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Na alle verkiezingsretoriek over puinhopen en
wederopbouw, is het opvallend te noemen dat in
de zorgparagraaf van het nieuwe Regeerakkoord
het beleid van Paars in grote mate voortgezet
wordt. Althans in woord. Het regeerakkoord is
financieel zo dichtgetimmerd dat het zeer de
vraag is of de mooie woorden ook echt in daden
omgezet kunnen en zullen worden.

Eerst de verrassende continuïteit in de tekst
van het Regeerakkoord: wie echt verwacht had
dat er na deze verkiezingen een nieuwe wind
zou gaan waaien in de zorg, komt bedrogen uit.
Balkenende heeft in zijn bundel lezingen wel be-
loofd dat alles Anders en beter1 zou worden, maar
het kabinet Balkenende borduurt in het regeer-
akkoord rustig voort op het beleid dat door paars
ii is ingezet. Dat beleid was blijkbaar toch zo
slecht nog niet. Zo worden de bouwstenen voor
het nieuwe zorgstelsel benut, gaan de moderni-
sering van de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (awbz) en de curatieve zorg dóór en ook
de aanpak van de wachtlijsten blijft op dezelfde
leest geschoeid.

Met de nota Vraag aan bod droeg het kabinet
Kok de bouwstenen aan voor de herziening van
het zorgstelsel. Die herziening is hard nodig om
het aanbod van zorg beter te laten aansluiten bij

de vraag en om binnen publieke randvoorwaar-
den, die door de overheid worden gesteld, verze-
keraars en zorgaanbieders de ruimte te geven
meer zorg en meer zorg op maat te leveren. 

Waar het ging om het pakket en de premie
moesten na de verkiezingen nog belangrijke
knopen worden doorgehakt. De onderhande-
laars hebben die knopen doorgehakt. De afspra-
ken over het nieuwe zorgstelsel werden tijdens
de formatie als een grote doorbraak gepresen-
teerd. Maar een echte doorbraak laat, naar het
zich laat aanzien, door het grote aantal haken en
ogen bij de gemaakte afspraken nog wel even op
zich wachten.

twee lastige kwesties voor de nieuwe

minister

De eerste lastige kwestie voor de nieuwe mi-
nister van vws is hoe de compensatie van de no-
minale premie vorm te geven. Het is evident dat
invoering van een nominale (dus voor iedereen
gelijke) premie hele forse inkomenseffecten met
zich mee brengt. Het cda wilde echter dat de in-
komenseffecten beperkt zouden zijn en had een
eigen voorstel voor de invoering van een fiscale
zorgkorting. Zalm vond dat echter zo’n verwer-
pelijk idee dat er uiteindelijk een compromis is
uitgekomen. Dat compromis komt materieel erg
dicht bij een inkomensafhankelijke premie,
maar brengt in de uitvoering enorme bureaucra-
tie met zich mee. Blijkbaar wordt het gezond ver-
stand opzij gezet om alsjeblieft maar niet het
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woord inkomensafhankelijke premie te hoeven
gebruiken. 

Het voorstel in het regeerakkoord werkt als
volgt: in de toekomst betalen mensen een vaste
premie en krijgen vervolgens een inkomensaf-
hankelijke tegemoetkoming, een zorgtoeslag.
Wat resteert is een inkomensafhankelijk bedrag
aan lasten, de facto een inkomensafhankelijke
premie. Het mag duidelijk zijn dat het gemakke-
lijker is om gewoon inkomensafhankelijke pre-
mies te innen en dan klaar te zijn, dan nominaal
te innen, vervolgens vast te stellen op welke
zorgtoeslag men recht heeft, dat weer uit te ke-
ren en bij iedere wijziging van het inkomen de
toeslag weer te moeten aanpassen en zo door.
Het is opmerkelijk dat de voormalige minister
van Financiën, vvd-onderhandelaar Zalm, de in-
gewikkelde uitvoering van de zorgtoeslag abso-
luut niet door zijn ‘eigen’ Belastingdienst wilde
laten uitvoeren. Terwijl die wel over de beno-
digde inkomensgegevens beschikt. Dus moet
daar weer een hele nieuwe club voor worden op-
getuigd, en kunnen daar ambtenaren aan de slag
die elders moeten verdwijnen. Wat men zich bo-
vendien moet realiseren is dat de inkomensaf-
hankelijke compensatie niet sluitend hoeft te
zijn, want deze wordt gebaseerd op een genor-
meerde nominale premie en niet op basis van de
feitelijke premie. Verzekerden met een relatief
dure zorgverzekeraar betalen de meerkosten
zelf. 

De tweede lastige kwestie behelst de vraag of
de nieuwe basisverzekering publiek- of privaat-
rechtelijk wordt uitgevoerd. Paars ii heeft heel
nadrukkelijk voor een verzekering op publiek-
rechtelijke grondslag gekozen, omdat wetgeving
de kaders dient te stellen voor de acceptatieplicht
van verzekerden, pakket, premiestelling en risi-
coverevening tussen verzekeraars. En het Euro-
pese recht stelt beperkingen aan de mogelijkhe-
den voor overheidsinterventie in de markt. In
een privaatrechtelijke context wordt het dus heel
erg lastig om de publieke belangen van gelijke
toegang tot de zorg, beschikbaarheid en betaal-
baarheid te kunnen waarborgen. Is het een soci-
ale verzekering, een publiekrechtelijke regeling

dus, dan gelden die beperkingen niet. Het is ge-
makkelijker om in een publiekrechtelijke con-
text prikkels te introduceren, gericht op een effi-
ciënte uitvoering van de verzekering, dan om in
een privaatrechtelijke context waarborgen in te
bouwen voor publieke belangen. Dat laatste is
namelijk in strijd met het Europese recht. Daar
zal dus wel weer opnieuw op gestudeerd moeten
worden en dat zal de snelheid van invoering van
het nieuwe stelsel op de proef stellen. Het is te
hopen dat ‘nieuwe politiek’ betekent dat men op
deze onmogelijke combinatie van elementen uit
het regeerakkoord durft terug te komen. 

Het nieuwe kabinet is ook van mening dat de
modernisering van de awbz en de curatieve zorg
door moeten gaan. Vooruitlopend op het nieuwe
zorgstelsel is door Paars ii reeds een aanvang ge-
maakt met een omslag naar een vraaggerichte
bekostiging van de zorg, waarbij patiënten meer
keuzevrijheid krijgen en verzekeraars en zorg-
aanbieders meer ruimte om hun werk goed te
doen. In de awbz heeft het persoonsgebonden
budget zich de afgelopen jaren zeer sterk ontwik-
keld en liggen er bovendien voorstellen klaar
voor invoering op 1 januari 2003, die een aan-
merkelijke deregulering en vereenvoudiging
van de uitvoering zullen betekenen. Het is ver-
heugend dat het nieuwe kabinet ook hiermee wil
doorgaan.

de aanpak van de wachtlijsten

Ook bij de aanpak van de wachtlijsten kiest de
nieuwe coalitie voor continuïteit: het herstel van
het verzekeringskarakter van de awbz en de Zie-
kenfondswet (zfw) wordt ook de komende peri-
ode doorgetrokken2. Kort gezegd komt dit er op
neer dat verzekeraars die de awbz en zfw (of: de
toekomstige basisverzekering) uitvoeren een
wettelijke zorgplicht voor hun cliënten hebben.
Zij moeten die aanspraken op zorg verzilveren.
Het bestaan van wachtlijsten staat daarmee na-
tuurlijk op gespannen voet. Daarom is in de vo-
rige kabinetsperiode, eerst op het terrein van de
awbz, later ook in de curatieve zorg, de afspraak
gemaakt dat verzekeraars en zorgaanbieders de
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mogelijkheid kregen om zoveel mogelijk zorg te
leveren en dus te contracteren om daarmee de
wachtlijsten terug te dringen. Zij waren niet
meer op voorhand gebonden aan een macrobud-
get. Deze politieke doorbraak, waarmee het ver-
zekerde recht op zorg hersteld werd, mag in alle
bescheidenheid op het conto van een bestuur-
lijke afspraak tussen mij (Margo Vliegenthart,
red.) en Hans Wiegel geschreven worden. Het is
daarom nogal vreemd om de nieuw aangetreden
vws-minister Bomhoff in al zijn optredens voor
de buis te horen zeggen dat dit een verworven-
heid van het nieuwe kabinet zou zijn. 

Concreet houdt de afspraak in dat, als extra
zorg geleverd wordt én op basis van een transpa-
rante verantwoording blijkt dat daarvoor extra
geld nodig is, ’boter bij de vis’ door de overheid
betaald wordt. Geen extra geld in een bodemloze
put dus, maar wel de garantie dat wanneer er
extra zorg geleverd kan worden, daar ook de fi-
nanciële middelen voor beschikbaar zijn. Binnen
de marges van de Zalmnorm zijn de afgelopen
tijd honderden miljoenen beschikbaar gekomen
voor de wachtlijstaanpak en met resultaat. Er is
fors extra zorg geleverd, waardoor in de gehandi-
captenzorg de wachtlijsten fors zijn gedaald. In
de ouderenzorg zijn de wachtlijsten licht ge-
daald, ondanks de zeer sterke stijging in de vraag
naar zorg.

een financieel dichtgetimmerd

akkoord

Een knappe minister van Financiën die kan uit-
leggen waarom verpleegsters en dokters die klaar
staan om te opereren en te verplegen dat niet mo-
gen doen omdat het plafond van het Budgettair
Kader Zorg is bereikt. Toch is dat wat Hans Hoog-
ervorst de komende tijd zal moeten doen. Waar
de nieuwe regering in woorden belijdt dat de
wachtlijsten wéggewerkt moeten worden in deze
kabinetsperiode, is tegelijk duidelijk dat de
financiële middelen die daarvoor beschikbaar
worden gesteld, volstrekt ontoereikend zijn. Om
te beginnen wordt uitgegaan van 2,5% volume-
groei in de zorgsector. De 5,3 miljard euro die

daarmee gemoeid is, gaat schoon op aan de op-
vang van de demografische ontwikkeling (door
de vergrijzing stijgt de vraag naar zorg); aan de
volumegroei voor genees- en hulpmiddelen en
aan de stijging van de prijs van de bouw. Let wel:
dan is er dus nog geen extra geld uitgetrokken
voor het wegwerken van de wachtlijsten of de
verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Dat geld zit in de zogenaamde financiële en-
veloppe: bewindslieden van vws mogen zelf aan-
geven hoe dat extra geld besteed gaat worden. In
2003 is helemaal geen extra geld beschikbaar, in
2004 170 miljoen euro, oplopend tot 350 miljoen
euro in 2005 en 520 miljoen euro in 2006. Daar
staan ombuigingen in dezelfde orde van grootte
tegenover, waarvan 100 miljoen euro structureel
is ingeboekt voor efficiency winst: bovenop de 136
miljoen euro die dit jaar al was ingeboekt voor
dat doel. 

Als klap op de vuurpijl zijn de financiële spel-
regels verder aangescherpt: voor de sectoren
rijksbegroting, sociale zekerheid & arbeidsmarkt
en zorg, wordt een afzonderlijk reëel uitgaven-
plafond ingesteld. Dat betekent dat meevallers in
andere sectoren niet meer aangewend mogen
worden voor de zorg. Dat betekent ook dat tegen-
vallers opgevangen moeten worden door bezui-
nigingen in de eigen sector. Concreet betekent
dit bijvoorbeeld, dat de meevallers op de uitke-
ringen van werkzoekenden die in de zorgsector
aan de slag gaan, in de toekomst niet meer voor
zorg kunnen worden ingezet. Het is geen toeval
dat de onderhandelaars het extra geld dat ze
moesten uittrekken voor geleverde zorg in zie-
kenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen in
2001 en 2002, als ‘onvermijdelijke tegenvallers’
en ‘lijken in de kast van vws’ presenteerden. Dit
is goed besteed geld, een uitkomst van beoogd
beleid om zoveel mogelijk zorg te leveren als mo-
gelijk is en mensen op de wachtlijst te helpen. En
er zijn inderdaad gelukkig veel meer mensen ge-
holpen dan geraamd bij de begrotingsopstelling.
Voor de mensen die zorg nodig hebben een bij-
zondere meevaller. Het is maar hoe je het bekijkt.

Alleen al in het huidige tempo doorgaan met
de aanpak van de wachtlijsten, kost meer geld
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dan nu in het regeerakkoord wordt uitgetrokken,
laat staan wanneer men de wachtlijsten zou wil-
len wegwerken. Verzekeraars en zorgaanbieders
krijgen echter ook van dit kabinet de ruimte om
recht te doen aan de zorgplicht die ze hebben
tegenover individuele verzekerden die aanspraak
kunnen maken op de awbz of de zfw. Het verho-
gen van de efficiency in de zorgsector ter waarde
van 100 miljoen euro is onvoldoende om de on-
vermijdelijke tegenvallers op te kunnen vangen. 

Het is bovendien de vraag of verzekeraars en
zorgaanbieders op basis van dit regeerakkoord
het vertrouwen hebben om in maximaal tempo
door te gaan met het leveren van zorg. Het is ook
de vraag hoeveel ruimte overblijft voor investe-
ringen in het personeel in de zorg, ondanks ¬
opnieuw ¬ mooie woorden in het regeerak-
koord over het meer aantrekkelijk maken van
het werken in de zorg. Voor arbeidsvoorwaarden
is geen cent uitgetrokken, voor kinderopvang
ook niet (jammer voor die belofte van het cda

om te zorgen voor 100.000 extra kindplaatsen in
de kinderopvang). 

Natuurlijk is de financieel-economische
situatie op dit moment een stuk minder roos-

kleurig dan in de afgelopen jaren, en moeten
scherpe keuzen en afwegingen worden gemaakt.
Burgers hechten ¬ terecht ¬ sterk aan een ste-
vige aanpak van de wachtlijsten. Met de uitspra-
ken die hierover door met name Fortuyn en Bal-
kenende tijdens de verkiezingscampagne zijn
gedaan, zijn verwachtingen gewekt. Het cda

heeft vanuit de oppositie in de Eerste en Tweede
Kamer, en ook in haar verkiezingsprogramma3,
gepleit voor het afschaffen van het Budgettair Ka-
der Zorg: de patiënten, niet ‘Den Haag’ zouden de
omvang van de behoefte aan zorg moeten bepa-
len. Het cda heeft dus in elk geval veel uit te leg-
gen over dit financieel dichtgetimmerde ak-
koord. De titel van het regeerakkoord luidt Wer-
ken aan vertrouwen, een kwestie van aanpakken. De
beperkte financiële ruimte voor de zorg maakt
van dat ‘aanpakken’ een hoogst ingewikkelde
kwestie. Anders wordt het niet: het kabinet Balke-
nende kiest voor voortzetting van het beleid dat
door Paars ii in gang werd gezet. Het is aan de
nieuwe minister van vws om binnen de uiterst
beperkte financiële ruimte, de belofte dat het be-
ter wordt, in te lossen.

Noten

1. Jan Peter Balkenende, Anders en
beter, Pleidooi voor een andere aan-
pak in de politiek vanuit een
Christen-democratische visie op de
samenleving, overheid en politiek,
Aspect, 2002.

2. De formulering in het Regeerak-
koord: ‘Het Budgettair Kader
Zorg blijft ook op langere ter-
mijn relevant als macrokader
voor de toetsing van de collec-
tieve uitgaven voor zorg. Dit
laat echter de individuele aan-
spraken op grond van de awbz

en de verplichte basisverzeke-
ring onverlet.’

3. Relevante passages uit het cda

verkiezingsprogramma: ‘Uit-
gangspunt in de zorg moet weer

zijn dat mensen snel geholpen
worden als zij ziek zijn of ver-
zorging nodig hebben. Daar zijn
ze voor verzekerd, niet om te
wachten. Het jaarlijkse budget
voor de zorginstellingen en bij-
voorbeeld het aantal operaties
dat een ziekenhuis per jaar mag
uitvoeren, worden niet langer
centraal bepaald. De gezond-
heidszorg moet ingericht zijn
op basis van de vraag naar zorg.’;
‘Het cda kiest voor een nieuw
stelsel in de gezondheidszorg;
het door de overheid gestuurde
aanbodmodel (budgetfinancie-
ring) wordt omgebouwd naar
een door burgers bepaald vraag-
gestuurd stelsel via een privaat-
rechtelijk verzekeringsstelsel
onder publieke waarborgen.

Dit betekent een verplicht hoog-
waardige, transparante stan-
daardpolis met daarboven de
keuzevrijheid voor extra zor-
gopties, beide aangeboden door
concurrerende verzekeraars. De
overheid blijft verantwoordelijk
voor het toezicht op de kwaliteit
en toegankelijkheid van de
zorg. Met daarnaast de noodza-
kelijke aandacht voor effecti-
viteit en efficiëntie.’ ; ‘De instel-
lingsbudgettering en ¬bekosti-
ging worden vervangen door
financiering op basis van de ge-
leverde zorg tegen transparante
en reële kostprijzen. Kleinscha-
ligheid wordt dan niet langer
ontmoedigd.’
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