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Verantwoording 2008 

 
Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 
 
 
1. Onderzoeksprogramma 
 
Het onderzoeksprogramma concentreert zich in het bijzonder op vier aspecten van 
hervormingen in de sociale zekerheid: effectiviteit, verantwoordelijkheidsverdeling, 
inkomensverdeling en modernisering, met vraagstukken rond de levensloop als specifiek 
aandachtspunt. Het programma bestaat uit twee onderdelen.  
1) Het eerste onderdeel heeft betrekking op de invloed van Europa op de sociale zekerheid. 

De belangrijkste vragen in dit verband zijn:  
(1.1) Hoe moet de verantwoordelijkheid voor de sociale zekerheid worden verdeeld 

tussen het nationale en het supranationale niveau?  
(1.2) In hoeverre treedt er sociale convergentie op binnen de EU en wat is daarbij het 

belang van het Europese (coördinatie-)beleid?  
2) Het tweede onderdeel heeft betrekking op stelselwijzigingen in de sociale zekerheid. De 

belangrijkste vragen daarbij zijn:  
(2.1) Wat zijn de belangrijkste inkomensgevolgen van stelselwijzigingen voor 

huishoudens en sociaal-economische groepen? 
(2.2) Wat zijn de implicaties van verschillende maatschappelijke trends voor de 

verantwoordelijkheidsverdeling en de structuur van het stelsel van sociale 
zekerheid?  

De twee onderdelen van het programma hangen logischerwijze samen. De Europese invloed 
op de nationale stelsels van sociale zekerheid neemt toe, waardoor ook vragen rond 
stelselwijziging steeds meer in Europees perspectief moeten worden geanalyseerd. De 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het nationale en het Europese niveau is aan het 
verschuiven. Daarmee oefent de Europese Unie een zelfstandige kracht uit op 
moderniseringen en effectiviteit van stelselwijzigingen. Ook vragen rond sociale cohesie en 
inkomensverdeling spelen in toenemende mate op Europees niveau, zoals onder meer blijkt 
uit de zogeheten ‘Lissabon Agenda’. 
 
 
2. Samenstelling onderzoeksteam 
 
Het onderzoeksteam heeft een multidisciplinaire samenstelling. Het accent ligt op economie 
en recht, maar ook sociaalwetenschappelijke kennis is beschikbaar.  
In het verslagjaar is een aantal personeelsmutaties te melden. Naar aanleiding van het 
vertrek van Kaeding, is per 1 januari 2008 dr. F. Koster voor 1,0 fte in dienst getreden. De 
aanstelling van promovendus Van Vliet is per 1 oktober 2008 uitgebreid van 0,8 fte naar 1,0 
fte. De per 1 mei 2007 aangestelde promovendus Nijboer heeft zijn aanstelling per 1 
november 2008 teruggebracht van 1,0 fte naar 0,2 fte. Voorst heeft secretaresse Schoeman-
Cuvalier per 1 mei 2008 het team verlaten en hebben wij per die datum twee student-
assistenten aangetrokken ter ondersteuning van het project (samen 0,2 fte).  
De aanstellingen van Koster en de student-assistenten waren al voorzien in het Werkplan 
2008.  
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Binnen de begroting was ruimte gereserveerd voor de mogelijkheid om nog een 
promovendus aan te trekken. Deze ruimte is in 2008 echter nog niet opgevuld.  
 
Thans zijn 10 onderzoekers aan het team verbonden voor in totaal 5,8 fte. Dat is exclusief 
de gastonderzoekers. Hieronder staan de diverse onderzoekers per deelprogramma. Daarbij 
kan worden opgemerkt dat de drie projectleiders logischerwijze in beide deelprogramma’s 
actief zijn. 
 
Deelprogramma 1: De invloed van Europa op de sociale zekerheid 

Postdoc 
 Ferry Koster (socioloog; startdatum 1 januari 2008, 1,0 fte) 

Promovendi 
 Beryl ter Haar (jurist; 1,0 fte) 
 Olaf van Vliet (bestuurskundige/econoom; per 1 oktober 2008 van 0,8 fte naar 1,0 

fte) 
 
Deelprogramma 2: Stelselwijzigingen in de sociale zekerheid 

Postdocs 
 Maroesjka Versantvoort (econoom; 0,7 fte) 
 Barend Barentsen (jurist; 0,13 fte) 

Promovendi 
 Anja Eleveld (jurist en bestuurskundige; 0,9 fte) 
 Henk Nijboer (econoom; vanaf 1 november 2008 van 1,0 fte naar 0,2 fte)  

 
Gastmedewerkers 

 Anita Damsteegt (jurist) 
 Bart van Riel (econoom) 
 Thom Wildeboer (jurist) 

 
Projectleiding 

 Kees Goudswaard (algemeen projectleider; 0,3 fte waarvan 0,1 fte begeleiding en 
0,2 fte universitaire onderzoekstijd) 

 Koen Caminada (projectleider afdeling Economie; 0,3 fte waarvan 0,1 fte begeleiding 
en 0,2 fte universitaire onderzoekstijd) 

 Guus Heerma van Voss (projectleider afdeling Sociaal Recht; 0,3 fte waarvan 0,1 fte 
begeleiding en 0,2 fte universitaire onderzoekstijd) 

Ondersteuning / secretaresse 
 Anja Schoeman-Cuvelier (secretaresse; 0,3 fte; uit dienst per 1 mei 2008) 
 Student-assistent (0,2 fte) 

 
 
3. Begeleidingscommissie 
 
De begeleidingscommissie bestaat uit: 

 Prof. V. Halberstadt  
 Prof. dr. F. Leijnse 
 Prof. dr. W.J.M. Voermans 

Prof. Halberstadt is (emeritus-)hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit Leiden. 
Prof. Leijnse fungeert als ‘trait-d’union’ tussen de Begeleidingscommissie en de 
Wetenschappelijke Raad van SIG. Prof. Voermans (hoogleraar staats- en bestuursrecht) is 
directeur onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden en tevens 
deskundig op het terrein van het onderzoeksprogramma. 
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Er is contact geweest met de leden van de begeleigingscommissie, onder meer tijdens de 
bijeenkomst op 25 april 2008; zie verder onder punt 6. Dat heeft waar nodig geleid tot 
bijstelling en aanscherping van de onderzoeksplannen. Deze Verantwoording 2008 en het 
Werkplan voor 2009 worden in de conceptversie ook aan de begeleidingscommissie 
voorgelegd.  
 
 
4. Uitvoering onderzoek 
 
In het Werkplan 2008 – te raadplegen via www.hsz.leidenuniv.nl - is uitgebreid aangegeven 
welk onderzoek voor 2008 en verder was gepland. Hieronder volgt per onderzoeker een 
uiteenzetting over de uitvoering van deze plannen en de resultaten.  
 
a. Goudswaard 

 Begeleiding van (promotie)onderzoek.  
 Pensioenen (met Caminada). Reeds langer lopend onderzoek naar de fiscale 
subsidiering van pensioensparen heeft in 2008 geleid tot een publicatie in een 
internationaal tijdschrift: Atlantic Economic Journal. 

 Convergentieanalyse (met Caminada en Van Vliet). Op basis van het nieuwe 
opgebouwde databestand is in het verslagjaar gewerkt aan de empirische analyse van 
de mate waarin de nationale stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten 
convergeren. Verschillende indicatoren worden gebruikt om de ontwikkeling van de 
verschillende sociale stelsels in de EU te vergelijken. Hierover is een paper 
gepresenteerd tijdens het congres van het International Institute of Public Finance, dat 
is verschenen als research memorandum. De analyse wordt nu nog iets verder verfijnd 
ten behoeve van publicatie in een internationaal tijdschrift.  

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Caminada). Op basis van geactualiseerde 
data is onderzoek gedaan naar de herverdelende werking van publieke en private 
socialezekerheidsuitgaven. We vinden dat de trend naar meer private sociale 
arrangementen de herverdelende werking van de verzorgingsstaat kan aantasten. Dit 
onderzoek is gepresenteerd bij de Universiteit van Fribourg in Zwitserland en heeft 
geresulteerd in een research memorandum (en wordt naar verwachting in 2009 in een 
boek gepubliceerd). 

 Sociaal sparen (met Nijboer). Er is literatuuronderzoek verricht naar de effecten van 
spaarsystemen in de sociale zekerheid. Hierover is met Nijboer een boekdeel en een 
tijdschriftartikel (ESB) gepubliceerd in 2008. Belangrijkste conclusie is dat met sociaal 
sparen voor korte periodes van inkomensderving de doelmatigheid van het stelsel van 
sociale zekerheid kan worden vergroot. Aan sociaal sparen kleven echter ook nadelen, 
dus een algehele vervanging van sociale verzekeringen door spaararrangementen lijkt 
geen goede optie. Uitbreiding van de levensloopregeling naar een meer integrale 
spaarvoorziening voor kortdurende risico’s is een interessante hervormingsoptie. 

 Scholing (met Caminada). Een verhoging van de investeringen in scholing wordt als 
een belangrijke beleidsprioriteit gezien. Wij hebben (literatuur)onderzoek gedaan naar 
het effect van dergelijke investeringen. Veel studies concluderen dat de individuele 
baten van scholing hoog zijn, maar dat de maatschappelijke baten daar niet of 
nauwelijks van afwijken. Vanuit dat perspectief is er dus weinig aanleiding voor 
overheidsingrijpen. Aan de andere kant zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat scholing 
een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder 
die van ‘kwetsbare groepen’. Dat rechtvaardigt wél een stimulerende rol van de 
overheid. De deelname aan scholing in Nederland blijft achter bij de beleidsambities en 
ook bij de deelname in een aantal andere landen. Het bestaande instrumentarium om 
scholing te bevorderen blijkt niet voldoende effectief. Eind 2008 zullen twee publicaties 
over dit onderzoek worden uitgebracht.  
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 Armoedebeleid in de EU (met Caminada). In dit onderzoek analyseren wij de effectiviteit 
van armoedebeleid in internationaal perspectief. Wat zijn de prestaties van de lidstaten 
voor wat betreft de vermindering van armoede, zoals afgesproken in de Lissabonagenda 
in 2000? Dat blijkt vooralsnog tegen te vallen. We vergelijken vervolgens armoedecijfers 
(op basis van diverse indicatoren) voor en na socialezekerheidsuitkeringen. Dat 
resulteert in enkele ''best-practices''. Zo reduceert elk procentpunt van het bbp dat wordt 
uitgegeven aan sociale uitgaven de armoede in Ierland en Scandinavische landen met 
0,7-1,1 procentpunten, terwijl de laagste scores worden gevonden in Italië, Spanje en 
Portugal (0,2-0,3). Een paper hierover is gepresenteerd tijdens het congres van de 
International Atlantic Economic Society en tijdens de Nake Research Day. Het paper is 
nagenoeg gereed om te worden aangeboden aan een internationaal tijdschrift. 

 Participatiebeleid (met Nijboer). Evenals in 2007 is gepubliceerd over het 
arbeidsparticipatiebeleid. Geanalyseerd is hoe het kabinetsbeleid zich verhoudt tot de 
aanbevelingen van de Commissie Bakker. 
 

b. Caminada  
 Begeleiding van (promotie)onderzoek. 
 Verdere uitbouw databestand. Het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale 
Zekerheid heeft een empirische component. Dit vereist de verdere uitbouw van een 
omvangrijk databestand dat voor diverse doeleinden wordt gebruikt. We hanteren het 
principe van secondary-datasets. Ten behoeve van de internationale vergelijking van 
socialezekerheidsstelsels zijn data verzameld uit het compendium van sociale 
indicatoren van de OECD en Eurostat/SILC. In de sfeer van inkomens- en 
armoedevariabelen zijn data van de Luxembourg Income Study samengebracht. Het 
(verder) op te bouwen databestand zal voor meerdere analyse kunnen worden gebruikt 
binnen het onderzoeksprogramma; zie ook hierna.  

 Convergentieanalyse (met Goudswaard en Van Vliet). Op basis van het nieuwe 
opgebouwde databestand is in het verslagjaar gewerkt aan de empirische analyse van 
de mate waarin de nationale stelsels van sociale zekerheid van de lidstaten 
convergeren. Verschillende indicatoren worden gebruikt om de ontwikkeling van de 
verschillende sociale stelsels in de EU te vergelijken. Hierover is een paper 
gepresenteerd tijdens het congres van het International Institute of Public Finance, dat 
is verschenen als research memorandum. De analyse wordt nu nog iets verder verfijnd 
ten behoeve van publicatie in een internationaal tijdschrift.  

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Goudswaard). Op basis van 
geactualiseerde data is onderzoek gedaan naar de herverdelende werking van publieke 
en private socialezekerheidsuitgaven. We vinden dat de trend naar meer private 
sociale arrangementen de herverdelende werking van de verzorgingsstaat kan 
aantasten. Dit onderzoek is gepresenteerd bij de Universiteit van Fribourg in 
Zwitserland en heeft geresulteerd in een research memorandum (en wordt naar 
verwachting in 2009 in een boek gepubliceerd). 

 Scholing (met Goudswaard). Een verhoging van de investeringen in scholing wordt als 
een belangrijke beleidsprioriteit gezien. Wij hebben (literatuur)onderzoek gedaan naar 
het effect van dergelijke investeringen. Veel studies concluderen dat de individuele 
baten van scholing hoog zijn, maar dat de maatschappelijke baten daar niet of 
nauwelijks van afwijken. Vanuit dat perspectief is er dus weinig aanleiding voor 
overheidsingrijpen. Aan de andere kant zijn er ook duidelijke aanwijzingen dat scholing 
een positief effect heeft op de arbeidsparticipatie in het algemeen en in het bijzonder 
die van ‘kwetsbare groepen’. Dat rechtvaardigt wél een stimulerende rol van de 
overheid. De deelname aan scholing in Nederland blijft achter bij de beleidsambities en 
ook bij de deelname in een aantal andere landen. Het bestaande instrumentarium om 
scholing te bevorderen blijkt niet voldoende effectief. Eind 2008 zullen twee publicaties 
over dit onderzoek worden uitgebracht. 
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 Armoedebeleid in de EU (met Goudswaard). In dit onderzoek analyseren wij de 
effectiviteit van armoedebeleid in internationaal perspectief. Wat zijn de prestaties van 
de lidstaten voor wat betreft de vermindering van armoede, zoals afgesproken in de 
Lissabonagenda in 2000? Dat blijkt vooralsnog tegen te vallen. We vergelijken 
vervolgens armoedecijfers (op basis van diverse indicatoren) voor en na 
socialezekerheidsuitkeringen. Dat resulteert in enkele ''best-practices''. Zo reduceert 
elk procentpunt van het bbp dat wordt uitgegeven aan sociale uitgaven de armoede in 
Ierland en Scandinavische landen met 0,7-1,1 procentpunten, terwijl de laagste scores 
worden gevonden in Italië, Spanje en Portugal (0,2-0,3). Een paper hierover is 
gepresenteerd tijdens het congres van de International Atlantic Economic Society en 
tijdens de Nake Research Day. Het paper is nagenoeg gereed om te worden 
aangeboden aan een internationaal tijdschrift. 

 Levensloop (met Versantvoort). In het verslagjaar is in Economisch Statistische 
Berichten een tweetal reacties geschreven. Ons kritiekpunt was geformuleerd als 
uitnodiging aan de auteurs Delsen en Smits om hun analyse aan te vullen: een 
duidelijk beeld waarom deelnemers al dan niet gebruikmaken van de 
levensloopregeling ontbrak nog. Bovendien richtte onze kritiek zich op hun 
implausibele analyse over de potentie van de levensloopregeling; die zou nogal wat 
consequenties hebben gehad voor de inrichting van het levenslooparrangement. 

 Pensioenen (met Goudswaard). Reeds langer lopend onderzoek naar de fiscale 
subsidiering van pensioensparen heeft in 2008 geleid tot een publicatie in een 
internationaal tijdschrift: Atlantic Economic Journal. 

 Fiscaliteit, sociale zekerheid en inkomensverdeling (met De Kam). De fiscaliteit wordt 
regelmatig gebruikt om knelpunten en ongewenste inkomenseffecten te redresseren 
die uit het sociale stelsel voortkomen. Zie hierover de eind 2007 (na de 
Verantwoording 2007) uitgekomen publicatie in het boek Belasting met beleid. Het 
blijkt dat het huidige inkomensbeleid op grenzen stuit: ‘fine tuning’ van het fiscaal-
sociale instrumentarium om bepaalde groepen gericht tegemoet te komen blijkt steeds 
lastiger te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor het toenemend aantal heffingskortingen, 
waar de laagste inkomens vaak niet van profiteren.  

  
c. Heerma van Voss  
Heerma van Voss heeft in 2008 de twee juridische promovendi (Eleveld en Ter Haar) verder 
begeleid bij de ontwikkeling van hun onderzoeksprojecten op het gebied van open methode 
van coördinatie resp. levensloopregeling. Daarnaast heeft hij 0,2 fte universitaire 
onderzoekstijd besteed aan onderzoek voor het project.  

 In december 2008 wordt onder redactie van Heerma van Voss een boek gepubliceerd 
over scholing in het sociaal recht. Hierin wordt nagegaan op welke wijze een recht op 
en een plicht tot scholing zowel in het arbeidsrecht als in het socialezekerheidsrecht 
bestaan en hoe dit verder zou kunnen worden ontwikkeld. Aan dit boek wordt door 
verschillende medewerkers van het project meegewerkt (Barentsen, Caminada, 
Damsteegt, Eleveld, Goudswaard, Ter Haar en Heerma van Voss), naast andere 
deskundigen van buiten het project. Het ligt in de bedoeling bij de presentatie van dit 
boek een symposium aan deze materie te wijden. Deze scholingsproblematiek hangt 
nauw samen met de levensloopregeling en ligt op het grensvlak van arbeidsrecht en 
socialezekerheidsrecht.  

 Een groot deel van het hoofdstuk van Heerma van Voss in deze bundel, handelend 
over de vraag of er een algemeen recht op en een algemene plicht tot scholing moeten 
worden ingevoerd, werd ook in een Engelstalige versie gepubliceerd in een 
afscheidsbundel. 

 In de reeks ‘Tekst en Commentaar’ verscheen een editie op het gebied van het 
socialezekerheidsrecht, waarbij de redactie wordt gevormd door Heerma van Voss met 
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prof. Frans Pennings (UvT/UU). Van de Leidse onderzoekers nemen ook Barentsen en 
Damsteegt deel aan dit project. Deze uitgave is medio 2008 verschenen. 

 Andere publicaties op het gebied van het socialezekerheidsrecht betreffen onder meer 
het aansprakelijkheidsrecht bij arbeidsongevallen, waarover enkele publicaties 
handelen, de door Heerma van Voss geredigeerde wetgevingsbundel en de bewerking 
van het deel in de Asser-serie over de arbeidsovereenkomst waarin ook de gevolgen 
van ziekte en arbeidsongeschiktheid voor de werknemer worden besproken.  

 
d. Koster 

 Beleiding van promotieonderzoek Van Vliet. 
 Bij aanvang is een notitie geschreven met de titel ‘Sociale zekerheid en de Europese 
Unie. Gedeelde belangen, onderlinge afstemming en interne verschillen?’ waarin de 
onderzoeksplannen voor de komende jaren zijn omschreven. Het onderzoek richt zich 
op drie deelvragen, te weten: (1) in hoeverre zijn veranderingen in de sociale 
zekerheid toe te schrijven aan internationale ontwikkelingen als globalisering en 
Europeanisering?, (2) op welke wijze draagt afstemming binnen de EU bij aan 
veranderingen van socialezekerheidsstelsels?; en (3) in welke mate vormen verschillen 
binnen de lidstaten, bijvoorbeeld in de zin van de politieke opvattingen van burgers, 
een belemmering of mogelijkheid voor convergentie van de verschillende 
socialezekerheidsstelsels? 

 Paper ‘Globalization and insecurity’. In de literatuur over de verzorgingsstaat wordt de 
positieve relatie tussen economische openheid en de omvang van de publieke uitgaven 
doorgaans verklaard met de compensatiehypothese die stelt dat economische openheid 
tot meer onzekerheid, bijvoorbeeld in de zin van minder baanzekerheid, leidt. In dit 
deelonderzoek vindt een empirische toetsing plaats aan de hand van gegevens over 25 
Europese landen. Daaruit blijkt een positieve relatie tussen economische openheid en 
baanzekerheid. Dit artikel is inmiddels ingediend bij een internationaal tijdschrift. De 
resultaten van dit onderzoek vormen de aanleiding voor het stuk ‘Globalization and 
public demand for government intervention’. 

 Paper ‘Have welfare states converged in Europe? A cross-national and longitudinal 
analysis’. Onderzoek naar convergentie van socialezekerheidsstelsel in de EU heeft zich 
toegelegd op het analyseren van veranderingen in het formele beleid van de lidstaten. 
Dit onderzoek voegt daar de opvattingen van burgers over de verzorgingsstaat aan toe 
door te analyseren in hoeverre deze opvattingen zijn geconvergeerd in 10 lidstaten en 
of veranderingen zijn toe te schrijven aan economische integratie in de EU. Het stuk is 
ingediend bij een internationaal tijdschrift.  

 Paper ‘Dissonance or harmony’ (met Gërxhani). In dit onderzoek is de vraag of 
opvattingen die mensen hebben over de verzorgingsstaat te verklaren zijn door hun 
institutionele en relationele inbedding. De conclusie is dat deze twee vormen van 
inbedding afzonderlijk geen invloed hebben maar in combinatie wel; mensen verlangen 
een grotere verzorgingsstaat als de institutionele en relationele hulpbronnen minder in 
overeenstemming zijn met elkaar. Het artikel is ingediend bij een internationaal 
tijdschrift.  

 Paper ‘Europeanization of active labour market policies’ (met Van Vliet). Dit onderzoek 
richt zich op de vraag of uitgaven voor actief arbeidsmarktbeleid gerelateerd zijn aan 
de Europese werkgelegenheidsstrategie en de EMU. Het onderzoek laat zien dat ‘peer 
reviews’ meer effect hebben op het arbeidsmarktbeleid van de lidstaten dan de 
aanbevelingen door de commissie. Dit artikel zal binnenkort ingediend worden bij een 
internationaal tijdschrift.  

 Paper ‘Localisation and globalisation. Europeanisation of the welfare state’ (met Van 
Vliet). Dit onderzoek heeft als doel te verklaren in hoeverre convergentie van 
socialezekerheidsstelsels in is toe te schrijven aan factoren op het nationale niveau, 
zoals economische groei en vergrijzing, en het internationale niveau waarbij 
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economische integratie in de EU en economische globalisering worden onderscheiden. 
In 2009 worden de resultaten hiervan gepresenteerd. 

 De conceptversie van het boek ‘Sticking together or falling apart. Individualization, 
globalization and solidarity’ (met De Beer) is ingediend en het commentaar daarop 
wordt momenteel verwerkt. Het boek wordt in 2009 uitgebracht door Amsterdam 
University Press.  

 
e. Versantvoort 
Het onderzoek van Versantvoort richtte zich in 2008 in de eerste plaats op de afronding van 
de Hierarchische Age-Period-Cohort analyses van tijdsbestedingspatronen van verschillende 
groepen personen in verschillende typen welvaartsstaat. Doel van deze analyses was meer 
inzicht te krijgen in veranderingen in levenslopen gedurende afgelopen decennia en te 
achterhalen welke (tijds)factoren ten grondslag hebben gelegen aan mogelijke 
veranderingen. De resultaten van deze analyses zijn neergelegd in twee research 
memoranda en in de vorm van papers aangeboden aan twee internationale tijdschriften op 
het terrein van demografie en economie. Ook zijn de resultaten gepresenteerd in de Netspar-
seminarreeks 2008. Daarnaast richtte het onderzoek van Versantvoort zich in 2008 op de 
analyse van de relatie tussen arbeidstijd en zorgtijd in verschillende welvaartsstaten. Naast 
het verhogen van de arbeidsparticipatie vormt ook het creëren van mogelijkheden om werk 
en tijd voor andere doelen te combineren en meer over de levensloop te spreiden een 
beleidsdoelstelling van dit kabinet en diens voorgangers. Middels opname van ouderschaps- 
of levensloopverlof kan het voor vrouwen aantrekkelijker worden om te gaan of te blijven 
werken en worden mannen gestimuleerd om meer zorgtaken op zich te nemen, zo is de idee. 
Daarnaast zou een dergelijk verlof positieve impulsen kunnen geven aan de ouder-kind 
hechting en de kwaliteit van opvoeding in brede zin. Bovengenoemde verwachtingen rusten 
op de verwachting dat via levensloop-, ouderschaps-, en zorgverlofregelingen vrijgekomen 
arbeidstijd ingevuld wordt met zorgtijd. In het onderzoek van Versantvoort staat de analyse 
van deze veronderstelling centraal. Aan de hand van tijdsbestedingsdata van verschillende 
groepen personen is de waarschijnlijkheid hiervan onderzocht. Daar voor Nederland geen 
koppeling beschikbaar is tussen data omtrent gebruik van diverse verlofregelingen en 
omtrent tijdsbesteding, is deze relatie indirect bezien. Middels Tobit-analyses is geanalyseerd 
in hoeverre voltijdwerkende, deeltijdwerkende en niet-werkende vrouwen en mannen 
verschillen in de tijd die zij besteden aan zorg en welke factoren ten grondslag liggen aan 
eventuele verschillen. Verder besteedde het onderzoek van Versantvoort in 2008 aandacht 
aan actuele ontwikkelingen op het terrein van arbeidsparticipatie en kinderopvang, naar 
aanleiding van het uitkomen van het advies van de Commissie Arbeidsparticipatie. Met 
Nijboer heeft Versantvoort een paper geschreven over de te verwachten participatie- en 
inkomenseffecten van veranderingen in de grondslag ter bepaling van de toeslaghoogte. Dit 
paper verschijnt naar verwachting in het decembernummer van het Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie – Digitaal. Tenslotte zette Versantvoort in 2008 een nieuwe reeks seminars op, 
waarbij Leidse en niet-Leidse onderzoekers op het gebied van sociale zekerheid uitgenodigd 
zijn inleidingen en referaten te houden; zie verder onder punt 6.  
 
f. Barendsen 
Mijn centrale onderzoeksthema’s in 2008 waren hervorming van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen en de gewijzigde verhouding tussen publiekrecht en 
privaatrecht (en de soms gespannen verhouding tussen publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke instrumenten). Het onderzoek is vooral juridisch van aard: hoe moeten de 
wijzigingen juridisch worden geduid, zijn zij te verenigen met het bestaande systeem en 
kunnen de gewenste doelen ermee worden bereikt. Ook die laatste vraag wordt door een 
juridische bril bekeken. Uit het publicatielijstje blijkt dat ik me daarbij concentreer op de nog 
betrekkelijk nieuwe Wet WIA en de regels rond loondoorbetaling bij ziekte. Daarnaast volg ik 
de ontwikkelingen rond de Wajong: dit heeft nog niet tot een publicatie geleid, maar wel al 
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tot een bijdrage aan een studiemiddag naar aanleiding van het SER-advies over 
inkomensbescherming en re-integratie van jonggehandicapten. 
 
g. Eleveld 

 Proefschrift: Eind 2007 is gestart met discours analytisch onderzoek naar de 
totstandkoming en veranderingen in het socialezekerheidsrecht. Het accent lag op de 
totstandkoming van de levensloopregeling en de totstandkoming van de armenwet 
(1854). Daarnaast zijn de eerste twee hoofdstukken van het proefschrift geschreven. 
Deze hoofdstukken behoeven echter nog wel enige aanpassing en aanvulling. Het 
eerste hoofdstuk heeft betrekking op de relatie tussen verandering in het 
socialezekerheidsrecht en rechtvaardigheid. In dit hoofdstuk wordt tevens de 
probleemstelling van het onderzoek geformuleerd. In het tweede hoofdstuk wordt de te 
hanteren methode onderbouwd en geëxpliciteerd en vindt een nadere uitwerking van 
de onderzoeksvragen plaats. In het eerste hoofdstuk is de vraag aan de orde hoe de 
inkrimping van de welvaartstaat en de accentverlegging naar individuele 
verantwoordelijkheid in het socialezekerheidsrecht kan worden begrepen in termen van 
rechtvaardigheid. Een antwoord op deze vragen impliceert een normatieve analyse 
naar veranderingen in het sociale zekerheidsrecht. Een dergelijk onderzoek stuit echter 
op bezwaren die verband houden met probleem om neutrale rechtvaardigheidscriteria 
te formuleren. In beide hoofdstukken wordt vervolgens beargumenteerd waarom de 
instabiliteit van sociale praktijken (zoals het recht) en de daaraan verbonden normen 
als uitgangspunt genomen dienen te worden bij een evaluatief onderzoek naar 
veranderde waarden in het sociale zekerheidsrecht. In overeenstemming met deze 
opvatting over de ontologie zullen de eerder genoemde problematiseringen vertaald 
worden in een historisch discoursanalytisch onderzoek naar het ontstaan van het beeld 
van de burger als verantwoordelijke levensplanner binnen de sociale zekerheid. 

 Cursussen en papers: 
- September 2007 - januari 2008: Cursus ‘Deliberative Policy Analysis’ (onderdeel 

master politicologie, UvA, 10 ECTS). Deze cursus is afgesloten met een paper 
getiteld: ‘Een discursieve verklaring voor het ontstaan van de levensloopregeling’. 
Deze paper en andere onderzoeksactiviteiten die zijn verricht ten behoeve van het 
paper zullen worden gebruikt voor het proefschrift. 

- Januari 2008 - April 2008: Cursus ‘Empirical Research Methods in Law (onderdeel 
Graduate School Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 5 ECTS). Dit 
onderdeel is afgesloten met een paper getiteld: ‘Individuele verantwoordelijkheid in 
het collectieve arbeidsrecht’. Het onderzoek verricht in dit paper zal in de komende 
jaren herhaald worden en verwerkt worden in het proefschrift. 

- 14 juli 2008 - 18 juli 2008: Cursus ‘Applying Discourse Theory: Logic of Critical 
Explanation, Essex Summer School in Social Science Data Analysis and Collection, 
University of Essex, UK. 

- 8 oktober - 10 oktober 2008: Cursus ‘Governmentality, analytical strategies for 
critique of power, PhD Course Department of Management, Politics & Philosophy, 
CBS Copenhagen, Denmark (3 ECTS). 

- De cursussen die zijn gevolgd bij de University of Essex en bij CBS (Copenhagen), 
waren van belang voor de ontwikkeling van de onderzoeksmethodologie in het 
proefschrift.  

 
h. Ter Haar  
In het onderzoeksjaar 2008 heeft Ter Haar zich met name bezig gehouden met het 
uitwikkelen en toepassen van het theoretisch kader aan de hand waarvan de betekenis van 
de open coördinatiemethode (verder: OCM) voor de ontwikkeling van een sociaal Europa kan 
worden geanalyseerd. Mede aan de hand van opmerkingen op het theoretisch kader bij de 
presentatie ervan op verschillende workshops en conferenties (zie onderaan de tekst), heeft 
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de uitwerking van het theoretisch kader geresulteerd in een analytisch model dat in het 
proefschrift op twee manieren zal worden toegepast. In het eerste, theoretisch deel van het 
proefschrift wordt het theoretisch kader in de vorm van een analytisch model geïntroduceerd 
(hoofdstuk 2) en vervolgens gebruikt als kapstok aan de hand waarvan de OCM wordt 
geplaatst in de juridische rechtsorde van de Europese Unie (hoofdstuk 3). In het tweede, 
empirische, deel van het proefschrift, wordt het theoretisch kader als analytisch model 
gebruikt ter bepaling van de potentiële integratie capaciteit van de OCM ten aanzien van een 
aantal specifieke onderdelen van het Europese sociaal zekerheidsbeleid.  
Ten aanzien van de laatste toepassing van het theoretisch kader is in 2008, niet zoals 
voorgenomen één testcase uitgevoerd, maar twee testcases. De eerste testcase is 
uitgevoerd met betrekking tot het Europese beleid op het gebied van actief arbeidsmarkt 
beleid. Daarmee is aansluiting gezocht met het onderzoek van Van Vliet, hetgeen verdere 
vorm heeft gekregen in een gezamenlijk paper dat is gepresenteerd op de IAB conferentie in 
Neuremberg, mei 2008. Op basis van het analytisch model dat het theoretisch kader biedt 
hebben we in dit paper kunnen laten zien dat met de introductie van de OCM de potentiële 
integratie capaciteit van dit Europese beleid is toegenomen. Met medeneming van ontvangen 
commentaar op het paper, zal de paper bewerkt worden en voor publicatie worden 
aangeboden aan een tijdschrift. 
De tweede testcase betreft het Europese beleid ten aanzien van het creëren van gelijke 
kansen op de arbeidsmarkt. Ook deze testcase heeft geresulteerd in een paper, die is 
geschreven samen met een Engelse politicoloog (Paul Copeland) van de Universiteit van 
Manchester. Ook ten aanzien van dit onderwerp is het aan de hand van het analytisch model 
mogelijk gebleken om een eerste inzicht te geven wat de betekenis van de OCM is voor de 
potentiële integratie capaciteit van dit Europese beleid. Tevens is in dit paper de grenzen van 
het analytisch model getest. Het theoretisch kader, en daarmee het analytisch model, is 
immers gebaseerd op de onafhankelijke integratiekrachten van de juridische elementen die 
een rol spelen in het algemene Europese integratie proces. Dat is ook de reden waarom het 
analytisch model niet meer kan doen dan een indicatie geven van de ‘potentiële’ integratie 
capaciteit van de Europese integratie instrumenten. De daadwerkelijke integratie capaciteit 
van de Europese instrumenten is daarnaast evenzeer afhankelijk van de onafhankelijke 
economische en politieke integratiekrachten. Wat de daadwerkelijke integratie capaciteit van 
de Europese integratie instrumenten is, kan dan ook eigenlijk alleen maar gekend worden als 
de onafhankelijke integratiekrachten van de drie verschillende onderdelen van het Europese 
integratieproces, juridisch, politiek en economisch, gezamenlijk in acht worden genomen. In 
het paper met Paul Copeland is de grens van het juridische in het Europese integratie proces 
opgezocht met het politieke. De conclusie van dit paper is dat hoewel de potentiële integratie 
capaciteit van de Europese integratie instrumenten is toegenomen met de introductie van de 
OCM, hier in de praktijk voor de ontwikkeling van het Europees Sociaal Model geen gebruik 
van wordt gemaakt vanwege remmende politieke integratiekrachten, zoals de politieke 
preferenties van de huidige Commissie Barosso. Het paper is gepresenteerd op de UACES 
conferentie in Birmingham, juli 2008 en zal worden aangeboden aan een internationaal 
juridisch tijdschrift.  
 
Realisatie overige activiteiten 

- Deelname cursus Research methods in the discipline of Law, diverse docenten, 
georganiseerd door de Graduate School of Legal Studies van de Universiteit Leiden, 11 
oktober – 18 december 2007. 

- Deelname Nationaal Arbeidsrechtcongres ‘de ontslagvergoeding in beweging’ (juridisch 
PAO), Ermelo, 6 en 7 november 2007. 

- Deelname cursus Empirical Research Methods in Law, docent: C. Caminada, 
georganiseerd door de Graduate School of Legal Studies van de Universiteit Leiden, 28 
januari – 28 april 2008. Deze cursus heeft geresulteerd in research memorandum ‘The 
OCM’s true raison d’etre’ (HSZ rm 2008.03). 
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- Onderzoeksbezoek aan European Union Center of Excellence, van de Universiteit van 
Wisconsin-Madison, 26 april – 3 mei 2008.  

- Deelname international seminar over rechtsvergelijking in het arbeidsrecht, 
Montepulciano, 15-18 juli 2008.  

- Geven van werkgroeponderwijs in het vak European Labour Law, 10 september – 24 
oktober 2008. De cursus sluit inhoudelijk redelijk goed aan op het onderzoeksonderwerp 
(de OCM is een van de onderwerpen die deel uit maakt van de cursus).  

 
i. Nijboer 

 In 2008 werd de vraagstelling van het promotieonderzoek nader uitgewerkt. In overleg 
met de (co)promotoren is ervoor gekozen om af te stappen van het originele idee om 
individuele spaarsystemen in de sociale zekerheid te analyseren. Redenen hiervoor zijn 
dat de verwachte toegevoegde waarde beperkt is (gezien de recente inspanningen van 
het Centraal Planbureau en de Universiteit van Tilburg op dit terrein) en de enorme 
potentie die de gedragseconomie biedt om sociale zekerheidsonderzoek te doen. 
Overigens is het initiële werk aan de individuele spaarsystemen niet voor niets 
geweest. Er zijn in samenwerking met Goudswaard twee boekdelen en een artikel 
verschenen en er is een presentatie over dit onderzoek gehouden op uitnodiging van 
het Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid (NISZ). 

 Het proefschrift zal handelen over de betekenis die gedragseconomische inzichten 
kunnen hebben op de vormgeving van de sociale zekerheid. Inzichten uit de 
gedragseconomie leiden tot kritiek op de standaard economische benadering. Mensen 
worden daarin geacht rationeel en in hun eigen belang te handelen. Gedragseconomen 
leveren overtuigend bewijs dat deze aannames niet in overeenstemming zijn c.q. geen 
juiste benadering vormen van de werkelijkheid.  

 Tot op heden is weinig aandacht besteed aan het toepassen van inzichten uit de 
gedragseconomie op de vormgeving van beleid. In het proefschrift wordt getracht deze 
wetenschappelijke lacune te vullen op het gebied van de sociale zekerheid. 
Geanalyseerd wordt of en op welke wijze instituties van de welvaartsstaat in Nederland 
optimaler vormgegeven kunnen worden. In plaats van traditionele 
overheidsinstrumenten – als belastingen, subsidies en wetgeving - kunnen 
‘gedragseconomische instrumenten’ worden ingezet: het zetten van de standaardoptie, 
het ‘framen’ en ‘labellen’ van regelingen en het aanbieden van ‘commitment’ 
mechanismen. 

 In 2008 werd een cursus ‘Behavioral Economics’ van het Netwerk Algemene en 
Kwantitatieve Economie gevolgd. Met gebruik van de kennis die in deze cursus is 
opgedaan is een paper geschreven dat is gepresenteerd in Trento en Utrecht. Een 
Nederlandse bewerking verschijnt in november in Socialisme & Democratie. Het is de 
bedoeling het paper verder uit te werken en aan te bieden aan een Engelstalig 
wetenschappelijk tijdschrift.  

 Naast de directe werkzaamheden aan het proefschrift zijn nog enkele aanpalende 
papers geschreven over de hervorming van de kinderopvangtoeslag (met 
Versantvoort), over de begroting van Sociale Zaken (met Goudswaard, verschenen in 
het Tijdschrift voor Openbare Financiën).  

 Een relevante nevenwerkzaamheid is het lidmaatschap van het coöperatiebestuur van 
PGGM (inkomensverzorger voor de sector zorg en welzijn) namens vakbond 
ABVAKABO FNV. 

 
j. Van Vliet  

 Actieve deelname via presentaties van papers aan diverse nationale en internationale 
conferenties. Een aantal van deze papers is inmiddels aangeboden aan internationale 
wetenschappelijke tijdschriften. Deze papers vormen hoofdstukken of delen van 
meerdere hoofdstukken van het proefschrift van Van Vliet. 
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 Onderzoek naar convergentie en Europeanisering van sociale zekerheids- en 
arbeidsmarktbeleid in 22 OECD-landen. Dit paper bevat zowel indicatoren met 
betrekking tot uitgaven als een groot aantal beleidsindicatoren. Op basis van 
gedisagregeerde data van beide typen indicatoren kom ik tot de conclusie dat 
arbeidsmarktbeleid van EU-lidstaten steeds meer activerend van aard is geworden, 
terwijl dat niet het geval is voor niet-EU-lidstaten. 

 Onderzoek – met Ter Haar – naar de ontwikkeling van coördinatie-instrumenten op het 
gebied van Europees actief arbeidsmarktbeleid en naar de invloed van deze 
instrumenten op de convergentie van nationaal beleid. 

 Onderzoek – met Caminada en Goudswaard – naar convergentie van 
socialezekerheidsstelsels van EU-lidstaten. In dit paper hebben we verscheidene σ- en 
β- convergentietesten uitgevoerd met de meest recente data. Hierbij hebben we 
gebruik gemaakt van de een groot aantal sociale indicatoren: sociale uitgaven, zowel 
op macro- als op programmaniveau, vervangingsratio’s van werkloosheids- en 
bijstandsuitkeringen en armoede-indicatoren. 

 Onderzoek – met Koster – om de variatie te verklaren in uitgaven aan actief 
arbeidsmarktbeleid in de periode 1985-2003. Op EU-niveau hebben we gevonden dat 
de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de EMU gerelateerd zijn aan uitgaven aan 
activering en op binnenlands niveau blijkt corporatisme hieraan gerelateerd te zijn. 
Verder hebben we, in plaats van de Europese Werkgelegenheidsstrategie als een 
constante factor te beschouwen, de invloed van specifieke mechanismen van deze 
nieuwe vorm van Europees bestuur en de rol van nationale actoren hierin onderzocht. 

 Voortzetting van de literatuurstudie waarin de determinanten van convergentie 
respectievelijk divergentie van sociale stelsels centraal staan.  

 Van Vliet studeert – mede in het kader van zijn opleidingsplan – economie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 
k. Gastonderzoekers  
Van gastonderzoeker Damsteegt zijn in het verslagjaar meerdere publicaties te melden, met 
speciale aandacht voor de WW.  
Van gastonderzoeker Van Riel is een artikel te vermelden dat is gepubliceerd in de Journal of 
Pension Economics and Finance. Het artikel analyseert de veranderingen in de 
pensioenregelingen in de afgelopen jaren.  
Wildeboer is sinds eind 2007 als gastmedewerker verbonden aan het project. Hij doet als 
buitenpromovendus onderzoek naar de vraag of er een Extra Garantieregeling 
Beroepsrisico's moet komen en wat die zou kunnen inhouden.  
 
 
5. Output  
 
Het onderzoek heeft in 2008 een flink aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd. Aan 
het eind van het jaar volgen nog enige publicaties. De onderzoeksresultaten zijn zoveel als 
mogelijk openbaar gemaakt via webpublicatie; zie onder punt 7. Daarnaast is een bijdrage 
geleverd aan het wetenschappelijke en publieke debat over (de toekomst van) het stelsel 
van sociale zekerheid in de vorm van externe lezingen. 
Hieronder is een overzicht van de gerealiseerde (tussen)producten sinds de start van het 
programma, te raadplegen via de website van het Onderzoeksteam Hervorming Sociale 
Zekerheid (URL: www.hsz.leidenuniv.nl). Een deel van de publicaties valt niet in de kern van 
het onderzoeksprogramma, maar is daar wel aan gelieerd. Deze publicaties zijn afzonderlijk 
weergegeven. 
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Publicaties / onderzoeksrapporten 2006-2008 
 
2008 
K.M. Anderson en M. Kaeding, 'Pension systems in the European Union: Variable patterns of 

influence in Italy, the Netherlands and Belgium', Research Memorandum Hervorming 
Sociale Zekerheid 2008.04, Universiteit Leiden, 17 p. 

B. Barentsen, ‘Scholing en arbeidsongeschiktheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), 
Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, 
pp. 255-278. 

B. Barentsen, ‘Commentaar bij art. 4-6, 43-63 WIA en Beleidsregels buiten toepassing laten 
van arbeidsongeschiktheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings (red.), Tekst & 
Commentaar socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008. 

C.L.J. Caminada en K. Goudswaard, 'Revenue Effects of Tax Facilities for Pension Savings', 
Atlantic Economic Journal 36(2), 2008, pp. 233-246.  

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O.P. van Vliet, 'Patterns of welfare state indicators in the 
EU: Is there convergence?', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 
2008.06, Universiteit Leiden, 22 p. 

A.C. Damsteegt, ‘Scholing en werkloosheid’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in 
het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 229-
254. 

A. Eleveld, 'Een uitkering voor zwangere zelfstandigen: formele of materiële gelijkheid', 
Sociaal Maandblad Arbeid, juli/augustus 2008, nr. 7/8, pp. 313-317. 

A. Eleveld, ‘Levensloopregeling en scholing:’bestuur door vrijheid’?’ in: G.J.J. Heerma van 
Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, 
Deventer, 2008, pp. 281-292. 

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada, ‘Het belang van scholing’, Tijdschrift voor Openbare 
Financiën, 2008, te verschijnen. 

K.P. Goudswaard en C.L.J. Caminada, ‘Scholing en sociaal-economisch beleid’, in: G.J.J. 
Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal 
Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 7-41. 

K.P. Goudswaard en K. Caminada, 'The redistributive impact of public and private social 
expenditure', Research Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.05, 
Universiteit Leiden, 16 p. 

K. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociaal sparen als hervormingsoptie', Economisch Statistische 
Berichten, 16 mei 2008, pp. 294-297. 

K.P. Goudswaard en H. Nijboer, 'Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen?', in: C.A. de 
Kam en A.P. Ros (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2008, Sdu, Den Haag, 2008, pp. 
39-57. 

B.P. ter Haar, 'Open Methods of Coördination: A new stepping stone in the legal order of 
international and European relations', 77 Nordic Journal of International Law, 2008, pp. 
235-251. 

B.P. ter Haar, 'The true raison d'être of the open method of coordination', Research 
Memorandum Hervorming Sociale Zekerheid 2008.03, Universiteit Leiden, 11 p. 

B.P. ter Haar, ‘Scholing en Europees beleid: een levenlang leren voor werk’ in: G.J.J. Heerma 
van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, 
Deventer, 2008, pp. 43-65. 
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G.J.J. Heerma van Voss (red.) Scholing in het sociaal recht, Reeks Monografieën Sociaal 
Recht, Kluwer, Deventer, 2008, 315 p. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Hoofdstuk 12. Naar een algemeen recht op en algemene plicht tot 
scholing’, in: G.J.J. Heerma van Voss (red.), Scholing in het sociaal recht, Reeks 
Monografieën Sociaal Recht, Kluwer, Deventer, 2008, pp. 293-310.  

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Chapter 8. Life-long-learning as an Individual Social Right’, in: F. 
Pennings, Y. Konijn en A. Veltman (red.), Social Responsibility in Labour Relations, 
European and Comparative Perspectives, Liber amicorum for Teun Jaspers, Kluwer Law 
International, Alphen aan den Rijn, 2008, pp. 119-130. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Alternatieven voor de ontslagvergoeding’, in: E. Verhulp e.a., 
Ontslagvergoedingen in beweging, Sdu, Den Haag, 2008, te verschijnen. 

G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 
Kluwer, Deventer, 2008, 828 p. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar artikelen 42-44 WW’, in: G.J.J. Heerma van Voss en 
F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 
pp. 124-133. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Commentaar Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’, in: 
G.J.J. Heerma van Voss en F.J.L. Pennings, Tekst & Commentaar Socialezekerheidsrecht, 
Kluwer, Deventer, 2008, pp. 269-273. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Column: Zorgvuldigheid bij de second opinion’, TRA 2008, te 
verschijnen. 

G.J.J. Heerma van Voss, ‘Schadevergoeding en goed werkgeverschap: over het gat in de 
aansprakelijkheidsregeling van het arbeidsrecht’, ArbeidsRecht 2008, 40, pp. 15-23. 

M. Kaeding, ‘Necessary conditions for effective transposition of EU legislation across member 
states’, Policy & Politics 36(2), april 2008, pp. 261-281. 

M. Kaeding, ‘In search of better quality of EU regulations for prompt transposition: The 
Brussels perspective’, European Law Journal 14(5), september 2008, pp. 583-693.  

F. Koster, 'The welfare state and globalisation: Down and out or too tough to die?', 
International Journal of Social Welfare, 2008, te verschijnen. 

F. Koster and J.P. Bruggeman, 'The institutional embeddedness of social capital. A multilevel 
investigation across 24 European countries', Policy & Politics 36(3), 2008, pp. 397-412. 

F. Koster, 'The effects of social and political openness on the welfare state in 18 OECD 
countries', International Journal of Social Welfare 17(4), 2008, pp. 291-300. 

H. Nijboer, ‘De zachte hand in de sociale zekerheid’, Socialisme en Democratie, 2008, te 
verschijnen. 

H. Nijboer en M.C. Versantvoort, ‘Kinderopvangtoeslag en participatie: voorstellen zonder 
fundament’, Tijdschrift voor Politieke Ekonomie - Digitaal, 2008, ter verschijnen. 

H. Nijboer en K.P. Goudswaard, ‘Het kabinet strandt bij het eerste spoor’, Tijdschrift voor 
Openbare Financiën, nr. 4, 2008, pp. 149-159. 

B. van Riel, ‘Grenzen aan de interne markt?’, in: M. Sie Dhian Ho, F. Becker en M. 
Hurenkamp (red.), WBS-Jaarboek 2008, te verschijnen. 

B. van Riel en E.H.M. Ponds, 'Sharing risks: The Netherlands’ new approach to pensions', 
Journal of Pension Economics and Finance, published online by Cambridge University 
Press, 28 mei 2008.  
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M. Versantvoort en K. Caminada, 'Verklaring gebruik doelgroepen levensloopregeling 
ontbreekt nog', Economisch Statistische Berichten, 22 februari 2008, p. 126. 

M. Versantvoort, 'Studying time use variations in 18 countries applying a life course 
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SZW-Academie, Den Haag, 18 september 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘De WIA’, Kantoor Wessel, Tiedeman & Stassen, Den 
Haag, 5 september 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Aansprakelijkheid werkgever en werknemer’, PAO-
Maastricht, Maastricht, 22 juni 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Aansprakelijkheid werkgever en werknemer’, Kluwer 
specialisatiecursus, Arosa, 18 maart 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Re-integratie’, Congres Beroepsziekten en 
arbeidsongevallen, Elsevier, Den Haag, 15 maart 2007. 

M. Kaeding, presentatie van het paper (met Häge) 'Reconsidering the European Parliament's 
Legislative Power: Formal vs. Informal Procedures', Workshop on The Democratic 
representation in the European Parliament, EUSA, Montréal, Canada, mei 2007.  

M. Kaeding, presentatie van het paper (met Anderson) 'Pension Systems in the EU: Variable 
Patterns of Influence in Italy, the Netherlands and Belgium', EUSA conference, Montreal, 
Canada, 17-19 mei 2007. 

M. Kaeding, presentatie 'The European Parliament and the social dimension of globalization: 
The European Union Globalisation adjustment fund', Workshop on The EU and the Social 
Dimension of Globalization, Lissabon, Portugal, 1-3 maart 2007. 

H. Nijboer, presentatie van het paper ‘De rol van de overheid bij individuele spaarsystemen 
in de sociale zekerheid’, Symposium Belasting met beleid, Universiteit Leiden / Ministerie 
van Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

O.P. van Vliet, presentatie van het paper (met Kaeding) ‘Globalisation, European Integration 
and Social Protection – Patterns of Change or Continuity?’, Annual Work Conference of 
the Netherlands Institute of Government, Tilburg, 8 november 2007. 

O.P. van Vliet, presentatie van het paper 'Convergence of Social Policy in the European Union 
- Old and New Member States Compared', London School of Economics and Political 
Science, Londen, Verenigd Koninkrijk, 5-6 oktober 2007. 

M. Versantvoort, presentatie van het paper 'Studying time use variations using a life course 
perspective', IATUR-2007 Conference, Washington D.C., USA, 18 oktober 2007.  

 
2006 
C.L.J. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Convergence of net social 

protection levels', 62e Congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, 
Cyprus, 30 augustus 2006. 

C.L.J. Caminada, oratie 'Empirische analyses van sociale en fiscale regelgeving', Universiteit 
Leiden, Leiden, 27 januari 2006. 
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K.P. Goudswaard, lezing over 'Naar een participatie van 80%', Conferentie over 
arbeidsparticipatie van vrouwen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den 
Haag, 13 december 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Naar nieuwe vormen van sociale zekerheid', Delta Lloyd, 
Amsterdam, 20 november 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing over ‘Europese Unie: economisch én sociaal?’, Jubileumsymposium 
Sociaal Maandblad Arbeid, Amstelveen, 19 oktober 2006. 

K.P Goudswaard, discussant paper 'Social security reform with heterogeneous agents and an 
aging Japan', 62e Congres van het International Institute of Public Finance, Paphos, 
Cyprus, 30 augustus 2006. 

K.P. Goudswaard, lezing 'Wordt het Nederlandse pensioenstelsel bedreigd?', Seminar 
pensioenactualiteiten, Aecum Pensioenmanagement, Amersfoort, 23 juni 2006. 

K.P. Goudswaard, keynote lecture 'Recommendations on Dutch welfare state policies', 
Netspar/CPB/SER Conference Reinventing the Welfare State, Den Haag, 28 april 2006. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'Beroepsziekten en Arbeidsongevallen', Elsevier, 16 
maart 2006.  

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over 'De nieuwe WAO', Congresorganisatie RPMS, 31 januari 
2006. 

M. Kaeding, presentatie over 'Transposition of EU legislation - some secrets revealed', EU-in-
Leiden Conference, Universiteit Leiden, Leiden, december 2006.  

B. van Riel, lezing over ‘SZW in Europa’, Den Haag, 16 mei 2006.  

 
 
Overig 
 

K.P. Goudswaard, Lid Taskforce AWBZ Zorg voor Jeugd, Ministerie van Jeugd en Gezin en 
Ministerie van VWS, 2008. 

K.P. Goudswaard, Lid Klankbordgroep Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, n.a.v. 
preadvies over intergenerationele solidariteit, 2008. 

K.P. Goudswaard, Onafhankelijk deskundigenoordeel over de Beleidsdoorlichting Arbeid en 
Zorg, Ministerie van SZW, ten behoeve van de Tweede Kamer, 2006.  

G.J.J. Heerma van Voss heeft samen met zijn collega prof. B. Waas uit Hagen een ‘European 
Labour Law Network’ opgericht. Dit netwerk heeft een studiegroep ingesteld die 
onderzoek doet naar een ‘Restatement’ van het Europese arbeidsrecht. In de studiegroep 
hebben arbeidsrechtdeskundigen uit bijna alle EG-lidstaten zitting. Het secretariaat van 
het netwerk wordt gevoerd in Leiden en Hagen. In mei 2006 werd in Leiden de eerste 
jaarlijkse conferentie van de studiegroep gehouden over het thema ‘flexibele arbeid’. De 
Europese Commissie heeft het netwerk in 2008 een subsidie toegekend van jaarlijks ruim 
1,1 miljoen euro voor 1-4 jaar om als netwerk van experts van de Commissie te dienen 
op het gebied van het individuele en collectieve arbeidsrecht. De aanwezigheid van het 
netwerk zal naar verwachting ook van nut zijn bij de organisatie van contacten in het 
kader van rechtsvergelijkend onderzoek voor het project Hervorming Sociale Zekerheid. 
Zie verder via de website van het ‘European Labour Law Network’ www.elln.eu. 

G.J.J. Heerma van Voss, Redactie Wetgeving sociaal recht 2005/2006, Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, 2006. 
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G.J.J. Heerma van Voss, Redactie Wetgeving sociaal recht 2006/2007, 4de druk, Boom 
Juridische uitgevers, Den Haag, 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht 2007/2008, 5e druk, Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, 2008, 902 p. 

 
 
6. Workshops en seminars 
 
Sinds het derde kwartaal van 2008 zijn er (weer) regelmatig workshops georganiseerd in het 
kader van het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid. Het doel van de 
workshops is het verkrijgen van input en feedback van teamleden en externe experts, het 
uitwisselen van inzichten en ervaringen, het tot stand brengen van beter onderzoek en het 
vergroten van betrokkenheid.  
14 oktober 2008: Effectiveness of Poverty Reduction in the EU.  

Presentatie: Koen Caminada (Leiden Law School)  
Discussiant: Cok Vrooman (Sociaal en Cultureel Planbureau)  

4 november 2008: Tax benefit systems and their interaction with active labour market 
policies.  
Presentatie: Martin van der Ende (Ecorys Rotterdam)  
Discussiant: Olaf van Vliet (Universiteit Leiden) 

25 november 2008: Economische integratie en opvattingen over de verzorgingsstaat.  
Presentatie: Ferry Koster (Universiteit Leiden)  
Discussiant: Peter Achterberg (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

 
Op 25 april 2008 is een seminar georganiseerd te Utrecht met de beide SIG-
onderzoeksteams van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. Het doel van het 
seminar was een verdere uitwisseling van gedachten met de leden van beide 
onderzoeksteams, informatieoverdracht en een verdere afstemming van de 
onderzoeksprogramma's. Tijdens het seminar zijn presentaties van lopend onderzoek 
verzorgd door Versantvoort (UL), Hermans (UU), Vlasblom (UU) en Eleveld (UL). Coreferaten 
werden verzorgd door Goudswaard (UL), Heeger (UU), Nijboer (UL) en Koopman (UU).  
 
Voor 25 april 2008 stond een afspraak gepland waarin de projectleiders zouden afstemmen 
met Bosselaar (onderzoekscoördinator SIG) en prof. dr. F. Leijnse (Wetenschappelijke Raad 
en Begeleidingscommissie). Helaas kon deze bijeenkomst uiteindelijk geen doorgang vinden 
wegens het heugelijke feit dat de moeder van Bosselaar op die dag werd geridderd.  
 
Op 16 december zal een Symposium worden gehouden over Scholing in het sociaal recht. In 
de volgende rapportage zullen we hier verder op ingaan.  
 
 
7. Website 
 
In het verslagjaar is de website van het onderzoeksprogramma bijgehouden, mede met het 
oog op de wetenschapscommunicatie. De website omvat informatie over de projectleiding en 
medewerkers, de omschrijving van het onderzoeksprogramma, de publicaties die verschenen 
zijn in het kader van dit onderzoeksproject (downloadable), informatie over workshops en 
overige activiteiten, alsmede de bereikbaarheid van de medewerkers van het 
onderzoeksprogramma. URL: www.hsz.leidenuniv.nl. 
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8. Onderzoeksmemoranda Hervorming Sociale Zekerheid 
 
Sinds 2007 kent het project een eigen reeks op het terrein van hervorming sociale 
zekerheid. Origineel wetenschappelijk werk wordt door interne editors (Caminada, 
Goudswaard en Heerma van Voss) onderworpen aan een reviewproces. In het algemeen 
betreft het analyses alsmede cijfermateriaal die in een later stadium in gewijzigde vorm - 
veelal ingekort - neerslaan in wetenschappelijke artikelen. Ook papers gepresenteerd tijdens 
congressen worden na de verwerking van het commentaar vaak opgenomen in de 
onderzoeksreeks. De reeks is integraal te raadplegen voor alle wetenschappers via 
deze website en heeft daardoor een groot (internationaal) bereik. Dat blijkt onder meer uit 
het regelmatig refereren naar deze achtergrondstudies in de wetenschappelijke vakliteratuur. 
Publicatie in de onderzoeksreeks overbrugt de soms lange looptijd van (internationale) 
publicaties, waardoor de nieuwste inzichten zo snel als mogelijk ter beschikking staan van de 
wetenschap. Deze research memoranda zijn opgenomen in de publicatielijst onder punt 5. 
 
 
9. Financiën 2008 
 
Het verslagjaar 2008 is nog niet voorbij. Hierdoor is nog niet volledig duidelijk hoe hoog de 
in 2008 feitelijk gemaakte kosten precies zullen uitvallen. Het onderstaande overzicht is 
gebaseerd op een prognose van de afdeling FEZ van de Faculteit der Rechtgeleerdheid. De 
personele lasten zijn redelijk precies aan te geven. De kosten betreffen de tewerkstelling van 
zeven onderzoekers, de student-assistent, de begeleidingstijd voor de projectleiders (0,1 fte 
op HGL-niveau) en de ondersteuning. De materiële lasten kunnen nog iets hoger uitvallen 
door aanschaf van literatuur e.d.. De post overhead is een verplichte afdracht aan de 
faculteit cq. universiteit ter compensatie van gemaakte kosten (12,5 procent van de door 
SIG beschikbaar gestelde tranche). Ook de huisvestingskosten vallen onder de post 
overhead.  
De redelijk exacte raming van de uitgaven tot het eind van 2008 komt uit op € 461.924,-. 
De onderuitputting van de begroting 2008 bedraagt € 54.906,-; hiermee wordt rekening 
gehouden met de aanvraag voor de subsidietranche 2009. De onderuitputting van de 
begroting komt voor het overgrote deel doordat het niet mogelijk is gebleken om invulling te 
geven aan de vacature voor een promovendus (voor € 39.380 in de begroting 2008 
opgenomen). Omdat de omvang van de staf dus iets lager is uitgekomen dan begroot, leidt 
dit lineair tot minder materiële uitgaven aan kantoor, pc’s, materialen, telefoon, porto, e.d.. 
Ook de kosten voor aanschaf van data en de post reiskosten zijn iets lager uitgevallen, 
hoewel veel van de onderzoekers hun resultaten hebben gepresenteerd op (buitenlandse) 
symposia en congressen. Voor alle niet nader genoemde posten komt de realisatie 2008 
veelal iets lager uit.  
 
Zie ommezijde voor de financiële verantwoording. 
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Financiële verantwoording Stichting Instituut GAK 
project- en sapnummer: 1802030354      prognose 1 januari 2008 t/m 31 december 2008 

Salarislasten onderzoekers fte jaarbasis   

H. Nijboer 1,0 10 maanden  € 33.573  
H. Nijboer 0,2 2 maanden  € 1.352  
M.C. Versantvoort 0,7   € 62.370  
F. Koster 1,0   € 65.232  
B. Barentsen 0,13   € 10.169  
B.P. ter Haar 1,0   € 53.713  
A. Eleveld 0,9   € 49.477  
O.P. van Vliet 0,8 9 maanden  € 26.073  
O.P. van Vliet 1,0 3 maanden  € 11.285  
    
Salarislasten ondersteuning    
A.J. Schoeman-Cuvalier 0,3 4 maanden  € 4.437  
Student-assistent 0,2 8 maanden  € 4.503  
    
Gastmedewerkers    
Th. Wildeboer nvt   € 0  
B. van Riel nvt   € 0  
A.C. Damsteegt nvt   € 0  
    
Salarislasten projectleiding    
C.L.J. Caminada 0,1   € 9.500  
K.P. Goudswaard 0,1   € 13.716  
G.J.J. Heerma van Voss 0,1   € 13.716  
    
Totaal personeelskosten 6,0   € 359.117  
    
Materiële lasten factor (fte) euro fte jaarbasis  
kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 6,0  € 1.697   € 10.144  
PC (jaarbasis) 6,0  € 2.334   € 13.949  
opleidingskosten promovendi 3,6  € 1.768   € 6.395  
cursuskosten promovendi   € 2.000 
reiskosten, congresbezoek, e.d.    € 9.234  
aanschaf literatuur en data    € 1.338  
organisatie workshops / symposia / gastsprekers   € 602  
werving- en selectiekosten    € 1  
overig     € 1.247  

sub-totaal    € 44.910  
ingehouden overhead universiteit en faculteit (12,5% van € 439.178)  € 54.897  

Totaal materiële lasten    € 99.807  
    
Onvoorzien    € 3.000  
    

TOTAAL 2008      € 461.924  

    
Begroting 2008    € 516.830  
Voorschot SIG, tranche 2008    € 439.178  
Onderuitputting tranche 2008    € 54.906 

 
Matching:  
De projectleiders besteden ieder – naast hun begeleidingstijd die in de begroting is opgenomen – naar schatting 0,2 fte 
universitaire onderzoekstijd aan het programma. 
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Werkplan 2009 
 
Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 
 
 
1. Samenstelling onderzoeksteam 
 
Het team van het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid bestaat eind 2008 
uit 10 onderzoekers en ondersteuning (0,2 fte), alsmede uit 3 gastonderzoekers; zie de 
Verantwoording 2008 onder punt 2. Specificatie naar functie:  

- 1,8 fte postdoc   3 onderzoekers (Versantvoort, Koster en Barentsen) 
- 3,1 fte promovendi   4 onderzoekers (Ter Haar, Van Vliet, Eleveld en Nijboer) 
- 0,9 fte hoogleraar   3 projectleiders (Goudswaard, Caminada en Heerma van Voss) 
- totaal: 5,8 fte   10 personen 
 

Voor 2009 worden nog enkele personele mutaties voorzien.  
 Binnen de jaartranche hebben we nog de mogelijkheid om een promovendus aan te 

trekken. Daarover zijn ook al contacten met een goede kandidaat. Wij verwachten dat dit 
binnenkort rond komt. In de begroting 2009 is hier al rekening mee gehouden. 

 Tevens is de planning om wederom een student-assistent voor één dag in de week (0,2 
fte) aan het team toe te voegen ter ondersteuning van de onderzoekers. Dat geldt in het 
bijzonder voor de administratieve ondersteuning van het project en de opbouw van 
datasets.  

 Incidenteel zullen Wildeboer, Van Riel en Damsteegt als onbezoldigd gastonderzoeker 
bijdragen aan het project.  

 
De samenstelling van de begeleidingscommissie blijft ongewijzigd. 

 Prof. V. Halberstadt  
 Prof. dr. F. Leijnse 
 Prof. dr. W.J.M. Voermans 

 
 
2. Uitvoering onderzoek 
 
Hieronder wordt aangegeven welk onderzoek in 2009 zal worden verricht. De onderzoekers 
zullen zich beziggehouden met de verdere ontwikkeling en de uitvoering van hun 
(individuele) onderzoeksplannen, waarvan een uitgebreide versie is te raadplegen via 
www.hsz.leidenuniv.nl (onder de knop ‘Verantwoording en Werkplannen’). 
 
a. Goudswaard 
Goudswaard zal naast zijn begeleidingstijd ongeveer 0,2 fte universitaire onderzoekstijd 
besteden aan het onderzoeksprogramma. Hij zal in beide deelprogramma’s (de invloed van 
Europa op de sociale zekerheid en stelselwijzigingen) actief zijn. Daarbij gaat het om 
begeleiding van promotieonderzoek en om aanvullend en ondersteunend onderzoek dat tot 
diverse publicaties zal leiden. Zoals ook in eerdere jaren het geval was, zal een deel van die 
publicaties betrekking hebben op actuele ontwikkelingen in de sociale zekerheid en analyses 
van het gevoerde beleid voor wat betreft hervormingen in de sociale zekerheid. Tevens 
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zullen de externe contacten en samenwerkingsverbanden verder worden ontwikkeld en 
onderhouden. Onderstaande specifieke projecten zullen worden voortgezet in 2009: 

 Convergentieanalyse (met Caminada en Van Vliet). Het in 2008 verrichte onderzoek zal 
verder worden verdiept met het oog op internationale publicatie. Dat betekent dat 
additionele, geactualiseerde data zullen moeten worden verwerkt en dat de 
theoretische analyse moet worden aangevuld. Met name zal bezien worden wat de 
invloed van de EU is op de waargenomen convergentiepatronen (dit is een hoofdthema 
in het promotieonderzoek van Van Vliet).  

 Armoedeonderzoek (met Caminada). Het in 2008 gestarte onderzoek naar de 
effectiviteit van de armoedebestrijding in internationaal perspectief, en in het bijzonder 
de rol van de sociale zekerheid daarin, zal verder worden uitgediept. Het betreft onder 
meer onderzoek naar de oorzakelijke verbanden tussen socialezekerheidsbeleid en de 
mate van armoedereductie in landen. Gestreefd wordt naar een publicatie in een 
internationaal tijdschrift in 2009. 

 Nationaal socialezekerheidsbeleid. Ook in 2009 zal onderzoek worden gedaan naar 
recente hervormingen in de sociale zekerheid in Nederland. In ieder geval is al een 
publicatie gepland met Versantvoort over sociale zekerheid voor kinderen. 

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Caminada). Voortbordurend op eerder 
onderzoek zal in 2009 verder worden gewerkt aan een landenvergelijkende 
determinantenanalyse. 

 
b. Caminada 
Caminada zal naast zijn begeleidingstijd ongeveer 0,2 fte universitaire onderzoekstijd 
besteden aan het onderzoeksprogramma. Hij zal ook in beide deelprogramma’s actief zijn. 
Daarbij gaat het om begeleiding van promotieonderzoek en om aanvullend en ondersteunend 
onderzoek dat tot diverse publicaties zal leiden. Tevens zullen de externe contacten en 
samenwerkingsverbanden verder worden ontwikkeld en onderhouden. Daarnaast zal 
Caminada in 2009 het databestand ten behoeve van de internationale vergelijking van 
socialezekerheidsstelsels verder uitbouwen. Dit databestand zal voor meerdere analyse 
kunnen worden gebruikt binnen het onderzoeksprogramma. Onderstaande specifieke 
projecten zullen worden voortgezet in 2009: 

 Convergentieanalyse (met Goudswaard en Van Vliet). Het in 2008 verrichte onderzoek 
zal verder worden verdiept met het oog op internationale publicatie. Dat betekent dat 
additionele, geactualiseerde data zullen moeten worden verwerkt en dat de 
theoretische analyse moet worden aangevuld. Met name zal bezien worden wat de 
invloed van de EU is op de waargenomen convergentiepatronen (dit is een hoofdthema 
in het promotieonderzoek van Van Vliet).  

 Armoedeonderzoek (met Goudswaard). Het in 2008 gestarte onderzoek naar de 
effectiviteit van de armoedebestrijding in internationaal perspectief, en in het bijzonder 
de rol van de sociale zekerheid daarin, zal verder worden uitgediept. Het betreft onder 
meer onderzoek naar de oorzakelijke verbanden tussen socialezekerheidsbeleid en de 
mate van armoedereductie in landen. Gestreefd wordt naar een publicatie in een 
internationaal tijdschrift in 2009.  

 Sociale zekerheid en inkomensverdeling (met Goudswaard). Voortbordurend op eerder 
onderzoek zal in 2009 verder worden gewerkt aan een landenvergelijkende 
determinantenanalyse. 

 Mogelijk zal ook in 2009 nog wat aandacht kunnen worden besteed aan de interactie 
tussen fiscaliteit, sociale zekerheid en inkomensverdeling.  

 
c. Heerma van Voss 
Heerma van Voss besteedt binnen dit programma één werkdag per week van de universitaire 
onderzoekstijd aan onderzoek naar de volgende aspecten van hervorming van de sociale 
zekerheid. 
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 Theorievorming op het gebied van de samenhang tussen arbeidsrecht en 
socialezekerheidsrecht zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het 
loopbaanbeleid. In hoeverre is er sprake van een toenemende vervlechting van beide 
rechtsgebieden, zoals die ook op het terrein van de arbeidsongeschiktheid tot uiting 
komt? Welke praktische en principiële problemen levert deze ontwikkeling op? Een 
publicatie in 2009 over dit onderwerp is voorzien. 

 Onderzoek naar de ontwikkeling van het sociaal beleid van de EU op het gebied van de 
sociale zekerheid. De oorspronkelijk voor 2008 beoogde publicatie hierover is 
opgeschoven naar 2009, als gevolg van de concentratie in 2008 op de afronding van 
het scholingsproject. 

 Gezocht zal worden naar een goede follow-up van het scholingsproject, bijvoorbeeld 
een seminar. 

In het kader van dit project worden door Heerma van Voss ook twee promovendae begeleid 
(Eleveld en Ter Haar). Zowel deze aanstellingen als de begeleidingstijd worden door het SIG 
vergoed. Daarnaast bereidt de gastonderzoeker Thom Wildeboer ook zijn promotie op dit 
gebied voor, welke door Heerma van Voss wordt begeleid.  
 
d. Koster  
Er zal verder gewerkt worden aan het lopende onderzoek naar globalisering, Europeanisering 
en socialezekerheidsstelsels. Voorzien is dat zowel een aantal artikelen in nationale en 
internationale tijdschriften als een boek zullen verschijnen in 2009. De in de notitie ‘Sociale 
zekerheid en de Europese Unie. Gedeelde belangen, onderlinge afstemming en interne 
verschillen?’ omschreven onderzoeksplannen verder uitgewerkt en de reeds uitgevoerde 
deelonderzoeken hebben geleid tot nieuwe vragen die nadere studie vereisen, zoals 
bijvoorbeeld:  

 Allereerst wordt gewerkt aan het onderzoek naar de vraag in hoeverre nationale en 
internationale factoren bijdragen aan veranderingen in de socialezekerheidsstelsels van 
de lidstaten. 

 Het onderzoek naar economische openheid en baanonzekerheid is tot dusver 
uitgevoerd door gegevens op nationaal niveau te koppelen aan informatie op 
individueel niveau. Deze analyse wordt aangevuld met een studie van ontwikkelingen 
door de tijd op nationaal niveau. 

 Er wordt onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen actief arbeidsmarktbeleid op 
nationaal niveau en ervaren baanzekerheid op individueel niveau. 

 Onderzoek naar het Europese Sociaal Model (samen met Kaminska). De analyse 
hiervan vindt plaats op het niveau van regio’s, zoals vastgesteld volgende de Europese 
NUTS-indeling. 

 
e. Versantvoort  
In de eerste helft van 2009 zal het onderzoek van Versantvoort zich richten op de afronding 
van de analyses van de relatie tussen arbeidstijd en zorgtijd. Lag de focus in 2008 met name 
op Nederland, in 2009 zullen de resultaten voor Nederland in een internationaal perspectief 
geplaatst worden en zal de nadruk komen te liggen op de rol van de nationale context/ de 
welvaartsstaat. Het streven is de resultaten voor Nederland aan te bieden aan een 
Nederlandstalig tijdschrift (TPE-Digitaal of TVA) en de resultaten van de internationale 
vergelijkingen aan een internationaal tijdschrift. Daarnaast zal het onderzoek zich richten op 
integratie van inzichten uit de HAPC-analyses (zie Verantwoording 2008) en de trends in tijd 
besteed aan zorg voor kinderen. In hoeverre worden trends in tijd besteed aan zorg bepaald 
door Age, Period dan wel Cohortvariaties? Begin 2009 is onderzoek met Goudswaard gepland 
naar sociale zekerheid en kinderen 
In de tweede helft van 2009 zal het onderzoek van Versantvoort zich focussen op de analyse 
van de relatie tussen loopbaanonderbrekingen en productiviteit. Toename van de 
arbeidsparticipatie staat reeds geruime tijd op de beleidsagenda in Nederland, mede om de 
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betaalbaarheid van de sociale zekerheid te garanderen. De vraag is of een toename van de 
arbeidsproductiviteit in Nederland niet zeker zo’n grote bijdrage zou kunnen leveren. Dit 
onderzoek zal starten met een literatuuronderzoek naar ontwikkelingen in en determinanten 
van arbeidsproductiviteit, waarbij ingezoomd zal worden op de rol van 
loopbaanonderbrekingen. Wat is de invloed van loopbaanonderbrekingen op 
productiviteitsontwikkelingen volgens theoretische inzichten?  
 
f. Barentsen 
De plannen voor 2009 liggen in lijn met het in 2008 verrichte onderzoek. Dezelfde thema’s 
rondom de regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen centraal blijven staan. 
Daarnaast zal ik – in overleg met Heerma van Voss – een deel van de begeleiding van de 
juridische promotieonderzoekers op mij nemen. 
Op het moment van rapporteren is een handboek over de WIA in bewerking, samen met een 
andere auteur. Voor een deel gaat het hier om een technisch-juridisch commentaar, maar 
ten dele komen daarin ook de hiervoor genoemde meer evaluatieve onderzoeksvragen aan 
de orde.  
 
g. Eleveld  

 In 2009 zal verder geschaafd worden aan de eerste twee hoofdstukken. Daarnaast zal 
voortzetting plaatsvinden van twee onderzoekslijnen waarmee eind 2007 al is gestart. 
Dit betreft in de eerste plaats een analyse van veranderingen in de sociale zekerheid 
vanaf halverwege jaren negentig tot heden (oktober 2008 - mei 2009). Deze analyse 
zal resulteren in een paper en/of de voltooiing van (een deel van) een hoofdstuk van 
het proefschrift. In de tweede plaats wordt de totstandkoming van het publieke en 
collectieve systeem van sociale zekerheid geanalyseerd (juni 2008 - oktober 2009). In 
beide analyses staat het discours rond werkloosheidsregelingen (inclusief bijstand) en 
verlofregelingen centraal. Er is gekozen voor deze regelingen vanwege het verband 
met de discussie over de huidige levensloopregeling en de voorgenomen uitbreiding 
hiervan (Coalitieakkoord 2007).  

 Geplande cursussen: 
- Oktober 2008 - januari 2009: Academisch Engels 
- Januari 2009: werkgroepen begeleiden 

 
h.  Ter Haar  

 In dit onderzoeksjaar zal de aandacht volledig uitgaan naar het schrijven van concrete 
hoofdstukken in het proefschrift. Het eerste hoofdstuk, de inleiding, zal worden 
herschreven en naast de presentatie van het onderzoeksonderwerp, de 
probleemstelling, hypothese en onderzoeksmethode, ook een literatuur analyse 
bevatten en een beschrijving van de context, Europese sociale zekerheid, waarin het 
onderzoek plaats vindt (oktober - december). Het tweede hoofdstuk, wat het 
theoretisch kader bevat, is in grove lijnen klaar. Hieraan zal alleen nog een paragraaf 
worden toegevoegd over de Europese rechtsorde, waarin tevens het concept 
‘legalization’ zal worden verwerkt (januari - februari). Hoofdstuk 3 wordt de kern van 
het theoretisch onderzoek naar de betekenis van de OCM voor de ontwikkeling van een 
sociaal Europa. Dit hoofdstuk begint met een introductie van de OCM vanuit een 
historisch perspectief. Voorts zal op basis van de ‘ideaal-typische’ OCM, de OCM aan de 
hand van het theoretisch kader worden geplaatst in de Europese rechtsorde. Het 
theoretisch kader functioneert in dit hoofdstuk als kapstok, in die zin, dat de vijf 
parameters de leidraad vormen aan de hand waarvan de plaats van de OCM in de 
Europese rechtsorde zal worden bepaald. Al doende komen hierin onder andere 
onderwerpen aanbod zoals de bevoegdheid van de EU om de OCM ten aanzien van een 
onderwerp toe te passen, de legitimiteit van de OCM en de rol c.q. houding van het 
Europees Hof van Justitie ten aanzien van de OCM (maart – september). Het probleem 
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met onderzoek doen naar de OCM is dat er niet één OCM is, maar dat er even zoveel 
OCM-en zijn als er onderwerpen zijn ten aanzien waarvan de OCM wordt toegepast. De 
toegevoegde waarde van hoofdstuk 3 waarin gebruik wordt gemaakt van een ‘ideaal-
typische’ OCM is dan ook vooral gelegen in het algemene beeld dat kan worden 
gekregen van de OCM als juridisch instrument. In de huidige literatuur blijft dit deel 
van de OCM namelijk nog wat onderbelicht. Om ook iets zinnigs te kunnen zeggen over 
de betekenis van de OCM voor de ontwikkeling van een sociaal Europa, is het 
noodzakelijk om een analyse te maken van één of meerdere specifieke 
beleidsonderwerpen die deel uitmaken van het Europees Sociaal Model en ten aan zien 
waarvan de OCM een rol speelt. Dat is waar in de papers een begin mee is gemaakt en 
wat in de twee ‘empirische’ hoofdstukken, 4 en 5, nader zal worden uitgewerkt. Met 
deze uitwerking zal in het najaar van 2009 een begin worden gemaakt (oktober), maar 
met name in het jaar 2009-2010 veel aandacht krijgen.  

 Overige activiteiten 
- Voortzetting passieve en actieve deelname aan relevante conferenties. 
- Mede-organiseren SARFaL Graduate Research Seminar on Social Security. 

 
i. Nijboer  

 In 2009 zal het theoretisch kader verder inhoud krijgen. Een theoretische vraag, die 
behandeld zal worden betreft de grondslag van overheidsingrepen middels 
gedragseconomische instrumenten. Er wordt vanuit gegaan dat mensen niet altijd 
rationeel handelen, maar wie bepaalt dan wat wel rationeel is? Welke 
welvaartsmaatstaf moet dan worden genomen? Economen zijn geneigd naar feitelijk 
gemaakte keuzes (‘revealed preferences’) te kijken en dat gelijk te stellen aan de 
‘ware preferenties’. Anderen hechten meer waarde aan verklaarde voorkeuren (‘stated 
preferences’). Dat laatste is problematisch. Want in hoeverre moet ‘spijt’ worden 
gehonoreerd als in het verleden niet gehandeld is in overeenstemming met de huidige 
preferenties? En wie bepaalt of mijn toekomstige geluk zwaarder gewogen moet 
worden dan mijn huidige keuzes lijken te impliceren? Weten politici echt beter wat 
goed is voor de mensen dan zijzelf? 

 Voorts kunnen politici en beleidsmakers gedragseconomische instrumenten gebruiken 
voor persoonlijke in plaats van maatschappelijke doeleinden, bestaat het risico op een 
hellend vlak te komen en brengen gedragseconomische instrumenten enige kosten met 
zich mee.  

 Een tweede theoretische benadering behelst de positiebepaling van standaardopties, 
‘framing’ en ‘commitment’ mechanismen ten opzichte van traditionele 
overheidsinstrumenten als belastingen, subsidies en wetgeving. Onder welke 
voorwaarden genieten – op basis van de ontwikkelde theoretische grondslag voor 
overheidsingrijpen - gedragseconomische instrumenten de voorkeur boven de 
traditionele instrumenten?.  

 In het vervolg – waarschijnlijk na 2009 - is het de bedoeling empirische onderzoek te 
doen om de verwachte welvaartswinsten van de inzet van gedragseconomische 
instrumenten te toetsen. 

 
j. Van Vliet  

 De in 2008 gepresenteerde papers worden verder uitgewerkt en aan wetenschappelijk 
tijdschriften aangeboden.  

 Voortzetting van de literatuurstudie waarin de determinanten van convergentie 
respectievelijk divergentie van sociale stelsels centraal staan.  

 Van Vliet zal het komende jaar verder werken aan zijn proefschrift. De gepresenteerde 
papers worden in de hoofdstukken verwerkt en ook andere hoofdstukken zullen worden 
vormgegeven. Leidende vraag zal het komende jaar zijn hoe de bevindingen uit 
verschillende typen onderzoek antwoord kunnen geven op de vraag hoe Europese 
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integratie van invloed is op convergentie van sociale zekerheidsbeleid en 
arbeidsmarktbeleid. De idee is dat op basis van de reeds omvangrijke casestudie-
literatuur thans meer generaliserende hypotheses kunnen worden opgesteld over de 
invloed van de methode van open coördinatie en de Europese 
Werkgelegenheidsstrategie op nationaal beleid. Met behulp van kwantitatieve analyses 
kunnen deze hypotheses worden getest voor een redelijk groot aantal landen over een 
langere periode. Een belangrijk aandachtspunt is dat in de literatuur op dit moment de 
nadruk ligt op verschillen in nationale bestuurlijke instituties in de verklaring voor 
verschillen in de invloed van Europese integratie op nationaal beleid. Een interessante 
invalshoek in het onderzoek van Van Vliet is dat ook de variatie in de interactie tussen 
het Europese niveau en het nationale niveau wordt onderzocht. 

 Van Vliet studeert – mede in het kader van zijn opleidingsplan – economie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 
 
3. Output 
 
Het onderzoek zal in 2009 diverse wetenschappelijke publicaties opleveren. De promovendi 
worden verder gestimuleerd om te publiceren. Belangrijke doelstelling is dat leden van het 
team ook regelmatig samen zullen publiceren. Daarmee kan ook de meerwaarde van 
multidisciplinair onderzoek meer gestalte krijgen. Er wordt gemikt op artikelen in zowel 
nationale als internationale tijdschriften en boekdelen. Daarnaast zullen onderzoeksrapporten 
worden geschreven die, evenals de artikelen, openbaar worden gemaakt via webpublicatie. 
Voorts zal er naar worden gestreefd om relevante bijdragen te leveren aan het publieke 
debat over (de toekomst van) het stelsel van sociale zekerheid, onder meer in de vorm 
externe lezingen. 
 
 
4. Workshops en seminars 
 
Er is een programma van workshops vastgesteld. Alle aangestelde onderzoekers zullen 
regelmatig rapporteren over de voorgang van hun onderzoek. Ook zullen afwisselend 
onderzoekspresentaties van teamleden en presentaties van uit te nodigen experts 
plaatsvinden. Tevens zullen externe opponenten worden aangezocht. Informatie (abstracts, 
papers, onderzoekers, referenten) wordt geplaatst op de website, mede met het oog op 
wetenschapscommunicatie. Het programma voor de komende weken ziet er als volgt uit. 
 
25 november 2008: Economische integratie en opvattingen over de verzorgingsstaat.  

Presentatie: Ferry Koster (Universiteit Leiden)  
Discussiant: Peter Achterberg (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

15 december 2008: Aging and pension reform in an international context.  
Presentatie: Yvonne Adema (Netspar, Centraal Planbureau)  
Discussiant: Kees Goudswaard en Koen Caminada (Universiteit Leiden) 

6 januari 2009: Europanisation and the political economy of active labour market policies.  
Presentatie: Olaf van Vliet (Universiteit Leiden)  
Discussiant: nnb 

20 januari 2009: Titel nnb.  
Presentatie: Wijnand Zondag (Rijks Universiteit Groningen)  
Discussiant: Guus Heerma van Voss (Universiteit Leiden) 

10 februari 2009: Labour supply, care for children, and welfare state.  
Presentatie: Maroesjka Versantvoort (Universiteit Leiden)  
Discussiant: nnb 
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2 maart 2009: Non-profit provision of job training and mediation services: An empirical 
analysis using contract data of job service providers.  
Presentatie: Pierre Koning (Centraal Planbureau)  
Discussiant: Maroesjka Versantvoort (Universiteit Leiden) 

25 maart 2009: Optimizing welfare state institutions: Implementing insights from behavioral 
economics in Dutch social security policies.  
Presentatie: Henk Nijboer (Universiteit Leiden)  
Discussiant: nnb 

 
In 2009 zullen ook nadere contacten met andere onderzoeksgroepen worden gepland, deels 
ook in de vorm van een seminar of symposium.  
 
 
5. Financiën 2009 
 
Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een prognose van de afdeling FEZ van de 
Faculteit der Rechtgeleerdheid. De personele lasten zijn redelijk precies aan te geven. De 
kosten betreffen de tewerkstelling van acht onderzoekers, de begeleidingstijd voor de 
projectleiders (0,1 fte op HGL-niveau) en de secretariële ondersteuning. De materiële lasten 
zijn geschat. De post overhead is een verplichte afdracht aan de faculteit cq. universiteit ter 
compensatie van gemaakte kosten (12,5 procent van de door SIG beschikbaar gestelde 
tranche). Ook de huisvestingskosten vallen onder de post overhead.  
In de begroting 2009 zijn ook de aangekondigde personeelsmutaties (zie onder 1) verwerkt. 
De beoogde en verwachte aanstelling van een nieuwe promovendus zal niet op fulltime basis 
plaatsvinden. Dat geeft ons binnen de bij de start van ons project vastgestelde jaartranche 
nog enige financiële ruimte voor een parttime onderzoeker. Hiervoor hebben we echter geen 
bedrag in de Begroting 2009 opgenomen, omdat we niet actief op zoek zullen gaan naar een 
nieuwe onderzoeker. 
In totaal voorzien wij voor 2009 een uitgave van € 498.251,-. Dat bedrag is, zoals hiervoor 
toegelicht, iets lager dan de normale jaartranche op basis van onze initiële projectbegroting. 
Gezien de onderuitputting 2008 (€ 54.906,-) vragen wij voor het jaar 2009 een 
subsidietranche (voorschot) van € 443.345,-. 
De Afdeling FEZ van de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden zal in het geval van 
goedkeuring van het onderhavige Werkplan 2009 een rekening sturen aan Stichting Instituut 
Gak, conform het format dat wij hebben ontvangen.  
 

Zie ommezijde voor de begroting 2009. 
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Begroting Stichting Instituut GAK    
project- en sapnummer: 1802030354      prognose 1 januari t/m 31 december 2009 
   
Salarislasten fte jaarbasis   

H. Nijboer 0,2   € 8.795  

M.C. Versantvoort 0,7   € 56.881  

F. Koster 1,0   € 69.131  

B. Barentsen 0,13   € 10.951  

B.P. ter Haar 1,0   € 57.523  

A. Eleveld 0,9   € 52.315  

O.P. van Vliet 1,0   € 47.338  
    

Salarislasten nieuw personeel    

Detachering nieuwe promovendus    € 33.000  

student-assistent 0,2   € 6.186  
    
Gastmedewerkers    

Th. Wildeboer nvt   

B. van Riel nvt   

A.C. Damsteegt nvt   
    
Salarislasten projectleiding    

C.L.J. Caminada 0,1   € 10.172  

K.P. Goudswaard 0,1   € 14.237  

G.J.J. Heerma van Voss 0,1   € 14.237  
    
Totaal personeelskosten 5,8a  € 388.266  
    

Materiële lasten factor (fte) 
euro fte 

jaarbasis  

kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 5,8a  € 1.748   € 10.187  

PC (jaarbasis) 5,8a  € 2.404   € 14.006  

opleidingskosten promovendi 3,5a  € 1.821   € 6.374 

reiskosten, congresbezoek, e.d.    € 12.500  

aanschaf literatuur en data    € 2.500  

organisatie workshops / symposia / gastsprekers    € 4.000  

werving- en selectiekosten    € 0  

sub-totaal    € 49.567  

overhead universiteit en faculteit (12,5% van de omzet)b   € 55.418 

Totaal materiële lasten    € 104.985 
    
Onvoorzien    € 5.000  
    

TOTAAL 2009      € 498.251 

Restant voorschot SIG, tranche 2008    € 54.906 

Benodigd voorschot SIG, tranche 2009   € 443.345 
 
Matching:  
De projectleiders besteden ieder – naast hun begeleidingstijd die in de begroting is opgenomen – naar schatting 0,2 fte 
universitaire onderzoekstijd aan het programma.  
 
(a) In de opstelling van voltijdseenheden (fte) is ook rekening gehouden met de detachering van de nieuwe promovendus, 

waarbij we uitgaan van 0,4 fte. 
(b) Verplichte afdracht aan de faculteit cq. universiteit ter compensatie van gemaakte kosten. Ook de huisvestingskosten 

vallen onder de post overhead. De universitaire rekenregel voor overhead is: 12,5% van de onderzoeksomzet, te weten: 
(personele lasten + materiële lasten + onvoorzien) / 0,875* 12,5%. De facto gaat het om 12,5% van de door SIG 
beschikbaar gestelde jaartranche. Vanzelfsprekend is bij de berekening van de overhead voor het jaar 2009 rekening 
gehouden met de teveel betaalde overhead in 2008 (onderuitputting begroting 2008).
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Cumulatieve uitgaven in relatie tot totaal 
toegekende subsidiebedrag 
 
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de door ons ontvangen subsidiebedragen van 
Stichting Instituut Gak zich verhouden tot enerzijds de uitgaven aan het onderzoeksteam en 
anderzijds tot het totaal toegekende subsidiebedrag van € 2.663.901,- (op basis van de door 
Stichting Instituut Gak geaccordeerde begroting; brief 28 oktober 2005). 
 
 

Projectbegroting Stichting Instituut GAK   
project- en sapnummer: 1802030354      prognose t/m 31 december 2009 
   
 Subsidie Uitbetaald 

   
Door SIG geaccordeerde begroting (brief 28 oktober 2005)  € 2.663.901   

Voorschot subsidietranche 2006   € 120.000  

Subsidietranche 2006, (brieven 3 nov en 13 dec 2006)   € 57.496  

Subsidietranche 2007 (brief 13 december 2006)   € 457.478  

Subsidietranche 2008 (brief d.d. 13 december 2007)   € 439.178  

Totaal ontvangen (ultimo 2008)   € 1.074.152  

Restant subsidie (ultimo 2008)  € 1.589.749   

   

Gevraagde subsidietranche 2009  

(= begroting 2009 -/- onderuitputting 2008) 
€ 443.345 

Stand ultimo 2009 
 

 € 1.517.497 

Restant subsidie (ultimo 2009) 
 € 1.146.404 

 

 
 
 

Verdere planning 
 
In de oorspronkelijke gehonoreerde subsidieaanvraag is uitgegaan van een projectduur van 
circa 5 jaar. In de loop van het jaar 2006 is het onderzoeksteam opgebouwd en per januari 
2008 nagenoeg op volle sterkte gekomen. Het programma zal dus rond eind 2012 afgerond 
moeten zijn. Daar is ook de inhoudelijke planning op gericht. Deze planning spoort met de 
hierboven opgestelde berekening van de cumulatieve uitgaven. Ultimo 2009 is, naar het zich 
laat aanzien, nog ruim 1,1 miljoen euro van het toegekende subsidiebedrag beschikbaar. De 
jaartranche bedraagt – bij volledige bezetting – ongeveer 0,5 miljoen euro, maar dit bedrag 
zal vanaf 2011 dalen als gevolg van het aflopen van aanstellingen van onderzoekers. De 
financiering zal tot ongeveer eind 2012 doorlopen. 
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