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Prof. dr. C.J. Rijnvos 

Welzijnszorg binnen 
een gemengd sociaal
economisch bestel 

Nederland kent een gemengd sociaal
economische orde. De structuur hiervan 1s 
weergegeven in bijgaande schematische 
voorstelling. Het bestel bestaat uit een par
ticullere en een collectieve sector. 

Het gemengde sociaal-economische be
stet van Nederland 
Parllcul1ere 
sector 

lnd1v1duele 
goederen 

Quasi 
collectieve 
goederen 

Collectieve 
sector 

Collectieve 
goederen 

Daarbij worden vanuit de particuliere sec
tor goederen en diensten voortgebracht 
en verkocht op - althans overwegend -
de vrije markt. De collectieve sector stelt 
goederen en diensten (veilighe1d, onder
wijs, gezondheidszorg e.a.) ter beschik
kmg, alsmede bepaalde inkomens (zoals 
A. OW.-, werkloosheids- en bijstandsuitke
ringen). 

Voorts verzorgt zij uitgaven, die wij als 
typ1sch collectlef beschouwen, zoals kin
derbiJSiagen en studiebeurzen. De wel
zijnszorg vormt een belangrijk onderdeel 
van deze collectieve behoeftenvoorzie
ning. 

Binnen dit gemengde sociaal-economi-
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sche bestel bestaan reeds jaren grote 
spanningen. Deze zijn geconcentreerd op 
de grensbepaling tussen de particuliere 
en de collectieve sector oftewel op de 
voorziening 1n quasi-collectieve goederen 
en d1ensten. Een grensverschu1ving in 
deze zin heeft grote betekenis voor de 
verhoudingen b1nnen de ondersche1den 
sectoren. De aandacht gaat hierbij uit naar 
de voortbrengmg van quasi-collectieve 
goederen en diensten. waarvoor kenmer
kend IS - volgens een aanduid1ng van 
Goedhart - dat 'levenng v1a de markt niet 
bij voorbaat IS u1tgesloten doch waar ,~,aar 
subject1ef oordeel van de gemeenschaps
organen desondanks optimalisering van 
de welvaart het best kan worden bena
derd door de prijsvorming geheel of ten 
dele terzijde te stellen'. De welziJnszorg 
moet vnJwel geheel tot deze quasi-collec
tleve goederen en dlensten worden gere
kend. HierbiJ gaat Goedhart er n1et geheel 
terecht van uit dat de voorziening in quasi
collectleve goederen en diensten steeds 
geheel binnen de collectieve sector zal 
plaats hebben. Oat behoeft echter n1et het 
geval te ziJn. Men neme de gezondheids
zorg als voorbeeld. 
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Wel1swaar is de neig1ng groot om deze 
overwegend binnen de collectieve sector 
te plaatsen, maar ziJ v1ndt ook voor een 
goed deel binnen de particuliere sector 
plaats. Ouas1-collectieve goederen en 
dlensten hebben een individuele en socia
le betekenis. terwiJI zij in beginsel zowel 
b1nnen de particuliere als de collectieve 
sector kunnen worden voortgebracht. 
Daarom ligt de grens tussen de partlculie
re en de collect1eve sector niet bij voorbaat 
vast. ZiJ kan verschuiven in de ene of de 
andere richtmg en dat heeft belangrijke 
consequenties. Bij een opschuiving naar 
l1nks verl1est de particuliere sector terrein; 
de voorziening 1n quasi-colleclleve goede
ren en diensten zal dan relatief meer vanuit 
de collectieve sector gestalte krijgen. Om
dat echter de financienng via de belastin
gen en soc1ale premies vanuit de particu
llere sector moet plaatsvinden - Smith 
noemde de collectieve sector een onpro
duktieve kostganger van de marktecono
mie - kan deze laatste onder druk komen 
te staan. Hiermee is het thema dat ons 
bez1g houdt aangegeven. 

Het probleem van de welziJnszorg bm
nen het hu1dige Nederlandse gemengde 
soc1aal-economische bestel heeft betrek
klng op het bepalen van de omvang van 
de quas1-collectieve goederen en dien
sten. d1e onderscheideniiJk in de particulie
re en de collect1eve sector zullen worden 
voortgebracht. Voor een beoordeling van 
de spanningen die z1ch voordoen is het 
nodig de geschetste bas1sstructuur steeds 
1n gedachten te houden en \evens te I etten 
op de veranderingen welke z1ch in de loop 

Tabe/1 
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van de tijd met betrekking tot de verhou
ding tussen de twee sectoren voltrokken. 

Grensverlegging 
De grens tussen de particuliere en de 
collectieve sector kan macro-economisch 
worden aangegeven met een verWIJzing 
naar de relatieve omvang van de over
heidsuitgaven voor de soc1ale verzeke
nng. De desbetreffende uitgaven stiJQen 
van Jaar tot Jaar. Ondanks de ombuigln
gen van de laatste tijd is dat nog steeds het 
geval zoals bl1jkt uit label 1. 

BIJ deze gang van zaken kunnen twee 
vragen worden gesteld. OaarbiJ gaat het 
ten eerste om de financiering oftewel om 
de vraag of de particuliere sector zonder 
gevaar voor het sociaal-economische be
stel als zodanig de last wei kan dragen. Op 
de tweede plaats kan twijfel rijzen wat 
betreft de JUistheid van de quasi-collectie 
ve behoeftenvoorz1ening als zodanig. Is 
het wei gewenst om deze voorz1ening op 
zo'n grote schaal als intussen het geval is 
te Iaten plaatsvmden vanu1t de collectieve 
sector? Wij houden deze twee vragen 1n 

gedachten biJ de verdere interpretatie van 
tabel1. 

Uitgedrukt in een percentage van het na
tionaal produkt tegen marktprijzen verto
nen de overheidsuitgaven smds 1983 een 
daling 

lnzoverre is er sprake van een ombul
ging. Het een en ander duidt op een ver
schuiving naar rechts van de grens tussen 
de particuliere en de colleclleve sector. 
zodat nu deze laatste onder druk komt te 

Relatteve omvang overhetdsuitgaven en fasten soctale verzekenng (in mrd gld) 
1981 1982 1983 1984 1985 

a) nattonaal produkt 313.60 328.55 336.40 352.80 369.10 
- netto - tegen markt-
pnJzen 

b) overhetdsuttgaven 157.4 166.45 171.80 179.80 185.10 
tn een percentage van a) 50.2 50.1 511 50.1 50.1 

c) lasten soctale 77.6 83,8 84.5 84.5 86.7 
verzekenng 
tn een percentage van a) 24.7 25.5 25.1 24.0 23.5 
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1986 
382.15 

192.80 
50.0 
88.1 

23.1 
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Tabel 2 
Collecltef beslag en ftnancieringstekort (in 0/o-en van het nationaal tnkomen) 

1981 1982 
Belast1 ngdru k 29.8 29,3 
Soc1ale prem1es 20.9 22,1 

Collect1ef beslag 50.7 51.4 

F1 nane~er1 ngstekort 8,3 9.4 

staan. Daarmee kan nader worden inge
gaan op de financieringsverhoudingen 
b1nnen het gemengde sociaal-econo
mlsch bestel. De collectieve uitgaven wor
den gefmancierd met belastmgen en so
ciale verzekeringspremies - het collectie
ve beslag - alsmede met kapitaalmarkt
middelen en n1euw gecreeerde liquiditei
ten. Deze laatste twee bronnen moeten 
worden aangeboord ter voorzienmg in de 
middelen in verband met het financie
nngstekort. In 1960 beliep het collectieve 
beslag 34,2% van het nat1onale mkomen; 
in 1981 lag het op 50,1 %, zodat z1ch 
gedurende twee decennia een stiJQing 
voltrok van gemiddeld 0,75% per jaar. 
CJk in dit verband is 1983 het Jaar van de 
overgang; sindsdien vindt een procentue
le daling plaats van de belastingen en de 
sociale prem ies. 

Hiermee tekent z1ch gaandeweg het 
beeld af. De periode met een grote druk 
op de particul1ere sector gaat - vooral 
onder fmanciele pressie - voorbij. Het 
gaat gaandeweg beter in het bedriJfsle
ven. 

In het kader van de ombuigmg voltrekt 
z1ch s1nds 1983 een beperking van de 
collect1eve sector. H1ermee zijn de finan
cieringsproblemen van de collectieve sec
tor nog geenszins opgelost. De monetaire 
verhoudingen binnen het Nederlandse 
sociaal-econom1sch bestel vormen nogal
tijd een bron van zorg; daarbij is een naar 
rechts opschuivende grens tussen beide 
sectoren van groot belang voor de wijze 
waarop de welziJnszorg gestalte krijgt. 

Het collectieve beslag ligt met 50% van 
het nationale inkomen nog steeds zeer 
hoog en het financieringstekort is nog al-
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1983 1984 1985 1986 
28.5 27,6 27.5 28,0 
24,6_ 23.2 22.7 22.0 

53.1 50.8 50.2 50.0 
-

10.7 9.4 7,3 6.8 

tijd zorgwekkend. Zo IS er een spannmg 
tussen de particuliere en de collectieve 
sector ontstaan waarbij de overheldsfinan
cien een centrale rol spelen. HierbiJ leidde 
het omvangrijke collectieve beslag tot gro-

Ondanks ombuigingen is 
het financieringstekort nog 
altijd zorgwekkend. 

te kosten voor het bedriJfsleven. Oat was 
nog niet genoeg voor de financ1enng van 
de ambit1eus uitdijende collect1eve sector. 
Het grote financieringstekort leidde voorts 
tot een omvangriJk beroep op de kapltaal
markt. De overhe1d ontplooide z1ch tot een 
dominerende vrager naar middelen. In 
1978 was haar beroep nog beperkt tot 
20,7% van het aanbod. Daarna vond een 
gestadlge groei plaats tot 80.1% in 1983. 
Sindsdien is er ook in dit verband sprake 
van een ombuiging; 1n 1986 was het kapi
taalmarktberoep reeds teruggelopen tot 
41 ,4% van het aanbod. Hiermee zijn de 
monetaire verhoudingen echter nog 
geenszins gezond. 

De creatie van nieuwe liquiditeiten 1s in 
verband met het fmancieringstekort zeer 
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Tabe/3 

Kap1taalmarktberoep van de overhe1d. llquid!le!lscreatie en rentemveau 
1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Overhe1dskap1taalmarktbe-
roep 1n een percentage van 
hetaanbod 64,1 
L qu cl :c: 'screat1e (1n mrd gld) 5.6 
L1qu1dlte1tsquote 34.7 
Rendement staatslen1ngen 5 
tot 8 Jaar 11.53 

omvangnJk, als gevolg waarvan de liqUidl
teltsquote sterk sliJQl. Hienn schuilt een 
potentieel mflat1egevaar. 

Het geheel overz1ende kan worden 
vastgesteld, dat smds het begm van de 
Jaren zeventig tot 1983 een belangrijke 
u1tbre1dmg van de collectieve sector 
plaatsvond. waardoor - met een lood
zware collectieve last en een rente-opdrij
vend kap1taalmarktberoep van de over
held - het bednJfsleven onder druk kwam 
te staan. Voorts kwam door een veel te 
groot fmanc1eringstekort de moneta1re 
orde onder spann1ng. 

S1nds 1983 voltrekt z1ch moeiliJk en 
moe1zaam een ombu1gmg. In het kader 
daarvan IS een begm gemaakt met een 
saner1ng van de monetaire verhoudingen. 
Voorts is de druk op het bedrijfsleven voor 
een goed deel weggenomen. Tot slot z1et 
de collect1eve sector zich geconfronteerd 
met de noodzaak van een zekere beper
klng. Oeze laatste heeft grote mvloed op 
de vormgeving van de welziJnszorg. 

Sectorale verhoudingen 
De grens tussen de particuliere en de 
collect1eve sector binnen het gemengde 
soc1aal-econom1sche bestel van Neder
land kan verschu1ven en 1n werkelljkheid 
doet ziJ dat ook. Oaarmee worden de ver
houdlngen binnen de particul1ere en de 
collect1eve sector betekenisvol be1nvloed. 

Het ligt voor de hand nu eerst in te gaan 
op de verhoudingen bmnen de particulie
re sector - met name het bedriJfsleven -
toen deze onder sterke druk stond, want 
daann schuilt veel leerzaams voor een 
beoordel1ng van de pos1t1e waann de wei-

74.7 80,1 69,2 65.8 41,4 
9.4 12,6 10,2 14,5 7.2 

36,3 38,4 40,2 42,4 43,4 

9,91 8,24 8,11 7,32 6,36 

zijnszorg zich momenteel bev1ndt. OaarbiJ 
kan de vraag worden gesteld of de zorg
wekkende economische situatie van enke
le Jaren geleden als een conjuncturele de
pressle moet worden aangemerkt, die 1n 

beginsel slechts met een grote schoon
maak - l1qu1datie van bednjven - kon 
worden gesaneerd. Oat was duidelijk niet 
het geval. Het was veeleer z6 dat in ons 
land een tragische afbraak van produktie
capacitelt plaats vond, die wemig of niets 
met 'creat1eve destruct1e' 1n termen van 
Schumpeter te maken had. Los van pro
duktconcurrentle en techn1sche achier
stand - die uiteraard steeds kunnen op
treden als gevolg waarvan aldoor markt
gerichte en techn1sch-vernieuwende in
vesteringen nodig zijn - voltrokken zich 
ontwikkelmgen, waarmee grote en in be
ginsel gezonde delen van het produk
tieapparaat onder druk werden gezet Oat 
was het geval met de veel te sterk geste
gen arbeidskosten, met de loodzware col
lectieve lasten (belastingen en sociale pre
mles) en de ontspoorde overheldsfinan
cien, welke v1a een gapend financienngs
tekort en een sterk toegenomen kapltaal
marktberoep van de overhe1d, de reele 
rente opknkten tot een onwerkeiiJk hoog 
niveau. Ju1st h1erdoor kwam - geheel 
anders dan door een vervreemding van 
de mark! - vrijwel het gehele Nederland
se bedrijfsleven in de klem. Vele onderne
mmgen gingen dicht, die - als de ar
beidskosten niet z6 sterk waren gestegen, 
de collectieve lasten beter in de hand wa
ren gehouden en het financieringstekort 
normale grenzen niet had overschre
den - waarschijnlijk hadden kunnen 
voortbestaan. 



Ook in de welzijnssector 
werken mensen die zich 
Iaten horen als hun 
bestaan bedreigd wordt. 

Daarmee was veel werknemersleed 
voorkomen. Het 1s passend hierbiJ nog 
een fundamentele opmerking van mone
taire aard te maken. Evenwicht1ge verhou
dingen binnen een soc1aal-economisch 
bestel vere1sen een stabiel en goed func
tionerend geldwezen. DaarbiJ wordt het 
monetaire bestel niet aileen bedreigd door 
een hoge inflat1e. Een onwerkelijk hoge 
reele rente moet in beg1nsel op gelijke voet 
als storingsfactor met betrekking tot het 
geldwezen worden aangemerkt. Oat kan 
aan weinig tWIJfel onderhevig ziJn, want die 
hoge rente kan - als het bedriJfsleven 
gedwongen wordt tot afwenteling van kre
dletverliezen op het bankwezen - leiden 
tot een aantasting van de monetaire orde 
oftewel van de gulden als reken-. rull- en 
spaarmiddel. Het een en ander betekende 
- hetgeen in het begin van de Jaren tach
tig duideiiJk werd - dat een oplossing van 
de structurele crisis slechts mogelijk was 
met een str1ngente beheers1ng van de ar
beidskostenontwlkkeling en van het col
lectieve beslag. Voorts was het nodig te 
streven naar een substantiele verminde
ring van het financieringstekort. Hiermee 
is reeds heel wat gezegd over een te ver 
naar links opgeschoven grens tussen de 
particuliere en de collectieve sector, waar
mee de welzijnszorg zich met financiele 
middelen van de overheid verder kan ont
wikkelen. Maar het beeld is nog niet com-
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pleet. De uitdijende collectieve sector 
- dat was immers tot in het begin van de 
Jaren tachtig het geval - betekende een 
vooraankondiging van problemen die z1ch 
bij de ombuiging zouden voordoen. Bij de 
ombuiging zoals die sinds 1983 gestalte 
krijgt, werd al vlug du1delijk dat een be
grenz~ng van de collectieve sector proble
men oproept. Ook in deze sector zijn men
sen werkzaam die zich Iaten horen als hun 
bestaan bedreigd wordt. Het opschuiven 
van de grens tussen de twee sectoren van 
de gemengde econom1e naar rechts bete
kent met betrekking tot de weiZIJnszorg 
een terugtreden van de overheid en meer 
particulier initiatlef. 

Uiteraard Ievert dat problem en en span
ningen op. Oat is altijd het geval als b1nnen 
gevestigde sociaal-economische verhou
dingen veranderingen worden aange
bracht. In zoverre ziJn de klachten vanuit 
de collectieve sector over de consequen
tles van het ombuigingsbeleid wei te be
griJpen VriJwel dagelijks lezen wiJ in de 
krant sombere berichten over de verwach
te gevolgen van het ombuigingsbeleid 
voor de collectleve sector in het algemeen 
en de welziJnszorg in het biJzonder. HierbiJ 
kunnen de ervaringen met de druk op de 
private sector tot in het begin van de Jaren 
tachtig leerzaam ziJn. De ervaringen dul
den er op dat een beperking van een 
bepaalde sector zich als noodzaak kan 
voordoen. Het is echter wei gewenst daar
biJ een zorgvuldig beleid te voeren ten 
e1nde onnodige nadelige effecten te voor
komen. Voor een beoordeling van de 
onrust die met betrekking tot de beperking 
van de colleclleve sector valt waar te ne
men kan dan ook als criter1um gelden of 
de ombuigmgen met de nodige zorgvul
digheid worden uitgevoerd. 

Zorgvuldigheid 
De verhoudingen van de particuliere tot 
de collect1eve sector moet - deze aange
legenheid keert nu in de beschouwing 
terug - worden beoordeeld vanUit twee 
criteria. DaarbiJ gaat het op de eerste 
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plaats om de financiering. waarmee de 
monetaire orde niet mag worden bedreigd 
en geen al te grote lasten op het bednjfsle
ven mogen worden gelegd. Anders ge
zegd: de voorziening in quasi-collect1eve 
goederen en diensten moet binnen een 
evenw1chtig economisch en moneta1r ma
cro-kader worden geplaatst. Vanu1t dit ge
zichtspunt is er met de ombuiging sinds 
1983 een goed begm met de sanenng van 
de verhoudingen gemaakt. maar er IS nog 
lang geen sprake van een evenwichtige 
s1tualle De recente informat1e betreffende 
de Nederlandse macro-econom1sche en 
monetaire situatie gaat ook in deze rich
ling Er is met betrekk1ng tot de naaste 
toekomst op zijn minst sprake van verlang
zaming van de economische groei en 
vooralsnog van een veel te grote werk
loosheid. Het collectieve beslag is te groot. 
alsmede het f1nanc1eringstekort; 1n nauwe 
samenwerking hiermee beweegt de reele 
rente zich op een te hoog n1veau. Gelet op 
deze situat1e vall te verwachten dat het 
ombuigingsbele1d - hetgeen moet le1den 
tot een verdere beperk1ng van de collec
tleve sector - nog wei enige tijd zal voort
duren. Het tweede criter1um van waaruit 
de verhouding van de particuliere tot de 
collectieve sector moet worden beoor
deeld 1s of - gelet op de uitbre1ding van 
laatstgenoemde gedurende enige decen
nia - een voorziening in quas1-collect1eve 
behoeften en d1ensten door de overheid 
op zo'n grote schaal als momenteel ge
beurt, een goede zaak kan worden ge
noemd In dit verband ziJn recenteliJk ont
Wikkelde vernieuwende gedachten over 
een zorgzame samenleving van grote be
tekenls. 

Algemeen gesproken gaat het er hierbij 
om of vanuit m1cro soc1aal-economisch 
gezichtspunt de voorzien1ng in quasi-col
lectieve goederen en diensten niet beter 
voor een goed deel aan particuliere instel
l,ngen kan worden overgelaten. De ver
nleuwende gedachtengang met betrek
king tot de zorgzame samenleving ver
dient veel belangstelling omdat zij de hel-
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pende hand kan bieden bij de formulering 
van zorgvuldigheidscriteria in het kader 
van het ombu1gingsbeleid. Lettende op 
deze twee cntena kunnen met betrekking 
tot de beperk1ng van de collectleve sector 
wat betreft de huidige stand van zaken 
drie opmerk1ngen worden gemaakt. Een 
verschuiving van de grens tussen de parti
culiere en de collectieve sector naar rechts 
doet zich als noodzaak voor en dient u1t 
een oogpunt van evenw1chtige macro-ver
houdingen tot stand te komen. 

Een te ver u1td1Jende collectleve sector 
kan vanwege de financiele problem en van 
de overheld. welke daarmee worden opge
roepen. een gevaar zijn voor het gemeng
de soc1aal-economische bestel als zoda
nig. In het begin van de jaren tacht1g was 
dit gevaar 1n Nederland reeel aanwezig 
Sinds 1983 is het kleiner geworden maar 
nog niet geheel verdwenen. In de komen
de Jaren zal een verdere beperk1ng van de 
collectieve sector nodig zijn. De tweede 
opmerk1ng houdt in dat het bij die beper
king gewenst is zoveel als mogelijk ruimte 
te bieden aan verantwoorde vernleuwen
de gedachten met betrekking tot de zorg
zame samenlev1ng en de consequenties 
hiervan voor de welziJnszorg. Het is een 
goede zaak dat twee vllegen in een klap 
kunnen worden geslagen in die zin. dat 
met een macro-ombuiging een mlcro-ver
betering van de voorziening in quasi-col
lectieve goederen en diensten kan wor
den bere1kt. Een verschuiving naar rechts 
van de grens tussen de particuliere en de 
collect1eve sector van het gemengde so
ciaal-economische bestel b1edt het parti
culler initiatief mogelljkheden bij deze 
voorzien1ng. 

Ten derde en tot slot is het gewenst dat 
uit een oogpunt van zorgvuld1gheid biJ het 
ombuig1ngsbele1d de geschetste macro
en m1cro-aspecten van de collectieve be
hoeftenvoorzlening in acht worden geno
men. BiJQevolg d1ent de zorgvuldigheid te 
worden gebaseerd op drie criteria. Deze 
ziJn de aanvaarding bij het ombuig1ngsbe
le1d van de consequenties welke het een 
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en ander heeft voor de voorziening in 
quasi-collectieve goederen en diensten. 
Ombuigen is niet eenvoudig de geldkraan 
dicht draaien, maar ook de consequenties 
aanvaarden voor de wijziging in de collec
tieve behoeftenvoorziening, welke daarbij 
optreedt. Vervolgens gaat het om het 
voorkomen van beleidsconsequenties 
b1nnen een korte periode, in het kader 
waarvan een zorgvuldige keuze past van 
die vormen van collectieve behoeften
voorziening, welke de overheid niet Ianger 
of 1n mindere mate zal verzorgen. 

Tot slot is een consistent beleid op lan
gere termijn nodig in die zin, dat de beper-
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king van de collectieve sector zo zorgvul
dlg wordt gekozen dat een terugkeer over 
enige tiJd niet nodig zal ZIJn. Het 1n acht 
nemen van deze zorgvuldigheidscritena 
kan er toe leiden dat de collectieve sector 
bij een noodzakelijke beperk1ng niet een 
onnodige druk te verwerken krijgt zoals 
met de private sector enkele Jaren gel eden 
het geval was. 
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