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DE BETEKENIS VAN INTERNATIONALE NORMEN VOOR DE 

NEDERLANDSE SOCIALE ZEKERHEID 

 

 

 

 

 

1  Inleiding 

 

 

‘Ik heb altijd vertrouwen in nationale wetgeving, want dat ben 

ik natuurlijk zelf. In zoverre is het niet nodig een beroep te doen 

op internationale verdragen’. 

  

Deze uitspraak had u waarschijnlijk niet uit mijn mond verwacht en 

hij is dan ook niet van mij, maar van toenmalig Minister Vermeend 

van Sociale Zaken. Hij deed de uitspraak in het jaar 2000, bij de 

parlementaire behandeling van zijn voorstel om een verdrag van de 

Internationale Arbeidsorganisatie  niet te ratificeren. 

De Internationale Arbeidsorganisatie heeft een aanzienlijk aantal 

verdragen op het terrein van de sociale zekerheid aangenomen. De 

meeste van deze verdragen zijn enkele decennia geleden tot stand 

gekomen. Het is daarom van belang om na te gaan welke betekenis 

deze verdragen nu nog hebben voor de ontwikkeling van de sociale 

zekerheid. Deze vraag is te meer urgent geworden nu de 

Nederlandse regering belangrijke uitgangspunten van het stelsel wil 

wijzigen. 

 Ik zal in deze oratie allereerst een overzicht geven van de opzet 

en betekenis van de belangrijkste verdragen. Ik zal hiertoe 

achtereenvolgens  beschrijven welke rol internationale normen 

spelen bij de totstandkoming en wijziging van 

socialezekerheidsregelingen en hoe ze de ruimte van regering en 

parlement beïnvloeden. Vervolgens zal ik met betrekking tot 

specifieke onderdelen van de sociale zekerheid aangeven welke 

fricties er bestaan met verdragen. Daarnaast zijn deze normen van 

belang in de rechtspraak. Ik zal uitgebreid ingaan op het vraagstuk 

van de rechtstreekse werking van verdragen. Voorts komt de vraag 

aan de orde welke betekenis internationale normen in de 21 ste eeuw 

nog hebben en kunnen hebben. 
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2  Normverdragen 

 

Ik zal het in deze oratie hebben over normen die staten verbinden 

om een bepaald niveau voor de sociale zekerheid aan te houden, de 

zgn. normverdragen. Deze verdragen bepalen bijvoorbeeld het 

percentage van de beroepsbevolking of de algemene bevolking dat 

door een bepaalde regeling, zoals een werkloosheidsregeling, be-

schermd moet worden. Ook bepalen de normen het minimumniveau 

van de uitkeringsbedragen en de uitkeringsvoorwaarden die 

geoorloofd zijn. 

 Deze normen liggen politiek gevoelig. Ze leiden tot 

spanningen, omdat nationale regeringen heer en meester willen 

blijven over hun socialezekerheidssysteem, en met name ook over 

de -uitgaven. Ze willen de betreffende verdragen wel 

onderschrijven, maar als ze consequenties hebben, bv in 

rechterlijke uitspraken, dan ligt het moeilijker. Dergelijke 

rechterlijke uitspraken kunnen inbreuk maken op de door hem 

gewenste autonomie. Juist vanwege het spanningsveld tussen 

internationale normen en de nationale verantwoordelijkheden zijn 

de normverdragen interessant. 

 

 

3    Bronnen van de internationale normen     

 

3.1  De aanleiding voor de normverdragen 

 

De IAO werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht, met als doel om 

de sociale vrede te bevorderen en een nieuwe oorlog te voorkomen. 

Om die doeleinden te bereiken werd een verbetering van de 

levensomstandigheden, waaronder het tegengaan van concurrentie op 

het terrein van sociale normen, essentieel geacht. 

 IAO-verdragen worden aangenomen door de Internationale 

Arbeidsconferentie, een orgaan van de IAO, waarin alle lidstaten zijn 

vertegenwoordigd.  

De IAO kent elf verdragen die momenteel nog van belang zijn voor 

de sociale zekerheid. 
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Het oogmerk van de verdragen is dat door het vastleggen van de 

normen wordt bepaald over welke standaarden inmiddels 

overeenstemming is bereikt; de ontwikkelde landen dienen deze in 

ieder egval te bereiken; andere landen, met name 

ontwikkelingslanden en landen in de overgangsfase naar de 

markteconomie worden gestimuleerd om deze normen ook te 

bereiken. Opmerkelijk is dat inderdaad veel staten uit de tweede 

categorie het afgelopen decennium relatief veel conventies hebben 

geratificeerd.   

 Overigens gelden de verplichtingen van een verdrag alleen 

voor die lidstaten van de IAO die het betreffende verdrag hebben 

geratificeerd. Dat betekent dat  elke lidstaat per verdrag moet 

beslissen of hij zich wil binden aan de normen van het verdrag of 

niet. 

 

Ook de Europese Unie heeft tot doelstelling de verhoging van de 

levensstandaard te bevorderen. Voorstellen om de Raad van 

Ministers echter ook bevoegdheden te geven om te komen tot 

sociale normen zijn tot dusver steeds gestuit op de onwil van  

lidstaten om bemoeienis op dit terrein door ‘Brussel’ toe te staan. 

Als gevolg hiervan bestaan er enkel instrumenten van ‘soft law’ op 

het niveau van de Gemeenschap.  

Voor de internationale normen moeten we dus met name kijken 

naar de verdragen die gesloten zijn binnen de IAO.  

 

4    De IAO-verdragen 

 

4.1  De opzet van de normverdragen 

 

In de meeste normverdragen hebben de verdragspartijen de keuze 

tussen alternatieven bij de bepalingen van de te beschermen 

doelgroepen en de hoogte van de normen

 Ze mogen bijvoorbeeld een stelsel hebben dat alleen  werknemers 

voor het betreffende risico beschermt; of bepaalde klassen van de 

beroepsbevolking, of een percentage van  de ingezetenen. 

Ook de normen met betrekking tot  uitkeringsbedragen kunnen per 

verdrag verschillen. 
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Verschillen kunnen derhalve tussen de landen blijven bestaan. 

Hogere normen zijn derhalve uitdrukkelijk toegestaan, zo bepaalt 

ook artikel 19, lid 8 van de IAO-Constitutie. 

 

 

4.2  Het toezichtsmechanisme 

 

De rapportages van de lidstaten over de naleving van de door hen 

geratificeerde verdragen worden voorgelegd aan het Comité van 

Deskundigen. Dit Comité bestaat uit deskundigen die onafhankelijk 

zijn van regeringen, en benoemd zijn op grond van hun 

persoonlijke bekwaamheden en gezag. Het Comité dient op basis 

van de rapportages en de antwoorden op eventuele nadere vragen 

na te gaan of de lidstaten voldoen aan de door hen geratificeerde 

verdragen.  

Uiteindelijk worden de conclusies van het Comité openbaar 

gemaakt.  Deze ‘naming and shaming’-procedure dient ertoe 

lidstaten te stimuleren de verdragen zo goed mogelijk na te leven.  

 

5  Nederland gaat normverdragen ratificeren

 

We komen nu op de positie van Nederland ten aanzien van de 

normverdragen. De eerste socialezekerheidsverdragen van de IAO 

kwamen in de jaren ’20 tot stand. Van deze ratificeerde Nederland 

vóór de oorlog er slechts twee, terwijl er wel belangrijke andere 

verdragen waren. Vóór de oorlog ontwikkelde het Nederlandse 

stelsel zich slechts langzaam. 

 De Tweede Wereldoorlog leidde tot een belangrijke omslag in 

het denken over sociale zekerheid. Het besef groeide dat na de oorlog 

een nieuwe samenleving opgebouwd moest worden, waarin niet 

langer sprake zou zijn van armoede en gebrek. Daarom werd het 

stelsel belangrijk uitgebouwd. Deze ontwikkeling maakte in 1962 

ratificatie van Verdrag 102 betreffende minimumnormen voor alle 

takken van de sociale zekerheid mogelijk, een verdrag dat 10 jaar 

eerder was aangenomen door de IAO-conferentie.  

 

Na ratificatie van Verdrag 102 in 1962 werd Nederland actief op 

het IAO-toneel en ratificeerde verdragen over gelijke behandeling 

van vreemdelingen en migranren, werkloosheid, uitkeringen bij 
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arbeidsongevallen en beroepsziekten, invaliditeits-, ouderdoms- en 

nabestaandenuitkeringen; en bescherming van moederschap  

 

Nederland begon daarmee - ondanks de verlate start - te horen tot 

de kopgroep van landen die internationale socialezekerheidsnormen 

hebben onderschreven en deze als voorbeeld willen voorhouden aan 

andere landen.  

 Sinds de Grondwet van 1953 bestaat zelfs een grondwettelijke 

basis voor een actieve houding ten aanzien van internationale 

normen. Sinds 1953 bepaalt de Grondwet namelijk dat de regering 

de ontwikkeling van de internationale rechtsorde bevordert. (artikel 

90). Het verlangt een actieve rol van de regering om bij te dragen 

aan de totstandkoming en aanvaarding van internationale 

verdragen. 

  

6   IAO-verdragen en de WAO 

 

6.1  De normen van de IAO-verdragen inzake 

arbeidsongeschiktheid  

 

Ik zal nu nader ingaan op de consequenties, te beginnen bij 

arbeidsongeschiktheidsregelingen. In twee verschillende IAO-

verdragen worden normen gegeven voor inkomensbescherming bij 

arbeidsongeschiktheid. Verdrag 121 geeft bescherming aan slacht-

offers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Nederland zou het 

betreffende verdrag overigens pas ratificeren in 1966, dus in 

hetzelfde jaar dat de WAO tot stand kwam. Het andere verdrag dat 

bescherming biedt aan arbeidsongeschikten, maar nu in geval van 

niet-beroepsgerelateerde arbeidsongeschiktheid, is Verdrag 128. 

Verdrag 128 biedt lagere normen dan Verdrag 121. De verdragen 

maken dus onderscheid naar de oorzaak van de arbeidson-

geschiktheid, namelijk tussen  het risque professionnel (Verdrag 

121) en het risque social (Verdrag 128).  

 

 

6.2  De totstandkoming van de WAO 

 

Tot 1967 was een arbeidsongeschikte in Nederland aangewezen op 

de Ongevallenwet of de Invaliditeitswet, de eerste wet in geval van 
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arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval of 

beroepsziekte; de tweede was van toepassing bij 

arbeidsongeschiktheid vanwege een andere oorzaak. De 

uitkeringen ingevolge de eerste wet waren beduidend hoger dan 

die ingevolge de tweede wet. Mede daardoor werd de tweedeling 

tussen de Ongevallenwet en Invaliditeitswet in toenemende mate 

ongewenst geacht. Na de oorlog was namelijk het besef gegroeid 

dat de uitkeringen ingevolge de Invaliditeitswet te laag waren. De 

Ongevallenwet kende voorts het probleem dat er vaak geschillen 

waren over de vraag of de arbeidsongeschiktheid van betrokkene 

het gevolg was van beroepsziekte of een arbeidsongeval of niet. 

Vaak werd uitkering geweigerd omdat niet kon worden bewezen 

dat de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid in het werk lag. De 

tweedeling en de tekortschietende uitkeringen waren niet in 

overeenstemming met de nieuwe opzet van de sociale zekerheid van 

na de oorlog, die luidde dat de Staat moest zorgen voor een geschikte 

en algemene bescherming. 

 Aangezien de wetten volgens de nieuwe opvattingen 

onvoldoende bescherming boden, werden ze in 1967 vervangen door 

de WAO. Een belangrijk kenmerk van de nieuwe wet was dat de 

oorzaak voor de arbeidsongeschiktheid voortaan niet meer van belang 

was. 

 

 

6.3  Consequenties van de ratificatie van Verdrag 121 voor de 

WAO 

 

Met het aannemen van de WAO kent Nederland geen aparte regeling 

meer voor de sociale bescherming van de slachtoffers van een 

arbeidsongeval of beroepsziekte. Eén en dezelfde wet regelt 

derhalve de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid ongeacht de 

oorzaak. Tegen deze opzet bestaan overigens geen bezwaren vanuit 

de optiek van de IAO-verdragen.  Sterker nog, net zoals in 

Nederland gelijke behandeling van arbeidsongeschikten ongeacht 

de oorzaak sinds de jaren ‘60 als gewenst werd gezien, zo geldt dat 

ook binnen de IAO gelijke behandeling toegejuicht wordt. Het 

betekent immers dat ook voor de niet-beroepsgerelateerde 

arbeidsongeschikten een goede voorziening bestaat. Zoals gezegd 
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bestaat geen bezwaar tegen een hoger beschermingsniveau dan 

verlangd door de normverdragen. 

 De consequentie van het ontbreken van aparte regelingen naar 

gelang de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, betekent dat de 

gehele arbeidsongeschiktheidswetgeving aan de eisen van Verdrag 

121 moet voldoen. Ook andere Nederlandse regelingen maken geen 

onderscheid naar oorzaak van arbeidsongeschiktheid: daarom 

dienen ook de uitkeringen voor nagelaten betrekkingen, medische 

kosten, ziekte-uitkeringen en ouderdomspensioenen te voldoen aan 

de respectievelijke bepalingen voor deze uitkeringen zoals 

neergelegd in Verdrag 121, aangezien de slachtoffers van 

arbeidsongevallen en beroepsziekten hierop aangewezen kunnen 

zijn.  

 Een gevolg van de toepasselijkheid van Verdrag 121 op de 

WAO is bijvoorbeeld dat geen referte-eisen mogen worden gesteld 

aan personen die een beroep doen op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. De regering is zich hier niet 

steeds van bewust, zo bleek uit een voorontwerp van wet, 

bekendgemaakt in 2000, dat de invoering van een feitelijk 

arbeidsverleden in de WAO beoogde. Dit leidde tot rumoer in 2000. 

Pas na 15 jaar zou men recht hebben op een volledige uitkering.. 

Na de adviezen van uitvoeringsinstanties dat hier inderdaad strijd is 

met Verdrag 121 is van dit voorstel niets meer gehoord.  

 Ook andere kenmerken van de WAO zijn uit dit verdrag te 

verklaren Voor een WAO uitkering moet men ten minste 15 procent 

arbeidsongeschikt zijn. Deze benedengrens ligt in andere landen 

veel hoger. In België bijvoorbeeld moet men ten minste 2/3 

arbeidsongeschikt zijn. De lage drempel volgt uit Verdrag 121, dat 

bepaalt dat in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uitkering 

in een redelijke verhouding tot die bij volledige 

arbeidsongeschiktheid moet staan. 

 

 

7  De pogingen tot opzegging van verdragen 

 

7.1  De poging om Verdrag 121 en deel VI van de Europese 

Code op te zeggen 
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Een eerste knelpunt met Verdrag 121 kwam aan de orde toen de 

regering in de jaren ’80 een middelentest wilde invoeren in de wet 

die de AWW moest gaan vervangen. Een middelentest betekent dat 

de uitkering verlaagd kan worden als betrokkene ook een andere 

uitkering of inkomen heeft. 

Deze maatregel werd nodig geacht nu ook weduwnaarseen beroep 

konden doen op ee/n nabetsaandenuitkeirng. Weduwnaars hadden – 

toentertijd veel vaker dan weduwen – een eigen inkomen en daarom 

was de algemene cumulatiemogelijkheid van uitkering en inkomen 

wel erg luxe. 

Verdrag 121 leek echter een middelentest te verbieden, ook bij 

nabestaandenuitkeringen. 

 Vandaar dat de regering in 1988 voorstelde aan het Parlement 

om Verdrag 121 op te zeggen. Dit voorstel werd evenwel niet 

aanvaard door de Tweede Kamer. Ook in 1997 wilde de regering 

een verdrag opzeggen, dit keer deel VI van de Europese Code. Ook 

deze poging mislukte. De Kamer was van oordeel dat als men een 

verdrag opzegt er ‘wel vreselijk veel aan de hand moet zijn’. Een 

verdrag zegt immers dat je meedoet aan een internationale 

rechtsorde en kan tevens een goed voorbeeld zijn voor velen, aldus 

de Kamerleden. Bovendien was het de kamerleden niet geheel 

duidelijk waarom het verdrag moest worden opgezegd; ze 

vermoedden dat de regering nog meer bezuinigingsvoorstellen in 

petto had, zonder hierover duidelijkheid te verschaffen. 

 

 

7.2  Het beleid met betrekking tot het opzeggen van verdragen  

 

De mislukte poging om verdragen op te zeggen was wel een reden 

voor het Parlement om om de regering te vragen een beleid te 

formuleren met betrekking tot de opzegging van IAO-verdragen. We 

citeren uit de betreffende notitie: ‘Overigens ligt het niet voor de 

hand ILO-verdragen vanuit een zuiver nationaal belang te bezien. 

De betekenis van de ILO en haar verdragen is er met name voor die 

landen die nog volop in ontwikkeling zijn. Internationale 

arbeidsnormen hebben nadrukkelijk een functie als exponent van 

een streven naar mondiale sociale gerechtigheid en rechtvaardige 

concurrentieverhoudingen. Daarom kunnen andere landen wel 

degelijk baat hebben bij verdragen die vanuit een Nederlands 
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standpunt niet meer actueel zijn. Het opzeggen van dergelijke 

verdragen, die uiting geven aan een mondiale solidariteit en om die 

reden door een zeer groot aantal landen zijn geratificeerd, heeft dan 

ook veeleer een signaalfunctie naar buiten dan dat hiermee een 

Nederlands (beleids-)belang gediend zou zijn. Voor een herijking 

van op een bepaald moment bestaande nationale 

beleidsdoelstellingen in het geding is lijkt de vraag gerechtvaardigd 

of het opzeggen van verdragen in juiste verhouding staat tot het 

grotere belang dat met deze verdragen wordt gediend’.  

 Ook de Raad van State is van oordeel dat internationale 

verdragen een belangrijke waarborgfunctie op het terrein van de 

sociale zekerheid hebben en dat deze door Nederland dienen te 

worden nageleefd. Slechts onder bijzondere omstandigheden mogen 

deze worden opgezegd. Een zodanige bijzondere omstandigheid zou 

kunnen zijn dat een door een verdrag gewaarborgde zekerheid, die 

slechts voor een beperkte groep betekenis heeft, een aanmerkelijke 

verbetering van de sociale zekerheid voor een veel omvangrijker 

groep in de weg zou staan. 

 

 

8   De rol van IAO-verdragen bij de totstandkoming van de 

Algemene nabestaandenwet 

 

Zoals we al hebben gezien werd de vraag opgeworpen of Verdrag 121 

wel een middelentest toelaat. Een brief van het Internationaal 

Arbeidsbureau kwam de regering echter te hulp. Het Internationale 

Arbeidsbureau is overigens niet de bevoegde autoriteit om te 

beslissen over interpretatievragen, dat is het Comité van 

Deskundigen, maar het Bureau kan sneller reageren dan het 

Comité, vandaar dat de regering het Bureau regelmatig vragen 

voorlegt. 

 Het Bureau verklaarde dat een middelentest in 

nabestaandenuitkeringen niet onverenigbaar was met het verdrag. 

Daarbij baseerde het Bureau zich op de totstandkoming van het 

verdrag. Oorspronkelijk waren volgens het voorstel de uitkeringen 

beperkt tot weduwen die tijdens hun huwelijk financieel afhankelijk 

waren van de kostwinner en dat na het overlijden ook nog waren. 

Een amendement werd toen ingediend en aanvaard om de 

voorwaarde ‘ten laste’ te schrappen, en te vervangen door het recht 
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voor de nationale autoriteit om de voorwaarden voor te schrijven 

waaronder de weduwe aanspraak kan maken op uitkeringen. Gelet 

op deze voorgeschiedenis laat de zinsnede weduwe ‘als 

voorgeschreven’ de middelentest toe. Het Bureau voegt hier echter 

aan toe: ‘het is echter van belang te onderstrepen dat de lidstaten te 

goeder trouw dienen te handelen.  Rekening dient te worden 

gehouden met de door deze bepaling van het verdrag beoogde 

doelstelling, te weten het waarborgen van vervangend inkomen, 

waarvan het bedrag ten minste het niveau bereikt dat door dit 

instrument is vastgesteld’. 

 Deze brief maakte de weg vrij voor de huidige Anw, die een 

middelentest kent.  

 

 

9  Het leerstuk van de rechtstreekse werking en 

normverdragen 

 

9.1  Het leerstuk van de rechtstreekse werking 

 

In de vorige paragraaf heb ik besproken dat er soms sprake is van 

mogelijke onverenigbaarheid van nationale bepalingen met 

verdragsnormen of van voorstellen voor wetswijzigingen die in 

strijd kunnen zijn met die normen. Als de regering en vervolgens de 

wetgever vasthouden aan het standpunt dat  er geen sprake is van 

strijdigheid, dan kan de onverenigbaarheid van een wettelijke 

bepaling blijken uit een rapport van het Comité van Deskundigen. 

Een andere wijze is een oordeel van de nationale rechter.  

 Volgens de Grondwet vindt een wettelijk voorschrift geen toe-

passing indien dit niet verenigbaar is met een ieder verbindende 

verdragsbepaling (artikel 94 Grondwet). Bepalingen in internationa-

le verdragen kunnen dus directe werking hebben; het is aan de 

rechter  om te bepalen of daarvan sprake is. 

Van belang voor de rechtstreekse werking van een internationale 

bepaling is dat deze zodanig hanteerbaar en concreet is dat ze zich 

er toe leent om door de rechter te worden toegepast. De betreffende 

bepaling moet derhalve voldoende duidelijk zijn.  

Dit criterium staat niet aan rechtstreekse werking van IAO-

verdragen in de weg Deze verdragen bevatten concrete normen Een 
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lidstaat ratificeert het verdrag pas nadat de nationale wetgeving 

eraan voldoet. 

 Een ander onderscheidend criterium is of de overheid 

beleidsvrijheid heeft bij de toepassing van een bepaling en of de 

grenzen van de beleidsvrijheid overschreden zijn. Bij de 

normverdragen dient de lidstaat het stelsel inderdaad vorm te geven 

met inachtneming van de verdragsbepalingen en dat laat nog veel 

keuzevrijheid. Bovendien zijn de bepalingen slechts 

minimumbepalingen. En soms geeft een verdrag de keuze tussen 

bepalingen waaraan de staat moet voldoen. Deze vrijheid staat er 

echter niet aan in de weg dat binnen de prestatieplicht van de 

overheid getoetst kan worden aan bepaalde voorwaarden of regels 

die volgens het verdrag niet geoorloofd zijn. Ook kan vastgesteld 

worden wanneer de grenzen van de beleidsvrijheid overschreden 

worden, bijvoorbeeld als een uitkering beneden de in het verdrag 

genoemde norm ligt of als een nationale regeling aan geen van de 

in het verdrag genoemde normen voldoet. Deze criterium staan niet 

in het algemeen aan toetsing aan IAO-verdragen in de weg.  

 

 

9.3  De rechterlijke toetsing 

 

De rechter blijkt evenwel terughoudend bij de toetsing aan 

normverdragen.  

 Het vraagstuk van de directe doorwerking van internationale 

verdragsnormen stelt de (machts)verhouding tussen de wetgevende 

en uitvoerende macht enerzijds en de rechterlijke macht anderzijds 

aan de orde. Dit speelt vooral op het gebied van de sociale 

zekerheid, waar voor de overheid vaak hoge kosten in het geding 

zijn. 

Verschillende rechters zoals de Afdeling bestuursrechtspraak Raad 

van State en de Hoge Raad hebben in het verleden aan sociale 

grondrechten rechtstreekse wekring ontzegd. Ook van de CRvB 

zijn dergelijke uitspraken bekend. 

 Deze jurisprudentie is problematisch. Artikel 94 Grondwet 

verlangt immers dwingend toetsing verlangt aan ieder verbindende 

bepalingen. Dat betekent dat de rechter eigenlijk niet in het midden 

kan laten of een bepaling wel rechtstreekse werking heeft, maar er 

uitspraak over moet doen.  
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10  Rechtstreekse werking van Verdragen 102 en 103: de 

eigenbijdragenregeling 

 

In 1996 deed de Centrale Raad van Beroep evenwel een uitspraak 

waarin rechtstreekse werking werd toegekend aan de Verdragen 

102 en 103. Het ging om de vraag of eigen bijdragen opgelegd 

mochten aan vrouwen die vanwege zwangerschap of bevalling in 

een ziekenhuis verbleven. Artikel 4, vierde lid van Verdrag 103, dat de 

bescherming van moederschap regelt, bepaalt dat de geldelijke uitkeringen 

en de geneeskundige verstrekkingen rechtens worden verleend aan alle 

vrouwen die aan de gestelde voorwaarden voldoen en dat ze worden 

betaald uit verplichte sociale zekerheid if uit de publieke middelen.1  Uit dit 

laatste kan men een limitatieve opsomming afleiden, zodat geen eigen 

bijdrage mogelijk is. 
De Raad moest allereerst ingaan op de vraag of de betreffende 

bepalingen directe werking hebben. Hij merkte hierover op dat de 

omschrijving van de te verlenen verstrekkingen de bepaling 

geschikt maakt om door de beschermde personen te worden 

ingeroepen. De Raad voegde hier aan toe dat een discussie over de 

vraag of het opleggen van een eigen bijdrage wordt uitgesloten, 

‘thans niet meer relevant is’. Hierbij was van belang dat het Comité 

van Deskundigen van de IAO de Nederlandse regering een aantal 

keren op de hoogte had gesteld van zijn standpunt dat de 

betreffende bepalingen een verbod inhouden om de betrokkenen te 

verplichten bij te dragen in de kosten van kraamzorg in het 

ziekenhuis. De Raad merkte voorts op dat de regering inmiddels de 

opvatting van het Comité had overgenomen en de gewraakte 

regeling had ingetrokken. Hij zag daarom geen rol meer voor de 

rechter om de verdragsbepalingen nader te interpreteren, aangezien 

die interpretatie slechts, aldus de Raad, kan leiden tot een 

beperktere uitleg van de verdragsbepalingen dan van een 

gezaghebbend orgaan van de betreffende internationale organisatie, 

het Comité van Deskundigen. 

 
1 In deze zaak werd ook verwezen naar Verdrag 102, aangezien er ook niet-werknemers 

bij betrokken waren, zoals medeverzekerden, die geen beroep konden doen op Verdrag 103, 

dat immers alleen op werknemers betrekking heeft. 
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 De Raad kent derhalve directe werking toe aan de betreffende 

bepalingen. De bepalingen zelf sluiten bij letterlijke lezing het 

opleggen van een eigen bijdrage niet uit. De Raad sluit aan bij de 

interpretatie van het Comité.  De Raad laat wel doorschemeren dat 

hijzelf tot een striktere interpretatie zou zijn gekomen. 

 

 

11  De visie van de Nederlandse regering op de 

rechtstreekse werking van normverdragen 

 

De regering bleek danig geschrokken van de uitspraak van de Raad 

dat  bepalingen van een internationaal verdrag op het terrein van de 

sociale zekerheid directe werking kunnen hebben. De regering 

meent dat de betreffende verdragsbepalingen slechts 

instructienormen bevatten die niet voor de rechter konden worden 

ingeroepen. Ze schrikt er kennelijk niet voor terug om de rechter tot 

de orde te roepen. Ze beargumenteerde dat de verdragen selchts een 

opdracht aan partijen inhouden om zich in te spannen de 

doelstellingen van het verdrag in nationale wetgeving over te 

nemen. Als voorbeeld noemt de regering dat het aan de nationale 

wetgever overgelaten is om een bepaald percentage van 

werknemers onder de werkingssfeer van het verdrag te brengen. 

 Deze redenering is bedenkelijk. Criterium is slechts of een 

bepaling zo duidelijk is geschreven dat deze zich leent voor 

toepassing door de rechter. Bovendien kunnen we niet zeggen dat 

de verdragen slechts een opdracht inhouden om de doelstellingen 

van het verdrag te implementeren. De verdragen kennen immers 

zeer gedetailleerde voorschriften, waarvan de niet-naleving 

periodiek door het Comité van Deskundigen wordt gecontroleerd. 

Evenmin is het juist dat de lidstaten hierbij beleidsvrijheid of een 

discretionaire bevoegdheid geven hebben. Het is weliswaar zo dat 

het om minimumnormen gaat, zodat ze ook hogere 

uitkeringsbedragen kunnen vaststellen of een groter gedeelte van de 

bevolking kunnen beschermen dan het verdrag voorschrijft. Maar 

dat betekent niet dat ze ten opzichte van de verplichtingen zelf die 

ruimte hebben. 

 

 

12  Een stap terug: de jurisprudentie over de Anw 
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Nadat de Anw tot stand was gekomen, bleef de wet sterk omstreden, met name bij 

weduwen die als gevolg ervan - na een overgangsperiode - hun uitkering geheel of 

gedeeltelijk verloren. Onder de nieuwe wet werd namelijk  inkomen van de 

weduwe uit arbeid of een andere uitkeringsregeling in aanmerking genomen voor 

het recht op en de hoogte van de uitkering.  

 Om deze verslechteringen te bestrijden deden de getroffen weduwen, die zich 

onder de naam ‘Weduwen in de kou’ hadden verenigd, een beroep op onder andere 

IAO-Verdragen 121 en 128. 

 In januari 2001 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat de Algemene 

nabestaandenwet niet in strijd was met Verdrag 121, aangezien hij van oordeel was 

dat de betreffende bepalingen van het verdrag geen directe werking hebben.  

De bepalingen van Verdrag 121 zijn in de optiek van de Raad onvoldoende concreet 

dan wel facultatief zijn. De Raad noemde ook dat aan de nationale wetgever 

definiëring van centrale begrippen als termen als ‘kostwinner’ en ‘weduwe’ is 

overgelaten. In het algemeen zullen deze verdragen daarom geen directe werking 

hebben, hebben. Daarmee deed hij een fundamentele uitspraak, die verder kan 

reiken dan de Nabestaandenwet alleen.  

De Raad overwoog, zoals we zagen, dat sommige termen onduidelijk zijn, zoals 

‘weduwe’ en ‘ongeschoolde arbeid’. Deze interpretatieproblemen, zo ze er al zijn, zijn 

echter overkomelijk, aangezien het verdrag hierbij toelaat aansluiting te zoeken bij 

nationale wetgeving.. Bovendien dient de rechter de in geding zijnde bepaling te 

interpreteren, in dit geval de berekening van de weduwenuitkering. Van belang is of 

die bepaling duidelijk is, en niet of andere bepalingen vragen oproepen. 

 Ook het argument dat sommige verdragsbepalingen facultatief zijn overtuigt niet. 

De term ‘facultatieve bepalingen’ lijkt me ook niet juist: een lidstaat heeft immers, na 

ratificatie, niet de keuze zich aan bepaalde bepalingen al of niet te binden. Er bestaat 

wel een keuze tussen alternatieven. Maar als een land aan geen van de van toepassing 

zijnde alternatieven voldoet, dan bestaat strijd met het verdrag. De verwarring 

hieromtrent doet me denken aan discussies die we soms hebben over de term 

keuzevakken, nl, daar waar studenten uit een klein aantal vakken er een paar moeten 

kiezen. Optioneel verplicht is dan de term die we toepassen; geen mooie term, maar 

toepasselijker dan ‘facultatief. 

 In een uitspraak over Verdrag 128, van 4 april 2003, blijkt dat de Raadvragen 

gesteld heeft aan het IAB inzake de verhouding van Verdrag 128 en de Anw. Het 

antwoord op de brief richtte het IAB overigens aan het Ministerie van Sociale 

Zaken, dat de brief weer door moest sturen naar de Raad.’Inderdaad, curieuze 

verwikkelingen vanuit rechtstatelijk perspectief. Het Bureau concludeerde dat 

Verdrag 128 het in mindering brengen van een werkloosheidsuitkering op een 

nabestaandenuitkering slechts toestaat voorzover van de werkloosheidsuitkering 

een aanzienlijk gedeelte niet in aanmerking wordt genomen bij de vermindering. 

Het Bureau achtte dan ook de betreffende bepaling van de Anw in strijd met het 

verdrag Overigens geeft het Bureau een uitleg die veel technischer is en veel meer 

specifieke beperkingen geeft dan in de brief over de verenigbaarheid van de Anw 

met Verdrag 121, besproken. Wel sluit de interpretatie aan bij de zinsnede dat het 

verdrag te goeder trouw moet worden uitgevoerd. Opmerkelijk is dus dat de eerdere 

brief de doorslag gaf aan het parlement om de middelentoets in de Anw toe te 

staan, terwijl achteraf de middelentoets problematischer is dan uit die brief blijkt.  

 De Centrale Raad van Beroep bleef bij zijn opvatting dat het karakter van deze 

verdragen aan rechtstreekse werking in de weg staat. 
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13  De jurisprudentie over Verdrag 118 en het voorstel tot opzegging van 

het verdrag 

 

De Anw-uitspraken zijn niet de laatste over rechtstreekse werking van IAO-

verdragen. In 2003 wees de Centrale Raad van Beroep namelijk een uitspraak 

waarin directe werking aan artikel 5 van Verdrag 118 werd toegekend. Het verdrag 

werd ingeroepen in verband met de  beëindiging van toeslagen op grond van de 

Toeslagenwet van in Turkije wonende Turken die een WAO-uitkering ontvingen. Deze 

afbouw en  beëindiging vindt plaats ingevolge de Wet beperking export uitkeringen 

(Wet Beu). 

 Artikel 5 van het Verdrag  luidt dat een lidstaat - kort gezegd - de uitkeringen 

waar het verdrag betrekking heeft, moet exporteren naar een land dat Verdrag 118 

eveneens ondertekend heeft. 

  De Centrale Raad van Beroep oordeelde evenwel dat het karakter van Verdrag 

118 als een, zij het enigszins rudimentair, coördinatieverdrag zich er in algemene 

zin niet tegen verzet, dat één of meer bepalingen daarvan als een ieder verbindende 

bepalingen in de zin van de artikelen 93 en 94 Grondwet worden beschouwd. 

Eventuele onzekerheid over de vraag of de export ook betrekking heedft op de 

Toeslagen en de Wajonguitkeringen, kan niet ten nadele van betrokken Turken 

worden uitgelegd, aldus de Raad, nu Nederland deze onzekerheid niet op de in het 

Verdrag voorziene wijze heeft weggenomen. Nederland had dat kunnen doen door 

de Toeslagenwet, na de inwerkingtreding van die wet per 1 januari 1987, bij de IAO 

aan te melden als een niet-contributieve prestatie. 

 De regering heeft inmiddels de Toeslagenwet en de Wajong alsnog aangemeld 

bij de IAO als non-contributieve uitkeringen en wel met terugwerkende kracht tot de 

datum van inwerkingtreding van de Wet Beu resp. de datum waarop het 

exportverbod van de Wajong van kracht geworden is. Per 1 juli 2003, de dag waarop 

ingevolge brief aan de IAO het weer geoorloofd zou zijn de uitkering niet te 

exporteren, wordt de toeslag weer beëindigd.  

 Overigens verlangt het Verdrag, zoals ik zojuist zei,  dat de uitkering binnen drie 

maanden na inwerkingtreding van de wet wordt aangemeld; dat zou in 1986 

(Toeslagenwet) en 1997 (Wajong) moeten zijn. Bij strikte toepassing van de regels 

zou de melding anno 2003 niet meer het gewenste effect kunnen hebben. Het Comité 

van Deskundigen heeft dit inmiddels ook gesignaleerd, maar opgemerkt dat de te late 

melding de mededeling niet ongeldig maakt. Wel is de terugwerkende kracht van de 

aanmelding beperkt tot de datum van de registratie.  

  De regering heeft aan het Parlement het voorstel overgelegd om Verdrag 118 

op te zeggen. Ofschoon de Toeslagen en de Wajonguitkeringen niet langer 

geëxporteerd hoeven te worden, wil de regering dus toch het verdrag opzeggen, nu 

met het oog op de andere, op premiebetaling gebaseerde uitkeringen. Het argument is 

dat artikel 5 de export van deze uitkeringen verplicht naar landen die Verdrag 118 

hebben geratificeerd, ook al hebben ze geen handhavingsverdrag met Nederland 

gesloten. 

 De Raad van State vindt dat de regering de opzegging niet goed toetst aan de 

criteria voor opzegging van 1995. De regering stelt slechts dat bij handhaving over de 

grens de bevoegdheden van de Nederlandse autoriteiten beperkt zijn. In hoeverre zich 

feitelijk handhavingsproblemen voordoen vindt de regering niet relevant. De regering 

is bang dat regeringen niet meer aan handhavingsverdragen zullen meewerken als 

een algemeen IAO-verdrag export van uitkeringen garandeert.  
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 We zien dus dat de redenen voor opzegging niet erg sterk zijn. Het verdrag 

verlangt immers niet langer export van Wajong en Toeslagenwet ingevolge de 

notificatie bij de IAO. Export van de overige uitkeringen wordt alleen verlangd bij 

staten die Verdrag 118 ook geratificeerd hebben. Het aantal landen daarvan dat nog 

geen handhavingsverdrag heeft getekend en het daar aanwezige mogelijke aantal 

uitkeringsaanvragers is zeer klein. Verdrag 118 staat er bovendien niet aan in de 

weg om voor export handhavingsverdragen te verlangen. 

 Wat er dan nog overblijft aan argumentatie is vooral de vrees dat de landen die 

al een verdrag hebben afgesloten niet meer goed mee zullen werken aan de 

handhaving. 

 Eerder heb ik het door de Raad van State geformuleerde criterium 

weergegeven dat opzegging mogelijk is in de bijzondere omstandigheid dat een 

door een verdrag gewaarborgde zekerheid, die slechts voor een beperkte groep 

betekenis heeft, een aanmerkelijke verbetering van de sociale zekerheid voor een 

veel omvangrijker groep in de weg zou staan. Aan dit criterium voldoet het 

argument van de regering zeker niet. Van opzegging van Verdrag 118 wordt een 

groep beter. Wel is de handhaving van sociale zekerheid in geding, maar voor 

handhaving zijn diverse instrumenten te bedenken die niet in strijd zijn met het 

verdrag. De Eerste Kamer moet komend najaar besluiten of deze poging ook in de 

categorie mislukte pogingen komt, of dat nu toch een normverdrag wordt 

opgezegd. 

 

 

15  De toekomst van de WAO 

 

 

 

Ook de plannen met betrekking tot de WAO moeten worden bezien in het licht van 

de IAO-verdragen, m.n. aan Verdrag 121.  

Zoals bekend wil de regering de nieuwe WAO-uitkering beperken tot personen die 

ten minste 80 procent duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Het begrip duurzaam is 

nog niet definitief vastgesteld, maar de voorstellen die tot dusver gehoord zijn 

beogen dit begrip zo objectief mogelijk te  definiëren.  

 

 

15.2.3 De werkende gedeeltelijk arbeidsgeschikte 

 

Als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werkt wordt zijn loon aangevuld tot 70 procent 

van het verschil tussen het (gemaximeerde) dagloon en het loon dat hij met werken 

verdient. De aanvulling geschiedt op basis van een wettelijk verplichte particuliere 

werkgeversverzekering, die de werkgever voor zijn werknemers afsluit. De rechten uit 

deze verzekering blijven bestaan bij overgang naar een andere werkgever en bij 

herleving van de uitkering. 

 Er zijn een aantal problemen met dit voorstel in verband met Verdrag 121. 

Volgens het voorstel is de uitkering namelijk afhankelijk van het bestaan van een 

dienstverband. Dit staat op gespannen voet staat met artikel 9, lid 2 van Verdrag 121, 

dat immers de aanspraak op uitkeringen niet laat afhangen van de duur van het 

dienstverband, en bepaalt dat uitkering betaald moet worden gedurende het 

voortbestaan van het risico. 
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15.2.4 De werkloze gedeeltelijke arbeidsgeschikte   

 

Het grootste probleem in relatie met Verdrag 121 ligt bij de werkloze gedeeltelijk 

arbeidsgeschikten. Verdrag 121 heeft, zoals gezegd, ook betrekking op gedeeltelijk 

arbeidsongeschikten. 

 De werkloze gedeeltelijke arbeidsgeschikte komt volgens het regeringsvoorstel in 

in aanmerking voor een WW-uitkering, die 70% van het (gemaximeerde) dagloon 

bedraagt, gedurende de periode die geldt voor de WW (maximaal vijf jaar). Daarna 

heeft hij recht op een vervolguitkering en deze bedraagt 70 procent van het wettelijk 

minimumloon, vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. 

 Als gedeeltelijk arbeidsgeschikten aangewezen zijn op WW-uitkering, dan is er 

strijd met artikel 9 van Verdrag 121, dat bepaalt dat uitkeringen worden betaald 

gedurende de duur van het risico en dat ze niet afhankelijk mogen zijn van het 

voldoen aan een referte-eis. Bovendien worden hiermee aan het recht op uitkering 

voorwaarden gesteld die niet geoorloofd zijn, gelet op Verdrag 121, zoals 

beschikbaarheid en niet-verwijtbare werkloosheid; de opsomming van de 

voorwaarden in het Verdrag bevat deze elementen immers niet en deze opsomming is 

limitatief. 

 Ook ontstaat als gevolg van het regeringsvoorstel een groot verschil tussen 

gedeeltelijk arbeidsgeschikten en volledig arbeidsgeschikten. Bij een aanmerkelijk 

verlies van verdienvermogen dient een periodieke uitkering te worden verstrekt die in 

passende verhouding moet staan tot het verlies aan verdienvermogen.  

 

15.2.5 Extra garantiereling voor beroepsrisico’s (Egb) 

 

Vanwege de beperkte bescherming van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten was het 

kabinet voornemens om een Extra garantiereling voor beroepsrisico’s (Egb) in te 

voeren. De bovenstaande regelingen zijn dan niet van toepassing op werknemers die 

(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden als gevolg van een arbeidsongeval of 

een beroepsziekte. Het kabinet motiveert dit door te verwijzen naar IAO-verdrag 121. 

Het kabinet erkent dat het huidige stelsel al op gespannen voet staat met Verdrag 121. 

De nieuwe regeling voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten maakt de EGB, aldus het 

kabinet, noodzakelijk. Ook voor personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn 

moet er immers een duurzame regeling zijn, gerelateerd aan het loon, terwijl de 

voorgestelde regeling een minimumregeling is. 

 Inmiddels is ook in de Tweede Kamer het besef gegroeid dat een dergelijke 

regeling nodig kan zijn. Zelfs de SP die zich tot dusver fel verzet heeft tegen een 

aparte regeling voor het risque professionnel, erkent dat de nieuwe regeling een 

verbetering kan zijn voor de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten. 

 Het SER-advies van maart 2004 meent evenwel dat een dergelijke regeling niet 

nodig is. In de SER bestaan grote bezwaren tegen het risque professionnel. Vandaar 

dat hij zich verzet tegen de EGB. Het advies wijst er op dat in de adviesaanvraag 

wordt opgemerkt dat de regeling voor de gedeeltelijk arbeidsgeschikten ‘op de 

grens ligt van hetgeen vanuit verdragsrechtelijk oogpunt acceptabel is’.  Aangezien 

deze formulering  geen absolute strijd met het verdrag noemt, vindt de SER  dat er 

geen regeling nodig is om de spanning te verminderen. Daarmee doet dit orgaan de 

verdragen van de IAO belangrijk tekort en creëert het risico dat op gegeven moment 

toch strijdigheid van de regeling met het verdrag wordt vastgesteld. De SER, dat 

evenals de IAO tripartite is samengesteld, zou zich bij uitstek geroepen moeten 
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voelen om de toepassing van IAO-verdragen in Nederland te ondersteunen. Hier 

geldt ook een verwijt aan de FNV, die enerzijds opmerkingen en klachten stuurt 

naar de IAO over al of niet vermeende Nederlandse tekortkomingen, maar niet 

verhindert dat de SER als het kennelijk beter uitkomt de betekenis van de 

normverdragen zeer sterk relativeert. 

 Door dit verzet tegen deze regeling, heeft het kabinet besloten om deze 

regeling nog niet in een wet te verwerken, maar nader te bezien in het kader van 

een verkenning van de toekomst van het stelsel. Daarmee is er een probleem met de 

verdere uitwerking van de plannen en een van de redenen dat het wetsvoorstel –dat 

er al maanden had moeten zijn, nog steeds niet gereed is. 

 

In het bovenstaande ben ik ingegaan op de vraag welke consequenties voortvloeien 

uit Verdrag 121. Daarbij rijst uiteraard de vraag of deze beperkingen wenselijk zijn 

of dat het onjuist is dat we ‘last’ hebben van een al wat ouder verdrag, dat uitgaat 

van een systematiek die we in Nederland niet meer kennen. 

 Verdrag 121 stelt grenzen aan de mogelijkheden om de WAO zo ingrijpend te 

wijzigen als de regering wil. Dit komt vooral aangezien voor slachtoffers van 

beroepsongevallen en beroepsziekten een hoog beschermingsniveau wordt 

verlangd. Deze bescherming bestaat sinds het einde van de 19e eeuw in veel landen 

en is ingegeven vanuit de gedachte dat werknemers die zich inzetten voor het 

productieproces, waar in principe de gehele maatschappij van kan profiteren, niet 

met lege handen moeten komen te staan in geval van een arbeidsongeval of 

beroepsziekte. Het is voor hen immers vaak lastig om hun werkgever aan te 

spreken, al was het maar omdat het bedrijf waar betrokkene werkte niet meer 

bestaat als de beroepsziekte intreedt. Ook voor werkgevers (denk met name aan 

kleine bedrijven) is het gewenst dat hun risico verzekerd wordt. Een en ander leidt 

tot minder spanningen tussen werkgevers en werknemers. 

 Deze norm komt in zeer veel landen voor en is ook vastgelegd in het al 

meermalen genoemde Verdrag 121. Nu wordt in de Nederlandse sociale politiek 

sinds de invoering van de WAO het onderscheid naar oorzaak van de arbeidson-

geschiktheid niet meer gemaakt.  

Er is derhalve een tweede norm in het geding, die van gelijke behandeling. Voor 

gelijke behandeling valt zeer veel te zeggen. Welke rechtvaardiging bestaat immers 

voor een ongelijke behandeling?  Waarom zouden we een slachtoffer van een 

verkeersongeval dat niet werkgerelateerd is een lagere uitkering geven (en dat voor 

in beginsel een lange periode) dan een persoon die op weg voor zijn baas een 

verkeersongeval overkomt? Heeft de laatstgenoemde werknemer hogere kosten? 

Dat is meestal niet zo. Ook zijn moeilijk algemene morele redenen voor een 

onderscheid te geven: de eerstgenoemde werknemer kan bijvoorbeeld het ongeval 

geheel buiten zijn schuld zijn overkomen, terwijl de werknemer bij een 

arbeidsongeval zelf fouten kan hebben gemaakt. Nog daargelaten dat de werkgever 

tekort geschoten is in zijn zorgplicht. 

  Bij verregaande verminderingen van de uitkeringen zien we echter een 

conflict van normen. Enerzijds de norm van een goede behandeling van 

slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten, zoals neergelegd in Verdrag 

121. Anderzijds de gelijke behandeling van deze slachtoffers en de personen die 

arbeidsongeschikt zijn geworden door een niet-werkgerelateerde oorzaak. Deze 

gelijkebehandelingsnorm is overigens niet opgenomen in internationale verdragen, 

maar is onderdeel van de Nederlandse sociale politiek. Decennialang zaten deze 

normen elkaar niet in de weg: de WAO voldoet aan Verdrag 121 én kent geen 
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onderscheid naar de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid. Dit is een mooi 

resultaat. 

 Indien de regering vasthoudt aan haar plan om de WAO volgens haar 

voorstellen te hervormen en daarvoor ook voldoende steun krijgt in het parlement 

dient ten eerste een  adequate bescherming te bestaan  voor de slachtoffers van 

arbeidsongevallen en beroepsziekten in de zin van Verdrag 121. Al is gelijke 

behandeling een modernere en betere norm, en gaat hier mijn sterke voorkeur naar 

uit, deze is pas aan de orde indien ook aan basisvoorwaarde is voldaan, namelijk 

adequate bescherming voor de werkgerelateerde arbeidsongeschiktheid. Wie aan 

het mindere voldoet, mag ook het meerdere, maar niet andersom. 

Wil de regering per se niet deze algemene hoge bescherming, dan betekent dit dat 

een EGB wel degelijk nodig kan zijn. Men moet derhalve niet de consequenties uit 

de weg gaan van de keuze voor de nieuwe opzet. 

Dat dit volgt uit Verdrag 121 is m.i. terecht: Nederland mag zijn stelsel niet zo 

sterk uitkleden dat niet meer voldaan wordt aan een norm die in de internationale 

gemeenschap algemeen gedeeld wordt.  

 

16  Betekenis en toekomst voor de normverdragen 

 

 

De eerste vraag die zal rijzen naar aanleiding van dit overzicht zal zijn: hebben wij 

in de 21ste eeuw nog boodschap aan internationale normen op het terrein van de 

sociale zekerheid? En zo ja, welke rol moeten deze dan vervullen? De vraag rijst 

omdat aangevoerd kan worden dat de normen in de internationale verdragen aan 

het verouderen zijn.   

 M.i. is er nog steeds een belangrijke rol voor internationale normen op het 

terrein van de sociale zekerheid. De traditionele doelstelling van de 

normverdragen om te streven naar een hoger niveau van normen en daarbij geven 

de ontwikkelde landen het voorbeeld aan de minder ontwikkelde landen is nog 

steeds van belang. Indien men kijkt naar de overzichten van de ratificaties van 

verdragen, dan ziet men dat inderdaad nog steeds ook minder ontwikkelde landen 

en de landen in overgang naar de markteconomie  normverdragen ratificeren.  

 Kennelijk bestaat er een grote behoefte bij deze landen om ‘er bij te horen’ en 

dit te laten zien aan de internationale Gemeenschap door de verdragen te 

ratificeren. Daarmee zijn de verdragen een belangrijke bron voor vernieuwing in 

deze landen. Ze moeten zich immers voortdurend afvragen of ze voldoen aan de 

door hen geratificeerde verdragen en of zij ook aan andere belangrijke verdragen 

kunnen voldoen. 

 Juist ook in verband met de toenemende globalisering zijn de normverdragen 

van belang. Deze globalisering leidt onder andere tot veel meer contacten tussen 

landen dan in het verleden het geval was en tot meer concurrentie tussen de 

landen. Daarbij blijft het risico bestaan dat de concurrentie mede wordt gevoerd 

door sociale normen te verlagen.  

 De grondwettelijk vastgelegde norm dat de internationale rechtsorde verder 

ontwikkeld moet worden heeft derhalve nog niet aan belang ingeboet. Dat betekent 

voor Nederland dat het zich moet blijven  inzetten voor de verdere ontwikkeling 

en naleving van de normverdragen. Op de langere termijn is dit ook in het belang 

van Nederland zelf, dat anders immers geconfronteerd kan worden met oneerlijke 

concurrentie op het terrein van sociale bescherming. In dit verband is de 

verplichting voor Nederland om een voorbeeldrol te vervullen niet verminderd: 
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waarom zouden landen met een lager welvaartsniveau verdragen moeten 

ratificeren die Nederland al weer heeft opgezegd. 

 Aan deze rol van de normverdragen is ook een Europese dimensie. Veel 

lidstaten van de EU hebben immers de sociale normen onderschreven van 

verdragen, terwijl zij die in EU-verband niet willen vastleggen, aangezien zij 

hechten aan nationale autonomie. Anderzijds is het juist ook in het kader van de 

EU gewenst dat er niet alleen sprake is van bevordering van marktwerking en 

economische groei, maar dat ook het niveau van sociale bescherming wordt 

verhoogd (zie het al aangehaalde verdragsartikel 2). In het kader van de EU blijkt 

hier moeilijk veel inhoud aan te geven, juist vanwege de nationale autonomie. De 

IAO-verdragen komen tegemoet aan bezwaren tegen de aantasting van de 

autonomie aangezien ze elke staat de gelegenheid geven al of niet het betreffende 

verdrag te ratificeren. Ze verlangen voorts een breed draagvlak voor de normen, 

door het tripartite karakter van de organisatie, die ook van belang is bij het 

aannemen van de verdragen. 

  

 

16.2   Zijn de verdragen verouderd? 

 

Een vervolgvraag is of de verdragen zodanig in de weg staan aan door Nederland 

gewenste hervormingen van de sociale zekerheid, dat we ons niet langer daaraan 

kunnen verbinden. Op zichzelf kan deze vraag alleen per verdrag worden 

beantwoord. In het algemeen geldt echter dat niet te snel moet worden aangenomen 

dat hiervan sprake is. Een doelstelling als grotere activering van 

uitkeringsgerechtigden wordt immers ook door andere landen onderschreven. Deze 

doelstelling kan op verschillende manieren worden verwezenlijkt, ook binnen de 

grenzen van de huidige verdragen. Bovendien dwingt de realisering van 

hervormingen binnen de grenzen van de verdragen een land om de wijzigingen of 

afwijkingen goed te verantwoorden in het licht van de normen die binnen de 

internationale gemeenschap bestaan. Zo hebben de toezichthoudende organen 

belangrijke vraagtekens gezet bij de privatisering van de Ziektewet, aangezien deze 

de solidariteit binnen de gemeenschap van verzekerden en premiebetalers kan 

aantasten. Inderdaad hebben we in Nederland gezien dat, ook al is het stelsel in 

beginsel sluitend,  werkgevers aan risicoselectie doen, door werknemers met een 

zwakke gezondheid niet aan te nemen of eerder te ontslaan.  Een discussie over dit 

onderwerp in de internationale gemeenschap is dus geen overbodige luxe. 

Anderzijds heeft het Comité van Deskundigen de vervanging van wettelijke ziekte-

uitkeringen door een sluitend stelsel van werkgeversverplichtingen niet ten 

principale afgewezen heeft, maar wil dit kritisch  volgen. Hierdoor is het, in 

principe, ook mogelijk dat het Nederlandse systeem als voorbeeld gaat dienen voor 

andere landen, en dat er criteria voor privatisering ontwikkeld worden. In die zin 

kan Nederland desgewenst dienen als gidsland binnen de gemeenschap die de 

normverdragen heeft vastgesteld. 

 

 

17  Voorstellen om de verdragen meer betekenis te geven 

 

In de vorige paragraaf is het belang van de verdragen benadrukt. Dat brengt ons 

tot de vervolgvraag. Hoe kunnen we de betekenis en het belang van de verdragen 

vergroten? 
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 Ik zal achtereenvolgens ingaan op de positie van de nationale rechter, de 

regering, en de IAO.  

 

 

17.1  De rechter 

 

De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep geeft geen duidelijk beeld 

over wanneer de Raad rechtstreekse werking van IAO-verdragen aanneemt en 

wanneer niet. De verklaring voor de houding van de rechter ligt waarschijnlijk 

voor een groot gedeelte in de gevolgen die zijn uitspraak kunnen hebben. De 

feitelijke gevolgen van de uitspraken waarin rechtstreekse werking werd 

aangenomen zijn beperkt: de eigenbijdragen regeling die in geding was, was al 

ingetrokken. De export van de toeslagen kon door notificatie aan de Directeur 

Generaal van de IAO alsnog worden verhinderd.  

 In andere gevallen zou onverbindendverklaring van een nationale regeling 

grote kosten met zich mee kunnen brengen. Een voorbeeld vormt het vraagstuk 

van de middelentoets in de Algemene nabestaandenwet.  

In de situaties waarin de rechter  zich afvraagt of de gevolgen van zijn toetsing nog 

wel te overzien zijn, is de  benadering van de Hoge Raad in een aarrest van 1999 

goed bruikbaar. In de betreffende zaak ging het om een fiscale kwestie: namelijk 

het verschil in arbeidskostenforfait tussen werkenden met hoge kosten en 

werkenden met standaard kosten. De Hoge Raad oordeelde dat er strijd was met 

artikel 26 IVBP, een bepaling die discrimatie verbiedt  Er zijn echter verschillende 

regelingen denkbaar om de discriminatie weg te nemen. Voor het zelf voorzien in 

het rechtstekort pleit, aldus de Hoge Raad, dat de rechter daardoor aan de 

belanghebbende direct een effectieve bescherming kan bieden. Ertegen pleit dat de 

gegeven staatsrechtelijke verhoudingen de rechter bij zulk ingrijpen in een 

wettelijke regeling een terughoudende opstelling past.  Het gaat met andere 

woorden de rechtsvormende taak van de rechter te buiten om in deze gevallen met 

een oordeel te komen. 

In gevallen waarin verschillende oplossingen denkbaar zijn is aangewezen dat de 

rechter die keuze vooralsnog aan de wetgever laat. De Raad voegt hier echter aan 

toe dat niet uitgesloten is dat de rechter anders zal oordelen als de wetgever weet 

dat er sprake is van ongelijke behandeling als gevolg van een rechterlijke uitspraak, 

maar nalaat zelf een regeling te treffen die de discriminatie opheft. De wetgever 

wordt als het ware op termijn gesteld. 

In de betreffende uitspraak ging het om toetsing aan het discriminatieverbod. Deze 

benadering is echter ook goed te hanteren bij toetsing aan prestatieplichten, zoals aan 

de normverdragen. In het geval van de weduwenuitspraak zijn er immers 

verschillende mogelijkheden om bij het verdrag aan te sluiten. Zo kan de 

middelentoets worden beperkt, kunnen er aparte regelingen worden gemaakt voor 

beroepsongevallen,  kan de wet - in theorie - zelfs geheel worden ingetrokken of 

kan het verdrag worden opgezegd. Om het rechterlijk oordeel van betekenis te doen 

zijn dient aan zo’n oordeel wel een termijnstelling te worden gekoppeld. De rechter 

geeft hiermee het volle pond aan de verdragen en de Grondwet, terwijl hij de 

verdere besluitvorming overlaat aan de wetgever. Een dergelijke oplossing was ook 

denkbaar geweest in de weduwnaarsuitspraken van 1988, waarin de Raad oordeelde 

dat ook weduwnaars recht hadden op een weduwenuitkering. De methode van op 

termijn stelling had aanmerkelijk goedkoper uitgepakt en mensen die geen 
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nabestaandenuitkering nodig hadden vanwege hun hoge inkomen hadden er dan 

ook gene gekregen. 

 

17.2  De regering 

 

Van de regering kan een actieve rol verwacht worden bij de ontwikkeling, 

implementatie en naleving van verdragen (artikel 90 GW). Aangetekend mag worden 

dat de regering in vergelijking met andere landen al behoorlijk actief is in de IAO en 

verdragen serieus neemt en regelmatig met het IAB overlegt. Toch ontbreekt een 

consistente lijn als er fricties zijn met een bepaald verdrag. Negeren van het probleem 

en vervolgens pogingen tot opzeggingen komen nog te vaak voor. Ook wordt de 

regering nog te vaak overvallen door constateringen dat een bepaalde regeling in strijd 

is met een verdrag. Er wordt kennelijk bij de wetgevingsvoorbereiding niet 

systematisch op gelet. Een voorbeeld vormt ook de invoering van de kortdurende 

uitkering in de WW, waarbij toentertijd niet ingegaan is op de spanningen met Verdrag 

168. 

 De regering zou ook een inventarisatie kunnen maken van verouderde 

bepalingen en zich actief in te zetten voor moderniseringen van de verdragen. 

Daarmee zou ze de internationale rechtsorde bevorderen en ook de problemen voor de 

realisering van de eigen voornemens verkleinen. 

 Nederland zou zich er ook voor moeten inzetten dat waar verdragen in 

terminologie aan het verouderen zijn, of waar ze onvoldoende rekening houden met 

bepaalde situaties of ontwikkelingen, zij technisch aangepast worden. Deze 

technische aanpassing moet duidelijk onderscheiden worden van een inhoudelijke 

aanpassing; de technische aanpassing zou op veel eenvoudiger en snellere wijze 

moeten kunnen geschieden dan de inhoudelijke. Op die wijze behouden de verdragen 

veel overtuigender hun betekenis. 

 In de vorige paragraaf  is er voor gepleit dat als de rechter bepalingen 

tegenkomt die zich lenen voor rechtstreekse werking hij overgaat tot toetsing, en dat 

bij strijd met een internationaal verdrag, terwijl de rechter het te ver vindt gaan om 

een wettelijke regeling buiten toepassing te verklaren hij wel de strijd vaststelt, maar 

de wetgever een termijn stelt.  

 Het kan dan zijn dat de rechter het niet eens is met het oordeel van de rechter. 

In dit verband komt dan een interessante mogelijkheid aan het licht. De regering zou 

dan het Comité van Deskundigen om een standpunt kunnen vragen.  Het Comité is 

echter gebonden aan bepaalde vergaderroosters en dat kan betekenen dat het lang 

duurt voordat een advies kan worden gegeven. 

 Een interessant alternatief is dat volgens de Constitutie van de IAO ook het 

Internationaal Hooggerechtshof in Den Haag benaderd kan worden. 

 Het Hof kan immers ook een rol spelen om adviezen te geven, bijvoorbeeld als 

de regering onderzoekt of een bepaalde regeling in strijd is met een verdrag. Het kan 

ook ingeschakeld worden door de regering als de laatste geconfronteerd is met het 

oordeel van een nationale rechter dat een regeling in strijd is met een 

verdragsbepaling en ‘op termijn gesteld is’. Het Hof kan bijvoorbeeld een oordeel  

geven over evident verouderde bepalingen of bij strijd met andere internationale 

verdragen. De regering zou bij interpretatieproblemen dus het Hof kunnen 

inschakelen; de Constitutie zegt zelfs dat het moet. Daarbij kan een belangrijke aanzet 

worden gegeven aan de rechtsontwikkeling op internationaal niveau. Bovendien is, als 

de regering tegen een oordeel van de CRvB in wil gaan het acceptabeler als ze zich kan 
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beroepen op een oordeel van het Hof, in plaats van bijvoorbeeld een advies van het 

IAB. 

  

17.3  De IAO 

 

Het valt op dat de adviezen en standpunten van het Comité van Deskundigen en het 

Bureau vaak weinig of niet onderbouwd worden. Waarom laat Verdrag 102 geen 

eigen bijdrage toe? Waarom is een middelentoets wel toegestaan bij de 

weduwenuitkeringen (en in welke mate) en niet bij 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen? Het is uiteraard wel mogelijk om daar zelf 

argumenten voor te bedenken, maar indien deze van een gezaghebbend orgaan 

komen, dan zijn ze  nuttig bij volgende interpretatiekwesties. Dergelijke algemeen 

bruikbare regels, principes zo men wil, zijn nu zeer schaars binnen IAO-verdragen. 

Dat maakt het moeilijk om in nieuwe gevallen het eens te worden over een 

interpretatie.  

 Bovendien bestaat over veel interpretatievragen geen standpunt van het 

Comité. Zo kennen we niet het standpunt van het Comité over de middelentest in 

weduwenuitkeringen of over de vraag of de WAO nu wel of niet hoog genoeg is. 

 Een tweede suggestie is dat de IAO meer aandacht besteedt aan de nieuwe 

ontwikkelingen ook in de westerse landen en nagaat welke betekenis deze hebben 

voor de interpretatie van de verdragen, zoals privatisering. Wanneer en volgens 

welke voorwaarden is deze mogelijk? Voor de toekomst van de normen is ook de 

steun van de ontwikkelde landen noodzakelijk, zodat de IAO deze niet kan 

verwaarlozen. 

Een laatste  probleem is dat de formulering van sommige normen sterk aan het 

verouderen is. Zo wordt in normbepalingen verwezen naar kostwinners. Het IAB 

zou zich daarom moeten inzetten om de verdragen periodiek op terminologie na te 

lopen. Verdragswijziging is erg lastig, maar is soms nodig om de verdragen hun 

betekenis te laten houden. Zo mogelijk dient de Constitutie te gaan voorzien in 

eenvoudiger procedures bij technische wijzigingen en moderniseringen waar geen 

verschil van mening over is.  

 

18  Conclusies 

 

Ik kom tot enige conclusies. De IAO-verdragen zijn nog zeker niet overbodig. In de 

internationale gemeenschap kunnen zij dienen als stimulans voor een geleidelijke 

verhoging van de sociale bescherming. Ook voor Nederland vormen de verdragen 

geen overbodige luxe, aangezien ze een bescherming kunnen bieden tegen 

overhaaste hervormingen (verslechteringen). Ook kunnen ze dienen om te komen 

tot hogere normen binnen EU-verband en kunnen ze tot op zekere hoogte 

convergentie van de socialezekerheidsstelsels bevorderen. Ze verhinderen niet in 

absolute zin eventuele noodzakelijke hervormingen. 

 Nederland zou zich in moeten blijven zetten voor een verdere ontwikkeling 

van deze normen en hierbij ook op constructieve wijze de gewenste hervormingen 

moeten bepleiten. 

 Zo zou het gewenst zijn dat de oordelen van het IAB en het Comité van 

Deskundigen zo goed mogelijk gemotiveerd worden en zo goed mogelijk 

toegankelijk, met name ook voor de rechterlijke macht. Nederland zou kunnen 

bevorderen dat verdragen beter bekend worden en dat per verdrag de relevante 

oordelen van het Comité van Deskundigen gepubliceerd worden. 
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 Om verdragen de betekenis te geven die hen toekomst dient de rechter  

rechtstreekse werking van een bepaling aan te nemen indien deze zich leent voor 

toepassing door de rechter. Algemene terzijdestelling van een verdrag is ongewenst. 

Wel zou - als de oplossing de rechtsvormende taak van de rechter te buiten gaan - de 

wetgever ‘op  termijn gesteld kunnen worden’. 

 
 


