. Zoekgedrag wordt beïnvloed door persoonlijke
kenmerken (leeftijd, opleiding, enz), conjunctuur en werkloosheidsregelingen.
Het effect van werkloosheidsregelingen op het zoekgedrag van werklozen kan
zich manifesteren in de werkloosheidsduur.
Vervolgens is de geschiedenis van de sociale zekerheid in Nederland bestudeerd. Opvallende conclusie van dit hoofdstuk is dat hoewel inmiddels reeds
lang een werkloosheidsverzekering bestaat, nog steeds discussie is over de verzekeringsbeginselen zoals de rol van de overheid, het moreel risico, wel of geen
verplichte werkloosheidsverzekering en sparen in plaats van verzekeren.
Op basis van de constateringen in hoofdstuk 4 van deze studie is verondersteld
dat de WW weinig prikkels aan werknemers geeft om weer aan het werk te
gaan, vooral in de leeftijdscategorie van 50 tot en met 64 jaar. Om deze veronderstelling te toetsen, staat de financiële positie van werkloze werknemers hierin centraal. Om zicht te krijgen op de financiële positie van de werkloze werknemers beschrijven we de werkloosheidsregeling. Daarna vergelijken we de
Nederlandse werkloosheidsregelingen met die in een aantal andere OECDlanden. Daarbij is gekozen voor Denemarken en Zweden, beiden met een riantere werkloosheidsregeling, en de Verenigde Staten met een minder riante werkloosheidsregeling dan in Nederland. Naast de duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering vergelijken we de armoedeval in de genoemde landen. De
armoedeval is de situatie waarin een financiële prikkel ontbreekt om een uitkering te verruilen voor een laagbetaalde baan. Het doel van deze vergelijking is
om na te gaan of de duur en de hoogte van de uitkering het zoekgedrag van
werkloze werknemers beïnvloeden.
Het ontslagbeleid kan door middel van een ontslagvergoeding de financiële positie van de werkloze werknemers eveneens beïnvloeden. In vrijwel alle gevallen wordt een ontslagvergoeding gegeven. Daarom wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan het ontslagbeleid. Daarbij is tevens gekeken naar de effecten
van sancties op het gedrag van de (werkloze) werknemer.
In hoofdstuk 5 van deze studie is onderzocht hoe een spaarsysteem in de WW in
de Nederlandse situatie zou uitwerken. In dit hoofdstuk zetten we na de introductie van het spaarsysteem, in het kort de motieven voor het spaarsysteem op
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een rij. Daarna gaan we in op de kosten van het spaarsysteem. De structurele
kosten van het spaarsysteem voor de WW zijn berekend door middel van microsimulatie, waarbij voor een groot aantal personen het loon, de arbeidsparticipatie en de werkloosheid gedurende het arbeidzame leven gesimuleerd
is.Vervolgens bespreken we de tweedeling die ten gevolge van het spaarsysteem
ontstaat, doordat het risico op werkloosheid niet voor iedereen even groot is.
Tevens wordt in het kort iets gezegd over de invloed van het spaarsysteem op
het gedrag van de werknemers. Het interessante deel van deze studie is de berekening door het CPB over de macro-economische effecten van de daling van de
uitkeringduur en het effect op individuele afname van de werkloosheidsduur als
gevolge van de daling van de uitkeringen.

6.3

Theoretisch Kader

De effecten van de huidige werkloosheidsverzekering op de arbeidsmarkt vertalen zich in het zoekgedrag van werkenden en werklozen. In hoofdstuk 2 van dit
proefschrift is gekeken naar de effecten van uitkeringsvoorwaarden (de uitkeringshoogte en de uitkeringsduur) op de werkloosheidsduur. De uitkeringsvoorwaarden worden gemodelleerd binnen een zoekmodel. In dit model werken
de uitkeringsvoorwaarden via de zoekinspanning en het voor het individu minimaal acceptabele loon op de uitstroomkans. Het zoekmodel is toegepast op
dossiergegevens van werklozen. De resultaten van dit zoekmodel laten effecten
van de toegestane uitkeringsduur op de uitstroomkans zien. Naarmate men dichter bij de grens komt dat de uitkering gestopt wordt, neemt de uitstroom uit de
WW sterk toe. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een daling van het reserveringsloon. De resultaten geven bovendien aan dat het effect van de uitkeringshoogte op de uitstroom zich voornamelijk indirect voordoet, via de zoekinspanning.
Uit onderzoek blijkt dat het reserveringsloon hoger is naarmate de uitkeringsduur langer is. De uitkeringsduur is gerelateerd aan het arbeidsverleden en de
leeftijd; hoe hoger de leeftijd, hoe langer het arbeidsverleden. Dit leidt tot een
langere periode van recht op uitkering. De langere duur van de uitkering weerspiegelt zich in een hoger reserveringsloon. Dat wil zeggen dat oudere werknemers een langere periode recht op uitkering hebben. Hierdoor hebben ze minder
financiële prikkels om uit de WW te stromen.
Het probleem van de werkloosheidverzekering is dat werklozen wellicht een
minder grote prikkel hebben om te werken. Dit liftgedrag van de uitkeringsgerechtigde is een van de belangrijke redenen dat de private verzekering geen
werkloosheidsverzekering kan aanbieden, althans niet in de maatschappelijk
gewenste vorm. De publieke verzekering loopt, evenals de private verzekering,
tegen een probleem op, namelijk de onvoorziene effecten van zo’n verzekering.
In dit geval is dat het morele risico.
Deze problematiek vraagt om een nieuwe werkloosheidsverzekering die aan de
werkloze een dusdanige financiële prikkel geeft, dat de betreffende werkloze
gemotiveerd wordt om snel werk te zoeken en op deze manier de WW uit te
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stromen. Dat impliceert een systeem dat het zoekgedrag van de werklozen wezenlijk beïnvloed.

6.4

De geschiedenis van de werkloosheidsverzekering

Door het ontbreken van een vorm van sociale zekerheid voor de industriële revolutie was men in die tijd aangewezen op de solidariteit van de kleine gemeenschap waarin men leefde. In die periode bestond een systeem waarin afspraken
werden gemaakt over onderlinge steun bij ziekte, overlijden en dergelijke. Na
de industriële revolutie werden mensen afhankelijk van werken in fabrieken en
werd het economische leven beheerst door industriële arbeid, waardoor de risico’s van inkomensverlies toenamen. In de tweede helft van de negentiende
eeuw leefde meer dan helft van de bevolking in armoede ten gevolge van werkloosheid, ziekte, invaliditeit en ouderdom. Voor de maatschappij werd armoede
een moreel probleem. De zich ontwikkelende en steeds welvarender wordende
maatschappij kon mensen toch niet laten verhongeren. Hierdoor komt in de negentiende eeuw de discussie over sociale zekerheid op gang. Die discussie spitst
zich in de loop der tijd toe op het nut en de noodzaak van sociale verzekeringen,
de rol van overheid, de kring van verzekerden en de wijze van financiering. Het
debat over de werkloosheidsverzekering en de zogenaamde crisispolitiek raken
steeds meer met elkaar verweven en gaan deel uitmaken van een fundamentele
discussie tussen politieke en maatschappelijke actoren over de ordening van de
samenleving. De grote recessie van 1929, die een hoge werkloosheid en een
sterk ingezakte levensstandaard tot gevolg had, overtuigde velen ervan dat
overheidssturing van de economie noodzakelijk was. Omdat men zich ervan
bewust was dat de verzekering tegen werkloosheid niet door het private initiatief te bereiken was, zou de overheid zorg moeten dragen voor de werkloosheidsverzekering. Naast de discussie over de rol van de overheid ging de discussie ook over de vraag hoe bij een werkloosheidsverzekering de werknemer
aangespoord kon worden snel aan het werk te gaan.
Ondanks erkenning van het maatschappelijke belang van een werkloosheidsverzekering heeft de discussie over wel of geen verplichte werkloosheidsverzekering lang geduurd. Vrijwillige verzekering eist een sterke gemeenschapszin en
een sterk solidariteitsgevoel. Deze twee voorwaarden zijn niet altijd aanwezig.
Een ander bezwaar tegen vrijwillige verzekering is antiselectie. Dat betekent dat
werknemers met een laag werkloosheidsrisico geen behoefte voelen aan een
relatief dure verzekering. Daarom zullen ze zich niet verzekeren. Maar er worden ook argumenten tegen een verplichte verzekering ingebracht. Een van de
belangrijkste critici van verplichte verzekering is van Greven (1897). Hij is van
mening dat men er nu eenmaal in de sociale wetgeving niet buiten kan, wat ongelijk is, ook ongelijk te behandelen. Om aan de bezwaren van de verplichte
verzekering tegemoet te komen, opperde Schanz (1880) het denkbeeld om in
plaats van de verplichte verzekering een verplichting tot sparen in te voeren.Volgens Schanz heeft “sparen voor het werkloosheidsrisico” wel de voordelen van een verzekering, maar niet de nadelen, met name omdat men dan de
problematiek van de vrijwillige werkloosheid kon omzeilen. Omdat het eigen
geld was, zou de werknemer niet onnodig werkloos worden.
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Tot op de dag van vandaag is er discussie over de vorm van de sociale zekerheid. Naast de rol van overheid gaat die discussie ook over de beheersbaarheid,
de betaalbaarheid, de rechtvaardigheid en de uitvoering van de sociale zekerheid, met name de non-activiteit van ouderen.

6.5

Werkloosheidsverzekering en arbeidsmarktgedrag

Om na te gaan of de duur en de hoogte van de uitkering de uitkeringsduur van
werkloze werknemers beïnvloed, vergelijken we de Nederlandse Werkloosheidswet met de werkloosheidsregelingen van twee Scandinavische landen
(Denemarken en Zweden), beide met een riantere regeling dan in Nederland, en
van de Verenigde Staten, die een minder riante werkloosheidsregeling kennen
dan de Nederlandse WW. Naast de duur en de hoogte van de werkloosheidsuitkering vergelijken we de armoedeval in de hiervoor genoemde landen.
6.5.1

De werkloosheidsregeling

De werknemer heeft recht op een WW-uitkering, als hij werkloos is en voldoet
aan de zogenaamde ‘referte-eis’. De referte-eis houdt in dat de desbetreffende
persoon in de 39 weken voorafgaand aan de werkloosheid ten minste 26 weken
gewerkt moet hebben. Het aantal gewerkte uren is hierbij van belang. De
WW-uitkering duurt in ieder geval een half jaar. Om in aanmerking te komen
voor een loongerelateerde uitkering dient men daarnaast te voldoen aan de
`4-uit-5 eis'
. Deze eis houdt in dat men in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan
de werkloosheid gedurende ten minste vier kalenderjaren minimaal 52 dagen in
loondienst moet hebben gewerkt. De duur van de loongerelateerde uitkering is
afhankelijk van het arbeidsverleden. Deze duur varieert van drie maanden tot
vier en een half jaar.
De loongerelateerde uitkering is gelijk aan 70% van het dagloon. Indien men bij
de aanvraag van de uitkering enkel voldoet aan de referte-eis en niet aan de
4-uit-5 eis, heeft men recht op een kortdurende uitkering van een half jaar. De
kortdurende uitkering is gelijk aan 70% van het minimumloon of van het dagloon als dit lager is dan het minimumloon. Na afloop van de loongerelateerde
uitkering had de werkloze werknemer tot 2005 recht op een vervolguitkering.
De duur van de vervolguitkering was twee jaar. Voor de werknemers die op de
eerste werkloosheidsdag 57,5 jaar of ouder waren, gold een uitzondering. Voor
hen bedroeg de vervolguitkering maximaal 3,5 jaar. De vervolguitkering bedroeg 70% van het minimumloon (of van het dagloon als dit lager was dan het
minimumloon). De vervolguitkering is per 1 januari 2005 afgeschaft.
6.5.2

Werkloosheidsregelingen in Zweden, Denemarken en de Verenigde
Staten

Denemarken en Zweden
In Denemarken en Zweden is de werkloosheidsverzekering niet wettelijk verplicht, maar verbonden met het lidmaatschaap van een vakbond. In Denemarken
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geldt, net als in Nederland, de referte-eis dat men minstens 26 weken in de
voorgaande drie jaar moet hebben gewerkt. In Zweden is de referte-eis dat men
ten minste 90 dagen in het voorgaande vijf maanden moet hebben gewerkt.
Daarnaast moet men een jaar lid zijn geweest van een werkloosheidskas.
Denemarken kent een uitkeringsduur van in totaal vier jaar ongeacht leeftijd en
arbeidsverleden. De duur is in eerste instantie een jaar. Indien de werkloze bereid is aan een scholing of traject mee te doen, wordt de duur tot drie jaar verlengd. Voor werknemers ouder dan 55 jaar duurt de tweede periode van de uitkering tot de 60-jarige leeftijd en daarna ontstaat recht op een sociaal pensioen.
De hoogte van de werkloosheidsuitkering bedraagt in Denemarken 90% van het
gemiddelde loon van de laatste drie jaar met een maximumhoogte van € 394 per
week in 1999.
Zweden heeft twee soorten uitkeringen, te weten de basisvoorziening voor
werkloosheid en de loongerelateerde werkloosheidsuitkering. Zweden kent een
WW-duur van 300 dagen voor werklozen onder de 55 jaar en 450 dagen voor
werklozen ouder dan 55 jaar. Voor ouderen wordt de uitkering verlengd tot hun
pensioengerechtigde leeftijd. In Zweden bestaat op grond van de vrijwillige
verzekering bij een werkloosheidsfonds recht op een loongerelateerde werkloosheidsuitkering van 80% van het gemiddelde loon in de laatste drie jaar met
een maximumhoogte van € 82 per werkdag in 1999. De basisvoorziening voor
werkloosheid, de Werkloosheidsbijstand, is een vast bedrag per dag van € 27
voor vijf dagen per week.
Zowel in Denemarken als in Zweden is de uitkering belastbaar.
Na afloop van de werkloosheidsuitkering volgt in beide landen de bijstandsuitkering. In beide landen is de inkomensspreiding tussen bijstand en modaal, zeker voor gezinnen met kinderen, gering. Voor Denemarken is de bijstand 110%
van een minimumloon. Voor Zweden is dit 100%.
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten bepaalt de centrale overheid de richtlijnen voor de werkloosheidsverzekering. Echter, iedere staat is vrij om de hoogte, de duur en de
referte-eisen van zo’n verzekering te bepalen. Een belangrijke referte-eis is in
bijna alle staten dat de werkloze gewerkt moet hebben in ten minste vier van de
vijf kwartalen die aan de claim op de werkloosheidsverzekering voorafgaan.
Daarnaast moet de werkloze onvrijwillig werkloos zijn, hij moet zich laten inschrijven voor scholing en als werkzoekende en hij moet bereid zijn om een geschikte baan te accepteren.
In alle staten is de hoogte van de werkloosheidsuitkering afhankelijk van de
“average earnings” in de voorafgaande periode van de werkloosheid. Dit houdt
in dat de werkloosheidsuitkering 50% van het gemiddelde loon bedraagt met
een vast maximum van 95 dollar per week in 2003. De maximale duur van de
werkloosheidsuitkering is in de meeste staten 52 weken.
Naast de werkloosheidsuitkering bestaat in de Verenigde Staten een bijstandsuitkering voor de dekking van de meeste elementaire levensbehoeften van gezinnen, maar er bestaat nauwelijks een sociaal vangnet voor een alleenstaande
die niet werkt.
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Armoedeval

De armoedeval is de situatie waarin een financiële prikkel ontbreekt om een
uitkering te verruilen voor een laagbetaalde baan. Oorzaak van de armoedeval is
dat de uitkering vervalt bij de overgang naar een betaalde baan. Daarnaast zorgen ook verlies of vermindering van subsidies ervoor dat de overgang naar betaald werk weinig oplevert. Daarom zijn met name laagbetaalde banen niet altijd aantrekkelijk. Vanwege deze verschillende factoren is de mate waarin van
de armoedeval sprake is, per land verschillend. Dit hangt samen met onder andere het niveau van uitkeringen, de uitkeringsduur, de huishoudsituatie en verschillen in verdiencapaciteit.
In de Verenigde Staten krijgt men 15% van het netto minimumloon als sociaal
vangnet. Dit is geen riant inkomen. Een alleenstaande bijstandsgerechtigde
krijgt in Nederland 77% van het loon van een werknemer met een netto laag
loon.
Echter, ook in de Verenigde Staten is er meer inkomensbescherming voor gezinnen. Wanneer niemand in het gezin werkt, ontvangt men bijstand, aangevuld
met toeslagen (zoals huursubsidie). In Nederland is het netto inkomen dan 96%
van het netto inkomen bij een volledige baan met een laag loon. In Verenigde
Staten is dit 63%. In Nederland wordt werken pas lonend, wanneer het een volledige baan betreft, bij voorkeur met een loon dat 10% hoger is dan het minimumloon. In de Verenigde Staten is werken direct lonend, ook als het gaat om
een baan voor een gering aantal uren. In Nederland is de financiële prikkel om
te gaan werken vanuit de bijstand vrij beperkt. Nederland is, met Denemarken,
het enige land dat in elke categorie steeds de zwakste prikkel heeft.
6.5.4

Werkloosheid in Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten

De werkloosheid heeft zich in bijna alle landen in dezelfde richting ontwikkeld.
Nederland heeft vanaf 1998 de laagste werkloosheid.
Langdurige werkloosheid betekent hier de werkloosheid langer dan een jaar.
Nederland kent een langdurige werkloosheid. In de Verenigde Staten is dit aandeel veel lager, terwijl ook Zweden en Denemarken een groot aandeel van langdurige werkloosheid in het totale bestand van hun werkloosheid hebben.
6.5.5

Het effect van de ontslagroute en sancties op het individuele
arbeidsmarktgedrag

a. De ontslagroute
De ontslagroute die het meest voorkomt bij cliënten met een lange verblijfsduur
in de WW is ontbinding van het arbeidscontract door de kantonrechter (32%
van de instroom). Samen met ontslagen via de CWI-procedure (22%) verloopt
voor deze groep werklozen dus ruim de helft (54%) van de instroom via de kantonrechter of de CWI. De werknemers die via de kantonrechter in de WW terechtkomen, ontvangen naast hun WW-uitkering vaak een privaatrechtelijke
schadeloosstelling in de vorm van een ontslagvergoeding. Deze vergoeding verlengt de duur van de werkloosheid, omdat pas na afloop van de ontslagvergoeding van de werkgever de WW begint.
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Ouderen werken vaker dan jongeren op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Uit onderzoek naar het duaal ontslagstelsel92 komt naar voren dat
vanaf de 35-jarige leeftijd verhoudingsgewijs vaker wordt getracht via de CWI
te komen tot beëindiging van de arbeidsrelatie. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat ouderen minder vaak op tijdelijke basis werken dan jongeren (er is
een oververtegenwoordiging van flexibele arbeidsrelaties bij jongeren in vergelijking met ouderen). Het gaat bij de CWI- en de kantonrechterprocedure vooral
om ouderen die een lang dienstverband bij hun laatste werkgever hebben en zodoende een relatief hoog inkomen hebben opgebouwd. Na het beëindigen van
hun dienstbetrekking komen zij naast hun loongerelateerde uitkering in aanmerking voor een ontslagvergoeding. Zolang zij een loongerelateerde uitkering en
een ontslagvergoeding ontvangen, is de financiële prikkel om naar werk te zoeken gering. Dit leidt tot een langere duur van de werkloosheid bij oudere werknemers.
b. Sancties
Een sanctie is een verlaging, opschorting of stopzetting van de uitkering als gevolg waarvan werklozen intensiever naar werk zullen zoeken. Verwacht wordt
dat sancties het arbeidsmarktgedrag van werklozen beïnvloeden. Een sanctie
kan een preventief en een repressief effect hebben. Het preventieve effect betekent dat de dreiging van een sanctie leidt tot een grotere zoekinspanning of snellere acceptatie van een aangeboden baan. Het repressieve effect houdt in dat van
het daadwerkelijk uitvoeren van een sanctie een impuls uitgaat op het zoekgedrag.
Uit nagenoeg alle onderzoeken blijkt dat het daadwerkelijk opleggen van een
sanctie een positief effect heeft op de individuele werkhervattingskansen. De
intensiteit waarmee werk wordt gevonden is ongeveer twee keer zo groot na het
opleggen van de sanctie als daarvoor. Dit betekent dat de kans om langdurig
afhankelijk te worden van een bijstandsuitkering substantieel kan worden verkleind door in een vroeg stadium van de uitkeringsperiode een sanctie op te leggen.
6.5.6

Conclusie

De duur en de hoogte van de uitkering en de armoedeval in Nederland is met
die van Denemarken, Zweden en de Verenigde Staten vergeleken. Deze vergelijking laat zien dat Nederland de hoogste (€ 582 per week) en de langste (5 jaar
en voor oudere werknemers 8,5 jaar) werkloosheidsuitkering kent. In de Verenigde Staten is de maximale hoogte van de uitkering € 95 per week. Deze duurt
hoogstens één jaar. Zweden en Denemarken kennen een hoge uitkering van respectievelijk € 394 en € 410 per week. De duur van de uitkering in Zweden is
niet zo lang, namelijk anderhalf jaar, maar dat land kent een sociaal vangnet van
100% van het netto minimumloon. Dit vangnet is in de Verenigde Staten 15%

92

Afscheid van het duale ontslagrecht “advies commissie Duaal ontslagstelsel (commissie
Rood)”, november 2000.
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en in Nederland 89%. Denemarken heeft met een sociaal vangnet van 110% van
het minimumloon het hoogste vangnet.
Uit deze vergelijking blijkt dat Nederland na 1999 een lage werkloosheid kent,
terwijl in de Verenigde Staten na dit jaar de hoogste werkloosheid bestaat.
Hoewel het aantal werklozen in Nederland laag is, kent Nederland een hoge
langdurige werkloosheid. In de Verenigde Staten is dit percentage lager, terwijl
het in Zweden en Denemarken ook hoog is.
Uit deze constateringen kunnen we de conclusie trekken dat in de Verenigde
Staten werken direct wordt beloond als gevolg van het lage vangnet van de
werkloosheidsregeling. Nederland en Denemarken geven daarentegen de zwakste financiële prikkel aan werklozen om te gaan werken door de hoogte van de
uitkering en het hoge sociale vangnet. Met andere woorden: de financiële prikkel is een instrument waarmee het arbeidsmarktgedrag van werklozen wordt
beïnvloed. Deze veronderstelling is bevestigd door de analyse van sancties en
de ontslagvergoeding. In gevallen waarin het ontslag met een vergoeding gepaard gaat, duurt de werkloosheidsperiode langer. Het actieve zoekgedrag wordt
ook geprikkeld door het opleggen van sancties (negatieve financiële prikkel).
Het ontbreken van financiële prikkels heeft tot een lage arbeidsparticipatie van
ouderen in de leeftijdscategorie van 50 tot 55 jaar geleid. De werkloosheidsregeling is voor oudere werknemers zodanig aantrekkelijk dat zij geen financiële
prikkel meer hebben om te gaan werken. Oudere werknemers hebben gezien
hun leeftijd en arbeidsverleden een lange periode recht op een WW-uitkering,
namelijk gedurende vijf jaar een loongerelateerde uitkering en daarna, tot 2005,
drie en half jaar een vervolguitkering. In 2005 is vervolguitkering afgeschaft.
Bovendien hadden werknemers ouder dan 57,5 jaar tot 2004 geen sollicitatieplicht. In 2004 is ook de vrijstelling van sollicitatieplicht voor deze leeftijdcategorie afgeschaft. Verder kan de hoogte van de schadevergoeding bij kantonrechterzaken de kans op uitstroom naar werk verkleinen naarmate de werknemer ouder en het schadebedrag (dus) hoger is. Oudere werknemers zijn over het
algemeen duurder gezien hun loon en ontslagkosten. Omdat de werkhervattingkans afhankelijk is van de leeftijd, is de kans om binnen een jaar weer een betaalde baan te hebben lager naarmate de leeftijd hoger is. De geringe kansen op
werk onder ouderen gaan tevens gepaard met mogelijk minder actief zoekgedrag.
We concluderen dat met name voor oudere leeftijdscohorten de werkhervattingskans binnen korte tijd laag is. Dit betekent dat deze werknemers vaak langer werkloos zijn. Daarnaast is de WW-duur voor deze werknemers langer dan
voor jongere werknemers. Dit verklaart het calculerende gedrag van oudere
werklozen. Deze constatering kan een bevestiging zijn voor de veronderstelling
dat de financiële prikkel het zoekgedrag van werknemers kan beïnvloeden.
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Deze conclusie was voor ons de reden om het spaarsysteem ter dekking van het
werkloosheidsrisico te introduceren. Hiermee wordt wellicht een manier geboden om het gebrek aan prikkels in het huidige systeem te verminderen.

6.6

Een spaarsysteem voor het werkloosheidsrisico

6.6.1

Het spaarsysteem

In het systeem voor het verplicht sparen voor het werkloosheidsrisico wordt aan
iedere werknemer, ook aan flexwerkers, bij zijn eerste baan een spaarrekening
toegewezen. Deze spaarrekening blijft steeds dezelfde. Werknemer en werkgever zijn verplicht om een spaarinleg (een percentage van het loon) op de spaarrekening van de werknemer te storten. Daarnaast is een premie verschuldigd ten
behoeve van collectieve spaarfondsen. Iedere bedrijfstak richt een eigen collectief spaarfonds op. Dit wordt gevuld met een solidariteitspremie. De solidariteitspremie is een percentage van de spaarinleg. Daarmee worden de eerste zes
maanden van WW-uitkering voor de werknemers die wel voldoen aan de gestelde eisen maar niet genoeg saldo op hun eigen spaarrekening hebben gefinancierd. Op deze manier wordt solidariteit gewaarborgd. Werknemer en werkgever zijn verplicht om ieder een spaarbedrag te storten. Zodra het spaarsaldo
voldoende is om de maximale duur van de uitkering te financieren, wordt het
storten van het spaarbedrag door zowel werknemer als werkgever stopgezet.
De werkloosheidsregelingen blijven in grote lijnen ongewijzigd. Alle werknemers hebben recht op zes maanden WW-uitkering, indien zij aan de vastgestelde regels voldoen, ongeacht hun spaarsaldo. De duur van de uitkering voor de
uitkeringsgerechtigde die langer dan zes maanden recht op een uitkering heeft is
afhankelijk van zijn spaarsaldo. Een positief eindsaldo wordt toegevoegd aan
het pensioen van de werknemer of uitgekeerd aan de nabestaanden. Werknemers kunnen, behalve bij werkloosheid, geen beroep op hun spaarrekening doen
voordat de leeftijd van 65 jaar is bereikt.
6.6.2

Motieven voor het (verplicht) sparen voor het werkloosheidsrisico

De voornaamste motieven voor het sparen zijn: gedragsbeïnvloeding, arbeidsparticipatie en productiviteit. De huidige werkloosheidsverzekering beïnvloedt
het gedrag van werknemers, in de zin dat het tot “non-actieve werknemers” kan
leiden. Non-actieve werknemers zijn werknemers voor wie het nut van niet
werken hoger is dan het nut van werken. Uitgangspunt bij het sparen is dat de
opbrengst van werken stijgt, omdat hierdoor het spaarsaldo stijgt, waardoor het
recht op een werkloosheidsuitkering groter wordt. Dit heeft een positieve invloed op de arbeidsparticipatie. Werknemers dragen zelf de kosten van hun
werkloosheidsuitkeringen. Hierdoor zullen het aantal gewerkte uren, de arbeidsparticipatie en daardoor de productiviteit toenemen. Bovendien heeft het
sparen gevolgen voor het gedrag van ontslagen werknemers. Ontslagen werknemers zullen eerder een baan aanvaarden, omdat de kosten van hun werkloosheidsuitkering direct ten laste komen van hun spaarfonds. Daardoor vermindert
het oneigenlijke gebruik van een werkloosheidsuitkering. Met andere woorden:
het morele risico wordt verminderd. Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat
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het sparen door de financiële prikkel de instroom en uitstroom kan beïnvloeden.
Sparen beperkt de instroom in de WW. Sparen bevordert de uitstroom uit de
WW. De werknemer heeft een duidelijk financieel belang bij het sneller zoeken
van werk. De huidige werkloosheidsverzekering geeft die financiële prikkel
niet. Dit geldt vooral voor oudere werknemers die een langere periode recht op
uitkering hebben.
Het spaarsysteem heeft twee effecten op de productiviteit. Aan de ene kant leidt
het tot stijging van productiviteit, doordat een prikkel wordt gegeven aan werknemers om harder te gaan werken en de kans op ontslag te vermijden. Aan de
andere kant kan het tot daling van productiviteit leiden, doordat de flexibiliteit
van de werknemers daalt. Sparen heeft invloed op de integratie en reïntegratie
omdat de WW’ers zich primair richten op het bevorderen van de uitstroom uit
de WW. In het huidige sociale zekerheidsstelsel heeft vooral de overheid belang
bij een snelle uitstroom uit de werkloosheid. Bij een systeem als verplicht sparen zoekt de werkloze of werkende zelf de baan of de scholing, die zijn positie
op de arbeidsmarkt kan versterken. Dit omdat hij er belang bij heeft te investeren in activiteiten die een snelle uitstroom of doorstroom bevorderen. Bovendien hebben werkgevers ook belang bij toenemende productiviteit. Ze kunnen
het zich permitteren om te investeren in oudere werknemers, omdat ze relatief
goedkoper worden in een spaarsysteem. Oudere werknemers hebben een volle
spaarpot opgebouwd, waardoor werkgevers geen werkloosheidspremie meer
hoeven te betalen.
6.6.3

De kosten van het spaarsysteem

De benodigde financiële middelen van een omslagsysteem en een spaarsysteem
voor de WW zijn bij een gelijk werkloosheidsniveau en gelijke uitkeringsrechten niet noodzakelijk aan elkaar gelijk. Over het algemeen geldt dat een spaarsysteem voor de WW duurder wordt naarmate het werkloosheidsrisico meer
geconcentreerd is bij een kleine groep personen. Er ontstaan dan kosten, doordat
de groep met een laag werkloosheidsrisico het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd
uitbetaald krijgt. In het huidige omslagsysteem wordt deze premie gebruikt om
uitkeringen aan groepen met een hoog risico te financieren.
Een concentratie van het werkloosheidsrisico brengt ook opbrengsten met zich
mee. Wanneer het gespaarde bedrag onvoldoende is om de volledige WW te
betalen, ontstaat recht op Abw daar waar dit in het huidige systeem een hogere
WW-uitkering zou zijn. Bij een concentratie van het werkloosheidsrisico komt
dit vaker voor en is deze opbrengst groter. Hier staan uiteraard wel negatieve
inkomenseffecten voor de betrokkenen tegenover en stijgende Abw-lasten.
Een extra opbrengst van het spaarsysteem ontstaat doordat het spaargeld wordt
belegd. Ook deze opbrengst is afhankelijk van de concentratie van het werkloosheidsrisico. Hoewel op individueel niveau het spaarsaldo steeds beschikbaar
moet zijn kan bij collectieve belegging een hoger rendement worden bereikt.
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6.6.4

Tweedeling als gevolg van het spaarsysteem

Bij een collectieve verzekering betalen werkgevers en werknemers premie en
dekt de WW de risico’s. Wanneer lager betaalde werknemers een hoger risico
lopen op werkloosheid dan hoger betaalden vindt een inkomensoverdracht
plaats van werknemers met een hoger inkomen naar werknemers met een lager
inkomen. Deze solidariteit is in het spaarsysteem beperkt tot de eerste zes
maanden. Dit kan betekenen dat de premie-inleg en daarover ontvangen rente
voor hoger opgeleiden leidt tot een hoog spaarsaldo op 65-jarige leeftijd, terwijl
lager opgeleiden te maken kunnen hebben met spaartekorten en vaker zijn aangewezen op de bijstand.
6.6.5

Effecten van het spaarsysteem op de omvang van de werkloosheid

Het schatten van de invloed van de financiële incentives op de omvang van de
werkloosheid is niet eenvoudig. Omdat er nog geen ervaring is opgedaan met
een spaarsysteem is het moeilijk in schatten in hoeverre werkzoekenden sneller
zullen uitstromen door een afname van het spaarsaldo.
Over invloed van het aflopen van het recht op WW en daarmee de overgang
naar de Abw of het vervallen van een uitkeringsrecht in verband met een partnerinkomen is meer bekend. Na afloop van de vervolguitkering treden deze
(welke effecten?) effecten ook in het huidige systeem op. Het spaarsysteem
zorgt er alleen voor dat dit moment bij een saldotekort eerder optreedt.
Om een indruk te geven van de mogelijke effecten van de financiële incentives
op de omvang en samenstelling van de werkloosheid worden hier enkele procentuele gevolgen gepresenteerd.
Omvang werkloosheid
Een verbetering van de incentivestructuur draagt bij aan het verlagen van de
werkloosheidsduur en daarmee tot het verlagen van de omvang van de werkloosheid. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een verkorting van de WWduur, het vergroten van het verschil tussen loon en uitkering en het invoeren van
sancties in de WW bijdraagt aan een daling van de totale werkloosheid. De omvang van die effecten is echter niet eensluidend. Ook de gevolgen van een
spaarsysteem op de omvang van de werkloosheid zijn slechts globaal aan te geven. Volgens het MIMIC93 model van het CPB heeft een daling van alle arbeidsmarktgerelateerde uitkeringen met 1% tot gevolg dat de gemiddelde uittreedkans uit deze regelingen structureel met bijna 1% stijgt. Daardoor daalt
ook het aantal uitkeringsgerechtigden structureel met 1%.

93

Het toegepast algemeen evenwichtsmodel MIMIC is ontwikkeld om beleidsmakers te adviseren over de structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van maatregelen in de sfeer van belastingen en sociale zekerheid. Het model heeft een sterke micro-theoretische onderbouwing,
waardoor de modeluitkomsten goed kunnen worden geinterpreteerd in termen van microeconomische gedragsreacties. Verder heeft MIMIC een grondige empirische basis en kent
het model een gedetailleerde beschrijving van de Nederlandse stelsels van belastingen en sociale zekerheid. Dit laatste maakt het model geschikt voor het doorrekenen van specifieke beleidsmaatregelen.
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Van de huidige WW’ers zou in het spaarsysteem ongeveer 45% geen recht meer
hebben op WW. In 29% van de gevallen zijn er geen andere middelen van bestaan in het huishouden aanwezig, zodat nog wel recht op een bijstandsuitkering
ontstaat. In de 16% van de gevallen raakt de WW’er aangewezen op het inkomen van de partner. Dit betreft met name vrouwen. De inkomensachteruitgang
bij het vervallen van het recht op WW beloopt gemiddeld 20%. Uitgaande van
een elasticiteit van 1 leidt deze inkomensachteruitgang tot een toename van de
uittreedkans met 20%. De hogere uittreedkans bij gelijk instroompercentage
zorgt voor een structurele afname van het aantal WW’ers met 20%. Omdat echter maar 45% van de WW’ers te maken heeft met een inkomensachteruitgang
daalt het totale aantal WW’ers op termijn met 45% x 20% = 9%.
Verandering samenstelling werkloosheid door verlies spaarsaldo
Verhoogde incentives als gevolg van het spaarsaldo treden onmiddellijk op
vanaf de instroom in de WW en blijven bestaan zolang het spaarsaldo positief
is. Het effect zal groter zijn naarmate het saldo hoger is en naarmate de betrokkene ouder wordt.
We veronderstellen dat 30% van de werklozen van 18 jaar met een positief saldo aan het einde van het jaar gevoelig is voor deze incentives en dat dit percentage met 1.67% per leeftijdsjaar toeneemt. Bij 60-jarige leeftijd is 100% van de
werkzoekenden gevoelig voor een verlies van het spaarsaldo. We veronderstellen verder dat van deze groep de uitstroomkans met 3% per € 1000 resterende
spaarsaldo aan het einde van het jaar groter wordt.
Verandering samenstelling werkloosheid door versnelde instroom in de Abw
De versnelde instroom in de Abw als gevolg van een tekortschietend spaarsaldo
vindt pas plaats na de eerste zes maanden WW. We veronderstellen dat de instroom in de Abw zorgt voor 8% extra uitstroom uit de WW. Met dit percentage
neemt de totale werkloosheid evenveel af als door het verlies aan spaarsaldo.

6.7

Conclusie

Een inkomensverzekering tegen werkloosheid schept inkomenszekerheid. De
prijs hiervan is een beperking van de financiële incentives om instroom te voorkomen en uitstroom te stimuleren. Een spaarsysteem waarbij een werkloze in
eerste instantie zelf de uitkering betaalt, heeft dit nadeel niet. Daar staat tegenover dat werkgevers in een dergelijk systeem geen belang meer hebben bij het
voorkomen van instroom in de WW.
Het spaarsysteem wordt gevoed door de spaarinleg. Daarnaast genereert het systeem ook rente-inkomsten die in de structurele situatie hoger zijn dan de jaarlijkse spaarpremie. Een tekortschietend spaarsaldo leidt bij werkloosheid tot
meer uitgaven ten laste van het solidariteitsfonds en meer Abw-uitgaven. Daarnaast komt een deel van het saldotekort voor rekening van de werklozen doordat de bijstandsuitkering lager is dan de WW-uitkering of doordat in verband
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met andere inkomensbronnen er zelfs geen recht bestaat op een bijstandsuitkering.
De spaarpremie kan dusdanig worden vastgesteld dat het totaal aan collectieve
lasten (spaarpremie, lasten solidariteitsfonds en Abw) in het spaarsysteem even
hoog is als de collectieve lasten van het omslagstelsel. Noodzakelijk is dit niet.
Een hogere spaarpremie zorgt voor een geringer beroep op het solidariteitsfonds
en de Abw. Dit verkleint echter de financiële incentives van het spaarsysteem.
Tegelijkertijd neemt het spaarsaldo op 65-jarige leeftijd toe. Hiervan profiteren
vooral hoger opgeleiden met een laag werkloosheidsrisico. De hoogte van de
spaarpremie is uiteindelijk een politieke keuze. Er moet een afweging gemaakt
worden tussen inkomensbescherming (voorkomen van Abw) en doelmatigheid.
Het spaarsysteem draagt bij aan een verlaging van de instroom in de WW en
een beperking van de werkloosheidsduur. Werklozen hebben in het spaarsysteem een direct financieel belang bij het reduceren van de kosten van de WW.
De uitkering komt immers ten laste van het spaarsaldo. Het spaarsysteem levert
vooral een hoog spaarsaldo (en dus hoge incentives) op voor hoger opgeleide
werkenden met toch al een laag werkloosheidsrisico. Tegelijkertijd nemen de
incentives toe naarmate de leeftijd toeneemt. Het spaarsysteem kan dus bijdragen aan een vermindering van de werkloosheid onder ouderen. Hieronder bevinden zich ook veel laag opgeleiden.
De financiële incentives van het spaarsysteem komen maar voor een deel voort
uit het sparen zelf. Bij de werklozen ontstaan de meeste incentives voor beperking van de werkloosheidsduur, doordat werklozen als gevolg van een saldotekort in de bijstand terecht komen of geen recht meer hebben op een uitkering.
Dit zijn de veelal lager opgeleiden met een hoog risico op werkloosheid. De
overgang naar de bijstand ontstaat in het omslagstelsel pas na afloop van de
maximale WW-periode. In het spaarstelsel ontstaat deze overgang wanneer er
sprake is van een saldotekort reeds eerder. Eenmaal in de bijstand draagt het
spaarsysteem niet meer bij tot grotere incentives. Daar verandert niets ten opzichte van de huidige situatie.
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7

SUMMARY AND CONCLUSION

7.1

Introduction

In the past two decades a number of important structural changes have occurred
in the Dutch labour market. Female labour participation has increased considerably while the elderly participation rate has decreased drastically. Only one
out of three people between 55 and 65 years of age are employed. This is partly
the result of measures that were taken in the Early Eighties, under the threat that
a new generation of labour market entrants would become long-term unemployed. Due to an ageing population as well as a decline in young jobseekers
the problem of youth unemployment in The Netherlands has been, for the most
part, resolved. However, the downside of the low number of elderly employees
who are (still) actively participating in the labour market is now revealed.
In the late Nineties the economic growth resulted in a lack of labour supply.
However, labour force participation among older people is still low. This is correlated to a number of problems, on one hand regarding exogenous factors such
as globalisation, and on the other hand endogenous factors such as disability
insurance as a form of early pension, the early retirement scheme (VUT), which
has been recently abolished, and the unemployment regulations.
This study focuses on the Unemployment Insurance Act (WW). We presume
that the WW provides older employees few incentives to go back to work. To
test this presumption we have studied the current unemployment system, which
led to the following research question:
“What does the present-day Dutch system of unemployment risk coverage
look like and what are the effects of the current system on individual labour
market behaviour?”
This study results in a proposal for a mandatory saving system for the risk of
unemployment. This alternative intends to enhance the stimuli to find work and
therefore decrease moral hazard induced by the existing unemployment scheme.
A saving scheme can limit inflow into and stimulate outflow out of unemployment. An individual saving scheme will lead to a decrease in solidarity and an
increase of one’s freedom to choose.
This leads up to the following research question:
“Can a mandatory saving scheme adequately cover the risk of unemployment and stimulate labour force participation?”
In this Chapter the answer to these two central questions is summarised. After a
short recapitulation in Section 6.2 regarding our research method and a brief
analysis of the theoretical framework, Section 6.4 contains an overview of the
current unemployment regulations in The Netherlands and compares it to a
number of other OECD-countries. In addition, we briefly discuss the regulations
concerning job termination as well as the sanctions. The purpose of Section 6.4

Chapter 7

186

is to gain insight into the effect of the unemployment regulations on individual
labour market behaviour.
Subsequently, the saving scheme to cover the risk of unemployment is described and the potential effects of this system on the behaviour of employees
and the unemployed are tested. We demonstrate that both the employee and the
unemployed ex-employee have a direct financial interest in preventing inflow
and accelerating outflow if the costs of the WW are directly borne by the employee.

7.2

Answering the research question: approach

In order to answer the central questions, Chapter 2 starts out with an analysis of
the theoretical framework. To come to an explanatory analysis of the effects of
unemployment benefit on the behaviour of employees and unemployed we used
the search theory. Search behaviour depends on personal characteristics (age,
education, etc), business cycle and unemployment regulations. The effect of
unemployment regulations on the search behaviour of unemployed can manifest
itself in the duration of unemployment.
Next, we studied the history of social security in the Netherlands. A notable
conclusion of this Chapter is that the rudiments of insurance, such as the role of
the government, the moral hazard, whether or not having a mandatory unemployment insurance policy and having a saving scheme rather than an insurance
scheme, are still topic of discussion, despite the fact that social insurance has
already existed for a long time.
Based on our findings in Chapter 4 of this study we presume that the WW does
not provide employees with many stimuli to get back to work, especially for
people between the age of 50 and 64. In order to test this presumption we focus
on the financial position of unemployed employees. To understand the financial
position of the unemployed employees, we describe the unemployment scheme.
Next, we compare the Dutch unemployment regulations to those in a number of
other OECD-countries. For the sake of comparison we chose Denmark and
Sweden, which both have an extensive unemployment scheme, and the United
States, which has a less extensive unemployment scheme that the Netherlands.
Aside from the duration and amount of unemployment benefit we compare the
poverty trap in the above-mentioned countries. The poverty trap refers to a
situation in which it is not financially worthwhile for the unemployed receiving
a benefit to take up low-paid employment. The purpose of this comparison is to
examine whether or not the duration and amount of benefit influence the unemployed employees’ search behaviour.
The employment termination policy can also influence the financial position of
unemployed employees by means of severance pay. In almost all cases one receives severance payment. Therefore, we analyse the termination policy in
Chapter 4, thereby also examining the effects of sanctions on the behaviour of
the (unemployed) employee.
In Chapter 5 of this study we examine how a saving scheme in the WW would
work out in the Dutch situation. After introducing the saving scheme, we briefly
list the arguments in support of a saving scheme. Next, we discuss the costs of a
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saving scheme. The structural costs of a saving scheme for the WW are calculated by means of micro-simulation, simulating wage, labour force participation
and unemployment during the working life of a large number of people. Subsequently, we discuss the disparity caused by a saving scheme, due to dissimilar
risk of unemployment.
Furthermore, we briefly discuss the influence of a saving scheme on the employees’ behaviour. The interesting part of this study is CPB’s (Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) calculation regarding the macroeconomical effects of the increasingly shorter duration of benefit claim and the
effect on individual increase of unemployment duration resulting from the decrease in benefits.

7.3

Theoretical framework

The effects of the existing unemployment insurance system on the labour market are illustrated by the search behaviour of both employed and unemployed
people. In Chapter 2 of this dissertation we look at the consequences of the requirements regarding benefit claim (the amount and duration of benefit) for the
duration of unemployment. The benefit requirements are placed within a research model, in which the benefit requirements affect the outflow opportunity
through the job seeking effort and minimum acceptable wage. The search model
is applied to records of unemployed. The results demonstrate the effects of the
endorsed duration of benefit on the outflow opportunity. The closer one gets to
the termination of unemployment benefit, the higher the increase of outflow out
of the WW. This may be the result of a decrease in reservation wages. Moreover, the results indicate that the effect of the amount of benefit on the outflow
is mainly indirect, namely via the job seeking effort.
Research has shown that reservation wages are higher when the duration of
benefit is longer. The duration of benefit is related to one’s employment history
and age; the older one is the longer one’s employment history, which entitles
one to a longer duration of benefit. Longer duration of benefit reflects itself in
higher reservation wages. This means that elderly employees are entitled to a
longer period of unemployment benefit and therefore have less financial stimuli
to exit the WW.
The problem of unemployment insurance is that the unemployed are possibly
less stimulated to work. This behaviour of the benefit claimant is one of the reasons that a private insurance policy cannot offer unemployment insurance, at
least not in a socially acceptable format. Public insurance, as well as private insurance, encounters a problem, namely the unexpected effects of this type of
insurance, in this case the moral hazard.
These problems call for a new type of unemployment insurance that provides
the unemployed with such a financial incentive that one is motivated to find
work and exit the WW as soon as possible. This advocates a system that greatly
influences the search behaviour of the unemployed.
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7.4

The history of unemployment insurance

Due to a lack of any form of social security, prior to the industrial revolution,
one relied on the solidarity of the small community in which one lived. In that
period, a system operated in which agreements were made about mutual support
in case of sickness, death, etc. After the industrial revolution, people became
dependent on working in factories and economical life was controlled by industrial labour, thus increasing the risk of loss of income. In the second half of the
Nineteenth Century, more than half of the population lived in poverty as a result
of unemployment, sickness, disability and old age. Poverty became a moral
problem for society. The developing and increasingly prosperous society could
not possibly let people starve. This instigated the discussion about social security in the Nineteenth Century. That discussion gradually focused on the benefit
and necessity of social insurance, the role of the government, the circle of insured and the manner of financing. The discussion about unemployment insurance and the so-called crisis politics are increasingly interwoven and become
part of the fundamental discussion between political and social actors regarding
society’s structure. The big recession of 1929, bringing about a high unemployment rate and a greatly reduced standard of living, caused many to believe
that governmental control of economics was essential. Since one was aware that
unemployment insurance could not be attained through private initiative, the
government should provide unemployment insurance. In addition to the discussion about the role of the government, the discussion also focused on the question in what way unemployment insurance could encourage the employee to
quickly resume work.
Despite recognizing the social importance of unemployment insurance, the discussion about whether or not to have mandatory unemployment insurance has
continued. Voluntary insurance requires a strong sense of community and a
deep feeling of solidarity. These two requirements are not always present. Another objection to voluntary insurance is anti-selection, which means that employees with a low risk of unemployment do not feel the need to have a relatively expensive insurance and will therefore not have insurance. However,
there are also pleas against mandatory insurance. One of the most important
critics of mandatory insurance is Greven (1897). He believes that within social
regulations, it is inevitable to unfairly treat that which is unequal. To meet the
objections against mandatory insurance, Schanz (1880) proposed to implement
a mandatory saving scheme rather than a mandatory insurance scheme. According to Schanz “saving for the risk of unemployment” has the advantages and not
the disadvantages of an insurance policy, mostly because this way, the problem
of voluntary unemployment could be avoided. Since it was one’s own money,
the employee would not become unnecessarily unemployed.
Until this day, the structure of social security is subject of debate. In addition to
the role of the government, this discussion also encompasses the containment,
cost, justification and implementation of social security, in particular the nonparticipation of elderly.
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Unemployment insurance and labour market behaviour

To examine if the duration and amount of benefit influence the duration of
benefit claims by unemployed employees’, we compare the Dutch Unemployment Insurance Act to the unemployment regulations in two Scandinavian
countries (Denmark and Sweden), both with more extensive regulations than in
The Netherlands, and the United States, with a less extensive unemployment
scheme than the Dutch WW. In addition to comparing the duration and amount
of unemployment benefit, we also compare the poverty trap in the abovementioned countries.
7.5.1

The unemployment scheme

The employee is entitled to WW-benefit when he is unemployed and meets the
so-called ‘referte-eis’ (work record requirement). The work record requirement
means that the person in question must have worked for at least 26 weeks during the 39 weeks prior to unemployment. The number of labour hours is in this
situation of importance. WW-benefit lasts at least six months. To be eligible for
wage related benefit one must also meet the `4-out-of-5 requirement’. This requirement states that one must have had paid employment for a minimum of 52
days in at least four out of five years prior to unemployment. The duration of
the wage related benefit depends on one’s employment history. This duration
varies from three months to four and a half years.
The wage related benefit equals 70% of day wage. If one only meets the work
record requirement and not the 4 out of 5 requirement when applying for benefit, one is entitled to short-term benefit for a period of six months. Short-term
benefit equals 70% of minimum wage or day wage if this is less than the minimum wage. At the end of the wage related benefit, the unemployed employee is
entitled to sequent benefit. The duration of sequent benefit is two years. An exception to this rule concerns employees who were older than 57.5 years of age
on the first day of unemployment. To them, the maximum duration of sequent
benefit is 3.5 years. Sequent benefit is 70% of minimum wage (or of day wage
if this is less than the minimum wage).
7.5.2

Unemployment regulations in Sweden, Denmark and the United States

Denmark and Sweden
In Denmark and Sweden unemployment insurance is not legally mandatory, but
connected to union membership. Denmark has, similar to The Netherlands, the
work record requirement that one must have worked for at least 26 weeks in the
preceding three years. In Sweden the work record requirement states that one
must have worked for at least 90 days in the preceding five months. Furthermore, one must have been registered with the unemployment fund for a year.
In Denmark, benefit is received for a total of four years, notwithstanding age
and employment history. One initially receives benefit for a year, which is extended by three years if a jobseeker is willing to participate in any training or
trajectory. The second period of benefit claim lasts until the age of 60 for em-
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ployees older than 55, after which one is entitled to receive social pension. The
amount of unemployment benefit in Denmark is 90% of the average wage of the
preceding three years and had a maximum of € 394 per week in 1999.
Sweden has two types of benefit, i.e. basic provision for unemployment and
wage related unemployment benefit. In Sweden, the duration of WW is 300
days for jobseekers younger than 55 and 450 days for jobseekers older than 55.
The elderly receive an extension of benefit until they receive their pension. In
Sweden, one is entitled to wage related unemployment benefit of 80% of the
average wage over the preceding three years with a maximum of € 82 per workday in 1999, based on a voluntary insurance policy at an unemployment fund.
Basic provision for unemployment, the Unemployment Benefit (Werkloosheidsbijstand), is a fixed amount of 27 euros per day for 5 days a week.
In both Denmark and Sweden benefit is taxable.
In both countries, the end of unemployment benefit is followed by welfare.
Also, the difference between the amount of welfare and an average income is
minimal, particularly for families with children. In Denmark, welfare equals
110% of minimum wage. In Sweden this is 100%.
United States
In the United States, the central government determines the guidelines for unemployment insurance. However, every state is free to determine the amount,
duration and work record requirements of such an insurance policy. In almost
all states, an important work record requirement is that the unemployed must
have worked for at least four out of five quarters preceding the claim to unemployment insurance. Moreover, the unemployed must be involuntarily unemployed, must be registered for education and as a jobseeker and he must be prepared to accept any suitable employment.
In all states, the amount of unemployment benefit depends on the “average
earnings” in the period prior to unemployment. This means that unemployment
benefit is 50% of the average income, with a maximum of 95 dollars a week in
2003. In most states, the maximum duration of unemployment benefit is 52
weeks.
In addition to unemployment benefit, the United States has welfare to cover the
most basic needs of a family, but there is hardly any social safety net for nonworking singles.
7.5.3

Poverty trap

The poverty trap refers to a situation in which it is not financially worthwhile
for the unemployed receiving a benefit to take up low-paid employment. Cause
of the poverty trap is that one loses the claim to benefit when one takes up paid
employment. Additionally, taking up paid work is not very profitable if that
means a loss of or decrease in subsidies. Thus, especially low-income jobs are
not always appealing. Due to these different factors the extent to which the poverty trap occurs differs per country. This is linked, among other things, to the
level of benefits, the duration of benefits, the domestic situation and differences
in wage capacity.
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In the United States, one receives 15% of net minimum wage as a social safety
net. This is not a very high income. In The Netherlands, a single person on welfare receives 77% of the wage of an employee with a low net income.
However, in the United States there is also more protection of income for families. When none of the family members work, one receives welfare and additional allowances (such as a rent allowance). In The Netherlands, net income in
that case is 96% of the net income of a fulltime low-income job. In the United
States this is 63%. In The Netherlands, working is not worthwhile unless it concerns a fulltime job, with a preferable wage that is 10% higher than minimum
wage. In the United States, working is instantly rewarding, even when it comes
to working only a limited amount of hours. In the Netherlands, the financial incentive to trade in welfare for work is rather small. The Netherlands is, along
with Denmark, the country with the weakest stimuli in every category.
7.5.4

Unemployment in Sweden, Denmark and the United States

The unemployment rate has moved in the same direction in almost all countries.
Since 1998, The Netherlands has had the lowest unemployment rate.
Here, long-term unemployment refers to unemployment longer than a year. The
Netherlands has long-term unemployment. In the United States the long-term
unemployment rate is lower, while in Sweden and Denmark long-term unemployment is also a big part of the total unemployment rate.
7.5.5

The effect of the process of dismissal and sanctions on the individual
labour market behaviour

a. The process of dismissal
The process of dismissal which is most common for clients who have been in
the WW for an extensive period is termination of the employment contract by a
Justice of the Peace (32% of the inflow). Added to the number of people who
are dismissed via the RDA-procedure (22%), over half (54%) of the inflow of
this group of unemployed people enters via the Justice of the Peace or the RDA.
Employees who enter the WW via the RDA-procedure or the Justice of the
Peace often receive compensation of private law in the form of severance payment in addition to WW-benefit. This compensation prolongs the duration of
unemployment, because the WW does not start until the employer’s severance
payment ends.
Older people have an indefinite term contract more frequently than youngsters.
Research of the dual dismissal regulation94 has shown that from the age of 35
there are relatively more attempts to terminate a contract via the RDA. An important explanation for this is that elderly work less often on temporary basis
than youngsters (there is an overrepresentation of flexible work force among
youngsters compared to that among older people). The procedures that go
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Afscheid van het duale ontslagrecht “advies commissie Duaal ontslagstelsel (commissie
Rood)”, november 2000.
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through the CWI and the Justice of the Peace mainly involve older people who
have a long employment history with their last employer and have therefore acquired a relatively high income. When the employment contract is terminated,
they are eligible for severance pay in addition to wage related benefit. As long
as they receive wage related benefit as well as severance pay, the financial incentive to look for work is weak. This results in a longer duration of unemployment for elderly employees.
b. Sanctions
A sanction is a reduction, postponement or termination of benefits, stimulating
jobseekers to look for work more actively. One can assume that sanctions influence the jobseekers’ labour market behaviour. A sanction can have a preventive
and repressive effect. The preventive effect means that the threat of a sanction
stimulates the jobseeker to increase the effort to find work or more easily accept
employment that is offered. The repressive effect means that actually sanctioning someone will stimulate one’s search behaviour.
Almost all studies show that actual sanctioning has a positive effect on the individual chance of reintegration. The intensity with which one finds work is approximately twice as big after a sanction than before. This means that the
chance of becoming long-term dependent on welfare can be substantially reduced by sanctioning someone in an early stage of the period of benefit.
7.5.6

Conclusion

We have compared the duration and amount of benefit as well as the poverty
trap in The Netherlands to those in Denmark, Sweden and the United States.
This comparison shows that The Netherlands has the highest (582 euros per
week) and the longest (5 years and for elderly employees 8.5 years) duration of
unemployment benefit. In the United States, the maximum amount of benefit is
95 euros per week, with a maximum duration of one year. Sweden and Denmark have a high amount of benefit of respectively 394 and 410 euros per week.
The duration of benefit in Sweden is not very long, namely a year and a half,
but Sweden has a social safety net of 100% of net minimum wage. This safety
net is 15% in the United States and 89% in The Netherlands. Denmark has the
highest social safety net of 110% of minimum wage.
This comparison illustrates that since 1999, The Netherlands has had a low unemployment rate, while the United States has had the highest unemployment
rate in that same period. Although the number of unemployed is low, The Netherlands has a high long-term unemployment rate. In the United States this percentage is lower, while Sweden and Denmark also have a high long-term unemployment rate.
From these results we can conclude that working pays off immediately in the
United States due to the low safety net within the unemployment scheme. The
Netherlands and Denmark on the other hand, provide jobseekers with the weakest financial incentive to work, because of the amount of benefit and high social
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safety net. In other words: the financial incentive is an instrument that influences the jobseekers’ labour market behaviour. This belief is confirmed by the
analysis of sanctions and severance pay. Whenever dismissal results in financial
compensation, the period of unemployment lasts longer. The active search behaviour is also stimulated by imposing sanctions (negative financial stimuli).
The lack of financial stimuli brings about a low labour force participation of
elderly between 50 and 55 years of age. The unemployment scheme is so appealing to elderly employees that they have no financial incentive to find employment. Elderly employees are entitled to a long period of WW-benefit based
on their age and employment history, namely wage related benefit for five years
followed by sequent benefits for 3.5 years. Furthermore, up until 2004 employees older than 57.5 years of age were no longer obliged to apply for a job.
Moreover, the amount of compensation in cases that go through the district
court can further reduce the chance of reintegration the older the employee is
and (thus) the higher the compensation is. Elderly employees are generally
more expensive, considering their wage and severance pay. Since the chance of
reintegration depends on age, the chance of finding paid employment within a
year is lower as one is older. The minimal chances of finding employment are
also combined with possible less active search behaviour among older people.
We conclude that, especially for elderly, the chance of finding employment on
short term is low. This means that these employees are often unemployed for a
longer period. In addition, the duration of the WW is longer for them than for
younger employees. This explains the calculative behaviour of elderly unemployed people. This conclusion could confirm the presumption that financial
stimuli can influence the search behaviour of employees.
These findings were reason for us to introduce a saving scheme to cover the risk
of unemployment. This may provide a way to enhance the stimuli in the existing system.

7.6

A saving scheme to cover the risk of unemployment

7.6.1

The saving scheme

In a mandatory saving system covering the risk of unemployment, every employee, including flexible employees, obtains a savings account when first entering the labour market, and which remains throughout one’s career. Both employee and employer are obliged to make an initial deposit (a certain percentage
of one’s income) into the employee’s savings account. In addition, one pays a
premium to collective savings funds. Every industry sets up its own collective
savings fund to collect the solidarity premiums, based on a percentage of the
savings deposit, which finances the first six months of WW for employees who
meet the requirements but have a deficit in their savings account. This promotes
solidarity. Employee and employer are obliged to each deposit into the savings
account. As soon as the balance on the savings account is sufficient to finance
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the maximum duration of benefit, both employee and employer terminate the
deposits. The unemployment regulations remain, for the most part, unaltered.
All employees are entitled to six months WW-benefit, if they meet the predetermined conditions, in spite of the balance on their savings account. The duration of benefit depends on one’s balance, in case of benefit claimants who are
entitled to receive benefit for longer than six months. A positive final balance is
added to the employee’s pension or is paid to beneficiaries. Employees cannot
take money out of their savings account until the age of 65, except in case of
unemployment.
7.6.2

Motives for (mandatory) saving for the risk of unemployment

The primary motives for saving have to do with the influence on behaviour, labour force participation and productivity. The current unemployment insurance
system influences the employee’s behaviour in such a way that it can create
“non-active employees”. Non-active employees are employees who benefit
more from being unemployed than from being employed. The idea behind a
saving scheme is that working becomes more profitable, because it adds to
one’s savings and therefore increases one’s right to receive unemployment
benefit. This has a positive influence on labour force participation. Employees
contribute to their own unemployment benefit. This will increase the number of
hours worked, labour force participation and thus productivity. Moreover, saving also has consequences regarding the behaviour of employees who have been
dismissed. They will accept employment more easily, since the costs of their
unemployment benefit are directly taken out of their savings funds. This will
diminish the claim to unemployment benefit. In other words: the moral hazard
is reduced. We can conclude that a saving scheme provides a financial incentive
that can influence the inflow and outflow. Saving limits the inflow into the
WW, while stimulating the outflow out of the WW, since finding employment
quickly is of significant financial interest. The current unemployment insurance
policy does not have that financial incentive, especially in case of elderly employees who are entitled to benefit for a longer period of time.
The effects of a saving scheme on productivity are twofold. On one hand, it
leads to an increased productivity by stimulating employees to work harder and
avoid the chance of dismissal. On the other hand, it can lead to a decrease in
productivity because employees become less flexible. Saving influences integration and reintegration because benefit claimants are primarily focused on
outflow out of the WW. In the current social security system it is mostly the
government that profits from a fast outflow out of unemployment, whereas in a
mandatory saving system the jobseeker or employee is motivated to acquire the
employment or training he needs to reinforce his position on the labour market,
because it is in his best interest to invest in activities that stimulate a fast outflow or general employment flow. Additionally, employers also have an interest
in increasing productivity. They can afford to invest in elderly employees who
are becoming relatively cheaper due to the saving scheme. Elderly employees
have acquired a full saving account. Hence, employers no longer have to pay
unemployment premium.
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Costs of a saving scheme

The financial means necessary in a pay-as-you-go system and a saving scheme
for the WW are not necessarily the same in case of a similar unemployment
level and similar benefit rights. In general, a saving scheme for the WW becomes more expensive when the risk of unemployment mainly concerns a small
group of people. This brings additional costs, because those with a low risk of
unemployment receive the balance of their savings account at the age of 65. In
the current pay-as-you-go system this premium is used to finance benefits for
high risk groups.
A concentration of the unemployment risk also produces revenue. When the
amount that is saved is insufficient to fully pay the WW one is entitled to Abw,
while in the current system one receives more WW-benefit. In case of concentration of the unemployment risk this is more common and the proceeds are
higher. Evidently, in this case, the people involved suffer from negative income
effects and increasing Abw-payments.
A saving scheme produces extra proceeds through the investment of one’s savings. How high these proceeds are also depends on the concentration of the unemployment risk. Although the saving balance should be available to the individual at all times, a collective investment may amount to a higher output.
7.6.4

Disparity as a result of the saving scheme

In case of a collective insurance policy, employers and employees pay premium
and the WW covers the risks. When employees with a low income have a
higher risk of becoming unemployed than those with higher incomes, income is
transferred from employees with a higher income to employees with a lower
income. In a saving scheme, this solidarity is limited to the first six months.
This may mean that the premium deposit and received interest provide higher
educated people with a high balance at the age of 65, while lower educated people may have to deal with deficits in their savings account and have to rely on
welfare more frequently.
7.6.5

Consequences of a saving scheme for the unemployment rate

It is not easy to estimate how financial incentives will influence the unemployment rate. Considering there has been no experience yet with a saving scheme,
it is difficult to estimate to what extent the outflow of jobseekers will increase
due to a decrease in one’s savings.
We know more about the influence of the end of the WW duration, and thus the
transfer to Abw, or termination of the right to receive benefit due to income of a
partner. At the end of the sequent benefit these effects also occur in the current
system. In a saving scheme this moment occurs sooner in case of deficit.
To give an impression of the potential effects of financial incentives on the unemployment rate and composition, we present some of the consequences in percentages.
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Unemployment rate
A shorter unemployment spell, and thus lower unemployment rate, is achieved
by improving the incentive structure. Different studies show that a shorter WW
duration, a bigger difference between income and benefit, and implementing
sanctions in the WW all contribute to a decrease of the overall unemployment
rate. However, the scale of these effects is not on the same tenor. The consequences of a saving scheme for the unemployment rate can neither be described
95
in detail. According to CPB’s MIMIC model, a 1 percent decrease of all labour market related benefit causes a structural increase in the average chance of
outflow out of these regulations by almost 1 percent, thus structurally decreasing the number of benefit claimants by 1%.
Approximately 45% of all current benefit claimants would no longer be entitled
to WW in a saving scheme. In 29% of the cases there are no other financial
means available, so one can still receive welfare. In 16% of the cases the benefit
claimant (mainly female) relies on income of a partner. The average loss of income when losing the right to receive WW is 20%. When taking into account an
elasticity factor of 1, this loss of income leads to an increased chance of outflow
by 20%. The increased chance of outflow in case of an equal percentage of inflow causes a structural decrease of people receiving WW by 20%. However,
the total number of people in the WW eventually decreases by 45% x 20% =
9%, because only 45% experiences loss of income.
Shift in unemployment composition through loss of balance savings
Stronger incentives related to one’s balance occur instantly from the moment of
inflow into the WW and remain as long as one’s balance is positive. The effect
will increase as the balance grows and the employee ages.
We presume that 30% of 18 year old jobseekers who have a positive balance at
the end of the year, responds to these incentives and that this percentage exceeds with 1.67% per year of life. 100% of 60 year old jobseekers will respond
to a loss in their savings account. We also presume that, within this group, the
chance of outflow increases by 3% per 1000 euro remaining balance at the end
of the year.
Shift in unemployment composition by accelerated inflow into the Abw
The accelerated inflow into the Abw due to a deficit of one’s savings balance
does not occur until after the initial 6 months of WW. We presume that the inflow into the Abw causes 8% extra outflow out of the WW. With this percentage, the decrease in the overall unemployment rate is equal to that caused by a
loss of balance.

95

The applied general equilibrium model MIMIC was developed to advise policymakers about
the structural consequences of regulations, regarding tax and social security, for the labour
market. The model is firmly based on a micro-theoretical foundation, making it easy to interpret the results in terms of micro-economical behavioural responses. Furthermore, MIMIC
has a thorough empirical foundation and the model is implemented with a detailed description of the Dutch system of taxes and social security. The latter of which makes the model
suitable for calculating specific policy measures.
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Conclusion

An income insurance policy to cover unemployment provides security of income. However, this system provides limited financial incentives to prevent inflow and stimulate outflow. A saving scheme in which jobseekers initially pay
for their own benefits, does not have this disadvantage. On the other hand, in
this type of system, employers no longer have an interest in preventing inflow
into the WW.
A saving scheme is based on deposits into savings accounts. Additionally, in the
structural situation the system also generates income of interest which is higher
than the annual savings contribution. In case of unemployment, a deficit of balance results in more costs borne by the solidarity fund and more Abw expenditure. Also, part of the deficit is borne by the jobseeker because welfare benefit
is lower than WW benefit, or because one is not even entitled to receive welfare
due to other sources of income.
The amount of savings contribution can be determined in such a way that the
total of collective costs (savings premium, solidarity fund contribution and
Abw) in a saving scheme is as high as the collective costs in a pay-as-you-go
system. This is not required. Higher savings contributions decrease the use of
the solidarity fund and Abw. However, this also decreases the financial incentives of a saving scheme. At the same time, the balance increases at the age of
65. This is particularly profitable for higher educated people with a low risk of
unemployment. The amount of savings contribution will eventually be a political choice, weighing protection of income (preventing Abw) against efficiency.
A saving scheme reduces the inflow into the WW and limits the duration of unemployment. In a saving scheme, jobseekers gain a direct financial interest in
reducing the costs of the WW. After all, benefits are taken out of one’s savings
account. A saving scheme mainly produces a high balance (thus a strong incentive) for people with a higher education who already have a low risk of unemployment. At the same time, the incentives become stronger as one ages. A saving scheme can therefore result in a decrease of unemployment among older
people, many of which are lower educated.
The financial incentives of a saving scheme only partly derive from the actual
savings account. Jobseekers are mostly stimulated to limit the duration of their
unemployment when they have to claim welfare due to a deficit in their balance
or are no longer entitled to receive benefits. This mostly concerns lower educated people who suffer a high risk of unemployment. In a pay-as-you-go system one does not receive welfare until after the maximum period of WW. In a
saving scheme the transition from WW to welfare arises sooner when there is a
deficit of balance. Once one receives welfare, the saving scheme no longer provides stronger incentives, in which case the situation is similar to the current
situation.
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7.8

Afterword

Protection of income through an insurance policy calls for a strong referral role
and an active labour market policy focused on outflow. Without these regulations it is difficult to limit the costs of social security in a society of calculating
citizens.
In a saving scheme, the full costs of WW are borne by the employee, creating
an important financial interest to prevent inflow and accelerate outflow.
A drastic change like this can help solve the main problem of the current unemployment insurance policy: providing protection of income while maintaining
financial incentives.
Naturally, the insured person must be capable the bear the costs. A mandatory
saving scheme, based on solidarity and the safety net of Abw, can keep the financial risk relatively limited. In a saving scheme system, the government no
longer provides the insurance policy, but creates the conditions under which
employees can cover the risk of unemployment themselves.
The inevitable consequence of a saving scheme is that part of the current WW
benefit claimants will then receive welfare or lose the right to receive benefit
altogether. Aside from that group of lower educated jobseekers whose financial
situation declines due to a saving scheme, there is also a group of higher educated people, mostly male, whose financial situation greatly improves. People in
this group have accumulated a substantial balance in their savings account at the
age of 65, which is paid by means of a higher pension. Essentially, a saving
scheme leads to a disparity in the WW.
Future generations of elderly will more frequently receive a higher pension than
the current generation of elderly, due to growth of pension funds and improvements of the pension system (V. Thio, 2002). This means that one’s savings are
no longer needed to increase one’s pension, especially since higher educated
people have often acquired a good pension. Therefore, we can consider an alternative use of these means. The combination of employment and healthcare often causes difficulties, particularly for higher educated people. When these people are raising children they often have a two-income household and rely on
others to provide child care. In this particular life phase, one’s savings could be
used to finance a leave of absence or parental contribution for child care. In
other words: the savings account can be used instead of the life-course saving
scheme which has been introduced in 2006. The only disadvantage is that it is
more likely that one’s savings will be insufficient if one becomes unemployed.
Moreover, lower educated people with a high risk of unemployment cannot afford care finance, which means that they need additional provisions, such as the
new life-course saving scheme. In that case, people with a high risk of unemployment benefit from provisions mostly paid for by those with a low risk. This
compensates the disparity caused by a saving scheme, which in itself is mainly
beneficial for people with a low risk.
A substantial risk, which also comes with the life-course saving scheme, of having a savings account, is that it may be used for an early retirement from the
labour market. However, the difference with the current system is that in a sav-
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ing scheme the costs of an early retirement are no longer borne by the collective, but by the employee himself.
An advantage of a saving scheme is the individual freedom to choose. In addition to establishing individual responsibility and freedom of choice, a saving
scheme is just, in the sense that the individual on one hand saves for a potential
unemployment spell and on the other hand pays, to a certain extent, for those
who do not have sufficient savings (the element of solidarity). In a saving
scheme one is entitled to WW benefit in accordance with the amount of savings
contribution one has paid.
The government determines the conditions for and framework of a system in
which the individual saves for his own unemployment spell. The individual
chooses the way and time to spend his savings. If he becomes unemployed he
can choose to use his savings, but he can also choose to revert to other means,
for instance by temporarily taking up employment beneath his qualifications.
This creates a system of respect for the individual freedom to choose, that at the
same time carefully makes use of social regulations.
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Inkomensbescherming via een verzekering vraagt een sterke poortwachtersfunctie en een actief arbeidsmarktbeleid gericht op uitstroom. Zonder deze maatregelen zijn in een samenleving met calculerende burgers de kosten van de sociale
zekerheid moeilijk te beheersen.
In het spaarsysteem worden de volledige kosten van de WW ten laste van de
werknemer gebracht. Hierdoor ontstaat een groot financieel belang om instroom
te voorkomen en uitstroom te versnellen.
Een dergelijke ingrijpende verandering kan bijdragen aan het oplossen van het
kernprobleem van de huidige werkloosheidsverzekering: het bieden van inkomensbescherming met behoud van financiële incentives.
Daarbij moet de verzekerde wel in staat zijn deze lasten te dragen. Een verplicht
spaarsysteem met solidariteitselementen en de Abw als vangnet kunnen er voor
zorgen dat het financiële risico niet al te groot wordt. De overheid voorziet met
een spaarsysteem niet langer in een verzekering, maar schept de randvoorwaarden waardoor werknemers het werkloosheidsrisico zelf kunnen dragen.
Een onvermijdelijk gevolg van het spaarsysteem is dat een deel van de huidige
WW’ers aangewezen raakt op een bijstandsuitkering of zelfs geen recht meer
heeft op een uitkering. Tegenover deze groep, laag opgeleide, werklozen die er
als gevolg van het spaarsysteem in inkomen op achteruit gaan, staat een groep
hoog opgeleiden, vooral mannen, die er fors op vooruit gaat. Deze groep heeft
op 65-jarige leeftijd een aanzienlijk spaarsaldo opgebouwd hetgeen uitgekeerd
wordt in de vorm van een hoger pensioen. Op zich leidt een spaarsysteem in de
WW dus tot een tweedeling.
Door het volwassen worden van de pensioenfondsen en verbeteringen in het
pensioensysteem zullen nieuwe generaties ouderen vaak een hoger pensioen
ontvangen dan de huidige ouderen (V. Thio, 2002). Dit betekent dat het spaarsaldo niet echt nodig is om het pensioen nog verder te verhogen. Dit geldt temeer omdat de hoog opgeleiden vaak al een goed pensioen hebben opgebouwd.
Daarom kan gedacht worden aan alternatieve aanwending van deze middelen.
Vooral onder de hoger opgeleiden levert de combinatie van arbeid en zorg vaak
problemen op. Gedurende de levensfase dat er opgroeiende kinderen zijn blijft
deze groep vaak tweeverdiener en besteedt de zorg voor kinderen uit. Het spaarsaldo zou in deze periode gebruikt kunnen worden voor financiering van verlof
of de ouderbijdrage voor kinderopvang. Met andere woorden: dit saldo kan gebruikt worden in plaats van de levensloopregeling die in 2006 in werking is getreden. Het nadeel hiervan is wel dat op het moment dat er toch een werkloosheidsperiode ontstaat er eerder onvoldoende spaarsaldo aanwezig zal zijn. Bovendien blijft deze financiering van zorg buiten het bereik van vooral lager opgeleiden met een hoog werkloosheidsrisico. Dit betekent dat er aanvullende
voorzieningen voor deze groepen nodig zijn. Men kan daarbij denken aan de net
geïntroduceerde levensloopregeling. In dat geval profiteren personen met een
hoog werkloosheidsrisico van voorzieningen waar personen met een lager risico
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zelf meer voor moeten betalen. Dit compenseert de tweedeling die ontstaat door
het spaarsysteem. Van het spaarsysteem, zo zagen we zojuist, profiteren juist
personen met een laag risico.
Een groot risico van het spaarsaldo kan zijn dat het voor vervroegd uittreden uit
de arbeidsmarkt wordt gebruikt. Dit risico bestaat overigens ook voor de levensloopregeling. Het grote verschil met het huidige systeem is dat men in het
spaarsysteem zelf de kosten draagt voor het vervroegd uittreden uit de arbeidsmarkt. Deze kosten worden niet meer afgewenteld op het collectief.
Het voordeel van het spaarsysteem is de individuele keuzevrijheid. Naast de
eigen verantwoordelijkheid en individuele vrijheid is het spaarsysteem sociaal
rechtvaardig, in die zin dat het individu aan de ene kant spaart voor de eigen
werkloosheidsperiode en aan de andere kant tot een bepaalde hoogte meebetaalt
voor degene die niet genoeg gespaard heeft (solidariteit). In het spaarsysteem
heeft een individu recht op een WW-uitkering naar de mate waarin hij hiervoor
spaarpremie heeft betaald.
De overheid stelt de voorwaarden en het kader waarin het individu spaart voor
zijn eigen werkloosheidsperiode. Het individu maakt zelf de keuze over de wijze en het tijdstip waarop hij het spaarsaldo wil besteden. Indien hij werkloosheid raakt, kan hij ervoor kiezen om een beroep te doen op zijn spaargeld, maar
hij kan er ook voor kiezen om zijn werkloosheidsperiode anders te overbruggen,
bijvoorbeeld door te kiezen voor een tijdelijke baan onder zijn niveau. Daarmee
is een systeem ontstaan dat de keuzevrijheid van het individu respecteert en tegelijkertijd het maatschappelijke doel van een zorgvuldig gebruik van de sociale
regeling dient.
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