
1 Inleiding in de sociale zekerheid

‘Toen de AOW werd ingevoerd in 1957, was mijn vader 68 jaar. Hij was landarbeider en

had gespaard voor zijn pensioen. Hij aarzelde om het aan te vragen. Waarom zou je een

AOW-uitkering aanvaarden als je er nooit premie voor hebt betaald? Uiteindelijk heeft hij

het wel aangevraagd, maar hij heeft zijn hele leven moeite gehad met “gratis geld”. Dank-

zij de AOW ging er een nieuwe wereld voor hem open. Hij had geld om eens een extra

krant te kopen of om mij te bezoeken in Amsterdam. Daar woonde ik destijds. Hij woonde

in een dorp in Zeeland, een tripje naar de hoofdstad was voor hem zoiets als een reis naar

Londen voor mij. Ik herinner mij dat met de invoering van de AOW het leven voor sommi-

gen een lach kreeg. De huishoudster van een bevriende familie stond letterlijk te dansen

van dankbaarheid.’

(Interview met Arnout van der Heijde, een AOW-gerechtigde, naar aanleiding van het 50-

jarig bestaan van de AOW, uit: de Volkskrant van 29 november 2006)

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens twee onderwerpen aan de orde.
Allereerst vind je in deze paragraaf een beschrijving van de ontwikkeling van
de sociale zekerheid in de laatste honderd jaar en de belangrijkste pijlers
waarop dit socialezekerheidsstelsel rust. Begrippen als solidariteit, de waar-
borgfunctie en re-integratiefunctie van sociale zekerheid passeren kort de
revue. Paragraaf 1.2 bevat vervolgens een overzicht van de bestaande regelin-
gen op het gebied van sociale zekerheid. Daarbij hanteren we de driedeling
van het socialezekerheidsrecht in werknemersverzekeringen, volksverzekerin-
gen en sociale voorzieningen. Na dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op
de afzonderlijke regelingen.

Solidariteit
Ieder mens komt in zijn leven in aanraking met ‘sociale risico’s’. Denk maar
aan de kosten die voortvloeien uit bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts of
een specialist, of aan het wegvallen van een inkomen ten gevolge van het ver-
loren gaan van werk. Het bereiken van de huidige pensioengerechtigde leef-
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tijd is voor veel meer mensen weggelegd dan pakweg zestig jaar geleden.
Begrippen als ‘arbeidsongeschiktheid’ en ‘werkloosheid’ klinken onheilspel-
lend, maar zijn zaken waar vrijwel iedereen vroeg of laat wel eens mee te
maken krijgt. Zo is het een gegeven dat in een vrijemarkteconomie perioden
van economische groei en een krappe arbeidsmarkt veelal worden afgewisseld
met perioden van economische stagnatie en een ruime arbeidsmarkt, gepaard
gaande met werkloosheid. De sociale zekerheid zorgt ervoor dat de sociale
risico’s die een individu loopt zo veel mogelijk worden verdeeld over alle
werknemers en werkgevers of zelfs alle inwoners van Nederland. Een belang-
rijk uitgangspunt van sociale zekerheid is dan ook collectiviteit en solidariteit:
het door middel van wetgeving gezamenlijk dragen van de individuele risi-
co’s.

Verzorgingsstaat
Uitgangspunt van de Nederlandse sociale zekerheid is dat de overheid een
belangrijke rol speelt bij het opvangen van de verschillende sociale risico’s.
We noemen dit kortweg de verzorgingsstaat. In die verzorgingsstaat rust op
de overheid de verplichting om de burger te vrijwaren tegen een gebrek aan
gezondheid, een gebrek aan inkomen, enzovoort. Dat de overheid een belang-
rijke rol speelt op het gebied van sociale zekerheid is niet altijd zo geweest.
Pas in het begin van de twintigste eeuw ontstond de Ongevallenwet (1901), die
met name was bedoeld voor het opvangen van de gevolgen van bedrijfsonge-
vallen in de industrie. De Ongevallenwet was de eerste sociale verzekering
waarbij de overheid aan werkgevers de verplichting oplegde een premie te
betalen om op die manier werklieden in gevaarlijke bedrijven te verzekeren
tegen de gevolgen van bedrijfsongevallen. Voor de ‘behoeftigen’ bestond toen
al de Armenwet uit 1854. In deze wet was de rol van de overheid echter zeer
beperkt. In die tijd trokken de kerken en de ‘gegoede burgerij’ zich het lot van
de armen aan, hetzij uit naastenliefde, hetzij omdat deze notabelen vonden
dat zij dat aan hun stand verplicht waren. In 1929 trad de Ziektewet (ZW) in
werking. Deze wet keerde bij ziekte gedurende een aantal maanden een uitke-
ring van 80% van het loon uit aan arbeiders in vaste dienst. Behalve de Steun-
regeling aan werklozen die tot stand kwam in de crisistijd van de jaren dertig
van de vorige eeuw en het aannemen van de Kinderbijslagwet in 1939
gebeurde er daarna tot en met de Tweede Wereldoorlog niet veel op het gebied
van sociale zekerheid.

De ontwikkeling van sociale zekerheid kwam na de Tweede Wereldoorlog in
een stroomversnelling, mede door internationale verdragen zoals het Euro-
pees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
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tele vrijheden (EVRM) en het Europees Sociaal Handvest (ESH). De westerse
landen zagen in de opbouw van sociale zekerheid een middel om de voe-
dingsbodem voor extreem-nationalistische of fascistische ideeën tegen te
gaan. Steeds meer realiseerde men zich dat het particulier initiatief niet opge-
wassen was tegen de enorme omvang van economische en sociale problemen
die het gevolg waren van onder meer de industrialisatie. Niet langer werd het
individu zelf verantwoordelijk gehouden voor de ellendige omstandigheden
waarin hij soms verkeerde, maar erkend werd dat op de overheid de plicht
rustte om de bestaanszekerheid van de burger te garanderen. De voorstellen
van de commissie-Van Rhijn in 1945, geïnspireerd op het door sir William
Beveridge in Engeland ontwikkelde plan voor sociale zekerheid, gaven een
positieve impuls aan dit nieuwe denken over sociale zekerheid. Dit leidde na
de jaren vijftig van de vorige eeuw in ons land tot een uitgebreid stelsel van
sociale zekerheid. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de ver-
schillende regelingen die na de Tweede Wereldoorlog zijn ontstaan.

Inkomenszekerheid
Het fundament van de sociale zekerheid is in de eerste plaats inkomenszeker-
heid bij inkomensderving. Valt het inkomen weg vanwege werkloosheid, lang-
durige arbeidsongeschiktheid of ouderdom, dan zorgen respectievelijk de
Werkloosheidswet (WW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
(Wet WIA) en de Algemene Ouderdomswet (AOW) ervoor dat de uitkerings-
gerechtigde kan terugvallen op een inkomen in de vorm van een periodieke,
meestal maandelijkse, uitkering om het verlies aan inkomen op te vangen.
Soms gaat het niet om een uitkering ter vervanging van eerder inkomen,
maar om een tegemoetkoming/bijdrage die de overheid verstrekt voor
bepaalde kosten. Voorbeelden daarvan zijn de kinderbijslag en een maatwerk-
voorziening zoals een scootmobiel op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).

De waarborgfunctie – inkomenszekerheid – is een belangrijke pijler van soci-
ale zekerheid. Het ‘sociale minimum’, de ondergrens van de sociale zeker-
heid, vormt daarbij een kernbegrip. Dit betekent dat de sociale zekerheid een
inkomen op minimumniveau garandeert in de situatie dat het inkomen lager
is dan het geldende sociale minimum. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan
een alleenstaande ouder met een parttimebaan. Verdient hij (of zij) minder
dan het voor hem (of haar) geldende minimum, dan bestaat recht op aanvul-
lende bijstand. De sociale zekerheid waarborgt dan als ‘vangnet’ een minimu-
minkomensniveau voor de burger. Uitgangspunt daarbij is dat de hoogte van
dit sociale minimum voldoende zou moeten zijn voor een menswaardig
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bestaan. De netto (minimum) uitkering is gekoppeld aan het nettominimum-
loon. Stijgt het minimumloon, dan stijgen ook de uitkeringen (loonindexe-
ring). Dit noemen we de ‘koppeling’. De koppeling is in de jaren tachtig van
de vorige eeuw in de wet gekomen (Wet Koppeling met Afwijkingsmogelijk-
heid) en is een belangrijk instrument om armoede te bestrijden. Het bena-
drukt tevens de rol die de overheid heeft inzake het garanderen van het
bestaansminimum. Het wettelijk minimumloon bedraagt € 1615 bruto (2019)
per maand voor werknemers van 22 jaar en ouder. Het sociale minimum is
van het wettelijk minimumloon afgeleid en bedraagt:
– voor gehuwden en samenwonenden die de kosten niet met een ander

kunnen delen, 100% van het wettelijk minimumloon;
– voor een alleenstaande (ouder) die de kosten niet met een ander kan

delen, 70% van het minimumloon.

Volgens het CBS moeten in Nederland zo’n 400.000 mensen al langer dan
vier jaar rondkomen van een laag inkomen. Voor een alleenstaande geldt
€ 1030 netto per maand als een laag inkomen, voor een stel met twee kinde-
ren ligt die grens op € 1940 (inclusief zorgtoeslag).1 Het gaat dan met name
om mensen met een bijstandsuitkering, maar ook om ‘werkende armen’.2

Veel mensen met een laag inkomen hebben wel betaald werk, maar het inko-
men dat zij daarmee verdienen, is lager dan het voor in hun situatie geldende
minimum. Het sociale minimum in Nederland is redelijk te noemen in ver-
gelijking tot dat van veel andere landen, maar aan de andere kant is het lang-
durig leven op minimumniveau, vooral voor gezinnen met opgroeiende kin-
deren, een zware opgave. Uit datzelfde onderzoek van het CBS blijkt dat naar-
mate het inkomen daalt, de gezondheid en levensverwachting afnemen. Het
belang van sociale zekerheid is daarmee aangetoond.

Collectiviteit
De grondgedachte van sociale zekerheid – collectiviteit en solidariteit – valt en
staat bij de maatschappelijke en politieke bereidheid gezamenlijk financieel
bij te dragen aan behoud van het stelsel. Die bereidheid is niet alleen in het
belang van anderen (solidariteit met de medemens), maar ook in het belang
van jezelf. Het socialezekerheidsstelsel geeft immers mensen de zekerheid
van een inkomen, mocht men bijvoorbeeld onverhoopt werkloos worden of
arbeidsongeschikt raken. Deze zekerheid verhoogt het welzijn, omdat iedere
inwoner van Nederland erop kan vertrouwen dat ziekte of werkloosheid niet
gelijkstaat aan een veroordeling tot de bedelstaf.

1 CBS, Armoede en sociale uitsluiting 2018.
2 SCP, Als werk weinig opbrengt, 2018.
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De belasting- en premiedruk is in Nederland hoog; op het brutosalaris wordt
ongeveer een derde ingehouden aan belastingen en premies. Daardoor zijn de
loonkosten voor werkgevers relatief hoog en is het verschil tussen het bruto-
en nettoloon voor werknemers groot. Om ervoor te zorgen dat men bereid is
en blijft om het stelsel van sociale zekerheid in stand te houden is in de loop
der tijd steeds meer aandacht gekomen voor het weer aan het werk helpen
van uitkeringsgerechtigden en voor fraudebestrijding. Anders gezegd: de
inwoners van Nederland willen wel meebetalen aan de sociale zekerheid,
maar dan alleen voor die mensen die het echt nodig hebben. Dat meebetalen
gebeurt op twee manieren. De financiering van de werknemersverzekeringen
(voorbeeld: WW) en de volksverzekeringen (voorbeeld: AOW) gebeurt door
middel van premieheffing. Het zijn tenslotte verzekeringen. De werknemersver-
zekeringen worden opgebracht door de werknemers en werkgevers, de volks-
verzekeringen door alle ingezetenen (‘het volk’), althans voor zover iemand
inkomsten heeft en inkomstenbelasting betaalt. Over dat inkomen betaalt
men dan dus premies.

De sociale voorzieningen, zoals de bijstand (Participatiewet) en de Wmo, wor-
den gefinancierd uit de algemene middelen, de belastingopbrengst.

Re-integratie
Lange tijd heeft de pijler van inkomenszekerheid met stip bovenaan gestaan
als doelstelling van sociale zekerheid. Tot de jaren negentig van de vorige
eeuw bestond veel minder aandacht voor het weer aan het werk helpen (de re-
integratie) van uitkeringsgerechtigden. In de Algemene Bijstandswet, die tot
1996 gold, was bijvoorbeeld nauwelijks aandacht voor deze activeringsfunctie.
In theorie bestond de sollicitatieplicht wel, die in de wet tot uitdrukking kwam
door de verplichting voor de bijstandsgerechtigde om actief te zoeken naar
werk, maar in de praktijk was het opleggen van een sollicitatieplicht meer uit-
zondering dan regel. Ten aanzien van werkloze werknemers lag de focus
bijna volledig op de rechtmatigheid – het beoordelen van het recht op uitke-
ring en het tijdig verstrekken daarvan – en veel minder op de doelmatigheid,
dat wil zeggen het bevorderen van de uitstroom. Het was de tijd, met name in
de jaren zeventig van de vorige eeuw, dat actiecomités zwartboeken samen-
stelden over het feit dat uitkeringen te laat werden uitbetaald. Veel minder
woorden (en daden) werden gewijd aan het afdwingen van hulp bij het vinden
van werk. Het waren ook letterlijk gescheiden werelden. De WW-uitkering
werd verstrekt door de bedrijfsverenigingen, met uitvoeringsorganisaties als
het GAK en de SFB (voorlopers van het UWV), die door de jaren heen waren
verworden tot uitkeringsfabrieken. De arbeidsbemiddeling (de ondersteuning
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van werkzoekenden bij het vinden van werk) daarentegen was in handen van
de door de overheid gefinancierde Gewestelijk Arbeidsbureaus, vanaf 1991
Arbeidsvoorziening geheten. Tot in de jaren negentig hield de wetgever reke-
ning met de verminderde kansen van sommige werkzoekenden op de
arbeidsmarkt. Zo bestond in die tijd voor iedere WW-gerechtigde van 57,5 jaar
en ouder een ontheffing van de sollicitatieplicht voor de WW en hield ook de
WAO (voorloper van de Wet WIA) lange tijd bij het berekenen van het
arbeidsongeschiktheidspercentage rekening met het feit dat werk vinden voor
mensen ‘met een vlekje’ lastig is.

De re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers is pas laat op gang geko-
men. De zogenoemde Wet verbetering poortwachter (Wvp), die als doel heeft
zieke werknemers zo spoedig mogelijk te re-integreren in eigen of ander pas-
send werk, is nog geen twintig jaar oud. Aan het eind van de vorige eeuw
dreigde het aantal mensen dat een uitkering ontving vanwege langdurige
arbeidsongeschiktheid (WAO) op te lopen tot één miljoen. ‘Nederland is ziek’,
verklaarde in 1990 de toenmalige minister-president Lubbers, waarna forse
ingrepen werden gedaan in het socialezekerheidsstelsel, onder meer door
hoogte en duur van de WAO-uitkering te verminderen en door meer verant-
woordelijkheid neer te leggen bij werkgevers en werknemers. Zie hoofdstuk
4. Kijk je naar de cijfers, dan zijn deze ingrepen een succes gebleken. Op dit
moment ontvangen zo’n 550.000 mensen een WAO- of WIA-uitkering, dus
bijna de helft van het aantal mensen dat in 1990 een dergelijke uitkering ont-
ving. Maar deze ‘succescijfers’ geven natuurlijk geen compleet beeld. Dat een
arbeidsongeschikte werknemer geen arbeidsongeschiktheidsuitkering meer
ontvangt, hoeft nog niet te betekenen dat hij aan het werk is. De uitstroom
kan ook richting bijstand zijn geweest.

Je ziet dus dat tot eind jaren tachtig de aandacht zich bij alle partijen richtte
op het ‘recht op uitkering’. Vanaf de jaren negentig wordt de focus verlegd,
mede veroorzaakt door de crisis in de jaren tachtig. Het uitgangspunt van de
overheid en van de werkgevers- en werknemersorganisaties (vakbonden) is
sindsdien steeds meer ‘werk boven inkomen’ geworden. Uit de uitkering
komen door middel van het verwerven van een eigen inkomen is tegenwoor-
dig dan ook een zeer belangrijke doelstelling van sociale zekerheid. Work
First-projecten, waarbij gemeenten proberen langdurig werklozen te begelei-
den naar werk, zijn daar een voorbeeld van. In de jaren dertig van de vorige
eeuw werden werklozen overigens ook gedwongen, op straffe van verlies van
de uitkering, om aan het werk te gaan. Groot verschil is dat bij de Work First-
projecten, en andere re-integratie-instrumenten die tegenwoordig worden
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ingezet om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen, oog bestaat voor
de individuele omstandigheden en achtergronden van de uitkeringsgerech-
tigde, zoals zijn opleiding en werkervaring en de afstand tot de arbeidsmarkt.
Om die reden bestaat er in het algemeen bij deze projecten geen strijd met
het verbod op dwangarbeid en verplichte arbeid, zoals verwoord in artikel 4
lid 2 EVRM.3 Bij het hierna beschreven project uit de jaren dertig van de
vorige eeuw was nog geenszins sprake van dit ‘maatwerk’.

Het Amsterdamse Bos: werkverschaffing

De Amsterdamse gemeenteraad besloot in 1928 tot de aanleg van een
stadsbos, onder de naam Boschplan. De Amsterdammers hadden
recreatieruimte nodig. Ondanks de moeilijke economische tijden werd
het plan doorgezet.

Amsterdam had in die tijd 50 tot 55.000 werklozen. Van de nood werd
een deugd gemaakt. Het project zou ‘vijf jaar werk voor duizend man’
betekenen. In 1934 gingen de eerste schoppen van het werkverschaf-
fingsproject de grond in.

Met de hand aangelegd door werklozen

Het hele Bos is met de hand aangelegd. Alleen de Bosbaan al kostte
drie jaar om met de schop uit te graven. Het zwaarste werktuig daarbij
was de kruiwagen. Oorspronkelijk kregen ongeschoolde arbeiders de
kans hun steentje bij te dragen. Maar na 1939 moesten werkloze vak-
mensen uit allerlei beroepen aan de bak. Ze waren namelijk verplicht
het werk te aanvaarden. Bij weigering kregen zij tien weken lang geen
werklozensteun. Met 1000 man tegelijk werkten ze zes dagen per week,
drie maanden lang. Een nieuwe groep van 1000 nam daarna hun plaats
in.

3 CRvB 8 februari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL1093.

23

1  Inleiding in de sociale zekerheid



Het hele project zou uiteindelijk 30 jaar duren. En alleen al in de jaren
1934-1940 hebben minstens 20.000 mensen er werk gevonden. Zij ver-
zetten 3.000.000 kubieke meter grond en plantten 210.000 bomen.

(Bron: www.amsterdam.nl)

Privatisering
Onder invloed van de individualisering en de economische recessie van de
jaren tachtig van de vorige eeuw is de collectiviteit in de sociale zekerheid
onder druk komen te staan. Dit leidde midden jaren tachtig tot bezuinigingen
in de sociale zekerheid, onder meer door het verlagen van de hoogte van de
uitkering op grond van de ZW en de WW van 80 naar 70% van het dagloon.

Naast bezuinigingen op de uitgaven voor sociale zekerheid zien we dat de
overheid zich op onderdelen heeft teruggetrokken en meer overlaat aan pri-
vate partijen. Een voorbeeld van de terugtredende overheid is de in 1996
geprivatiseerde ZW. Een zieke werknemer wordt vanaf dat jaar niet meer van-
uit een centrale ziekenkas betaald, maar de individuele werkgever moet voor
een bepaalde periode minimaal 70% van het loon doorbetalen aan zijn zieke
werknemer. Zie artikel 7:629 Burgerlijk Wetboek (BW). De achterliggende
gedachte van deze privatisering was dat zaken als ‘preventie’ en ‘ziektever-
zuimbeleid’ daardoor meer zichtbaar zijn. Anders gezegd: de werkgever gaat
ziekte van zijn werknemers meer in zijn portemonnee voelen. Veel werkge-
vers verzekeren dit arbeidsongeschiktheidsrisico overigens weer door. Zij slui-
ten dan zelf een verzekeringsovereenkomst af met een (private) verzekeraar,
zoals Ohra of Delta Lloyd. We noemen dit het herverzekeren van het arbeids-
ongeschiktheidsrisico.

Bij de uitvoering van de ZW en de WGA (onderdeel van de Wet WIA) is het
sinds enige jaren mogelijk ‘eigenrisicodrager’ te zijn.4 De eigenrisicodrager
(ERD) is dan de werkgever. Dit betekent dat de zieke of arbeidsongeschikte ex-
werknemer niet alleen met het UWV te maken krijgt, maar ook met een pri-
vate partij, bijvoorbeeld een re-integratiebureau of een arbodienst. Dat bedrijf
voert dan namens de werkgever de controle en begeleiding uit, taken die nor-
maal gesproken voor ex-werknemers bij het UWV liggen. Het UWV beslist
wel over toekenning van de uitkering en betaalt de ZW- of WGA-uitkering,

4 Voor het onderwijs en de overheid is het eigenrisicoschap voor de WW verplicht.
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maar de rekening daarvoor ontvangt de werkgever. In ruil daarvoor hoeft de
werkgever dan geen of minder collectieve premie te betalen. De wetgever
hoopt op deze manier het aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Dat is
een nobel streven. Maar het heeft als neveneffect dat publieke taken bij
‘gewone’ bedrijven komen te liggen, die zich minder gelegen laten liggen aan
het publieke belang (denk bijvoorbeeld aan rechtsbescherming) en meer oog
kunnen hebben voor de wens de kosten zo veel mogelijk te beperken.

Een andere verandering vond plaats in 2006, toen de Ziekenfondswet werd
afgeschaft en vervangen door de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met de komst
van de Zvw verviel het onderscheid tussen ‘ziekenfonds’ en ‘particulier’ verze-
kerd zijn tegen ziektekosten. Een werknemer was voorheen (verplicht) zieken-
fondsverzekerd bij een inkomen onder een bepaald bedrag. Verdiende de
werknemer meer dan deze grens, dan moest hij zelf een verzekering regelen
bij een verzekeringsmaatschappij. Dit zorgde voor een tweedeling in de zorg:
‘ziekenfondsverzekerd’ en ‘particulier verzekerd’. Er werd zelfs beweerd dat
ook de zorg als zodanig verschillend was. Met de komst van de Zvw deed de
marktwerking in de zorg haar intrede. Het gevolg is dat de ziekenfondsen van
voorheen (zonder winstoogmerk) nu ook verzekeringsmaatschappijen (veelal
met winstoogmerk) zijn geworden.

De privatisering is ook voelbaar bij de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Gemeenten hebben de taak hun burgers daar waar nodig ondersteu-
ning te bieden bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie. Je
kunt dan bijvoorbeeld denken aan een huishoudelijke hulp die drie uur per
week komt schoonmaken bij een hoogbejaarde. Deze huishoudelijke hulpen
staan niet klaar op het gemeentehuis om ingezet te worden, maar deze dien-
sten moeten door de gemeente worden ingekocht. Het gevolg is dat thuiszorg-
instellingen elkaar beconcurreren op prijs (met name voor wat betreft de
arbeidsvoorwaarden), met als doel van de gemeente de opdracht te verwerven
om de huishoudelijke hulp te leveren.

Bij de uitvoering van de Wmo maakt de gemeente onder meer gebruik
van (private) taxibedrijven en zorginstellingen. Vanaf 2011 is de
gemeente verplicht bij het inkopen van deze diensten ‘social return’ als
contractvoorwaarde op te nemen. Deze maatregel houdt in dat bij aan-
bestedingen boven de € 250.000 in het contract staat dat bij de uitvoe-
ring van de opdracht ook mensen moeten worden ingezet met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsbeperkten en langdurig
werklozen. Gemeenten kunnen de concrete invulling voor social return
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naar eigen inzicht vormgeven, bijvoorbeeld door middel van reguliere
banen of door werkervaringsplaatsen. Maar het kan ook gaan om sta-
ges en opleidingen of bijvoorbeeld het afnemen van producten bij soci-
ale firma’s. De aanbestedingsdrempel ligt lokaal vaak lager dan de
genoemde € 250.000. Social return mag niet leiden tot verdringing,
prijsopdrijving of tot een ‘draaideureffect’: het aannemen van een uitke-
ringsgerechtigde leidt tot ontslag van een andere werknemer.

Niet iedereen is gelukkig met deze marktwerking tussen verzekeraars en
zorgverleners in de zorg. Door marktwerking zou meer ruimte ontstaan voor
onderlinge concurrentie, waardoor de kwaliteit van de zorg zou verbeteren en
de kosten ervan zouden kunnen verminderen. Of dit het geval is, is maar zeer
de vraag: de kosten van de zorg zijn na invoering van de marktwerking geste-
gen. Ook betwijfelen veel mensen of marktwerking in de volle breedte in de
zorg wel verantwoord is.

Sociale partners
De zogenoemde ‘sociale partners’ hadden vroeger een grote rol in de uitvoe-
ring van de sociale zekerheid. De werkgevers- en werknemersorganisaties
(vakbonden) worden ‘sociale partners’ genoemd, omdat zij overlegpartners
zijn in met name de Stichting van de Arbeid (STAR) en de Sociaal-Economi-
sche Raad (SER). Deze organen zijn belangrijke adviesorganen van de over-
heid; dit zogeheten ‘poldermodel’ brengt met zich mee dat adviezen van de
STAR en de SER leidend kunnen zijn voor de inhoud van nieuwe wetgeving.5

Voor de Tweede Wereldoorlog bestuurden vakbonden de door de overheid
gesubsidieerde ‘werkloosheidskassen’, waardoor zij direct bij de uitvoering
van de sociale zekerheid waren betrokken. Na de oorlog tot in de jaren negen-
tig vormden de sociale partners de besturen van de bedrijfsverenigingen. Dit
waren verenigingen van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties,
belast met de uitvoering van delen van de sociale zekerheid in een bepaalde
bedrijfstak. De besturen van deze bedrijfsverenigingen beslisten over het al
dan niet toekennen van een uitkering en ontwikkelden beleid met betrekking
tot de toegang tot het door hen uitgevoerde deel van de sociale zekerheid (bijv.
voor de bouw). Soms leidde dat echter tot ongewenste situaties: de toestroom
in de WAO van veel arbeidsongeschikten in de jaren tachtig van de vorige
eeuw werd mede veroorzaakt door het beleid dat in die tijd werd gevoerd. De
bedrijfsverenigingen benutten toentertijd volop de mogelijkheden die de wet

5 Bijv. de zogenoemde Wet flexibiliteit en zekerheid, ingevoerd per 1 januari 1999, die is
gebaseerd op een akkoord tussen de sociale partners in de STAR.
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bood om werknemers volledig arbeidsongeschikt te verklaren, om op die
manier te voorkomen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten een beroep op de
voor hen minder gunstige WW zouden moeten doen, zo bleek uit de parle-
mentaire enquête onder leiding van Flip Buurmeyer uit 1993.

Tegenwoordig behoort de uitvoering (toekenning van een uitkering) van de
publieke sociale zekerheid tot het publieke domein. Het UWV en de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) zijn zogeheten ZBO’s (zelfstandige bestuursorga-
nen). De leden van de raad van bestuur van het UWV worden benoemd door
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de sociale part-
ners zijn niet meer vertegenwoordigd in het bestuur. Werkgevers- en werkne-
mersorganisaties hadden nog een adviesfunctie in de Raad voor Werk en
Inkomen, maar deze raad is per 1 juli 2012 opgeheven.

Maar het tij lijkt enigszins te keren. Vanaf 2015 is wederom bij de uitvoering
van de sociale zekerheid een rol weggelegd voor de sociale partners. In de 35
regionale Werkbedrijven maken werkgevers en vakbonden, samen met
gemeenten, het UWV en bijvoorbeeld het ROC, afspraken met als doel zo veel
mogelijk mensen aan een baan te helpen. Het regionale Werkbedrijf richt
zich met name op het helpen van mensen met een arbeidsbeperking aan een
reguliere arbeidsplaats. Tot 2026 moeten er 100.000 extra banen worden
gerealiseerd in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Om dit doel in de
marktsector te bereiken is de inzet van de sociale partners noodzakelijk. Lukt
het niet om deze extra banen te realiseren, dan komt er een quotumregeling.
De quotumregeling houdt in dat werkgevers met 25 medewerkers of meer de
verplichting opgelegd krijgen om een bepaald percentage mensen met een
arbeidsbeperking in dienst te nemen. Doet de werkgever dit niet, dan volgt
een boete.6 Tot en met 2017 is het aantal afgesproken ‘garantiebanen’ van
9000 per jaar in de marktsector ruimschoots gerealiseerd, zodat de ‘Quotum-
wet’ voor het bedrijfsleven voorlopig in de ijskast blijft liggen.
Ook krijgen de sociale partners weer een rol bij de uitvoering van de WW. Om
de verkorting van de WW-uitkering van 38 naar 24 maanden per 1 april 2019
op te vangen, sluiten zij cao’s waarin een aanvulling in het derde jaar van
werkloosheid is geregeld. Op die manier ‘repareren’ cao-partijen de verkorting
van de WW-duur voor werknemers binnen de eigen sector.

Eigen verantwoordelijkheid
De overheid doet tegenwoordig een groter beroep op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de burger dan voorheen. Deze ontwikkeling is de laatste tien jaar

6 Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Stb. 2015, 164.

27

1  Inleiding in de sociale zekerheid



ingezet, met als voorlopig eindpunt de totstandkoming van de Participatiewet
in 2015 en de wijzigingen in de zorg, waaronder de nieuwe Wmo, aangeduid
als Wmo 2015. Volgens sommigen is daardoor een einde gekomen aan de ver-
zorgingsstaat, volgens anderen bestaat deze nog wel degelijk, maar wordt hij
steeds meer uitgekleed. Feit is dat wijzigingen in de sociale zekerheid, die in
individuele gevallen tot verstrekkende gevolgen kunnen leiden, veelal door de
wetgever worden gelegitimeerd met een beroep op de eigen verantwoordelijk-
heid. In eerste instantie moet iedereen zijn eigen boontjes kunnen doppen.
De wetgever heeft daarbij een positief – soms te positief – beeld van het ‘doen-
vermogen’ van mensen. Om zelfredzaam te zijn moet je als burger een plan
kunnen maken, in actie kunnen komen, kunnen volhouden en om kunnen
gaan met verleidingen en tegenslagen. Dat doenvermogen is niet bij iedereen
toereikend, zeker niet in stressvolle situaties.7

Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is het uitgangspunt bij de
zorg die iemand nodig heeft. Van de burger wordt verwacht dat hij op het
gebied van zorg steeds meer in de eigen omgeving een oplossing zoekt door
middel van inzet van familie, vrienden, buren, enzovoort. Als dit niet (meer)
mogelijk is, komt de overheid pas in beeld, zo is het uitgangspunt van de
zogenoemde ‘participatiesamenleving’. De focus ligt daarbij op de ‘eigen
kracht’, doordat de betrokkene zelf of met behulp van het eigen netwerk in
een oplossing voorziet. Er zijn echter grenzen aan de inzet van het eigen net-
werk. Lang niet alle burgers beschikken over een stabiel sociaal netwerk.8

Ook in de Participatiewet is het vinden van werk op ‘eigen kracht’ uitgangs-
punt, maar de woorden ‘eigen kracht’ vind je niet terug in de wet zelf. In de
Wmo 2015 is dit anders. In deze wet staat letterlijk dat pas recht op een voor-
ziening bestaat als de burger niet op eigen kracht of met gebruikelijke hulp in
de behoefte aan ondersteuning kan voorzien. Niet langer neemt de overheid
de burger bij de hand, maar zij ondersteunt en wijst de weg waar nodig. Soms
wordt ook verwacht dat de uitkeringsgerechtigde wat terugdoet voor de maat-
schappij als hij toch een beroep moet doen op een uitkering, zeg maar het
‘voor wat, hoort wat’-principe. Een voorbeeld daarvan is de tegenprestatie in
de Participatiewet (Pw).

Dat de eigen verantwoordelijkheid vooropstaat, blijkt ook uit het versoberen
van de dienstverlening door het UWV. Vanaf 2014 doet het UWV een groot
beroep op de eigen verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de bur-
ger, doordat de dienstverlening in toenemende mate uit ‘online selfservice’

7 WRR, Weten is nog geen doen, 2017.
8 Overall rapportage sociaal domein 2016.
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bestaat. Een werkzoekende kan gebruik maken van online dienstverlening via
de internetsite www.werk.nl, bijvoorbeeld voor het raadplegen van vacatures.
Ondersteuning bij het vinden van werk door middel van een persoonlijk
gesprek behoort voor de meeste mensen tot het verleden: een werkzoekende
communiceert online met een adviseur werk.9 In de regel ziet een werkzoe-
kende pas in de vierde maand van werkloosheid de adviseur werk in levende
lijve. Het verkrijgen en behouden van betaald werk is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van mensen zelf, vindt de wetgever. Inmiddels zijn het
ministerie van SZW en het UWV enigszins teruggekomen op het uitgangs-
punt dat in de eerste drie maanden geen face-to-facecontact mogelijk is. Het
blijkt dat een deel van de WW’ers sneller werk vindt als sprake is van persoon-
lijk contact in de beginperiode van de werkloosheid. Dit geldt met name voor
jongeren en voor mensen die door persoonlijke belemmeringen moeilijk aan
het werk komen. Ook oudere werknemers en mensen die minder digivaardig
zijn, krijgen weer vaker een persoonlijk gesprek dan voorheen.10

(De)centralisatie en handhaving
Op het gebied van de uitvoering van de sociale zekerheid is decentralisatie
een belangrijk begrip: steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden
komen bij de gemeenten te liggen in plaats van bij de centrale overheid. Voor-
beelden daarvan zijn de totstandkoming van de WWB in 2004, de Wmo in
2007 en de Participatiewet in 2015. De landelijke overheid stelt de hoofdlijnen
van de regelgeving vast in formele wetten. Op decentraal niveau worden deze
wetten verder uitgewerkt in gemeentelijke verordeningen, waarbij het wel zo
is dat de centrale wetgever de grenzen aangeeft waarbinnen de gemeenten
moeten opereren. De gedachte achter decentralisatie is dat de gemeente kan
inschatten welke regelingen op lokaal niveau noodzakelijk zijn, dus dichter
bij de burger staat, en daardoor beter in staat is ‘maatwerk’ te leveren. Het
gevaar is echter dat door de decentralisatie verschillen tussen gemeenten ont-
staan, bijvoorbeeld ten aanzien van het recht op huishoudelijke hulp voor
zorgbehoevende ouderen op grond van de Wmo. Die verschillen lijken soms
meer met de beschikbare ruimte op de gemeentebegroting te maken hebben
dan met het leveren van maatwerk. Met een beroep op de gemeentelijke auto-
nomie worden deze verschillen echter aanvaardbaar gevonden; de gemeente-
raad wordt immers rechtstreeks gekozen. De gemeentelijke regelgeving mag
echter niet in strijd zijn met de wet. Gaat de gemeente over de grens van zijn
bevoegdheid, dan kan de rechter de gemeente op de vingers tikken, indien
een cliënt in beroep gaat tegen een beslissing.

9 Art. 32e Wet SUWI en Beleidsregel elektronische communicatie, Stb. 2012, 18590.
10 Jaarverslag 2015, UWV.
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Anderzijds zie je dat op het gebied van handhaving en fraudebestrijding de
teugels voor de gemeenten strakker worden aangehaald. Zo legt de Wet aan-
scherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving11 (de ‘Fraudewet’) de
gemeente een verplichting op om een boete op te leggen in geval van bijvoor-
beeld verzwegen inkomsten of een verzwegen samenwoonsituatie. De
gemeente heeft daarbij weinig discretionaire ruimte om af te zien van een
boete. De centrale overheid legitimeert de beperking van de gemeentelijke
beleidsvrijheid op het gebied van fraudebestrijding ook met een beroep op
solidariteit. Door strenger te sanctioneren zorgen we ervoor dat het draagvlak
voor sociale zekerheid in stand blijft, zo is de redenering. We moeten erop
kunnen vertrouwen dat alleen mensen die echt recht hebben op een uitkering
daar gebruik van kunnen maken. Alleen dan zal er voldoende draagvlak voor
de sociale zekerheid blijven. De wetgever verloor met deze wet echter uit het
oog dat bewust bedrog helaas voorkomt, maar overtreding van de regels vaker
het gevolg is van het feit dat mensen onbewust en onwetend zijn (bijv. over de
vraag wanneer er sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding’), of door per-
soonskenmerken of persoonlijke omstandigheden niet in staat zijn alle regel-
tjes netjes na te leven. Mensen die zich vergissen, mensen die niet kunnen
bewijzen dat de uitvoeringsorganisatie een fout heeft gemaakt, mensen die
iets verkeerd begrepen hebben, mensen die nog niet over de juiste informatie
beschikken, mensen die een paar dagen te laat zijn door omstandigheden,
allemaal werden ze na invoering van de Fraudewet over één kam geschoren.12

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft als rechtsprekend college een
belangrijke rol gespeeld om de scherpe kantjes van de Fraudewet af te halen
en de ‘menselijke maat’ terug te vinden. Naar aanleiding van uitspraken van
de Centrale Raad van Beroep is de wet- en regelgeving aangepast. In de vol-
gende hoofdstukken wordt nader ingegaan op deze nieuwe, op 1 januari 2017
ingegane Fraudewet.

Toekomstbestendigheid
Overzie je de ontwikkeling van de sociale zekerheid over de laatste vijftig jaar,
dan zie je dus een ontwikkeling van het recht van het individu op een uitke-
ring naar het benutten van de mogelijkheden die de persoon zelf heeft om de
eigen broek op te houden en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Daarbij is ook steeds meer oog gekomen voor handhaving van de regels, het
tegengaan van oneigenlijk gebruik en het bestrijden van fraude. Door de kop-
peling van bestanden (automatisering) vanaf de jaren tachtig in de vorige
eeuw werd steeds meer zichtbaar dat, naast de mensen die per ongeluk de

11 Stb. 2012, 462.
12 ‘Geen fraudeur, toch’ boete, Nationale ombudsman, 4 december 2014.
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regels overtreden, er ook mensen zijn die met opzet misbruik van de sociale
zekerheid maken. De maatschappij tolereert steeds minder misbruik en
fraude, wat ook blijkt uit een toename van het aantal meldingen, al dan niet
anoniem via een ‘kliklijn’. De tien grootste gemeenten kregen in 2017 meer
dan 5800 tips via de gemeentelijke kliklijn of Meld Misdaad Anoniem. Om
fraude tegen te gaan vindt men een vergaande inbreuk op de privacy gerecht-
vaardigd. Dertig jaar geleden dacht men daar in het algemeen heel anders
over.13

De wereld ziet er niet meer uit zoals vijftig jaar geleden, toen de opbouw van
de verzorgingsstaat met zijn uitgebreide regelgeving op het gebied van sociale
zekerheid op zijn hoogtepunt was. Arbeidsverhoudingen zijn veranderd en
ook onze kijk op de samenleving en het daarbij behorend mensbeeld is veran-
derd. Steeds meer mensen werken op basis van een flexcontract en steeds
meer mensen zijn zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Soms uit volle over-
tuiging en uit vrije wil, soms omdat de omstandigheden hen daartoe noopten.
Een zzp’er verkeert vaak in dezelfde afhankelijke economische positie als een
‘gewone’ werknemer, maar kan niet terugvallen op een regeling bij ziekte of
arbeidsongeschiktheid. Van de 900.000 kleine zelfstandigen is vanwege de
hoge kosten slechts 19% verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Om de
gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te vangen moet men een kostbare
(private) arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Vooral zelfstandigen
met een laag inkomen, vrouwen en jongeren zijn niet verzekerd tegen
arbeidsongeschiktheid. Ook is er geen vangnet bij werkloosheid. Verder wer-
ken mensen steeds meer op basis van tijdelijke contracten, veelal in lager
betaalde functies en zonder een volledig dienstverband. In theorie zouden
deze mensen zo nodig een beroep moeten kunnen doen op aanvullende bij-
stand, maar vaak ziet men daarvan af omdat de aanvraagprocedure ‘lastig’ is
(de gemeente vraagt het hemd van het lijf) en men geen zin heeft om zich
aan alle ‘vervelende’ regels te houden. De vraag is of het socialezekerheidsstel-
sel voor deze groepen – zzp’ers en flexwerkers – voldoende inkomenszeker-
heid biedt. En we kunnen ons ook de vraag stellen in hoeverre het stelsel in
de praktijk niet werkt als een valkuil (‘armoedeval’) in plaats van een spring-
plank. Door een toename van het inkomen kan immers het recht op onder-
steunende regelingen, zoals bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag, verminde-
ren. Een alternatief bedenken voor het huidige stelsel is echter nog niet zo
gemakkelijk. We hebben honderd jaar gedaan over het opbouwen van dit stel-
sel, dat gooi je niet zomaar overboord.

13 Zie uitzending ‘Big buurman’, Andere Tijden, 2018.
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Na deze korte schets van de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Neder-
land maken we een pas op de plaats door op een rijtje te zetten hoe het stelsel
er op dit moment uitziet.

1.2 Driedeling

In de sociale zekerheid maken we een onderscheid tussen werknemersverze-
keringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen. Deze driedeling heeft
te maken met:
– de kring van verzekerden (personele werkingssfeer): wie is verzekerd en

dus rechthebbend;
– de financiering: wie betaalt (de overheid, alle inwoners van Nederland,

werkgevers en/of werknemers);
– de uitvoering: waar moet men de uitkering aanvragen en wie verstrekt de

uitkering; en
– de voorwaarden: wat is de hoogte en de duur van de uitkering en kent de

regeling een (partner)inkomenstoets en/of een vermogenstoets?

Verplicht systeem
Bij de zogenoemde werknemers- en volksverzekeringen gaat het om ver-
plichte verzekeringen. Het is niet mogelijk dat een individu zich onttrekt aan
deze verzekering door te stellen dat hij geen prijs stelt op een collectieve ver-
zekering, maar zich individueel wil verzekeren.14 De wetgever is bang dat
anders jonge, gezonde mensen zich niet of minder zullen verzekeren. Daar-
door zouden de sociale risico’s door minder mensen worden gedragen, wat
onvermijdelijk tot een verhoging van de premies zou leiden. Het systeem zou
daardoor onbetaalbaar kunnen worden.

Gezien het voorgaande gaat de verzekering van rechtswege in, dat wil zeggen
automatisch. Iedereen die in Nederland woont en/of werkt, betaalt in principe
mee aan het systeem. De Zvw vormt een uitzondering op de regel dat de ver-
zekering van rechtswege ingaat. Zie hoofdstuk 3.

Voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen geldt een maxi-
muminkomen waarover premie moet worden betaald. Dit bedrag is in 2019
€ 215 per dag. Een uitkering op grond van een werknemersverzekering (WW,

14 Voor gewetensbezwaarden die op grond van hun geloof niet verzekerd willen zijn,
geldt een bijzondere regeling. Op deze regeling gaan we, gezien het beperkte bereik
ervan, verder niet in.
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Wet WIA, ZW) is meestal 70% van dit bedrag. Met andere woorden: een uit-
kering is in dat geval nooit hoger dan 70% van € 215 is € 150,50 per dag (is
€ 3273 bruto per maand).

Bij de sociale voorzieningen gaat het niet om een verplichte verzekering, maar
om een voorziening die betaald wordt uit de algemene middelen.

We lopen hierna de uitkeringen na en hanteren daarbij de driedeling werkne-
mersverzekeringen, volksverzekeringen en sociale voorzieningen.

1.2.1 Werknemersverzekeringen

Onder de werknemersverzekeringen vallen de WW, de WAO (deze wet geldt
voor mensen die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt werden), de Wet WIA
(die geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn
geworden) en de ZW. Zie voor een bespreking van deze afzonderlijke wetten
de hoofdstukken 4 en 5.

De kenmerken van een werknemersverzekering zijn:
– Bij een werknemersverzekering zijn werknemers verzekerd. In de regel

zijn dat personen die op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam
zijn. Zij zijn verplicht verzekerd. Daarbij geldt het territorialiteitsbegin-
sel. Een persoon die in België woont maar in Nederland werkt, is verze-
kerd voor de Nederlandse werknemersverzekeringen.

– De financiering gebeurt doordat werknemers en/of werkgevers de pre-
mie, gebaseerd op het loon van de werknemer, betalen.

– De uitvoering geschiedt door het UWV.
– In het algemeen is de hoogte van de uitkering afgeleid van het dagloon

(loongerelateerd). Het dagloon is meestal het in het afgelopen jaar
gemiddeld per dag verdiende salaris tot het maximumdagloon. Er is dus
een directe koppeling tussen de hoogte van het salaris en de te ontvangen
uitkering. De uitkering betreft een individuele uitkering en houdt dan
ook geen rekening met het feit dat de uitkeringsgerechtigde een vermo-
gen heeft, dan wel een partner met inkomen of vermogen. Anders
gezegd: de werknemersverzekeringen kennen geen partnerinkomens-
toets en geen vermogenstoets.

– De loongerelateerde uitkering is in duur beperkt en meestal afhankelijk
van het arbeidsverleden (WW, WGA-uitkering op grond van de Wet
WIA).
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1.2.2 Volksverzekeringen

Onder de volksverzekeringen vallen de AOW, de Wet langdurige zorg (Wlz),
de Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Zvw. De kenmerken van een
volksverzekering zijn:
– Bij een volksverzekering zijn alle ingezetenen van rechtswege verzekerd.

Voor de AOW geldt bovendien een opbouwsysteem: voor ieder jaar dat
men vanaf de 16-jarige leeftijd15 in Nederland woont, is de opbouw 2%.
Voor de Zvw geldt in die zin een afwijkende regeling, dat niet alle inge-
zetenen verplicht verzekerd zijn, maar voor iedere ingezetene de ver-
plichting bestaat een (private) verzekeringsovereenkomst af te sluiten.

– Volksverzekeringen worden gefinancierd door iedereen die inkomstenbe-
lasting betaalt. Werkt men in loondienst, dan gebeurt dit door middel van
de zogeheten loonheffing op het inkomen. Werkt men als zelfstandige,
bijvoorbeeld als zzp’er, dan krijgt men van de Belastingdienst een aanslag
over het inkomen.

– De uitvoering is in handen van de Sociale Verzekeringsbank (AOW,
Anw), de zorgkantoren (Wlz) en de zorgverzekeraars (Zvw).

– In het algemeen is de hoogte van de uitkering gerelateerd aan het mini-
mumloon (AOW, Anw). Ook volksverzekeringen verschaffen een indivi-
duele uitkering (geen partnerinkomens- en vermogenstoets), maar op dit
uitgangspunt bestaan wel belangrijke uitzonderingen. In de desbetref-
fende hoofdstukken wordt daar nader op ingegaan.

– De duur is, in tegenstelling tot de werknemersverzekeringen, niet afhan-
kelijk van het arbeidsverleden. Het AOW-pensioen duurt bijvoorbeeld
voort tot aan de datum van overlijden, ongeacht het aantal gewerkte
jaren.

1.2.3 Sociale voorzieningen

Onder de sociale voorzieningen vallen de bijstand (Participatiewet) en de
Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Dit zijn algemene regelingen. Daarnaast
zijn er nog regelingen met een bijzondere doelgroep, zoals de Wet inkomens-
voorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
(Wet IOAW), de Toeslagenwet (TW), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-
ning jonggehandicapten (Wajong) en de Wmo. Maar ook de zorgtoeslag en
het kindgebonden budget (Wet kgb) kan men onder de sociale voorzieningen
scharen, omdat ook deze regelingen inkomensondersteuning bieden. Op het

15 Deze leeftijd schuift in de komende jaren op. Zie par. 7.3.
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