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Verantwoording 2012 

 
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 moder-
nisering, met vraagstukken rond de ‘nieuwe sociale risico’s’ 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 belang-

rijkste 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 verantwoor-

delijkheidsverdeling 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 verantwoordelijkheids-
verdeling 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 stelsel-
wijzigingen. Ook vragen rond sociale cohesie en inkomensverdeling spelen in toenemende mate op 
Europees niveau, zoals onder meer blijkt uit de zogeheten ‘Lissabon Agenda’ en de Europa 2020 
strategie. 
 
 
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 zijn diverse personeelsmutaties te melden. Vooruitlopend op einde 
contractdatum had promovenda Eleveld haar werktijd al teruggebracht om alvast (deels) in haar 
nieuwe betrekking te kunnen groeien. Eleveld is op 1 september 2012 uit dienst getreden. Conform 
de afspraak heeft Barentsen op 30 november 2012 5 jaar meegewerkt aan het onderzoeksteam en 
zal nadien niet langer voor een deel van zijn werktijd (0,15 fte) werkzaam zijn binnen het 
onderzoeksproject. Promovendus Nijboer is verkozen in het parlement en heeft zijn aanstelling om 
die reden per 20 september 2012 omgezet in een nulaanstelling. Zijn voornemen blijft om het 
proefschrift af te ronden. 
Zoals vorig jaar al gemeld, is ook promovendus Been werkzaam in het project. Zijn aanstelling 
wordt gefinancierd uit de begeleidingsmiddelen van Caminada en Goudswaard en drukt dus niet op 
de begroting van het project. Van Vliet (vorig jaar gepromoveerd), Koster en Ter Haar (beiden uit 
dienst) drukken ook niet meer op de begroting, maar verrichten nog wel onderzoek dat voortvloeit 
uit de periode dat ze door Instituut Gak werden gefinancierd. We hebben hen daarom in het 



- 4 - 

overzicht onder gastmedewerkers opgenomen. Hun publicaties zijn in de publicatielijst opgenomen, 
voor zover ze voortvloeien uit onderzoek dat in hun door Instituut Gak gefinancierde periode is 
verricht.  
In 2012 zijn 8 onderzoekers aan het team verbonden. 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 
 Marike Knoef (econoom; 0,5 fte) 

 
Deelprogramma 2: Stelselwijzigingen in de sociale zekerheid 

Postdocs 
 Marike Knoef (econoom; 0,5 fte) 
 Barend Barentsen (jurist; 0,15 fte, tot 1 december 2012) 
Promovendi 
 Anja Eleveld (jurist en bestuurskundige; tot 1 september 2012) 
 Henk Nijboer (econoom; 0,2 fte; vanaf 20 september 2012 nulaanstelling) 
 Anton Rommelse (econoom en jurist; 0,4 fte) 

 
Gastmedewerkers * 

 Jim Been (econoom; 1,0 fte,; in dienst per 1 september 2010) 
 Beryl ter Haar (jurist) 
 Ferry Koster (socioloog) 
 Olaf van Vliet (bestuurskundige/econoom) 
 

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 

 Student-assistent (0,3 fte) 
 
* Deze onderzoekers drukken niet op de begroting (zie toelichting hierboven) 

 
 
3. Begeleidingscommissie/voortgangbespreking 
 
De begeleidingscommissie bestaat uit: 

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

 
Zoals gebruikelijk zijn deze Verantwoording 2012 en het Werkplan voor 2013 in de conceptversie 
aan de begeleidingscommissie voorgelegd. De leden van de begeleidingscommissie hebben allen 
laten weten positief te zijn over Verantwoording en Werkplan. Een enkele kleine opmerking is nog 
verwerkt in de tekst. 
Dit verslagjaar heeft geen bezoek plaatsgevonden van de heer Van Lieshout (primus) en mevrouw 
Krol. Afgesproken is om komend jaar als het project tot afronding komt een bijeenkomst te 
organiseren waarop de projectleiders een overzicht schetsen van hetgeen het onderzoeksproject 
heeft opgeleverd.  
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4. Uitvoering van de plannen en de resultaten in 2012 
 
Hieronder volgt – zoals gebruikelijk in onze verantwoording - per onderzoeker een uiteenzetting 
over de uitvoering van de plannen en de resultaten in 2012 (tot nu toe).  
 
a. Goudswaard 
 Begeleiding van (promotie)onderzoek. 
 Armoedebestrijding is een belangrijke beleidsdoelstelling in de sociale zekerheid. In een 

landenvergelijkend onderzoek (samen met Caminada en Koster) analyseren we het effect van 
sociale uitgaven op de armoede. In de multi-variate analyse van armoedecijfers in EU15- en 
OECD-landen laten we niet alleen zien dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage 
mate van armoede in de onderzochte landen, maar ook in welke mate demografische, 
economische en andere omstandigheden invloed hebben. Vergrijzing en werkloosheid blijken 
enige verklarende kracht te hebben, maar de verschillen in armoede tussen landen worden 
vooral bepaald door de sociale uitgaven. Dit onderzoek is gepubliceerd in International Journal of 
Social Welfare. In een ander landenvergelijkend paper gaan Caminada en Goudswaard dieper in 
op de claim dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage mate van armoede in de 
landen. Hoewel sociale uitgaven vaak gebruikt worden als indicator, is deze indicator verre van 
perfect. In dit onderzoek corrigeren we de sociale uitgaven voor private sociale uitgaven en voor 
het effect van belastingheffing op de sociale uitgaven. De verschillende statistische tests laten 
zien dat de stelling dat hogere sociale uitgaven hand in hand gaan met lagere niveaus van 
armoede moet worden afgezwakt. Dit onderzoek is gepubliceerd in The International Review of 
Business and Social Sciences. 

 Samen met Caminada en Wang is gewerkt aan het onderzoek naar de herverdelende werking 
van sociale zekerheid in internationaal vergelijkend perspectief. De data van de Luxembourg 
Income Study maken het mogelijk om veranderingen in de verdeling en herverdeling van 
inkomen toe te rekenen aan diverse socialezekerheidsregelingen voor de periode 1979-2008 voor 
36 landen. Dit project heeft in de verslagperiode geleid tot een artikel in International Social 
Security Review en een Luxembourg Income Studies Working paper. 

 Dit jaar is verder gewerkt aan een paper met Been, Van Vliet en Caminada over de relatie tussen 
pensioenhervormingen en inkomensongelijkheid onder ouderen (zie Verantwoording 2011). Dat 
heeft in 2012 tot een artikel geleid in International Journal of Social Welfare.  

 Daarnaast participeert Goudswaard in het onderzoeksproject ‘Retirement Savings Adequacy’, in 
samenwerking met Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) en Kalwij (Universiteit Utrecht). Dit 
empirische onderzoek geeft voor verschillende leeftijdscohorten en sociaal-economische groepen 
inzicht in de beschikbaarheid van middelen voor de periode na pensionering. Het gaat om de 
totale pensioenopbouw in de drie pensioenpijlers, privé vermogen en de netto waarde van de 
eigen woning. Het project heeft in 2012 een OECD Progress Report opgeleverd en een 
Nederlandstalige publicatie naar aanleiding van een WRR conferentie. Een Netspar Panel Paper is 
in voorbereiding. 

 Met de uitbreiding van de EU zijn sociale hervormingen in Midden- en Oost-Europese landen van 
belang geworden voor de sociale cohesie binnen Europa. In een rapport met Van Vliet en 
Caminada is onderzocht in hoeverre sociale hervormingen in Midden- en Oost-Europese landen 
vergelijkbaar zijn met hervormingen in de rest van Europa. Dit onderzoek is gepubliceerd als 
NEUJOBS Working Paper en het zal binnenkort worden aangeboden aan een internationaal 
tijdschrift.  

 In het kader van het deelproject sociale zekerheid en inkomensverdeling is in 2012 aandacht 
besteed aan de verdeling over generaties. In een publicatie in Christen Democratische 
Verkenningen is in kaart gebracht welke inkomensoverdrachten plaatsvinden van jongeren naar 
ouderen. Tevens worden enkele hervormingsvoorstellen voor de sociale zekerheid gedaan om te 
komen tot een faire balans tussen generaties. Hierover is ook een presentatie gehouden op een 
conferentie van de WRR.  

 Op verzoek van de Vaste Kamercommissie van SZW is een schriftelijk commentaar opgesteld 
over het voorstel Wet Werken naar Vermogen. Een verkorte versie daarvan is gepubliceerd op 
Me Judice. 
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Alle in het Werkplan 2012 aangekondigde deelprojecten hebben uitvoering gekregen in 2012.  
 

b. Caminada  
 Begeleiding van (promotie)onderzoek. 
 Het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid heeft een empirische component. Ten 

behoeve van de internationale vergelijking van socialezekerheidsstelsels zijn data verzameld 
hetgeen twee omvangrijke datasets heeft opgeleverd (zie onder punt 5 Output) met gegevens 
over de samenstelling van de inkomensongelijkheid en het herverdelende effect van diverse 
sociale uitkeringen en belasting- en premieheffing voor 36 LIS landen voor de periode 1970-
2006, en een dataset met de werkloosheidsuitkeringen in 34 landen voor de periode 1970-2009. 
Deze dataset omvat alle 27 EU lidstaten en 7 non-EU landen. Het (verder) opbouwen van 
dergelijke databestanden is voor meerdere analyses gebruikt binnen het onderzoeksprogramma; 
zie ook hierna.  

 Samen met Wang is gewerkt aan het project ‘Changes in the redistributive effect of social 
transfers and taxes in 36 LIS Countries 1979-2008. De data van de Luxembourg Income Study 
maken het mogelijk om veranderingen in de verdeling en herverdeling van inkomen toe te 
rekenen aan diverse socialezekerheidsregelingen voor de periode 1979-2008 voor 36 landen. Dit 
project heeft in de verslagperiode twee publicaties opgeleverd: een LIS Working paper dat is 
bekroond met de Aldi Hagenaars Memorial Award voor het beste LIS paper 2011, en een 
publicatie in International Social Security Review (samen met Wang en Goudswaard). Deze 
onderzoekslijn is ook gepresenteerd tijdens het congress van de International Institute of Public 
Finance (Dresden), tijdens het International Research Seminar of the Foundation for 
International Studies on Social Security (Sigtuna, Zweden) en tijdens de Nederlandse 
Economendag en een CPB Lunch Seminar. 

 Dit jaar is verder gewerkt aan een paper met Been, Van Vliet en Goudswaard over de relatie 
tussen pensioenhervormingen en inkomensongelijkheid onder ouderen. (zie Verantwoording 
2011). Dat heeft in 2012 tot een artikel geleid in International Journal of Social Welfare.  

 In een ander landenvergelijkend paper gaan Caminada en Goudswaard dieper in op de claim dat 
hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage mate van armoede in de landen. Hoewel 
sociale uitgaven vaak gebruikt worden als indicator, is deze indicator verre van perfect. In dit 
onderzoek corrigeren we de sociale uitgaven voor private sociale uitgaven en voor het effect van 
belastingheffing op de sociale uitgaven. De verschillende statistische tests laten zien dat de 
stelling dat hogere sociale uitgaven hand in hand gaan met lagere niveaus van armoede moet 
worden afgezwakt. Dit onderzoek is gepubliceerd in The International Review of Business and 
Social Sciences. 

 Daarnaast participeert Caminada in het onderzoeksproject ‘Retirement Savings Adequacy: saving 
from retirement and the role of private pensions in retirement readiness’, samen met Been, 
Knoef, Goudswaard, Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) en Kalwij (Universiteit Utrecht). Dit 
project heeft in 2012 een OECD Progress Report opgeleverd alsmede een presentatie en een 
Nederlandstalige publicatie naar aanleiding van de conferentie over Nieuwe perspectieven en 
arrangementen voor wonen, zorg en pensioenen, van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid. Een Netspar Panel Paper is in voorbereiding. 

 Armoedebestrijding is een belangrijke beleidsdoelstelling in de sociale zekerheid. In een 
landenvergelijkend onderzoek (samen met Goudswaard en Koster) analyseren we het effect van 
sociale uitgaven op de armoede. In de multi-variate analyse van armoedecijfers in EU15- en 
OECD-landen laten we niet alleen zien dat hoge sociale uitgaven gepaard gaan met een lage 
mate van armoede in de onderzochte landen, maar ook in welke mate demografische, 
economische en andere omstandigheden invloed hebben. Vergrijzing en werkloosheid blijken 
enige verklarende kracht te hebben, maar de verschillen in armoede tussen landen worden 
vooral bepaald door de sociale uitgaven. Dit onderzoek is gepubliceerd in International Journal of 
Social Welfare. 

 Met de uitbreiding van de EU zijn sociale hervormingen in Midden- en Oost-Europese landen van 
belang geworden voor de sociale cohesie binnen Europa. In een rapport met Van Vliet en 
Goudwaard is onderzocht in hoeverre sociale hervormingen in Midden- en Oost-Europese landen 
vergelijkbaar zijn met hervormingen in de rest van Europa. Dit onderzoek is gepubliceerd als 
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NEUJOBS Working Paper en het zal binnenkort worden aangeboden aan een internationaal 
tijdschrift.  

 Op basis van onze database met gegevens over werkloosheidsuitkeringen van alle 27 lidstaten 
van de EU en 7 andere westerse landen schreven Van Vliet en Caminada een artikel dat is 
verschenen op MeJudice. 

 Voor een breder publiek is een bijdrage geschreven dat wordt gepubliceerd in Sociaal Bestek 
over ‘Sociale zekerheid, fiscaliteit en inkomenspolitiek: tijd voor meer realiteitszin en minder 
ambitie bij de vormgeving van het inkomensbeleid?’. 

 In 2012 is ook aandacht besteed aan de interactie tussen fiscaliteit, sociale zekerheid en 
inkomensverdeling. Immers, de fiscaliteit wordt regelmatig gebruikt om knelpunten en 
ongewenste inkomenseffecten te redresseren die uit het sociale stelsel voortkomen. Zo is 
Caminada lid van de Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen. Ook door middel van 
een boekpublicatie en enkele lezingen heeft Caminada bijgedragen aan het maatschappelijk 
debat over de (on)mogelijkheden om het stelsel van belastingen en sociale premieheffing te 
hervormen. 

Alle in het Werkplan 2012 aangekondigde deelprojecten hebben uitvoering gekregen in 2012. 
  
c. Heerma van Voss  
Heerma van Voss besteedt binnen dit programma één werkdag per week van de universitaire 
onderzoekstijd aan onderzoek naar hervorming van de sociale zekerheid. Vanaf 1 april 2012 is hij 
voor 0,6 fte als staatsraad toegetreden tot de Afdeling advisering van de Raad van State. Als 
gevolg daarvan is zijn universitaire werktijd teruggebracht tot 0,4 fte. De voor het 
onderzoeksprogramma beschikbare onderzoekstijd is daardoor teruggebracht tot een halve 
werkdag per week.  
Het project dat beoogt een boek tot stand te brengen over de problematiek rond het doorwerken 
op oudere leeftijd en de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke problemen daaromtrent 
is in 2012 voortgezet. Evenals vorig jaar heeft echter temporisatie plaatsgevonden, gelet op de 
aanhoudende onzekerheid over de plannen ten aanzien van de verhoging van de pensioenleeftijd. 
Daardoor wordt nu op afronding in 2013 gemikt. 
Wel is van het jaar 2012 gebruik gemaakt door op een aantal punten nadere studie te verrichten. 
Een viertal studenten heeft door een scriptie over verschillende aspecten van het thema 
geschreven die door Heerma van Voss zijn begeleid. Getracht zal worden de meest saillante 
resultaten van deze scripties in de uiteindelijk tot stand te brengen publicatie op te nemen.  
Daarnaast is het najaar van 2012 het jaarlijkse seminar van het European Labour Law Network 
gewijd aan vergrijzing van de arbeidsmarkt. Hier staat de Europese dimensie van de oudere 
werknemer centraal, en zal aandacht worden besteed aan onder meer het beleid van de Europese 
Unie en een vergelijking van het beleid van de lidstaten op dit gebied. Mogelijk zullen de 
inleidingen van de key-note speakers in Nederlandse vertaling aan de te verschijnen publicatie 
worden toegevoegd, waardoor deze een meer internationale dimensie verkrijgt. Aan de orde 
komen zowel de AOW-leeftijd, als de particuliere pensioenen en het doorwerken van werknemers 
na de pensioenleeftijd. Diverse aspecten hiervan, zoals discriminatie naar leeftijd en regelingen in 
cao’s van zowel langer doorwerken als vroeger pensioneren worden onderzocht. Het boek moet 
zowel een inventarisatie bieden van de huidige stand van zaken als een toekomstverkenning naar 
toekomstige ontwikkelingen en hun juridische implicaties. Aan het boek zal worden meegewerkt 
door verschillende deelnemers aan het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid en 
auteurs van buiten. De maatschappelijke relevantie van dit project is met name dat de analyse van 
de problemen rond de verhoging van de pensioenleeftijd kan bijdragen tot een betere regulering 
ervan en het voorkomen of op juiste wijze hanteren van overgangsproblemen. 
In het kader van het programma worden door Heerma van Voss ook twee promovendae begeleid 
(Eleveld en Ter Haar). Deze aanstellingen (voor ter Haar tot 1 mei 2011 en voor Eleveld tot 1 
september 2012) en de begeleidingstijd worden door Instituut Gak vergoed. Deze beide 
onderzoeken zijn in 2012 afgerond. In november 2012 vindt de verdediging van de beide 
proefschriften plaats aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is Heerma van Voss betrokken bij de 
begeleiding van promovendus Rommelse (naast Goudswaard). 
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d. Knoef 
Per 1 januari 2011 werkt Knoef de helft van de week als post-doc onderzoeker aan het project 
Hervorming Sociale Zekerheid (de andere helft van de week werkt ze bij CentERdata, gelieerd aan 
de Universiteit van Tilburg).  
 In 2012 is veel tijd gestoken in een project over de ‘retirement readiness’ van de bevolking, 

waarbij we aansluiting hebben met de OECD en andere OECD-landen. We geven een veelzijdig 
beeld van de inkomens- en vermogenspositie van toekomstige ouderen en hebben een aantal 
kwetsbare groepen onderzocht. Daarvoor hebben we verschillende databestanden van het CBS 
aan elkaar gekoppeld, zoals het Inkomenspanelonderzoek en de Pensioenaansprakenstatistiek. 
Assumpties die nodig zijn worden afgestemd met andere OECD-landen waar eenzelfde soort 
onderzoek verricht wordt, zodat we de resultaten kunnen gaan vergelijken.  

 Het is algemeen bekend dat mensen met een laag inkomen gemiddeld korter leven dan 
mensen met een hoog inkomen en dat dit implicaties heeft voor de duur van de 
pensioeninkomens die mensen ontvangen. Samen met Kalwij en Alessie heeft Knoef het 
verschil in de levensverwachting voor mensen met hoge en lage inkomens na de 
pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar gekwantificeerd. Dit onderzoek is gepubliceerd in het 
internationale tijdschrift ‘Demography’. Tevens hebben we gewerkt aan de revisie van een 
paper over de inkomenspositie van huidige en toekomstige ouderen in Nederland. Een 
internationaal tijdschrift heeft laten weten dat het met grote waarschijnlijkheid gepubliceerd 
zal worden. 

 Hervormingen in de sociale zekerheid hebben ervoor gezorgd dat uittreedroutes richting de 
pensioengerechtigde leeftijd zijn veranderd. Samen met Been onderzoekt Knoef de mobiliteit 
van ouderen tussen werknemerschap, werkloosheid, zelfstandig ondernemerschap en overige 
arbeidsmarktposities. Met behulp van een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen in 
2004 onderzoeken we hoe verhoogde eisen onder werkloze ouderen voor het zoeken naar 
werk de transities tussen werk, werkloosheid en ondernemerschap beïnvloed heeft.  

 Samen met De Bresser (Universiteit van Tilburg) werkt Knoef aan een paper waarin 
onderzocht wordt in hoeverre Nederlanders met hun pensioenbesparingen op weg zijn om het 
door henzelf gewenste pensioeninkomen te bereiken. We baseren ons op het LISS panel, een 
internetpanel dat representatief is voor de Nederlandse bevolking. Aan de deelnemers is 
gevraagd wat zij gedurende hun pensioen minimaal nodig denken te hebben en hoe zij hun 
consumptie zouden willen verdelen over de periode voor en na pensionering. 

 Wanneer de overheid de arbeidsparticipatie van ouderen wil verhogen is het belangrijk dat 
ouderen gezond genoeg zijn om te werken. Samen met Kalwij en Alessie heeft Knoef 
onderzoek gedaan naar de gezondheid van werkloze en vroeg gepensioneerde 55–plussers. In 
2012 hebben we gewerkt aan de revisie van dit paper voor een internationaal tijdschrift. 

 Wanneer de arbeidsparticipatie onder ouderen en vrouwen gestimuleerd wordt kan het aantal 
uren informele zorg die volwassen kinderen aan hun ouders geven in het gedrang komen. 
Samen met Kooreman heeft Knoef de beslissing van volwassen kinderen om mantelzorg te 
verlenen onderzocht. Nieuw is dat we onderzoeken of mantelzorgbeslissingen van broers en 
zussen efficiënt gemaakt worden. In 2012 hebben we gewerkt aan de revisie van dit paper en 
we hebben het naar een internationaal tijdschrift verstuurd. 

 In veel sociaal-economisch onderzoek is het belangrijke om leeftijd, periode en generatie-
effecten te onderscheiden. Wanneer bijvoorbeeld inkomens over de levenscyclus geanalyseerd 
worden, dan neemt het gemiddelde inkomen over het algemeen af met leeftijd. Echter, wat je 
ziet is waarschijnlijk niet dat het inkomen afneemt met leeftijd maar dat oude generaties 
minder rijk zijn dan jonge generaties. Samen met Crawford en Browning (University of Oxford) 
heeft Knoef gewerkt aan een nieuwe methode om leeftijd, periode en generatie effecten te 
kunnen onderscheiden. In 2012 hebben we gewerkt aan de revisie van dit paper voor een 
internationaal tijdschrift. 

 Samen met Van Ours schrijft Knoef een wetenschappelijke paper over de effectiviteit van 
positieve financiële prikkels op de arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders met jonge 
kinderen in de bijstand.  
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e. Barentsen 
Mijn centrale onderzoeksthema in 2012 was werkgeversaansprakelijkheid en de verhouding tot 
sociale verzekeringen. Een van de hoofdvragen betrof de wenselijkheid van herinvoering van een 
beroepsrisicoregeling (risque professionnel). Daaraan heb ik ook aandacht besteed in mijn op 28 
september 2012 uitgesproken oratie. Daarnaast bleef de hervorming van de 
arbeidsongeschiktheidsregelingen - de nieuwe Wajong - en de gewijzigde verhouding tussen 
publiekrecht en privaatrecht (en de soms gespannen verhouding tussen publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke instrumenten, in het bijzonder de loondoorbetalingsplicht bij ziekte) de aandacht 
houden. Mijn bijdrage (WIA en WAO) aan de veelgebruikte Tekst & Commentaar 
Socialezekerheidsrecht heb ik geactualiseerd; eind 2012 verschijnt de nieuwe druk.  
De monografie over de Wet WIA is inmiddels afgerond en zal begin 2013 verschijnen. Naar 
aanleiding van door mij begeleide afstudeeronderzoeken hoop ik de onderzoeksresultaten nog eind 
2012 te kunnen publiceren, op de site of als working paper. De onderzoeken hadden vooral 
betrekking op werkgeversaansprakelijkheid. Vorig jaar bestond dat plan ook, maar bleek bij nader 
inzien dat publicatie van deze onderzoeken niet veel zou toevoegen. Dat lag vooral aan de daarin 
beantwoorde onderzoeksvraag, niet zo zeer aan de kwaliteit ervan.  
Daarnaast heb ik de aan het project verbonden promovendi over hun onderzoek geadviseerd, voor 
zover hun onderzoek op mijn expertiseterrein ligt. Ik maakte deel uit van de promotiecommissie 
van de aan het projet verbonden Eleveld. 
 
f. Eleveld 
In 2012 heeft de afronding plaats gevonden van het proefschrift ‘A critical perspective on the 
reform of Dutch social security law. The case of the life course arrangement’. Het proefschrift 
bestaat uit zeven artikelen waarvan drie reeds in 2011 in Nederlandse tijdschriften waren 
gepubliceerd. De overige vier artikelen worden gepubliceerd in 2012 en 2013 in internationale 
tijdschriften en in een internationaal edited book. Het proefschrift bestaat naast deze artikelen uit 
een viertal hoofdstukken. Tezamen geven deze artikelen en hoofdstukken antwoord op de vraag 
hoe de inbedding van het idee van individueel sparen in het traditionele Nederlandse collectieve 
socialezekerheidsrecht op een kritische wijze kan worden verklaard. De ontstaanswijze van de 
levensloopregeling is hierbij de centrale casestudy.  
Het onderzoek wijst op drie verklarende factoren voor de totstandkoming van de 
levensloopregeling. In de eerste plaats kon door de introductie van nieuwe namen in het sociale 
zekerheidsdiscours, ‘levensloop’ en ‘levensloopperspectief’, een nieuwe blik op de werkelijkheid 
worden gecreëerd waardoor er een openheid ontstond voor nieuwe ideeën. Hierbij was van belang 
dat het levensloopverhaal betekenis kreeg in verschillende denkframes waarin het 
‘levensloopperspectief’ steeds op een andere wijze kon worden uitgelegd. Niet alleen werd hierdoor 
het draagvlak voor dit nieuwe perspectief op de sociale zekerheid, het levensloopperspectief bleek 
zelfs in staat om (deels) tegengestelde waarden zoals efficiency en solidariteit met elkaar te 
verenigen.  
Een tweede verklaring betreft de werking van het Nederlandse corporatistische systeem. Als gevolg 
van corporatistische mechanismen bleken de vakbonden uiteindelijk de introductie individuele 
spaararrangementen in het publieke sociale zekerheidsrecht te ondersteunen, ondanks hun eerder 
uitgedragen voorkeur voor collectieve spaarregelingen. Een laatste verklarende factor betreft het 
vergrijzingsverhaal, dat met name in de periode na 2002 in belang toenam in het sociale 
zekerheidsdiscours. Dit verhaal voedde een gevoelde noodzaak tot verdergaande sociale 
hervormingen in de sociale zekerheid.  
Het kritische perspectief op de introductie van spaarregelingen in de Nederlandse sociale zekerheid 
valt uiteen in vier onderdelen. In de eerste plaats laat het onderzoek zien dat de discursieve 
interactie tussen dominante en counterdiscoursen over de hervorming van de sociale zekerheid ook 
een keerzijde had. Deze discursieve interactie kon bijvoorbeeld plaatsvinden door een in het 
levensloopdiscours geconstrueerd subject dat door alle betrokken partijen ondersteund werd, 
namelijk het autonome subject dat voortdurend eigen keuzes maakt en wil maken. Vanuit het door 
het proefschrift onderschreven democratisch ethos van engagement wordt deze retoriek 
verworpen. Verder wordt op basis van dit ethos kanttekeningen geplaatst bij het feit dat een aantal 
discursieve posities, waarin het levensloopperspectief betekenis kreeg, in het latere politieke 
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proces nauwelijks nog een rol spelen. Een derde punt van kritiek verwijst naar diverse vormen van 
verzet tegen de levensloopregeling waaruit mag worden geconcludeerd dat de wensen van een 
belangrijk deel van de burgers werd veronachtzaamd. Terwijl in 2001 de levensloopdiscourscoalitie 
het startpunt had kunnen zijn voor een verdere ontwikkeling van de ideeën in dialoog met de 
burgers, werd de levensloopregeling, nadat de discourscoalitie uit elkaar was gevallen, uitgevoerd 
met een sterk verminderd draagvlak. Tot slot wordt de levensloopregeling bekritiseerd, omdat in 
deze regeling de aandacht voor diverse leefvormen primair ten dienste wordt gesteld van een 
verhoging van de arbeidsparticipatie. Dit is iets wezenlijks anders dan een regeling waarin de 
diversiteit van leefvormen als zodanig de grondslag vormt voor het socialezekerheidsrecht, zoals 
voorgestaan in een democratisch ethos van engagement.  
Met het laatste kritiekpunt komen we ook op het maatschappelijk en praktisch belang van het 
onderzoek. In het proefschrift wordt betoogd dat het sociaal recht niet alleen opgevat moet worden 
als een machtsvorm, maar dat het sociaal recht ook toegang kan bieden tot vrijheidspraktijken. Dit 
betekent dat het sociaal recht als uitgangspunt zou moeten nemen dat wie of wat de mens is niet 
vaststaat, maar veranderlijk en niet-eindig. Een basisinkomen in combinatie met een algehele 
toegang tot een ziektekostenverzekering, op voorwaarde dat dit arrangement wordt voorgesteld 
door de burgers zelf, kan toegang bieden tot vrijheidspraktijken waardoor burgers in staat worden 
gesteld om voor zichzelf en voor anderen te zorgen en voor zichzelf te spreken. Een dergelijke 
regeling moet echter onderscheiden worden van een levensloopregeling (en de vitaliteitsregeling) 
dat ziet op een zelfverantwoordelijke levensplanner.  
Een tweede praktisch punt betreft de wijze waarop omgegaan zou kunnen worden met toekomstige 
nieuwe ideeën voor de hervorming van het socialezekerheidsrecht. Uit het onderzoek komt naar 
voren dat de introductie van nieuwe namen een opening kan bieden voor verandering en de basis 
kan zijn van nieuwe coalities tussen (voorheen) conflicterende partijen. Om er evenwel voor te 
zorgen dat nieuwe ideeën ook omgezet worden in nieuwe arrangementen zou de nieuwe retoriek 
ook nieuw praktijken moeten constitueren waarin de retoriek en ideeën worden herhaald en verder 
ontwikkeld. Deze praktijken kunnen bestaan uit werkgroepen waarin politici, experts, ambtenaren 
en belangrijke stakeholders zoals in het geval van het levensloopdiscours, vertegenwoordigers van 
sociale partners en particuliere verzekeringen en de gezinsraad, met elkaar in discussie gaan. 
Daarbij blijft het in elke fase van de beleidsontwikkeling van belang dat binding gehouden wordt 
met de visie van het publiek op de (toekomst van de ) sociale zekerheid.  
 
g. Ter Haar  
Het proefschrift is afgerond in de vorm van een bundeling van artikelen waarvan de helft (drie) is 
gepubliceerd in internationale peer reviewed tijdschriften, één is gepubliceerd als research 
memorandum en twee anderen nog onder review zijn. De promotie zal plaatsvinden op 8 
november 2012, 16.15 uur in het Academiegebouw te Leiden. In eerdere verslagen zijn de inhoud 
van het onderzoek en de belangrijkste bevindingen aan de orde gekomen 
Met Van Vliet is gewerkt aan de voorbereidingen voor een seminar over de invloed van Europa op 
de sociale zekerheid. In dit seminar zal de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van 
de resultaten van de twee promotieonderzoeken uit deelprogramma 1 centraal staan. Het seminar 
staat gepland voor november 2012. 
Naast de werkzaamheden aan het proefschrift is Ter Haar van 1 september 2011 tot 1 mei 2012 
tevens part-time werkzaam geweest als universitair docent (Europees) arbeidsrecht aan de 
Universiteit van Utrecht. Sinds 1 mei 2012 is Ter Haar voor vier dagen per week werkzaam als 
post-doc aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsmarkt Studies (AIAS), waar zij haar onderzoek 
naar nieuwe vormen van transnationaal arbeidsrecht voortzet. Daarnaast is ze als legal-assistant 
van het European Labour Law Network voor één dag in de week nog verbonden aan de Universiteit 
van Leiden.  
Gerealiseerde activiteiten 

 Organisatie en actieve deelname AIO-opleidingsdag Levenbachinstituut, Sociale 
grondrechten waarborging via hard law of soft law? 10 oktober 2011 te Amsterdam. 

 Actieve deelname aan het jaarlijkse Young Researchers Seminar Labour Law and Social 
Security Law, 26 – 29 april 2012 te Graz, Oostenrijk. Sinds dit seminar is Ter Haar tevens 
lid van het organiserend comité. 
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h. Nijboer 
In 2012 is voortgebouwd op het eerder ontwikkelde theoretisch (afwegings)kader en is verder 
gegaan met het uitwerken van beleidstoepassingen. 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 (Amir et al., 2005; DellaVigna, 2009). 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 
mechanismes. 
In 2012 is samen met beleidsmedewerkers van het Ministerie van Sociale Zaken geanalyseerd wat 
gedragseconomische inzichten betekenen voor het beleid gericht op de stimulering van 
arbeidsparticipatie. Enerzijds helpt de gedragseconomie mechanismen op de arbeidsmarkt beter 
begrijpen, anderzijds kan het arbeidsmarktbeleid effectiever worden vormgegeven als rekening 
wordt gehouden met de effecten van bijvoorbeeld verliesaversie, complexiteit en framing. Het 
artikel is aangeboden aan een Nederlandstalig tijdschrift. Momenteel wordt gewerkt aan het 
verwerken van de suggesties van de referees. 
In 2012 is in samenwerking met Boon van het Ministerie van Financiën een Netspar Panel Paper 
afgerond en gepubliceerd over de toepassing van het afwegingskader op het Nederlandse 
pensioenstelsel. Hieruit komt een aantal duidelijke suggesties voor beleidsmakers naar voren. Het 
paper is ook gepresenteerd op een Netspar bijeenkomst. 
Met Van Vliet is een paper over flexicurity in de Europese Unie gepresenteerd als research 
memorandum. Dit betreft eerder werk. 
Nijboer is in september 2012 lid geworden van de Tweede Kamer. Als gevolg daarvan zijn de 
plannen voor de tweede helft van 2012  vertraagd. 
 
i. Rommelse 
In 2012 is verder gewerkt aan het proefschrift. Van ieder hoofdstuk is inmiddels het eerste concept 
geschreven. Momenteel wordt gewerkt aan een herschrijving van de hoofdstukken. De planning is 
dat eind 2012 een eerste volledige versie van het proefschrift is afgerond. Het onderwerp van dit 
proefschrift betreft de fundamentele wijzigingen die tussen 1980 en 2010 hebben plaatsgevonden 
in het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel. Tot dit stelsel worden niet alleen de publieke 
arbeidsongeschiktheidsregelingen (loondoorbetaling bij ziekte, ZW, WIA/WAO) gerekend maar ook 
de bovenwettelijke aanvullingen die bij cao zijn geregeld. De verhouding tussen deze publieke en 
private regelingen is in voornoemde periode grondig gewijzigd. Dit doet ten eerste de vraag rijzen 
waarom deze wijzigingen hebben plaatsgevonden, tot welke resultaten ze hebben geleid en hoe die 
resultaten moeten worden gewaardeerd. Bij die resultaten moet men onder andere denken aan het 
ziekteverzuimpercentage, de instroom in de WIA/WAO en het arbeidsongeschiktheidsvolume, 
terwijl de waardering geschiedt op basis van een aantal criteria (zie hierna). Een tweede vraag is of 
er alternatieven zijn die tot betere resultaten leiden, althans in theorie. Deze twee vragen hebben 
tot de volgende opbouw van het proefschrift geleid. Na een inleidend hoofdstuk waarin de 
probleemstelling wordt geformuleerd, wordt in hoofdstuk 2 uitgebreid gemotiveerd welke criteria 
worden gehanteerd om (wijzigingen in) de inrichting van een arbeidsongeschiktheidsstelsel te 
waarderen. Deze criteria zijn gevonden door na te gaan welke uitgangspunten een rationele 
besluitvormer zou hanteren bij het ontwerpen van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. Deze 
zoektocht heeft geleid tot de volgende vijf criteria: mate van keuzevrijheid voor de werknemer, 
mate van inkomensbescherming voor de werknemer, mate van equivalentie/solidariteit in de 
premiestelling, omvang van het beroep op het arbeidsongeschiktheidsstelsel en totale 
maatschappelijke kosten van een arbeidsongeschiktheidsstelsel. In de hoofdstukken 3 en 4 is 
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geïnventariseerd op welke manieren respectievelijk een arbeidsongeschiktheidsregeling en –stelsel 
kunnen worden ingericht. Daarbij worden acht modellen onderscheiden. In vier modellen wordt 
uitgegaan van één pijler, dat wil zeggen dat enkel de overheid, de sociale partners, de individuele 
werkgever of de individuele werknemer zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering treft. De 
andere vier modellen bestaan uit twee pijlers, waarbij de overheid voorziet in een basisverzekering 
voor alle werknemers of een vangnetverzekering voor werknemers die zich niet kunnen verzekeren 
en ook niet vallen onder een verzekering die bij bedrijfstak- of ondernemings-cao is getroffen. Van 
ieder model is, op basis van enkele veronderstellingen, geanalyseerd hoe het in theorie werkt en 
tot welke resultaten het leidt. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving en analyse van de fundamentele 
wijzigingen die tussen 1980 en 2010 in het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel hebben 
plaatsgevonden. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van deze wijzigingen gewaardeerd in het 
licht de criteria die in hoofdstuk 2 zijn gevonden. Daarmee wordt de eerste hoofdvraag 
beantwoord. Voorts worden deze resultaten vergeleken met de resultaten van de acht modellen die 
in hoofdstuk 4 zijn geanalyseerd. Zodoende wordt de tweede hoofdvraag beantwoord. 
 
j. Van Vliet 
In 2011 heeft Van Vliet zijn proefschrift verdedigd. Zijn promotieonderzoek naar de invloed van 
Europese integratie op nationaal sociaal en arbeidsmarktbeleid biedt aanknopingspunten voor een 
aantal nieuwe projecten. Deze projecten zijn in te delen in twee onderzoekslijnen: ‘Sociale 
zekerheid, arbeidsmarktbeleid en Europese integratie’ en ‘Inkomensongelijkheid onder 
verschillende bevolkingsgroepen’. 
Sociale zekerheid, arbeidsmarktbeleid en Europese integratie:  
 In het kader van de Lissabonstrategie en de Europa 2020 strategie wordt socialezekerheids- en 

arbeidsmarktbeleid met een methode die juridisch gezien niet bindend is. In de literatuur over 
de effectiviteit van deze methode wordt gesteld dat druk van politici uit andere Europese 
landen (‘peer pressure’) een van de manieren is waarop deze methode van invloed is op 
nationaal beleid. In een paper met Swank (Marquette University), heeft Van Vliet dit peer 
pressure mechanisme empirisch onderzocht. Dit onderzoek is geaccepteerd voor het congres 
van de American Political Science Association. Het paper zal het komend jaar worden 
aangeboden aan een internationaal tijdschrift.  

 Uit het werk van Goudswaard en Caminada en uit Van Vliets proefschrift blijkt dat in de 
Europese Unie convergentie heeft plaatsgevonden van sociaal beleid. Dat heeft grofweg twee 
mogelijke Europese oorzaken: 1) invloed van Europese coördinatie; 2) Europese economische 
integratie. In een paper met Paetzold (Universität Salzburg) is onderzocht in hoeverre een 
expliciete relatie bestaat tussen Europese coördinatie en convergentie. Dit paper is 
geaccepteerd voor het congres van de Society for the Advancement of Socio-Economics in 
Boston en het congres van het Network for Social Policy Analysis in Edinburgh. Dit paper wordt 
binnenkort aangeboden voor publicatie als working paper en daarna zal het worden 
aangeboden aan een internationaal tijdschrift.  

 Flexicurity is een belangrijke pilaar van de Europese Werkgelegenheidsstrategie. Afgelopen jaar 
is gewerkt aan de revisie van een paper over flexicurity met Nijboer. Dit paper is verschenen 
als research memorandum. 

 Met Ter Haar is gewerkt aan de voorbereidingen voor een seminar over de invloed van Europa 
op de sociale zekerheid. In dit seminar zal de wetenschappelijke en maatschappelijke 
relevantie van de resultaten van de twee promotieonderzoeken uit deelprogramma 1 centraal 
staan. Het seminar staat gepland voor november 2012. 

 In het kader van het onderzoeksproject NEUJOBS dat wordt gefinancierd vanuit het zevende 
kaderprogramma van de Europese Commissie is met Caminada een database geconstrueerd 
die gegevens bevat over werkloosheidsuitkeringen van alle 27 lidstaten van de EU en 7 andere 
westerse landen. Deze database is getiteld ‘Unemployment replacement rates dataset’ 
http://www.law.leidenuniv.nl/org/fisceco/economie/hervormingsz/datasetreplacementrates.html. Op basis 
van deze data is een artikel verschenen op MeJudice. 

 Met de uitbreiding van de EU zijn sociale hervormingen in Midden- en Oost-Europese landen 
van belang geworden voor de sociale cohesie binnen Europa. In een rapport met Caminada en 
Goudwaard is onderzocht in hoeverre sociale hervormingen in Midden- en Oost-Europese 
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landen vergelijkbaar zijn met hervormingen in de rest van Europa. Dit onderzoek is 
gepresenteerd op een validatie conferentie van NEUJOBS in Bratislava. Het onderzoek is 
gepubliceerd als NEUJOBS Working Paper en het zal binnenkort worden aangeboden aan een 
internationaal tijdschrift. Voorts is op basis van dit onderzoek een artikel verschenen op 
MeJudice. 

Inkomensongelijkheid en armoede onder verschillende bevolkingsgroepen: 
 Een belangrijke boodschap van de Lissabonstrategie en de Europa 2020 strategie is dat sociale 

zekerheid meer activerend moet worden. De vraag is nu wat dit voor gevolgen heeft voor 
sociale insluiting, de andere pijler van de Europese sociale agenda. Leidt hogere 
arbeidsparticipatie als gevolg van activering tot minder armoede? Of impliceert activering 
minder herverdeling en daarom juist meer armoede? In een paper met Wang zijn deze vragen 
onderzocht. Dit onderzoek is gepresenteerd op het congres van het Network for Social Policy 
Analysis in Edinburgh en het is geaccepteerd voor een presentatie op de ‘Dutch ESPAnet Day’. 
Aan het eind van 2012 wordt dit paper aangeboden voor publicatie als research memorandum 
en daarna zal het worden aangeboden aan een internationaal tijdschrift. 

 De (inkomens)ongelijkheid tussen hoger en lager opgeleiden is een belangrijk thema geworden 
in het maatschappelijk debat. Samen met Thewissen en Wang wordt gewerkt aan een 
internationaal vergelijkend onderzoek naar de invloed van mondialisering op 
inkomensongelijkheid in verschillende sectoren. Daarvoor is een nieuwe database 
geconstrueerd die in het najaar van 2012 publiek toegankelijk wordt. Het onderzoek wordt in 
2012 op verschillende conferenties gepresenteerd. Aan het eind van 2012 wordt dit het 
onderzoek aangeboden voor publicatie als research memorandum en daarna zal het worden 
aangeboden aan een internationaal tijdschrift. 

 Afgelopen jaar is gewerkt aan de revisie van een paper met Been, Caminada en Goudswaard 
over de relatie tussen pensioenhervormingen en inkomensongelijkheid onder ouderen. Dit 
onderzoek is geaccepteerd voor publicatie in International Journal of Social Welfare. 

 Samen met Thewissen is een Nederlandse bijdrage geleverd aan een studie van het Centrum 
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van 
minimuminkomens en bijstandsuitkeringen in 25 Europese landen: ‘CSB Minimum Income 
Protection Indicators database’.  

 
k. Been  
In 2012 is het paper ‘Pension reform and income inequality among older people in 15 European 
countries’, geschreven met Van Vliet, Caminada en Goudswaard, geaccepteerd voor publicatie in de 
International Journal of Social Welfare (zie voor de inhoudelijke beschrijving van het onderzoek de 
Verantwoording 2011) .  
Het paper ‘The substitutability between self-employment and unemployment towards retirement: 
evidence from an age-specific unemployment insurance reform in the Netherlands’ (in 
samenwerking met Knoef; zie ook de Verantwoording 2011) bevindt zich in het vierde kwartaal van 
2012 in een afrondende fase. Het paper is in de zomer van 2012 op een aantal wetenschappelijke 
conferenties gepresenteerd, waaronder de SMYE (Mannheim), ESPE (Bern) en IIPF (Dresden), 
alsook gedurende een CPB research seminar.  
Participatie in het OECD Retirement Savings Adequacy project (zie onder Knoef) heeft in 2012 een 
OECD Progress Report, een presentatie bij een Expert Group Meeting bij de OECD, een 
Nederlandstalige publicatie in de WRR studie naar Wonen, Pensioenen en Zorg en een opzet voor 
een Netspar Panel Paper opgeleverd.  
Er is geïnvesteerd in het analyseren van relevante literatuur omtrent pensioenspaargedrag en 
arbeidsparticipatie van ouderen (voor en na de pensioengerechtigde leeftijd van 65).  
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Samenwerking  
Het programma kent verschillende samenwerkingsverbanden. In het kader van het door Instituut 
Gak gefinancierde project wordt het onderzoek afgestemd met onder meer prof. Pennings 
(Tilburg/Utrecht), prof. Plantenga (Utrecht) en prof. De Beer (Amsterdam). Tevens zijn er 
contacten met het Instituut voor Sociaal Beleid in Antwerpen (prof. Cantillon) en het Institute of 
Research on Poverty van de University of Wisconsin in de VS (prof. Haveman, prof. Smeeding en 
prof. Wolfe).  
Het Leidse onderzoeksteam Hervorming Sociale Zekerheid participeert in een internationaal 
conglomeraat dat in competitie een subsidie heeft gewonnen van de Europese Commissie in het 
kader van het FP7-programma. Het betreft een onderzoekssubsidie voor een tweejarig project waarin 
internationaal vergelijkend onderzoek wordt gedaan naar veranderingen in arbeidsmarktbeleid. 
Tevens ontving het onderzoeksteam een onderzoekssubsidie van Netspar voor een driejarig project 
‘Pensions Reforms and Financial Well-Being of Dutch Elderly’. Hierbij wordt samengewerkt met prof. 
dr. Alessi (Rijksuniversiteit Groningen) en dr. Kalwij (Universiteit Utrecht). Dit onderzoek maakt 
deel uit van een omvangrijk OECD-project ‘Retirement Savings Adequacy: saving for retirement 
and the role of private pensions in retirement readiness’. Samen met prof. Bovenberg (Netspar, 
Tilburg) en prof. Nijman (Netspar, Tilburg) is een onderzoeksvoorstel bij de EU ingediend dat 
voortborduurt op het onderzoek naar ‘retirement readiness’ in Nederland.  
Het Leidse deel in de bovenvermelde onderzoeken valt geheel binnen de thematiek van het 
programma Hervorming Sociale Zekerheid. 
Samenwerking in de vorm van coproducties heeft plaatsgevonden met diverse binnenlandse en 
buitenlandse onderzoekers.  
 
 
5. Output 
 
Het onderzoek heeft in 2012 een flink aantal wetenschappelijke publicaties opgeleverd. In het 
restant van het jaar volgen nog enkele 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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Netspar Pension Workshop, Amsterdam, 29 januari 2010.  

A. Eleveld, presentatie paper 'Democratic deficits and challenges in the coordinative discourse', 
seminar georganiseerd door Amsterdam Centre for Conflict Studies, Universiteit van 
Amsterdam, Amsterdam, 15 oktober 2010. 

A. Eleveld, presentatie paper ‘Towards a post-structuralist based critical explanatory model for 
post-postivistic policy analysis’, 5th Interpretative Policy Analysis Conference ‘Discourse and 
Policy Practices’, Grenoble, 25 juni 2010  
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A. Eleveld, presentatie paper ‘Emancipatiebeleid en getallen: een kritisch onderzoek naar de 
werking van de numerieke metafoor, Seminar Project Hervorming Sociale Zekerheid, 
Universiteit Leiden, 17 mei 2010.  

A. Eleveld, presentatie paper ‘Christians, feminists, liberals, socialists, workers and employers: The 
emergence of an unusual discourse coalition’, Workshop from Political Positions to Texts, Vrije 
Universiteit, 9 april 2010.  

A. Eleveld, presentatie ‘De opkomst van de levensloopregeling’, promovendidag Levenbach 
instituut, Universiteit van Tilburg, 10 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Pensioenperikelen', Symposium Bedrijfswetenschappen in dialoog 
met Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden, 17 december 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De gevolgen van het regeerakkoord voor arbeidsmarkt en sociale 
zekerheid', Achmea, De Meern, 8 december 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Pensioenen in de actualiteit', Onderzoeksdag 2010 Stichting 
Instituut Gak, Bussum, 6 december 2010.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomst van de AOW in het licht van de vergrijzing', 
Leergang Sociale Zekerheid i.o.v. Ministerie SZW, Den Haag, 1 december 2010.  

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Pensioenperikelen in de polder', Luxemburg, 
28 november 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Sociaal-economische ontwikkelingen en het nieuwe 
regeerakkoord', Achmea Vitale, De Meern, 24 november 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Naar nieuwe pensioencontracten: waarom en hoe?', 
Pensioencongres Algemene Werkgeversvereniging Nederland, Arnhem, 11 november 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding en discussie over 'De actuele pensioenproblematie', Hoorzitting Tweede 
Kamer, Den Haag, 3 november 2010.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomstbestendigheid van het Nederlandse 
pensioenstelsel', Masterclass Pensioenen Financiële Journalistiek, Duisenberg School of 
Finance, Amsterdam, 2 november 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hervorming van de arbeidsongeschiktheidsregelingen', 
Symposium Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt', Sociaal en Cultureel Planbureau, Den 
Haag, 15 oktober 2010. 

K.P. Goudswaard, presentatie 'Pensioencrisis: analyse en aanpak', Seminar pensioenbestuurders, 
TKP Pensioenbeheer, Zeist, 8 oktober 2010. 

K.P. Goudswaard, presentatie 'Naar houdbare pensioencontracten', Deelnemersraad Rabobank 
Pensioenfonds, Haarlem, 30 september 2010. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Aanpak van de pensioencrisis', Platform Actuariële Bureaus, 
Enkhuizen, 24 september 2010. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2011 en de agenda voor de sociale zekerheid', 
VNO-NCW / KPMG Miljoenenontbijt, Leiden, 22 september 2010. 

K.P. Goudswaard, presentatie 'Naar houdbare pensioenen', AEGON Pensioenseminar, Den Haag, 3 
juni 2010.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Heroverweging sociale zekerheid en arbeidsmarkt', Congres brede 
heroverwegingen, Wim Dreesstichting, Den Haag, 11 mei 2010.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'SER-advisering over verhoging van de AOW-leeftijd', Faculteit 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 26 april 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Achmea Corporate Relations, Lisserbroek, 20 april 2010.  
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K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Syntrus Achmea, Utrecht, 13 april 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Aeconsultancy, Nunspeet, 9 april 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Seminar Blue Sky Group, Utrecht, 30 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Hoorzitting pensioenen, Tweede Kamer, Den Haag, 22 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Symposium De toekomst van de pensioenen, Rijksacademie voor 
Financiën en Economie, Den Haag, 11 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Delta Lloyd Adviesraad, Amsterdam, 10 maart 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', APG Seminar, Den Haag, 26 februari 2010.  

K.P. Goudswaard, presentatie 'Een sterke tweede pijler; naar een toekomstbestendig stelsel van 
aanvullende pensioenen', Netspar discussiemiddag, Den Haag, 8 februari 2010.  

B.P. ter Haar (met P. Copeland), presentatie 'Busting the myth that European soft coordination 
methods create no "ripples" in national legal orders', Harvard-Stanford International Junior 
Faculty Forum, Stanford 7-9 Oktober 2010.  

B.P. ter Haar (met P. Copeland), presentatie 'Busting the myth that European soft coordination 
methods create no "ripples" in national legal orders', ECPR Fifth Pan-European Conference, 
Porto 24-26 June 2010.  

B.P. ter Haar (met A. Garcia-Muñoz Alhambra en A. Kun), presentatie 'Soft on the outside, hard on 
the inside? The normative effect of new forms of international labour law', 3rd Seminar for 
young researchers on "European Labour Law and Social Law", Trento 27-30 mei 2010  

B.P. ter Haar, voordracht 'The open method of coordination and a social Europe: a legal analysis', 
Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010.  

G.J.J. Heerma van Voss, voordracht voor hoofdbestuur FNV en voorzitters van FNV-bonden over de 
toekomst van het sociaal europa, 4 oktober 2010. 

F. Koster, presentatie van het paper (met Wittek) 'Economic globalization and the management of 
human resources. A multilevel study across 24 European countries', ISA World Congres of 
Sociology, 11-17 July, Gothenburg. 

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'EU citizens and the European Social Model, 
2002-2008. A Multilevel investigation', ISA World Congres of Sociology, 11-17 July, 
Gothenburg. 

F. Koster, presentatie van het paper (met Rudi Wielers) 'Arbeidsmotivatie en bestaanszekerheid: 
Een internationaal vergelijkend perspectief', Dag van de Sociologie, 10 juni 2010.  

F. Koster, presentatie van het paper (met David Hollanders) 'The graying of the median voter. 
Aging and the politics of the welfare state in the OECD', Dag van de Sociologie, 10 juni 2010.  

F. Koster, coreferaat bij ‘Does popular support for welfare states depend on their outcomes?’, van 
Wim van Oorschot en Bart Meuleman, REFLECT seminar, Tilburg, 20 mei 2010.  

F. Koster, coreferaat bij ‘Organizational structure, investments in employability and mobility within 
the banking sector’, van Pascal Dérogée, ESPAnet AIO-onderzoeksdag, Amsterdam, 22 & 23 
april 2010.  

F. Koster, presentatie van het paper 'Safe European Home. Job Security, Unemployment Spending, 
and Economic Integration in the EU', Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010.  
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F. Koster, presentatie van het paper 'Worker's risks in the world market. A multilevel study of 
economic globalization, social spending and job insecurity', CPB, 28 januari 2010. 

H. Nijboer, ‘De sociale zekerheid van de toekomst’, Leergang Sociale Zekerheid, i.o.v. Ministerie 
SZW, Campus Den Haag, 1 december 2010.  

H. Nijboer, voordracht 'Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief' (met J.D. 
Brilman), CPB Polinar, Den Haag, 4 november 2010.  

H. Nijboer, presentatie 'Gedragseconomische inzichten: wat kunnen die betekenen voor PGGM?', 
Product- en Marketingcommissie Coöperatiebestuur PGGM, Zeist, 17 mei 2010 

O. van Vliet, voordracht ‘International economic integration and the political economy of welfare 
state reforms’, Marquette University Brown Bag Seminar, Milwaukee, United States, 1 
december 2010. 

O. van Vliet, voordracht 'Convergentie en Europeanisering van sociaal- en werkgelegenheidsbeleid', 
Seminar Sociaal Europa, 2 februari 2010 

 

2009  

B. Barentsen, lezing 'WIA en deskundigen', Studiedag voor deskundigen bij de Centrale Raad van 
Beroep, 4 april 2009.  

K. Caminada, voordracht ‘Belastingen als instrument voor inkomenspolitiek’, Studiecommissie 
belastingstelsel, Den Haag, 17 december 2009. 

K. Caminada, 'Expertmeeting Heroverweging Toeslagen', Den Haag, 15 december 2009.  

K. Caminada, coreferaat paper ‘Individual income and remaining life expectancy at the statutory 
retirement age of 65 in the Netherlands’, van Adriaan Kalwij, Rob Alessie, and Marike Knoef, 
Netspar theme seminar Labour Force Participation and Well-being of the 50+ Population, 
Utrecht, 17 september 2009.  

K. Caminada, presentatie van het paper 'Effectiveness of Poverty Reduction in the EU15. An 
Empirical Analysis', 16th International Research Seminar on Issues in Social Security, Social 
Security, Poverty and Exclusion in Rich and Poor Countries, FISS, Sigtunahöjden, Sweden, 18 
juni 2009.  

K. Caminada, seminar ‘Social Income Transfers and Income Poverty Alleviation in the EU and in the 
USA: An Empirical Analysis of Effectiveness of Poverty Reduction’, Institute for Research on 
Poverty, University Wisconsin - Madison, 15 mei 2009.  

K. Caminada, gastcollege over 'Financing the Welfare State', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie 
van SZW, Den Haag, 15 januari 2009.  

A. Eleveld, presentatie paper ‘The rise and the fall of the life course perspective. A discourse 
analysis of Dutch social security’, 5 th Graduate Conference in Political Science, International 
Relations and Public Policy, Hebrew University Jerusalem, 10 december 2009.  

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario's in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 23 november 2009.  

A. Eleveld, presentatie van het paper 'Government and the formation of the subject', Foucault 
twenty-five years later, Erasmus University Rotterdam, 12 juni 2009.  

A. Eleveld, presentatie 'The Dutch Life Course Arrangements', Colloquy on European Labor Law and 
Social Security Law for Young researchers, University College Utrecht, 8-10 mei 2009.  

K.P. Goudswaard, Cleveringalezing over 'Is de vergrijzing erg?', Zandvoort, 25 november 2009.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De toekomst van de AOW', Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van SZW, Campus Den Haag, 24 november 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De arbeidsmarkt voor oudere werknemers', Diner Pensant 
Achmea Corporate Relations, Santpoort, 19 november 2009.  
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K.P. Goudswaard, inleiding over 'De gevolgen van de Miljoenennota 2010 voor arbeidsmarkt en 
sociale zekerheid', Achmea Adviesraad Sociale Zekerheid, De Meern, 17 september 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hoe ziet de moderne volksverzekering er uit?', SVB Ronde Tafel 
Dialoog, Wassenaar, 10 september 2009.  

K.P. Goudswaard, lezing over 'Is de WIA een succes?', Seminar Avéro Achmea, Kamerik, 9 juni 
2009.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Het functioneren van de SER', Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 11 mei 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Is participatiebeleid in crisistijd nog wel relevant?', Conferentie 
Berenschot, Amerongen, 16 april 2009.  

K.P. Goudswaard, lezing over 'De Nederlandse levensloopregeling: ervaringen en lessen', 
Studiedag Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 27 maart 2009.  

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Verder met Bakker?', Debatbijeenkomst Nederlands Genootschap 
Sociale Zekerheid, Amersfoort, 5 maart 2009.  

K.P. Goudswaard, lezing 'Patterns of Welfare State Indicators in the EU', Seminarie CSB, 
Antwerpen, 12 februari 2009.  

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'De financiering van de verzorgingsstaat in demografisch 
perspectief', Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 15 januari 2009.  

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'The growing potential integration capacity of the acquis of 
the European Social Model', Colloquy on European Labour Law and Social Security Law for 
young researchers, Utrecht, 7–10 May 2009.  

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'Soft law or no law: How to determine the legal status of 
the open method of coordination?', Lunchseminar ReflecT, Universiteit Tilburg, 19 maart 2009.  

G.J.J. Heerma van Voss, 'Aansprakelijkheid van werkgever en werknemer', Masterclass 
arbeidsrecht Academie voor de rechtspraktijk, Den Haag, 2 juni 2009.  

F. Koster, lezing 'Solidair of solitair', Pensioennetwerkgroep, Nationale Nederlanden, 19 november 
2009.  

K. Koster, lezing 'Globalisering en verzorgingsstaat. De rol van baanonzekerheid', Werkgroep 
Heroverweging Werkloosheid, 3 november 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal 
institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', 21st Annual Meeting of the 
Society for the Advancement of Socio-Economics, Paris, France, 16-18 July 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal 
institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', 21st Annual Meeting of the 
Society for the Advancement of Socio-Economics, Paris, France, 18-19 June 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Kaminska) 'The European Social Model: formal 
institutions and individual attitudes, 1990-2004. A multilevel study', TRALEG Workshop, 
Amsterdam, the Netherlands, 18-19 June 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met Van Vliet) 'Welfare State Change in the European Union: 
The Role of Globalization, Regionalization and Domestic Developments', 8th Annual Dutch 
Political Science Conference, Nijmegen, the Netherlands, 28-29 May 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met K. Gërxhani) 'Dissonance or harmony? The institutional 
and relational embeddedness of welfare state attitudes', Annual Meeting of the European Public 
Choice Society, Woensdagmiddagseminar Sociologie, Amsterdam, 8 April, 2009.  

F. Koster, presentatie van het paper (met K. Gërxhani) 'Dissonance or harmony? The institutional 
and relational embeddedness of welfare state attitudes', Annual Meeting of the European Public 
Choice Society, Athens, 2-5 April, 2009.  
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F. Koster en O. Van Vliet, presentatie van het paper 'Explaining welfare state convergence in the 
European Union. The role of globalization, regionalization and domestic developments', 
IMPALLA-ESPANET Congress, Luxembourg, 6-7 March 2009.  

H. Nijboer, 'Free lunches voor beleid, wat beleidsmakers kunnen leren van gedragseconomen', 
SIG-onderzoekersdag, 7 december 2009.  

H. Nijboer, 'Gedragseconomie en beleid', A-directie Dag', Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, 21 april 2009.  

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘How work affects care’, Internationale conferentie 
Taskforce DeeltijdPlus “24 or more”, November 2009.  

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘How work affects care’, seminar Centraal Plan 
Bureau, Den Haag, oktober 2009.  

M.C. Versantvoort, presentatie van het paper ‘Complementarity in work and care in the 
Netherlands, the USA, and Norway’, conferentie ESPAnet, Urbino – Italië, September 2009.  

O. van Vliet, lezing over 'Convergence and Europeanisation: The political economy of social and 
employment policies', AIAS, Amsterdam, 22 oktober 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social 
and Employment Policies', Nederlandse Arbeidsmarktdag: Arbeid in Crisis?, Den Haag, 14 
oktober 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Koster) 'Europeanisation and the Political Economy of 
Active Labour Market Policies', 8th Annual Dutch Political Science Conference, Nijmegen, the 
Netherlands, 28-29 May 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper 'Divergence within Convergence: Europeanisation of Social 
and Employment Policies', Dutch ESPANET Research Day, Tilburg, 21 april 2009.  

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Nijboer) 'Flexicurity in the European Union: Flexibility 
for Outsiders, Security for Insiders', 2nd ASPEN / ETUI Conference, Brno, Tsjechië, 20-21 
March 2009. 

 

2008 

B. Barentsen, lezing ‘Re-integratie en Wajong’, Studiemiddag Wajong en arbeidsparticipatie, 
Nederlands Instituut voor Sociale Zekerheid, Utrecht, 24 januari 2008.  

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Effectiveness of poverty reduction in 
the EU', Onderzoeksdag Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008. 

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) 'Effectiveness of poverty reduction in 
the EU', Nake Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008. 

K. Caminada, K.P. Goudswaard en O. van Vliet, presentatie van het paper 'Patterns of Welfare 
State Indicators in the EU: Is There Convergence?', Nake Research Day, Session: The Welfare 
State, Utrecht, 24 October 2008. 

K. Caminada, presentatie van het paper (met Goudswaard) ‘Effectiveness of poverty reduction in 
the EU’, 66th International Atlantic Economic Conference, Montreal, Canada, 11 oktober 2008. 

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario's in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 28 oktober 2008. 

A. Eleveld, coreferaat 'Employment Equity with the Focus on affirmative Action: The South African 
context’, from Prof. S. van Eck, Amsterdam, 13 juni 2008.  

A. Eleveld, presentatie van het paper 'Government through Freedom: The technology of the Life 
Cycle Arrangement’, Global Conference Evil, Law and the State at the interface, Salzburg, 
Austria, 7-9 March 2008. 
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K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Vergrijzing en de houdbaarheid van de verzorgingsstaat', 
Leergang P-government, Campus Den Haag, 19 december 2008. 

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper 'The redistributive impact of public and private social 
expenditures', Onderzoeksdag Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'Hogere arbeidsparticipatie: waarom en hoe?', Congres Achmea 
Vitale, Utrecht, 2 oktober 2008. 

K.P. Goudswaard, inleiding over 'De Miljoenennota 2009 en het arbeidsmarktbeleid', KPMG 
Prinsjesdagontbijt, Leiden, 17 september 2008. 

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper (met Caminada en Van Vliet) 'Patterns of Welfare 
State Indicators in the EU: Is There Convergence?', 64e Congres van het International Institute 
of Public Finance, Paphos, Cyprus, Maastricht, 24 augustus 2008. 

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'Sociale zekerheid en demografische ontwikkeling', ProgreSZ 
Hogeschool voor Sociale Zekerheid, De Meern, 3 juli 2008. 

K.P. Goudswaard, keynote speech over 'Stand van zaken bij de hervormingsagenda sociale 
zekerheid', ProgreSZ Debat Sociale Zekerheid, Amersfoort, 18 juni 2008. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Solidariteit tussen generaties', themabijeenkomst / diner pensant 
Achmea, Amsterdam, 11 juni 2008. 

K.P. Goudswaard, gastcollege over 'The redistributive impact of public and private social 
expenditures', University of Fribourg, Zwitserland, 13 mei 2008. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'The growing potential integration capacity of the acquis of 
the European Social Model', Onderzoeksdag Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 
2008. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper (met Copeland) ‘The Future Prospects of the European 
Social Model: the case of equal opportunities and employment policy’, UACES Conference 'The 
Future of European Law & Policy', Birmingham, Verenigd Koninkrijk, 3-4 juli 2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, inleiding op symposium scholing, Leiden, 16 december 2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Europese regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid’, 
lezing voor Masterstudenten Progresz, Hogeschool voor sociale zekerheid, De Meern, 5 juni 
2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ´Aansprakelijkheid werkgever en werknemer´, Masterclass 
arbeidsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Rhoon, 27 mei 2008. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ´Aansprakelijkheid werkgever en werknemer´, Masterclass 
arbeidsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Den Haag, 27 mei 2008. 

F. Koster, presentatie 'Schijnbare tegenstellingen in verzorgingsstaatonderzoek', Onderzoeksdag 
Stichting Instituut Gak, Amsterdam, 1 december 2008. 

F. Koster, presentatie 'Economische openheid, baanonzekerheid en de verzorgingsstaat. Nederland 
in vergelijkend perspectief', DANS, Den Haag, Tweede Workshop ESS, 13 november 2008. 

F. Koster, presentatie 'Solidariteit tussen jong en oud, van jong en oud en van jong naar oud', 
Vakbond de Unie, Culemborg, 12 november 2008. 

F. Koster, voordracht van het paper 'Globalization and insecurity', ISS World Congres, Boedapest, 
Hongarije, 26-30 juni 2008. 

F. Koster, presentatie 'Have welfare state attitudes converged in Europe? A cross-national and 
longitudinal analysis', IIS World Congres, Budapest, Hongarije, 26-30 juni 2008. 

F. Koster, presentatie 'Globalisering, solidariteit en netwerken', La Red, Delft, 19 juni 2008. 

F. Koster, presentatie 'Economic openness, job insecurity, and the welfare state. A multilevel 
analysis in 25 European countries', Dag van de Sociologie, Leuven, België, 29 mei 2008. 
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F. Koster, presentatie 'Globalization, solidarity and the welfare state', UvT Seminar, Tilburg, 26 
februari 2008. 

H. Nijboer, presentatie van het paper ‘Free lunches for policymakers: Optimizing the design of 
Dutch welfare state institutions’, NAKE Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008. 

H. Nijboer, presentatie ‘Sociale zekerheid: verzekeren of sparen?’, Nederlands Instituut voor 
Sociale Zekerheid, Studiemiddag, Utrecht, 22 oktober 2008. 

H. Nijboer, posterpresentatie, ‘Free lunches for policymakers: Optimizing the design of Dutch 
welfare state institutions’, Workshop on What is the behavioral in behavioral economics?, 
Trento, Italië, 5-6 June 2008. 

M.C. Versantvoort, lezing over ‘Analysing time use variations using a life course perspective’, 
Netspar, Tilburg, maart 2008. 

O. van Vliet en F. Koster, presentatie van het paper 'Europeanisation and the Political Economy of 
Active Labour Market Policies', NIG Annual work conference, Enschede, 20-21 november 2008. 

O. van Vliet, presentatie van het paper (met Caminada en Goudswaard) 'Patterns of Welfare State 
Indicators in the EU: Is There Convergence?', Nake Research Day, Utrecht, 24 oktober 2008. 

O. van Vliet en F. Koster, presentatie van het paper 'Europeanisation and the Political Economy of 
Active Labour Market Policies', 6th ESPAnet Annual Conference, Helsinki, Finland, 18-20 
september 2008. 

O. van Vliet en B. ter Haar, presentatie van het paper ‘The Face of Europe’s Active Labour Market 
Policy Agenda’, IAB International Conference, Nuremberg, Duitsland, 15-16 mei 2008. 

O. van Vliet, presentatie van het paper ‘Convergence of Social Expenditures and Social Policies in 
the European Union’, ECPR Joint Sessions of Workshops, Rennes, Frankrijk, 11-16 april 2008. 

 

2007 

C.L.J. Caminada, voordracht ‘Financing the Welfare State’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 8 oktober 2007. 

C.L.J. Caminada, presentatie van onderzoek (met De Kam) naar de 'Inkomensverdeling en de 
verdeling van de belastingdruk en sociale premies', Symposium Belasting met beleid, 
Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

A. Eleveld, lezing over ‘Verzekeringen en discriminatie’, Jaarvergadering van het 
Verzekeringsrechtelijk Genootschap, Amsterdam, 19 oktober 2007. 

A. Eleveld, cursus over ‘Toekomstscenario’s in de sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 10 oktober 2007. 

A. Eleveld, presentatie van de onderzoeksresultaten tijdens een expertmeeting naar aanleiding van 
een onderzoeksopdracht betreffende de verzekering van zwangerschap in de private 
verzekering, Utrecht, 8 maart 2007. 

K.P. Goudswaard, inleiding over ‘De financiering van de sociale zekerheid in het licht van de 
vergrijzing’, Leergang Sociale Zekerheid, Ministerie van SZW, Den Haag, 8 oktober 2007. 

K.P. Goudswaard, coreferaat over ‘Individualisering, globalisering en solidariteit’, Symposium De 
Burcht, Amsterdam, 4 oktober 2007. 

K.P. Goudswaard, presentatie van het paper 'Fiscaal beleid, pensioenen en vergrijzing', Symposium 
Belasting met Beleid, Universiteit Leiden / Ministerie van Financiën, Leiden, 26 juni 2007. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Wordt het nog wat met de participatieplannen?', Themabijeenkomst 
Arbeidsvoorwaarden en het nieuwe regeerakkoord, Achmea, Utrecht, 13 juni 2007. 

K.P. Goudswaard, actualiteitencollege 'Arbeidsmarkt en sociale zekerheid in het regeerakkoord', 
MKB Leergang Arbeidsvoorwaarden, De Meern, 19 april 2007. 
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K.P. Goudswaard, lezing over 'Arbeidsmarkt: trends en beleid', Nationaal Arbeidsmarktdebat, 
Elsevier Congressen, Den Haag, 3 april 2007. 

K.P. Goudswaard, lezing over 'Samen Werken, maar hoe?', Invitational Conference, 
MarketConcern, Zeist, 22 maart 2007. 

B.P. ter Haar, presentatie van het paper ‘The Legal dimension of Social Europe’, ESPANet Young 
Researchers Workshop on The European Social Model and Beyond, Göttingen, Duitsland, 6-8 
december 2007.  

B.P. ter Haar, presentatie van het paper 'Open Methods of Coördination: a new stepping stone in 
the international and European legal order', Conference New International Law, 
Conferentiehotel Soria Moria, Oslo, Noorwegen, 15-18 maart 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, lezing over ‘Sickness and Disability’, Congres Dutch Labour and Tax Law, 
RPMS Amsterdam, 8 november 2007. 

G.J.J. Heerma van Voss, cursus over ‘Topics sociale zekerheid’, Leergang Sociale Zekerheid, 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 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. 

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.  

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. 

 

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.  

 
 
Databases 
 
Het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid heeft een empirische component. Ten 
behoeve van de internationale vergelijking van socialezekerheidsstelsels zijn data verzameld 
hetgeen twee omvangrijke datasets heeft opgeleverd: 

1. Leiden Budget Incidence Fiscal Redistribution Database, samengesteld door Caminada en 
Wang. De database presenteert de samenstelling van de inkomensongelijkheid en het 
herverdelende effect van diverse sociale uitkeringen en belasting- en premieheffing voor 36 LIS 
landen voor de periode 1970-2006. Een codebook van de variabelen is beschikbaar. Referentie: 
C. Wang and K. Caminada, ‘Leiden LIS Budget Incidence Fiscal Redistribution Dataset’, 2011, 
te raadplegen via de website van LIS cross-national data center Luxembourg 
(www.lisdatacenter.org/resources/other-databases/) en via www.hsz.leidenuniv.nl 

2. Unemployment Replacement Rate Data Set, samengesteld door Van Vliet en Caminada. De 
database verschaft gegevens van de werkloosheidsuitkeringen in 34 landen voor de periode 
1970-2009. De dataset omvat alle 27 EU lidstaten en 7 niet-EU landen. Een codebook van de 
variabelen is beschikbaar. Referentie: O. van Vliet and K. Caminada, ‘Unemployment 
replacement rates dataset among 34 welfare states 1971-2009: An update, extension and 
modification of Scruggs’ Welfare State Entitlements Data Set’, NEUJOBS Special Report, No. 2, 
Leiden University, 2012. Te raadplegen via www.hsz.leidenuniv.nl. 

Het (verder) opbouwen van dergelijke databestanden is voor meerdere analyses gebruikt binnen 
het onderzoeksprogramma.  
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Overig 
 
C.L.J. Caminada, Lid Belastingcommissie Inkomstenbelasting en Toeslagen, 2012-2013.  

C.L.J. Caminada, Board of Governors of the Foundation of International Studies on Social Security 
(FISS), sinds 2010 

C.L.J. Caminada, Country expert project European Commission on the role and impact of labour 
taxation (penvoerder: University Bocconi, Italië), 2010. 

A. Eleveld en M.C. Versantvoort, Deelname expertsessie over de arbeidsparticipatie van vrouwen 
Directie Emancipatie, Afdeling Dagindeling en Levensloop, Project Tijdbeleid , Den Haag, 7 juni 
2010 

A. Eleveld, Rapporteur internationale dag Levenbachinstituut Seminar omtrent het boek van B.A. 
Hepple/B. Veneziani – The Transformation of Labour Law in Europe, Oxford: Hart Publisher, 
2009. 

K.P. Goudswaard, schriftelijk Advies over de Wet Werken naar Vermogen, op verzoek van de Vaste 
Kamercommissie voor SZW, 2012. 

K.P. Goudswaard, Lid Begeleidingscommissie Onderzoeken Uitwerking Pensioenakkoord, Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2011. 

K.P. Goudswaard, wetenschappelijke evaluatie van 'Keuzes in kaart', analyse door het Centraal 
Planbureau van verkiezingsprogramma's politieke partijen, 2011. 

K.P. Goudswaard, Voorzitter Commissie Toekomstbestendigheid Pensioenen t.b.v. Minister van 
SZW, 2009-2010. 

K.P. Goudswaard, Lid SER-Commissie AOW-leeftijd, 2009. 

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.  

B.P. ter Haar, Rapporteur internationale dag Levenbachinstituut Seminar omtrent het boek van 
B.A. Hepple/B. Veneziani – The Transformation of Labour Law in Europe, Oxford: Hart 
Publisher, 2009. 

B.P. ter Haar, Promovendilid OIA-opleidingscommissie van het Levenbachinstituut. 

G.J.J. Heerma van Voss, Lid SER-Commissie Arbeid, onderneming en medezeggenschap. 

G.J.J. Heerma van Voss, adviserend lid SER-Commissie Onderwijs en Arbeidsmarktvraagstukken, 
ten behoeve van het in 2011 verschenen SER-advies over baanbaanmobiliteit 

G.J.J. Heerma van Voss heeft samen met collega prof. B. Waas uit Frankfurt het ‘European Labour 
Law Network’ (ELLN) opgericht. Dit netwerk heeft een studiegroep ingesteld die onderzoek doet 
naar een ‘Restatement’ van het Europese arbeidsrecht. In de studiegroep hebben 
arbeidsrechtdeskundigen uit alle EU- en EEA-lidstaten zitting. Het netwerk wordt gecoördineerd 
in Leiden en Frankfurt. Het ELLN houdt jaarlijks conferenties en bereidt een reeks boeken voor 
waarin de resultaten worden gepubliceerd. De Europese Commissie heeft het netwerk vanaf 
2008 tot en met 2011 een subsidie toegekend van jaarlijks ruim 1,1 miljoen euro om als 
netwerk van experts van de Commissie te dienen op het gebied van het individuele en 
collectieve arbeidsrecht. Deze subsidie is vanaf 2012 verlengd, in beginsel voor wederom een 
periode van vier jaar voor een bedrag van bijna 1 miljoen euro per jaar. In dat kader worden 
de jaarlijkse seminars voor een groter publiek gehouden en wordt een website bijgehouden 
waarop maandelijks wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen in de lidstaten en de EU opc 
het gebied van het arbeidsrecht. In 2008 vond in Noordwijk een seminar plaats over 
‘Crossborder mobility’, in 2009 in Bad Homburg (Duitsland) over ‘the employment contract’, in 
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2010 in Den Haag over ‘Labour Law during Crisis and Restructuring’, in 2011 in Frankfurt over 
‘Dismissal and Employment protection met Ter Haar’, in 2012 in Den Haag over ‘Labour Law in 
a Greying Labour Market’. De aanwezigheid van het netwerk is ook van nut bij de organisatie 
van contacten in het kader van rechtsvergelijkend onderzoek voor het project Hervorming 
Sociale Zekerheid. Zie verder de website van het ‘European Labour Law Network’ 
www.labourlawnetwork.eu. 

G.J.J. Heerma van Voss (red.), Wetgeving sociaal recht 2012/2013, 10e druk, Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, 2012 (eerdere drukken: 3e druk 2006, 4e druk 2007, 5e druk 2008, 6de en 
7de druk 2009, 8e druk 2010, 9e druk 2011). 

S.H. Thewissen en O. van Vliet, Nederlandse bijdrage aan een studie van het Centrum voor Sociaal 
Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van minimuminkomens 
en bijstandsuitkeringen in 25 Europese landen: ‘CSB Minimum Income Protection Indicators 
database’, 2012. 

O.P. van Vliet en K.P. Goudswaard, Nederlandse bijdrage aan studie van het Centrum voor Sociaal 
Beleid, Universiteit Antwerpen, naar de ontwikkeling van minimum(bijstand)uitkeringen in 25 
Europese landen, 2010. 

Onderzoeksproject Working Europe. Onder leiding van Beryl ter Haar en Olaf van Vliet hebben 
Leidse studenten het onderzoek “Working Europe? European Coordination of the Labour Market in 
an Era of Crisis and Ageing” uitgevoerd. Er is een omvangrijke nieuwe database gemaakt van 
veranderingen in het nationale arbeidsmarktbeleid van een groot aantal EU-lidstaten voor de jaren 
2005-2009. Deze database is veelbelovend voor toekomstig onderzoek; zie verder Werkplan 2012. 
Een eerste analyse van de data laat zien dat lidstaten daadwerkelijk beleidsveranderingen hebben 
doorgevoerd in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie. Dit is interessant, omdat 
eerdere studies uitwezen dat lidstaten zich hadden beperkt tot het overnemen van ideeën en 
doelstellingen en het bewijzen van lippendienst richting de Europese Commissie. Kortom, de 
bevindingen van de Leidse studenten duiden er mogelijk op dat de Europese initiatieven werken. 
Zo bezien lijkt het vertrouwen van Europese beleidsmakers in de Europese coördinatie om de 
economische situatie te verbeteren en de werkloosheid te bestrijden gerechtvaardigd. Publicatie: L. 
Berger, H. Dam, H. el Hajoui, A. Langman en R. Stel, m.m.v. B.P. ter Haar en O.P. van Vliet, 
‘Working Europe? European Coordination of the Labour Market in an Era of Crisis and Ageing’, in: 
Leiden University, Roosevelt Academy and VSNU, StudentResearch Conference 2010, pp. 20-24. 

 
 
6. Workshops en seminars 
 
Er worden 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. Hieronder een lijstje van 
seminars sinds de vorige verslagperiode:  
 
20 september 2012  Associations between globalisation and inequality – A sectoral approach  

Stefan Thewissen, Chen Wang and Olaf van Vliet; (Universiteit Leiden)  
28 juni 2012  Value-based generational accounting, with an application towards the current 

pension reform in the Netherlands  
Roel Mehlkopf (Centraal Planbureau) 

11 mei 2012  Labour market opportunities for low-skilled workers in the service economy  
Moira Nelson (Vrije Universiteit Amsterdam) 

19 april 2012  Exit routes to retirement; the role of social security and self-employment  
Jim Been (Universiteit Leiden)  

13 april 2012  De economie van misdaad en straf  
Ben van Velthoven (Universiteit Leiden)  
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23 maart 2012  The price and utility dependence of equivalence scales: evidence from 
Indonesia  
Rob Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) 

3 februari 2012  Hervorming van de pensioenen  
Kees Goudswaard (Universiteit Leiden) 

9 december 2011  The decentralization of Social Assistance and the rise of Disability Insurance 
enrolment  
Daniel van Vuuren (Centraal Planbureau) 

25 november 2011  Is It the Distribution or Redistribution that Affects Growth? Associations 
between Income Inequality, Poverty, Redistribution, and Economic Growth in 
Affluent Democracies.  
Stefan Thewissen (Universiteit Leiden) 

4 november 2011  The Impact of Alternative Measures of Social Spending on Poverty Rates in 
OECD Countries 
Koen Caminada (Universiteit Leiden)  
 

 
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. 
 
 
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. Inmiddels zijn 20 onderzoeksmemoranda in deze reeks 
verschenen, opgenomen in de publicatielijst onder punt 5. 
 
 
9. Financiën 2012 
 
Het verslagjaar 2012 is nog niet voorbij. Hierdoor is nog niet volledig duidelijk hoe hoog de in 2012 
feitelijk gemaakte kosten precies zullen uitvallen. Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een 
prognose van de afdeling FEZ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De personele lasten zijn 
redelijk precies aan te geven. De kosten betreffen de tewerkstelling van vijf 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 Instituut Gak beschikbaar gestelde tranche). Ook 
de huisvestingskosten vallen onder de post overhead.  
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De raming van de uitgaven tot het eind van 2012 komt uit op € 206.416,-. De onderuitputting van 
de begroting 2012 bedraagt € 10.725,-; hiermee wordt rekening gehouden met de aanvraag voor 
de subsidietranche 2013. 
Het bedrag van € 10.725,- aan onderuitputting is als volgt samengesteld: 
 Het verschil in salariskosten wordt vooral veroorzaakt door de uitdiensttreding van Eleveld (per 

1 september 2012), de nulaanstelling van Nijboer (per 20 september 2012) en de inzet van 
een nieuwe (jongere) student-assistent; zie onder punt 2. Anderzijds komen de 
begeleidingskosten van promovendi per saldo € 1.893,- hoger uit dan begroot. Dit komt door 
een niet begrote uitgave in het kader van de begeleiding van het proefschrift van Eleveld door 
de Engelse collega Howarth; de begeleidingstijd door Heerma van Voss is lager uitgekomen, 
omdat de promoties van Eleveld en Ter Haar in november zijn afgerond. Samengenomen 
komen de salarislasten in 2012 naar verwachting € 11.189,- lager uit dan begroot.  

 De materiële lasten komen naar verwachting per saldo € 942,- hoger uit dan begroot. De 
reiskosten vallen € 3.138 hoger uit dan begroot, hetgeen te maken heeft met het succes dat 
onze onderzoekers hebben op de internationale congresmarkt. Anderzijds vielen de materiële 
lasten lager uit door lager uitgaven voor de aanschaf van data (CBS IPO) in het kader van 
deelprogramma 2.1 en omdat de personele bezetting van onderzoeksteam kleiner was dan 
voorzien waardoor aan fte gerelateerde posten lager uitvallen (kantoor, materialen, telefoon, 
porto, PC’s, opleidingskosten promovendi). Ook de uitgaven aan de organisatie van workshops 
bleken vallen naar verwachting € 975,- lager uit dan begroot. 

 Voor 2012 was een post onvoorzien opgenomen van € 3.371,- die tot op heden niet is gebruikt. 
Voor het restant van het jaar is deze post daarom neerwaarts bijgesteld tot € 1.000,-. 

 De onderuitputting van de jaartranche 2011 bedroeg € 18.137,-, waarmee al rekening was 
gehouden bij de aanvraag voor de subsidietranche 2012. 

 
Zie ommezijde voor de financiële verantwoording. 
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Financiële verantwoording Instituut Gak 
project- en sapnummer: 1802030354      prognose 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 
 

Salarislasten fte jaarbasis 
Realisatie jan  
t/m aug 2012 

Prognose sept  
t/m dec 2012 Totaal 

H. Nijboer: lid parlement per 20 sept. 2012 0,15  € 6.588   € 848   € 7.436  

A. Eleveld: einde contract 1 sept. 2012 0,27  € 16.729   € 0   € 16.729  

M. Knoef 0,50  € 24.309   € 12.154   € 36.463  

B. Barentsen: einde financiering 30 nov. 2012 0,14  € 9.481   € 3.555   € 13.036  

     

Salarislasten overig personeel     

Detachering promovendus Rommelse 0,40    € 33.000  

Student-assistent 0,30  € 7.373   € 2.072   € 9.445  

     

Salarislasten projectleiding     

C.L.J. Caminada 0,10  € 7.981   € 3.990   € 11.971  

K.P. Goudswaard 0,10  € 9.887   € 4.943   € 14.830  

G.J.J. Heerma van Voss (tot 1 dec. 2012) 0,09  € 9.634   € 3.613  € 13.247 

Externe begeleiding promovenda Eleveld   € 3.097    € 3.097  

     

Totaal personeelskosten 2,05    € 159.255 

     

Materiële lasten factor (fte) 
euro fte 

jaarbasis   

Kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 2,05  € 1.910   € 3.909 

PC (jaarbasis) 2,05  € 2.627   € 5.374 

Opleidingskosten promovendi 0,55  € 1.990   € 1.095 

     

  
Realisatie jan  
t/m aug 2012 

Prognose sept  
t/m dec 2012  

Reiskosten, congresbezoek, e.d.   € 6.103  € 1.034   € 7.138  

Aanschaf literatuur en data   € 1.077  € 359   € 1.436  

Organisatie workshops / symposia / gastsprekers  € 19  € 1.006   € 1.025  

Overig    € 983  € 328   € 1.310  

Sub-totaal     € 21.286  

Overhead universiteit en faculteit (12,5% van 217.141) (a)       € 24.875  

Totaal materiële lasten     € 46.161  

     

Onvoorzien     € 1.000  

     

TOTAAL 2012        € 206.416 

     
Begroting 2012     € 217.141  

Voorschot Instituut Gak 2012, tranche 2012     € 199.003  

Onderuitputting tranche 2012     € 10.725  
 
 
Matching:  
De projectleiders besteden ieder – naast hun begeleidingstijd die in de begroting is opgenomen – naar schatting 0,2 fte 
universitaire onderzoekstijd aan het programma. Heerma van Voss is vanaf 1 april 2012 voor 0,6 fte als staatsraad toegetreden 
tot de Afdeling advisering van de Raad van State. Als gevolg daarvan is zijn universitaire werktijd teruggebracht tot 0,4 fte. De 
voor het onderzoeksprogramma beschikbare onderzoekstijd is daardoor teruggebracht tot een halve werkdag per week.  
 
(a) In de opstelling van voltijdseenheden (fte) is ook rekening gehouden met de detachering van een promovendus, waarbij 

we uitgaan van 0,4 fte en met het feit dat sommige medewerkers niet het gehele jaar in dienst waren. 
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Werkplan 2013 
 
Onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden 
 
 
 
1. Samenstelling onderzoeksteam 
 
Het team van het onderzoeksprogramma Hervorming Sociale Zekerheid bestaat begin 2013 uit 6 
onderzoekers en ondersteuning (0,3 fte), alsmede uit 6 gastonderzoekers; zie de Verantwoording 
2011 onder punt 2. Specificatie naar functie:  

- 0,5 fte postdoc   1 onderzoeker (Knoef) 
- 0,4 fte promovendi   1 onderzoeker (Rommelse) 
- 0,0 fte gast  6 onderzoekers (Nijboer, Koster, Van Vliet, Ter Haar, Eleveld, Been) 
- 0,1 fte hoogleraar   2 projectleiders (Goudswaard en Caminada, elk voor 0,05 fte 

begeleidingstijd en 0,1 fte onderzoekstijd) 
- totaal: 1,0 fte   10 personen 

 
Voor 2013 worden de volgende personele mutaties voorzien. De vijfjarige afspraak over de inzet 
van Barentsen (0,15 fte) op dit project loopt eind november 2012 af. Nijboer druk in 2013 niet 
langer op de begroting, omdat zijn aanstelling is omgezet naar een nulaanstelling (parlementslid). 
Promovendus Rommelse verwacht dat een detachering van 6 maanden afdoende is om zijn 
proefschrift af te maken.  
Omdat het project haar einde nadert, nemen ook de begeleidingstijd en de secretariële 
ondersteuning af. Heerma van Voss drukt niet langer op de begroting; de begeleidingstijd van 
Goudswaard en Caminada wordt gehalveerd, alsmede de inzet van de student-assistent.  
 
De samenstelling van de begeleidingscommissie blijft ongewijzigd. 
 
 
2. Uitvoering onderzoek 
 
2013 is het laatste jaar van het onderzoeksproject. Hieronder wordt aangegeven welk onderzoek in 
2013 zal worden verricht. De onderzoekers zullen zich beziggehouden met de uitvoering van hun 
(individuele) onderzoeksplannen. 
 
a. Goudswaard 
Goudswaard zal naast zijn begeleidingstijd ongeveer 0,1 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. 
 Ook in 2013 zal een flink deel van de onderzoekstijd worden besteed aan pensioenen. Dat betreft 

in de eerste plaats het empirisch onderzoek naar de vraag hoe adequaat de pensioenen van 
verschillende leeftijdscohorten en sociaal-economische groepen zijn. Het voornemen bestaat om 
op basis van de verzamelde en gekoppelde data ook te gaan analyseren wat de financiële 
gevolgen zijn van verschillende hervormingsopties. Verder gaat het om beleidsgericht onderzoek 
in relatie tot de lopende pensioenhervorming in Nederland. 

 Het onderzoek naar sociale zekerheid en inkomensverdeling in internationaal vergelijkend (met 
Caminada en Wang) zal worden voortgezet.  

 Door middel van publicaties en lezingen zal worden deelgenomen aan het debat over het actuele 
socialezekerheidsbeleid en over de toekomst van de sociale zekerheid. 
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 In 2013 zal de afronding van het Leidse project worden voorbereid. Zoals afgesproken zal een 
samenvattende publicatie worden voorbereid, waarin ook de maatschappelijke betekenis van het 
onderzoek aan bod komt. Verder zal nog een symposium worden voorbereid. 

 
b. Caminada 
Caminada zal naast zijn begeleidingstijd ongeveer 0,1 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. Onderstaande specifieke projecten zullen worden voortgezet 
in 2013: 
 Caminada zal samen met Knoef en Been het databestand CBS-IPO ter hand nemen ten behoeve 

van het in kaart brengen van de inkomensgevolgen van stelselwijzigingen.  
 Daarnaast participeert Caminada in het onderzoeksproject ‘Retirement Savings Adequacy: saving 

from retirement and the role of private pensions in retirement readiness’, samen met Been, 
Knoef, Goudswaard, Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) en Kalwij (Universiteit Utrecht). 

 Samen met Wang zal verder gewerkt worden aan het onderzoek ‘Changes in the redistributive 
effect of social transfers and taxes in 36 LIS Countries 1979-2008’. De data van de Luxembourg 
Income Study maken het mogelijk om veranderingen in de verdeling en herverdeling van 
inkomen toe te rekenen aan diverse socialezekerheidsregelingen voor de periode 1979-2008.  

 Mogelijk zal ook in 2013 nog wat aandacht kunnen worden besteed aan de interactie tussen 
fiscaliteit, sociale zekerheid en inkomensverdeling.  

 
c. Heerma van Voss 
Voor 2013 staat de afronding op het programma van het onderzoek naar doorwerken op oudere 
leeftijd. Het voornemen is dat de resultaten van het onderzoek in boekvorm worden gepubliceerd 
en op een symposium zullen worden gepresenteerd. Zie over de inhoud van dit project nader onder 
Verantwoording 2012.  
Ten slotte zal worden meegewerkt aan de afronding van het algehele project Hervorming Sociale 
Zekerheid en de presentatie van de resultaten daarvan. 
 
d. Knoef 
Samen met Been zal het onderzoek over de uittreedroutes van ouderen en zelfstandig 
ondernemerschap afgerond worden. Dit geeft inzicht in de mobiliteit van ouderen tussen 
werknemerschap, zelfstandig ondernemerschap, werkloosheid en overige arbeidsmarktposities en 
het effect van werkloosheid op deze mobiliteit. Ook laten we het effect zien van verhoogde 
zoekeisen onder oudere werklozen. Leidt dit tot een hogere arbeidsparticipatie? En heeft dit het 
zelfstandig ondernemerschap onder ouderen mede verhoogd? Het onderzoek zal uitmonden in een 
Research memorandum en we zullen het aanbieden aan een internationaal tijdschrift. 
Ook het paper samen met Van Ours over de effectiviteit van positieve financiële prikkels op de 
arbeidsparticipatie van alleenstaande ouders met jonge kinderen in de bijstand zal in 2013 
afgerond worden.  
Het project over de ‘retirement readiness’ van de Nederlandse bevolking zal nog verder uitgebreid 
worden met beleidsrelevante simulaties. Bijvoorbeeld, wat zijn de gevolgen van een verhoging van 
de AOW-leeftijd, of van kortingen op de AOW? Ook willen we kijken naar diverse scenario’s zoals 
hoe de retirement readiness beïnvloed wordt door een groei van de inflatie, een verdere daling van 
de huizenprijzen, kortingen op 2e pijler pensioenen en een verdere stijging van de 
levensverwachting. We onderzoeken de effecten voor diverse kwetsbare groepen en voor de 
samenleving als geheel. Daarbij kijken we naar replacement rates, maar ook naar de te 
verwachten armoede.  
 
e. Nijboer 
Het voornemen bestaat om het proefschrift af te ronden, maar een exacte timing kan niet worden 
gegeven in verband met de full time werkzaamheden van Nijboer als lid van de Tweede kamer. 
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f. Rommelse  
De planning is dat in 2013 het proefschrift wordt afgerond. Daarnaast zal worden nagedacht over 
één of meer publicaties. 
 
g. Been  
2013 zal bestaan uit het verder (uit)werken van het promotieonderzoek. Concreet houdt dit in: 
 Het paper ‘The substitutability between self-employment and unemployment towards 

retirement: evidence from an age-specific unemployment insurance reform in the Netherlands’ 
opsturen naar een wetenschappelijk journal.  

 De eerste fase van het OECD Retirement Savings Adequacy project publiceren als Netspar 
Panel Paper en opsturen naar een wetenschappelijk journal. 

 Op basis van het empirische werk dat verricht is in het OECD RSA project een paper schrijven 
met betrekking tot de determinanten van pensioenspaargedrag. 

 In 2012 is geïnvesteerd in het analyseren van arbeidsparticipatie onder ouderen. 2013 zal hier 
op voortbouwen door een analyse te maken van het effect van de doorwerkbonus op 
arbeidsparticipatie van personen op latere leeftijd, de zogenoemde 4e pijler.  

 Afronden van de Nederlandse bijdrage aan het OECD RSA project met bijkomende publicaties, 
rapporten en conferenties.  

Daarnaast participeert Been in het onderzoeksproject ‘Retirement Savings Adequacy: saving from 
retirement and the role of private pensions in retirement readiness’, samen met Caminada, 
Goudswaard, Knoef, Alessie (Rijksuniversiteit Groningen) en Kalwij (Universiteit Utrecht).  

 
 
3. Output 
 
Het onderzoek zal in 2013 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 
 
In 2013 worden wederom themamiddagen gepland. Daarin 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.  
Heerma van Voss is voornemens in 2013 een bijeenkomst te organiseren als het boek over 
pensioenleeftijd/vergrijzende werknemer gereed is. 
Aan het eind van het project zal een symposium worden georganiseerd.  
 
 
5. Financiën 2013 
 
Het onderstaande overzicht is gebaseerd op een prognose van de afdeling FEZ van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. De personele lasten zijn nog niet heel precies aan te geven aangezien de CAO-
onderhandelingen nog niet zijn afgerond. De kosten betreffen de tewerkstelling van drie 
onderzoekers, de begeleidingstijd voor de projectleiders Goudswaard en Caminada (samen 0,1 fte 
op HGL-niveau) en de secretariële ondersteuning. Volgens de berekening van de afdeling FEZ is 
geen stijging voorzien van de gemiddelde salarislast ten opzichte van 2011 en 2012; 
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veiligheidshalve nemen we een post onvoorzien op van 2% van de loonsom (= € 1.481) voor 
eventuele indexering van de salarissen als gevolg van CAO-overleg.  
In de begroting 2013 zijn ook de aangekondigde mutaties van Barentsen, Nijboer en Rommelse 
(zie onder 1) verwerkt.  
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 Instituut Gak 
beschikbaar gestelde tranche). Ook de huisvestingskosten vallen onder de post overhead.  
De planning is er op gericht om het project eind 2013 af te ronden. In dat verband is een wat 
groter symposium voorzien en begroot, alsmede de kosten die te maken hebben met de 
accountantscontrole. 
In totaal voorzien wij voor 2013 een uitgave van € 108.952,-. Gezien de onderuitputting 2012 ter 
grootte van € 10.725,- vragen wij voor het jaar 2013 een subsidietranche (voorschot) van € 
98.226,-. Aangezien het project in 2013 ten einde loopt, wordt de 80%-regel toegepast; de 
resterende 20% zal worden gevraagd nadat wij een goedkeurende verklaring van de financiën van 
het gehele project 2006-2013 van de account hebben overlegd. 
De Afdeling FEZ van de Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden zal in het geval van 
goedkeuring van het onderhavige Werkplan 2013 een rekening sturen ter grootte van € 78.581,- 
aan Instituut Gak, conform het format dat wij hebben ontvangen.  
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Begroting Instituut Gak    
project- en sapnummer: 1802030354      prognose 1 januari t/m 31 december 2013 
    
Salarislasten fte jaarbasis   

H. Nijboer: nul-contract, lid parlement 0,00   € 0  

M. Knoef 0,50   € 39.853  

Detachering promovendus Rommelse: 6 mnd 0,20   € 16.500 

Student-assistent 0,15   € 4.088  

    

Salarislasten projectleiding    

C.L.J. Caminada 0,05   € 5.896  

K.P. Goudswaard 0,05   € 7.706  

    

Totaal personeelskosten 0,95 (a)   € 74.043 

    

Materiële lasten factor (fte) euro fte jaarbasis  

Kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d. 0.95  € 1.968   € 1.869 

PC (jaarbasis) 0.95  € 2.706   € 2.570 

Opleidingskosten promovendi 0,30  € 2.050   € 410 

Reiskosten, congresbezoek, e.d.    € 3.000  

Aanschaf literatuur en data    € 2.000  

Organisatie workshops / eindsymposium    € 8.000  

Overig      € 1.300  

Sub-totaal    € 19.150 

Overhead universiteit en faculteit (12,5% van de omzet) (b)     € 12.278 

Totaal materiële lasten    € 31.428 

    

Onvoorzien (2% van de loonsom)    € 1.481 

    

Kosten accountantscontrole    € 1.634  

    

TOTAAL 2013      € 108.952 

    
Restant voorschot Instituut Gak, tranche 2012    € 10.725 

Benodigd voorschot Instituut Gak, tranche 2013    € 98.226 

- 80-procentsregel    € 78.581 

- resterende 20% na goedkeurende accountantsverklaring   € 19.645 
 
 
Matching:  
De projectleiders besteden ieder – naast hun begeleidingstijd die in de begroting is opgenomen – naar schatting 0,1 fte 
universitaire onderzoekstijd aan het programma.  
 
(a) In de opstelling van voltijdseenheden (fte) is ook rekening gehouden met de detachering van een promovendus, waarbij 

we uitgaan van 0,4 fte op jaarbasis en met het feit dat sommige medewerkers niet meer het gehele jaar in dienst zullen 
zijn. 

(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 Instituut 
Gak beschikbaar gestelde jaartranche. Vanzelfsprekend is bij de berekening van de overhead voor het jaar 2013 rekening 
gehouden met de teveel betaalde overhead in 2012 (onderuitputting begroting 2012).
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Cumulatieve uitgaven in relatie tot totaal 
toegekende subsidiebedrag 
 
Het onderstaande overzicht laat zien hoe de door ons ontvangen subsidiebedragen van 
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 
Instituut Gak geaccordeerde begroting; brief 28 oktober 2005). 
 
 

Projectbegroting Instituut Gak   
project- en sapnummer: 1802030354      prognose t/m 31 december 2013 

   
 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  

Subsidietranche 2009 (brief d.d. 17 december 2008)   € 443.345  

Subsidietranche 2010 (brief d.d. 17 december 2009)   € 471.570  

Subsidietranche 2011 (brief d.d. 16 december 2010)   € 329.834 

Subsidietranche 2012 (brief d.d. 15 december 2011)  € 199.003 

Totaal ontvangen (ultimo 2012)  
 € 2.517.904  

Restant subsidie (ultimo 2012)  € 145.996  

   
Gevraagde subsidietranche 2013  

(= begroting 2013 -/- onderuitputting 2012)  € 98.226 

Stand ultimo 2013 
 

 € 2.616.131 

Restant subsidie (ultimo 2013) 
 € 47.770 

 

 

 
 
Zie ommezijde voor een specificatie. 
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Projectie over de jaren 2006-2013 Afrekening Afrekening Afrekening Afrekening Afrekening Afrekening Schatting Schatting  Looptijd 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2006-2013 
      Salarislasten einde contract      
H. Nijboer: 1 mei 2007 30-apr-13  € 6.295   € 31.353   € 35.854   € 8.454   € 9.371   € 9.743   € 7.436     € 108.506  
M.C. Versantvoort: 8 mei 2006 16-nov-10  € 36.663   € 42.596   € 62.424   € 67.087   € 42.352      € 251.122  
M. Keading: 1 december 2006 30-sep-07  € 3.812   € 34.519         € 38.331  
F. Koster: 1 januari 2008 1-sep-10     € 65.287   € 58.932   € 39.830      € 164.049  
B. Barentsen: 1 december 2007 30-nov-12    € 912   € 10.168   € 10.458   € 13.998   € 14.069   € 13.036    € 62.642  
B.P. ter Haar: 1 mei 2006 30-apr-11  € 31.391   € 49.295   € 53.790   € 59.469   € 60.844   € 10.122     € 264.912  
A. Eleveld: 9 oktober 2006 1-sep-12  € 9.764   € 45.480   € 49.680   € 53.698   € 55.397   € 33.470   € 16.729    € 264.217  
O.P. van Vliet: 18 september 17-sep-11  € 8.684   € 31.937   € 37.417   € 48.248   € 51.689   € 40.991     € 218.966  
M. Knoef: 1 januari 2011 31-dec-13        € 36.602   € 36.463   € 39.853   € 112.918  
Detachering A. Rommelse       € 33.000  € 33.000   € 33.000   € 33.000   € 16.500  € 148.500 
Detachering B. van Riel   € 6.426   € 3.719-        € 2.707  
Student-assistent / secretaresse   € 4.805   € 13.612   € 8.965   € 7.426   € 10.056   € 9.516   € 9.445   € 4.088   € 67.913  
C.L.J. Caminada   € 5.440   € 8.927   € 9.633   € 10.434  € 10.840   € 11.225   € 11.971   € 5.896   € 74.366  
K.P. Goudswaard   € 8.522   € 13.310   € 13.970   € 14.654  € 14.750   € 14.714   € 14.830   € 7.706   € 102.455  
G.J.J. Heerma van Voss   € 8.260   € 12.802   € 13.732   € 14.408  € 14.988   € 14.461   € 16.344    € 94.995 
Totaal personeelskosten   € 130.063   € 281.024   € 360.919   € 386.267   € 357.116   € 227.913   € 156.157  € 74.043  € 1.976.599 
         
Materiële lasten             
Kantoor, materialen, telefoon, porto, e.d.  € 4.480   € 10.382   € 10.144   € 10.361   € 8.884   € 5.697   € 3.909  € 1.869  € 55.727 
PC (jaarbasis)   € 6.160   € 14.276   € 13.949   € 14.247   € 12.216   € 7.833   € 5.374  € 2.570  € 76.624 
Opleidingskosten promovendi   € 833   € 6.352   € 8.395   € 6.374   € 6.565   € 3.519   € 1.095  € 410  € 33.543 
Reiskosten, congresbezoek, e.d.   € 1.492   € 5.127   € 10.117   € 10.807   € 8.517   € 7.638   € 7.138   € 3.000  € 53.836 
Aanschaf literatuur en data   € 1.022   € 2.463   € 1.509   € 1.645   € 505   € 6.188   € 1.436   € 2.000   € 16.768  
Organisatie workshops / symposia / gastsprekers  € 561   € 871   € 1.238   € 227   € 1.983   € 1.565   € 1.025   € 8.000   € 15.470 
Werving- en selectiekosten   € 6.155          € 6.155  
Overig    € 3.759   € 961   € 745   € 1.011   € 2.172   € 5.233   € 1.310  € 1.300   € 16.490 
Overhead universiteit en faculteit   € 22.187   € 58.459   € 54.897   € 55.418   € 59.261   € 41.730   € 24.875  € 12.278  € 329.106 
Totaal materiële lasten   € 46.650   € 98.891   € 100.994   € 100.090   € 100.102   € 79.402   € 46.161  € 28.337   € 603.719 
             
Onvoorzien          € 1.000   € 1.481  € 2.481 
Externe accountantscontrole en overig          € 2.000  € 33.332 
           

TOTAAL    € 176.713   € 379.915   € 461.914   € 486.357   € 457.219   € 307.315   € 206.416  € 108.952  € 2.616.131 
 Subsidie SIG (28 oktober 2005)  € 2.663.901             

Subsidietranche 2006   € 177.496   € 177.496   € 177.496   € 177.496   € 177.496   € 177.496   € 177.496   € 177.496    
Subsidietranche 2007     € 457.478   € 457.478   € 457.478   € 457.478   € 457.478   € 457.478   € 457.478    
Subsidietranche 2008      € 439.178   € 439.178   € 439.178   € 439.178   € 439.178   € 439.178    
Subsidietranche 2009       € 443.345   € 443.345   € 443.345   € 443.345   € 443.345    
Subsidietranche 2010        € 471.570   € 471.570   € 471.570   € 471.570    
Subsidietranche 2011         € 329.834   € 329.834   € 329.834    
Subsidietranche 2012          € 199.003   € 199.003    
Gevraagde subsidietranche 2013           € 98.226   

Stand ultimo   € 177.496   € 634.974   €1.074.152   €1.517.497   €1.989.067   €2.318.901  €2.517.905   €2.616.131   

     
Restant subsidie (ultimo)    €2.486.405   €2.028.927   €1.589.749   €1.146.404   € 674.834   € 345.000   € 145.996   € 47.770   
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Verdere planning en afronding project 
 
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, maar eigenlijk 
pas in 2008 op volle sterkte gekomen. De planning is er nu op gericht om het programma 
eind 2013 af te ronden. Deze planning spoort met de hierboven opgestelde berekening van 
de cumulatieve uitgaven. Ultimo 2012 is nog 146 duizend euro van het toegekende 
subsidiebedrag beschikbaar; ultimo 2013 is, naar het zich laat aanzien, nog ongeveer 48 
duizend euro van het toegekende subsidiebedrag beschikbaar. Dit bedrag blijft vermoedelijk 
onbenut.  
 
Het voorgaande betekent dat de inhoudelijke afronding van deelprojecten ook in de tijd 
gespreid zal zijn. Zoals hiervoor in de Verantwoording en het Werkplan aangegeven zullen de 
proefschriften van Ter Haar en Eleveld in 2012 worden verdedigd.  
Het deelproject 1 is nu voor een afgerond. In verband hiermee zullen Ter Haar en Van Vliet, 
zoals hiervoor aangegeven, een seminar organiseren om de wetenschappelijke opbrengsten 
en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek te bespreken. Deelproject 1 zal vanaf 
2013 nog hooguit een zeer beperkte onderzoeksinzet ten laste van Instituut Gak kennen.  
Deelproject 2 zal tot ultimo 2013 doorlopen (promotie-onderzoeken Nijboer, Rommelse en 
het onderzoek van de postdoc Knoef).  
 
Als het gehele project tot een afronding komt, zal eind 2013 of begin 2014 een symposium 
worden georganiseerd. Over de inhoud en de vormgeving hiervan zal afstemming 
plaatsvinden met de Instituut Gak.  
De resultaten van het project zullen in een toegankelijke, samengevatte vorm in een 
overzichtsdocument/rapport beschikbaar worden gesteld, waarbij vanzelfsprekend de 
maatschappelijke relevantie de nodige aandacht krijgt  
 
 
 


