
Rapport De uitverkoop van de sociale zekerheid verschenen 

Sociale zekerheid en commercie, is dat 
een verstandige combinatie? Nee, conclu
deert het rapport De uitverkoop van de 
sociale zekerheid, het vierde deel in een 
serie over de privatisering in Nederland. 
In Spanning een aantal van de problemen 
die het terugtreden van de overheid 
heeft opgeleverd op het vlak van werk 
en uitkeringen. 

Gezondheidsrisico? 
Geen baan! 

Door de invoering van Wulbz in 
1996 (over de loondoorbeta
lingsplicht bij ziekte) en Pemba 
m 1998 (over de arbeids
ongeschiktheidsverzekeringen) 
kregen bedrijven een groter 
belang om bij sollicitaties te 
selecteren op gezondheidsrisi
co's. Informatie hierover is 
moeilijk te krijgen, omdat werk
gevers over het algemeen niet te 
koop lopen met hun selectie
criteria, en slachtoffers niet altijd 
weten waarom zij geen werk kre
gen, of dit niet aanmelden bij een 
klachtenbureau. 
Uit onderzoek onder 13.000 

bedrijven en instellingen in het 
Rijnmondgebied blijkt dat twee
derde van alle werkgevers, 
ondanks alle subsidiemogelijk
heden, in geen geval gehandi
capten of chronisch zieken wil 
aannemen. MKB-Nederland 
meldt dat veel winkeliers huive
rig zijn om bijstandsgerechtig
den in dienst te nemen, omdat zij 
meer kans hebben om in de 
WAO te komen. De gemeente 
Amsterdam heeft zelfs een ver
;zekering afgesloten tegen WAO
boetes voor werkgevers die uit
keringsgerechtigden in dienst 
nemen. 
Bij het Breed Platform Ver
zekerden en Werk komen wel 
regelmatig klachten binnen over 

De 
verkeerde 
keuze tussen 
euro's 
en mensen 
selectie. Het platform meldt dat 
bovendien ongeoorloofde selec
tie plaatsvindt bij het afsluiten 
van verzekeringen, bijvoorbeeld 
bij de collectieve verzekeringen 
via bedrijven tegen het WAO
gat. Ook veel zelfstandigen heb
ben te maken met selectie door 
verzekeraars. Bijkomend effect 
is dat medische gegevens van 
publieke instellingen in commer
ciële handen kunnen komen. 

Verzekeren in plaats 
van preventie 

De financiële risico's voor 
werkgevers en werknemers als 
gevolg van Wulbz en Pemba lei
den niet noodzakelijk tot meer 
preventie. Onderzoeksinstituut 
Nyfer merkte in dit verband op: 
' In plaats van extra investeringen 
te plegen in preventieve maat
regelen, verzuimbegeleiding en 
reïntegratie van zieke werk
nemers, dekken werkgevers de 
financiële risico's door het af
sluiten van ziekteverzuim- en 
WAO-risico-verzekeringen. De 
risico's worden dus afgekocht 
in plaats van teruggebracht. ' De 
verzekeraars hebben op hun 
beurt in de eerste jaren de nadruk 

gelegd op het veroveren van 
een groter marktaandeel. Dit 
leidde tot forse verliezen op 
de verzuimverzekeringen. In
middels werken verzekeraars 
meer samen met arbodiensten of 
hebben zij arbodiensten over
genomen en hetzelfde geldt voor 
reïntegratiebedrijven. Aan werk
gevers die zich verzekeren wor
den ook strengere eisen gesteld. 
Om de kosten van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid te beper
ken wordt her en der gepleit 
voor een grotere regierol voor 
de verzekeraars. Dit is een een
zijdige en zelfs cynische bena
dering, omdat dan niet het 
welzijn van de werknemer, 
maar de verwachtte schadelast 
centraal komt te staan. De ver
zekeraar zal geneigd zijn hogere 
premies te vragen en zich min
der inspannen om de schadelast 
te beperken, omdat controle op 
afspraken en mogelijk misbruik 
van polissen veel tijd en geld 
kost. De verzekeraar kan ook 
steeds bekijken welke werkne
mer de meeste schadelast ople
vert en die voorrang geven. 
Weinig aandacht zal er zijn voor 
'moeilijke' klanten, die com
mercieel minder interessant 
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zijn. Verder kan een verzekeraar 
traineren met uitkeringen of een 
te lage uitkering verstrekken, in 
de hoop dat protest uitblijft of 

mensen om financiële redenen 
geen rechtszaak voeren. De tijd
spanne waarvoor wettelijk ver
zekerd moet worden is ten slotte 
beperkt tot 1 of 2 jaar, waarna de 
kosten alsnog worden afgescho
ven op de samenleving. 
De nadruk op schadelastbeper
king is ook cynisch, omdat het 
voorbij gaat aan het elementaire 
belang van werknemers om niet 
gehanilicapt te raken. Als bedrij
ven een afweging moeten maken 
tussen een hogere premje of in
vesteren in betere arbeidsom
standigheden, zal de uitkomst in 
lang ruet alle gevallen leiden tot 
meer preventie. 'In de duizend 
dossiers ilie we hebben liggen zit 
een flinke pluk mensen van 
softwarebedrijf Oracle, allemaal 
werknemers met ernstige RSI
klachten. Kennelijk is het voor 
werkgevers makkelijker om een 
verse kracht binnen te halen dan 
systematisch te werken aan het 
voorkómen van beroepsziekten,' 
aldus directeur P. Uienbelt van 
het Bureau Beroepsziekten FNV. 

De hoge kosten van 
concurrentie 

De introductie van marktwer
king in de sociale zekerheid 
heeft totnogtoe weinig efficiën
tievoordelen opgeleverd, maar 
al wel heel veel geld gekost. 
Voortdurende reorgáqisaties 
hebben de nodige vertragingen 
opgeleverd in de begeleiding en 
opvang van zieken. Veel mensen 
zijn daardoor nodeloos en tegen 
hun zin in de WAO beland. De 
introductie van commerciële 
arbodiensten en reïntegratie
bedrijven heeft veel versnippe
ring gebracht en voorlopig leidt 
ook dit tot extra kosten. Boven
dien heeft de privatisering er toe 
geleid dat de salarissen van pro
fessionele deskundigen sterk zijn 
gestegen. Op termjjn kan door 
fusies en overnames meer 
schaalgrootte worden bereikt. 
Maar in een vrije markt leidt dit 

ook tot marktmacht en de vor
ming van conglomeraten, die de 
concurrentie beperken. 
De ervaringen tot nu toe leren 

dat bedrijven vooral geneigd 
zijn op prijs te selecteren: de 
privatisering van de risico's in 
de sociale zekerheid leidt er toe 
dat het voorkomen van ziekte
verzuim en arbeidsongeschikt
heid wordt onderworpen aan par
ticuliere kostencalculatie. Ook 
zorgt de privatisering van de pre
mjebetaling voor extra kosten: 
voor admjrustratie, reclame, 
hogere reserves per verzekeraar 
en marktconforme winsteisen. 
Veel onnodige kosten komen 
voort uit het nog bestaande 
provisiesysteem voor tussenper
sonen. Door het woud van uit
eenlopende polissen wordt 
bovendien de solidariteit onder
graven, een uitgangspunt dat 
vanouds aan de basis lag van het 
stelsel van sociale voorzienin
gen. 

Publiek of privaat? 

Bij alle wijzigingen in het stel
sel en bij de uitvoering van de 
sociale zekerheid is steeds de 
vraag gesteld wat in publieke 
handen moest zijn en wat in pri
vate handen mocht komen. De 
rechten in het stelsel van sociale 
zekerheid zijn in wetten veran
kerd, die de uitkomst waren van 
een lange geschiedenis van so-

ciale strijd. De toekenrung van 
uitkeringen bij werknemersver
zekeringen was altijd in private 
handen, waarbij de bedrijfsvere

nigingen de hoofdrol speelden. 
Ondersteunende diensten waren 
het GMD en het GAK. Deze 
verenigingen en diensten waren 
echter geen commerciële par
tijen ; zij kwamen voort uit een 
traditie van het corporatisme. 
In de jaren ' 80, toen de econo
mjsche groei stagneerde, bleek 
dat werkgevers er nogal mak
kelijk toe overgingen de Ziekte
wet en de WAO te gebruiken als 
'dumpplaats' voor werknemers, 
wat leidde tot hoge kosten . Naar 
aanleiding de enquête-Buur
meijer in 1992 besloot het 
parlement de uitvoering uit han
den te halen van de bedrijfsver
enigingen en over te doen aan 
commerciële bedrijven. Deze 
privatisering bracht grote orga
nisatorische problemen met 
zich mee, waarna in 1999 werd 
besloten de toekenning onder te 
brengen bij de overheid. Op
merkelijk genoeg heeft in de 
toekenning van uitkeringen dus 
geen liberalisering, maar - via 
een omweg- een verstatelijking 
plaatsgevonden. Anders ging 
het daarentegen bij de medische 
begeleiding en de reïntegratie. 
De niet-commercieel opereren
de GMD werd opgeheven en 
vervangen door commerciële 
arbodiensten. De hulp bij reïnte-

gratie, die ten dele bij arbeids
bureaus lag, werd eveneens de 
verantwoordelijkheid van com
merciële bedrijvel . Op deze 

gebieden heeft een verdere pri
vatisering - en vooral commer
cialisering- plaatsgevonden. 
Commercialisering van de 
sociale zekerheid heeft grote 
negatieve gevolgen gehad, 
blijkt uit de voorbeelden in De 

uitverkoop van de sociale zeker
heid. Begeleiding van zieken en 
reïntegratie zijn ondergeschikt 
geraakt aan particuliere kosten
calculaties. Niet het mensen áan 
een baan helpen, maar winst 
maken staat voorop. Het gevolg 
is dat 'moeilijke gevallen ' niet 
de hulp krijgen die ze nodig 
hebben, als publieke instellin
gen niet alsnog bijspringen. Dit 
effect was al zichtbaar bij de op
komst van de commerciële uit
zendbureaus, die er mede toe 
bijdroegen dat de arbeids
bureaus in de problemen kwa
men. Commercialisering draagt 
ook bij aan de tweedeling in de 
zorg, door de groei van ' voor
kruipzorg' en de oprichting van 
particuliere klinieken. De com
merciële dienstverlening ver
groot bovendien de bureaucra
tie, door de noodzaak van een 
uitgebreid stelsel van publiek 
toezicht, bijvoorbeeld op on
geoorloofde selectie, gerommel 
met aanbestedingen en misbruik 
van subsidies. • 

De rapporten in de serie 'De uitverkoop van .. .', zijn geschreven door het Wetenschappelijk Bureau 
van de SP. Eerder verschenen De uitverkoop van de energie, De uitverkoop van het openbaar 
vervoer en De uitverkoop van publieke diensten. De rapporten zijn te bestellen door overmaking 
van 3,50 euro per deel, op giro 369611 t.n.v. SP bestellingen te Rotterdam, onder vermelding van 
respectievelijk Rapport energie I Rapport OV I Rapport publieke diensten I Rapport sociale 
zekerheid. 

Spa nnin g • 1 9 december 2002 15 




