
------,·~-------------------.................................................................... . 

vij-
·ele 
de 

rol
eid 
·er
ens 
ar-
rng 
ven 
de
! te 
mi
en . 
;ran 
nt
tte 
nt
tek 
aar 

net 
I eTS 

>Or 

s&..n•o•999 

Sociale zekerheid 
halverwege 

tussen niets en 
Waar de discussie over de 
houdbaarheid van de so
ciale zekerheid precies be
gonnen is valt niet meer te 
achterhalen.' Minstens 2o 

nergens 
zeer alert zijn, en waar kan 
marktwerking veel ten 
goede veranderen? 

jaar zijn er echter wel vers
treken, en nadat de laatste 
kabinetsplannen in de 
Tweede Kamer zijn ge
strand staat een ding vast: 
voorlopig is het einde niet 

COEN TEULINGS 

Dit artikel probeert wat 
helderheid te verschaffen. 
Ik heb de pretentie noch 
de behoefte het zoveelste 
schema voor de inrichting 
van het sociale zekerheids
stelsel neer te leggen voor 
hoe het veel beter zou kun-
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in zicht. Deze nuchtere constatering wil niet zeggen 
dat er de afgelopen jaren niet veel veranderingen 
zijn doorgevoerd, vele met goed gevolg. De kosten 
van de sociale zekerheid zijn gedaald. Echter, dat is 
vooral tot stand gekomen door een verlaging van de 
uitkeringen. Pas de laatste jaren begint ook het aan
tal ontvangers van een uitkering te dalen. Het 
beroep op de sociale zekerheid blijft echter erg 
hoog. Het aantal arbeidsongeschikten is in Neder
land nog steeds ruim tweemaal zo hoog als in onze 
buurlanden. 

Op organisatorisch terrein is de modernisering 
tot nog toe niet succesvol geweest. Er is van alles in 
beweging, maar vaak in tegengestelde richtingen en 
lang niet altijd met een vastomlijnde bestemming. 
De afbakening van verantwoordelijkheden, de reik
wijdte van de publieke betrokkenheid, de rol van so
ciale partners, het blijven zaken waarover nog geen 
overeenstemming bestaat. 

De discussie over sociale zekerheid is politiek 
zeer beladen, zeker in de PvdA. De WAO-crisis van 
I 99 2 (en misschien zelfs wel de Ziektewet-crisis van 
I 9 8 I) is voor de PvdA nog steeds een traumatische 
ervaring. Maar ook los daarvan is sociale zekerheid 
in een moderne samenleving een kernvraagstuk Er 
zijn grote groepen kiezers in het geding. Het zou dus 
vreemd zijn als de PvdA zich daar niet zeer nauw bij 
betrokken voelde. Echter, de complexiteit van de 
materie heeft het richtingsgevoel in de politieke dis
cussie weggeslagen. Nu de laatste plannen van het 
kabinet zijn gestrand, lijkt de PvdA niet goed meer 
te weten hoe ze verder moet. Waar moet de politiek 

nen. Mijn voorkeuren zullen niet verborgen blijven, 
maar ik zal voorallogica toepassen. Welke mechanis
men passen wel bij elkaar en welke niet? Als we het 
ene doen, kunnen we het andere dan laten?Welke ri
sico's hangen samen met een keuze voor deze of 
gene optie? Ik zal daarbij de introductie van markt
werking als ijkpunt hanteren . Waar beginnen de 
voordelen? En vooral: waar houden .ze op? 

Drie drosredenerinsen 

In een gecompliceerde discussie als die over de so
ciale zekerheid bestaat er behoefte aan houvast. 
Sommige uitgangspunten zijn boven iedere twijfel 
verheven. In de discussie ben ik een drietal uitgangs
punten tegengekomen die echter wat mij betreft 
beter met de rommeldoos bij het oud vuil kunnen 
worden gezet. 

Allereerst het principe van een heldere scheiding 
tussen publieke en private middelen. Sinds het werk 
van de Commissie Cohen steekt dit uitgangspunt bij 
voortduring de kop op. Het lijkt vanzelfsprekend dat 
iedereen een eigen, duidelijk afgebakende verant
woordelijkheid moet hebben, en dat is het ook. Het 
argument functioneert nu echter vaak als een voor
wendsel om 'publiek geld' af te schermen van 'pri
vaat belang', en op die manier discussie over demo
gelijkheden van marktwerking bij voorbaat af te slui
ten. Wanneer er bij de uitvoering van een bepaalde 
taak voldoende concurrentie is, dan is er geen enkele 
reden om publiek geld en commerciële inkomsten 
strikt te scheiden. Het publieke belang van een 
goedkope uitvoering is voldoende gewaarborgd. 
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Een tweede drogredenering betreft de noodzaak 
van een politiek primaat. De vele reorganisaties en 
fusies hebben het beeld van de sector er niet transpa
ranter op gemaakt. Soms wordt gepleit voor een te
rugkeer naar een helder primaat van de politiek. Als 
burger heb ik groot belang bij een goed georgani
seerde sociale zekerheid. Of die sociale zekerheid nu 
tot stand komt onder een politiek primaat of dat de 
politiek alleen regels stelt om een goede uitvoering 
te garanderen, is mij op zichzelf om het even. Waar ik 
als burger belang bij heb is dat de politiek maatrege
len treft op terreinen waarvan we weten dat de 
markt dat niet kan, zoals het voorkomen van exces
sieve selectie. Dat wil echter niet zeggen dat iedere 
uitvoerende functionaris per se rijksambtenaar 
moet zijn. 

Tenslotte is er nog het dictum over de rol van so
ciale partners. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
wAo-debacle uit de jaren '8o. Zij mogen daarom 
geen rol meer spelen in de organisatie van de sociale 
zekerheid. Mijn lezing van die historie is iets anders. 
Waar mensen op bedrijfstakniveau uitkeringsrech
ten mogen vaststellen, terwijl de premies landelijk 
worden omgeslagen, daar moet je niet verbaasd zijn 
dat de kosten oplopen . Echter, diezelfde mensen 
zullen zich geheel anders gaan gedragen als ook hier 
de verantwoordelijkheid voor inkomsten en uitga
ven in één hand worden gelegd. 

Het opdrachtoeverschap en het noodlot van selectie 
De prorif rif the puddino van marktwerking in de so
ciale zekerheid ligt in de vraag: wie beslist wie een 
bepaalde regeling mag uitvoeren. Naarmate op
drachtgevers het belang van een doelmatige en even
wichtige (niet te streng, maar ook niet te laks) uit
voering directer zelf in hun portemonnee voelen en 
naarmate zij makkelijker kunnen switchen tussen de 
ene en de andere verzekeraar zal de markt beter 
werken. Dat betekent dat verzekeringscontracten 
niet te groot mogen zijn. Hoe kleiner de contracten, 
des te sterker wordt de druk van concurrentie door 
verzekeraars gevoeld. Die opdrachtgevers moeten 
wel zelf de premies voor hun eigen contract opbren
gen. Zo niet, dan zijn we terug in de oude situatie, 
waarin opdrachtgevers wel de lusten, maar niet de 

lasten dragen. Dit pleit voor een zo gedecentrali
seerd mogelijk opdrachtgeverschap. 

Hier stuiten we echter op de meest fundamen
tele afweging in de vormgeving van de sociale zeker
heid . 2 Hoe gedecentraliseerder het opdrachtgever
schap, des te sterker is de tendens tot selectie. Als het 
individu opdrachtgever wordt (de meest extreme 
vorm), dan zal selectie hoogtij vieren. Verzekeraars 
zullen uitgebreide gezondheidsverklaringen eisen. 
Als een individueel bedrijf opdrachtgever wordt 
(zeker bij kleine bedrijven), zullen verzekeraars 
zaken willen weten als het gemiddelde ziektever
zuim en de gemiddelde leeftijd, en zullen zij het be
drijf verplichten personeel te keuren (wettelijke 
maatregelen daartegen zijn maar beperkt effectief). 
Naarmate het opdrachtgeverschap op een lager ni
veau ligt, nemen de mogelijkheden voor selectie 
toe. Daarnaast (of misschien beter: daardoor) ne
men de onderhandelingskasten snel toe naarmate de 
contractgrootte kleiner wordt. Er bestaat dus een 
dilemma tussen collectieve solidariteit en lage on
derhandelingskosten enerzijds en goede prikkels 
voor een doelmatige uitvoering anderzijds. Dat di
lemma is onoplosbaar. We kunnen zo goed mogelijk 
tussen de klippen proberen door te zeilen, de span
ning tussen beide zal echter blijven bestaan. Het 
oude, sterk gecollectiviseerde stelsel uit de jaren 
tachtig sloot selectie nagenoeg volledig uit. We heb
ben echter geleerd dat het volstrekt onvoldoende 
prikkels kende voor een doelmatige uitvoering. Een 
nieuw stelsel zal noodzakelijkerwijs minder collec
tief zijn, maar daarmee wordt onvermijdelijk de 
deur voor selectie op een kier gezet. Hoe hard het 
door die kier gaat tochten, is de cruciale vraag bij de 
discussie over het nieuwe stelsel. 

Mijn gevoel is dat de zoektocht naar het nieuwe 
niveau van collectiviteit zal eindigen bij de CAO. 
CAO's verschillen vanzelfsprekend sterk naar om
vang, maar zij bieden een praktisch werkbaar aan
knopingspunt. Bovendien is discussie over het opti 
male WAO-contract bijna vanzelfsprekend onder
deel van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het zal 
immers vaak gaan om een afweging tussen meer 
netto loon of een betere verzekering. Tenslotte biedt 
het CAO niveau het voordeel dat er al een clustering 

1. Dit artikel is bewerkte versie van een 
lezing bij het symposium ter gelegen· 
heid van de start van het adviesbureau 
van L. Aarts en Ph. de Jong, gehouden 
op 2 september 1999 
2. C.N. Teulings, 'Keuzevrijheid versus 
solidariteit', in: ES B, 1 997, p. 96 1-96 S. 
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in contractgrootte heeft plaatsgevonden en dat er al 
mechanismen zijn om te beslissen over splitsing of 
samenvoeging van contracten. Immers, iedere sec
torindeling wordt in de loop der tijd voortdurend 
aangepast aan de nieuwe vormen van bedrijvigheid. 
Een systeem dat zich met die veranderingen geen 
raad weet, is ten dode opgeschreven. Niemand is in 
staat om uit te leggen hoe die mechanismen bij 
CAo's, werken. Ze werken echter, en dat is hetenige 
dat telt. 3 

Als er wordt gekozen voor marktwerking heeft 
de wetgever een cruciale taak. De wetgever zal een
duidig normen voor en zeggenschap over de mini
male contractgrootte moeten vastleggen. Er geldt 
een verzekeringsplicht voor iedere werknemer con
form een contract dat voldoet aan deze omvangsver
eisten. Dit soort wetgeving is het ultieme wapen 
tegen selectie. Een minimum contractomvang is niet 
alleen een wapen tegen selectie door verzekeraars, 
maar ook tegen selectie door bedrijven. Als er 
sprake is van een zekere risicospreiding tussen be
drijven zal een bedrijf er minder op gebrand zijn de 
slechte risico's buiten de poort te houden. 

Contractsrootte en premiedifferentiatie 

Als CAO partijen opdrachtgevers worden voor de 
aanbesteding van sociale zekerheidscontracten bij 
verzekeraars, dan komt een groot deel van het risico 
bij hen te liggen. Dat prikkelt verzekeraars tot effi
ciëntie. Iedere verzekeraar weet echter dat ook zijn 
klant wel wat prikkels kan gebruiken. Van auto- tot 
ziektekosten- of reisverzekering, eigen risico's en 
no-claim kortingen zijn goed gebruik. 

In de sociale zekerheid heeft de individuele 
werknemer al een eigen risico (in de vorm van een 
uitkeringspercentage van minder dan 1 oo procent). 
Echter, voor het bedrijf moet ook wat geregeld wor
den. Als het opdrachtgeverschap inderdaad op het 
CAO niveau zou worden gelegd, dan gaat dat voor de 
grotere bedrijven met een eigen CAO vanzelf goed. 
Echter, voor de kleinere bedrijven is er dan geen 
vorm van eigen risico of premiedifferentiatie (beide 
zijn equivalent). Dat komt de doelmatigheid niet ten 
goede. 

Een van de zegeningen van marktwerking en ge
decentraliseerd opdrachtgeverschap is dat op
drachtgevers zelf kunnen experimenteren met de 
mate van eigen risico die zij zich wensen. Hun belang 
bij een doelmatige verzekering zal ertoe leiden dat 
zij vanzelf een afweging maken tussen de mate van 
verzekering via een CAo-brede-spreiding en de 
mate van premiedifferentiatie op bedrijfsniveau. De 
wetgever zou hoogstens maximumnormen voor de 
mate van premiedifferentiatie op bedrijfsniveau 
kunnen opleggen.4 Immers, door de premie volle
dig naar het bedrijfsniveau te differentiëren zouden 
bedrijven de normen voor minimumcontract
grootte de facto kunnen omzeilen, waardoor het 
risico van selectie aan de poort weer opduikt. De er
varing tot nu toe leert echter dat de risico-aversie bij 
het bedrijfsleven zo groot is, dat de tegenkrachten 
tegen selectie misschien niet apart hoeven te wor
den gemobiliseerd. 

W w, WA 0 en bijstand: een sespannen verhoudins? 

Ik heb tot nog toe min of meer onbekommerd ge
sproken over de mogelijkheden van marktwerking 
in de sociale zekerheid, zonder het begrip sociale ze
kerheid helder af te bakenen. Na een eerste discussie 
over het opdrachtgeverschap kan die afbakening 
echter beter worden gemaakt. En ~ls we over markt
werking spreken, over welke regelingen hebben we 
het dan? 5 

Laten we beginnen met de bijstand . Wie zou voor 
de ABW de opdrachtgever moeten zijn? CAO par
tijen liggen niet voor de hand, maar gemeenten wel? 
Hier komt het onderscheid tussen sociale verzeke
ringen en pure herverdelingsregelingen aan het 
licht. Als werknemer wil ik mij verzekeren tegen ar
beidsongeschiktheid en werkloosheid. Er is een ze
kere dreiging van selectie, waardoor belangen van 
goede en slechte risico's uiteen kunnen lopen.ln het 
algemeen lopen de belangen van werknemers echter 
redelijk parallel. Iedereen heeft behoefte aan verze
kering. De bijstand is echter een herverdelingsrege
ling, waarin de slechte risico's (dat wil zeggen: dege
nen met een uitkering) een ander belang hebben dan 
de goede risico's (de gemiddelde burger). Dat bete-

3· Zie C.N. Teulings en J. Hartog, 
Corporatism and competition? Labour 
contracts, institutions and waoe structures in 
international comparison, Cambridge: 

4· Zie voor een uitgebreidere discussie 
over de voor- en nadelen van premie· 
differentiatie, 1\. L. Bovenberg en 

5. De hier besproken overwegingen 
zijn gebaseerd op C.N. Teulings, 
R.J. van der Veen en W Trommel, 
Dilemma's in sociale zekerheid. Een ana!Jse 
van 10 jaar herzien i na van het stelsel van 
sociale zekerheid, Den Haag: vu GA 

uitgeverij, 1997. 

Cambrigde University Press, 1998, 

Sectie 8 ·5 

R.A. de Mooij, 'Nieuwe ww: 
Balanceren tussen flexibiliteit en 
stabiliteit', in: ESB, 1996, p. 868-87 2, 
en mijn aansluitende reactie. 
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kent dat ook de gemeente geen onbaatzuchtige op
drachtgever hoeft te zijn. Iedereen kent de verhalen 
van gescheiden vrouwen die slechts met moeite hun 
recht op bijstand kunnen realiseren. Marktwerking 
ligt in de bijstand daarom veel moeilijker dan in de 
WAO. Een grotere rol voor risicospreiding tussen 
gemeenten (maar minder sterk dan in de huidige si
tuatie) en controle vanuit het rijk zijn daarom in de 
bijstand onvermijdelijk. 

En hoe moethet met de ww? De gevestigde me
ning wil dat de werkloosheid privaat een onverze
kerbaar risico is, vanwege het gecorreleerde karak
ter van de individuele risico's. In deze argumentatie 
ligt ongetwijfeld een kern van waarheid. Toch waag 
ik te betwijfelen of dit argument uiteindelijk stand
houdt. Ook een belegging in DSM of Hoogovens is 
zeer conjunctuurgevoelig, en de belegger eist daar
voor zijn prijs.Als die ondernemingen ter beurze ge
noteerd kunnen zijn, waarom zou deN v 1 N G werk
loosheidsverzekeringen dat dan niet kunnen zijn? 
Het traditionele argument voor collectivisering, dat 
de gecorreleerde risico's een brede verzekering ver
eisen, is in zekere zin onjuist. 'Breedte' van een col
lectieve verzekering is per definitie beperkt tot de 
Nederlandse belastingbetaler: zij zullen vroeg oflaat 
de premies voor de uitkeringen moeten opbrengen. 
Een commerciële verzekering kan een veel bredere 
basis hebben. Aandelen zijn goed internationaal ver
handelbaar. Via de kapitaalmarkt van het fmanciële 
risico van een conjunctuurschok dus tot ver over 
onze landsgrenzen worden gespreid. Een verzeke
raar zou volgens deze gedachte contracten moeten 
aangaan voor een wat langere looptijd (de verzeke
raar moet niet plotseling bij tegenzittende conjunc
tuur het contract kunnen opzeggen) en draagt aldus 
het werkloosheidsrisico. De grote bottleneck in dit 
soort constructies zit niet zozeer in het nationale 
conjunctuurrisico, maar in het risico per bedrijfstak. 
Conjunctuurschokken kunnen een bepaalde bedrijf
stak onevenredig zwaar treffen. Je zou daarom ook 
kunnen denken aan vormen waarin dit risico tussen 
overheid en verzekeraar wordt gedeeld. 

Die constructie is nieuw, maar zeer goed denk
baar. Maar waarom zouden we dat willen? Kunnen 
we niet gewoon volstaan met marktwerking in de 
WAO en een publieke dekking van de ww. Mijn in
tuïtie is dat die weg op termijn moeilijk begaanbaar 
zal blijken te zijn. Als de WAO wel geprivatiseerd 
wordt en de ww niet, dan zal de druk om vanuit de 
WAO kosten af te wentelen op de w w onweerstaan
baar blijken. Ondanks de afschaffmg van de verdis-

conteringsbepaling blijft de substitutie tussen beide 
regelingen hoog. Het is interessant om te zien dat 
juist op het punt van de privatisering van het werk
loosheidsrisico in de laatste kabinetstnota belang
rijke stappen voorwaarts zijn gedaan. 

Mijn prognose voor de uitkomst van het renova
tieproces is dus dat ww en WAO naar elkaar toe zul
len bewegen. Op dat terrein is veel marktwerking 
mogelijk, zeker in de WAO. De bijstand gaat dan 
meer zijn eigen weg, waarbij het ontbreken van een 
onbaatzuchtige opdrachtgever marktwerking min
der eenvoudig maakt. 

Over kleine en arote aeldstromen 

In de sociale zekerheid kennen we de kleine geld
stroom (uitvoeringskosten) en de grote geldstroom 
(de uitkeringen). Die bijvoeglijke naamwoorden 
zijn er niet voor niets: het een is inderdaad klein ten 
opzichte van het ander. Wie de sociale zekerheid 
substantieel goedkoper wil maken, moet het dus 
niet alleen hebben van de kleine geldstroom. Goede 
claimbeoordeling en reïntegratie zijn cruciaal. Als er 
marktwerking wordt ingevoerd heeft het daarom 
geen zin om die marktwerking te beperken tot de 
kleine geldstroom. Daar valt misschien iets te win
nen, maar zeker niet veel. Bovendien gaat winst in de 
uitvoeringskosten vaak ten koste van de effectiviteit 
van reïntegratie. Het splitsen van de fmanciering van 
beide is alleen daarom al onwenselijk. Als er markt
werking komt, dan moet die ook gelden voor de 
grote geldstroom. En om terug te komen op de eer
ste drogredenering: of die geldströom dan publiek 
of privaat genoemd wordt is mij om het even, zolang 
opdrachtgevers mogen kiezen tussen verzekeraars 
en zolang zij verantwoordelijk zijn voor zowel de 
lusten als de lasten. 

Keurinsen in publieke handen? 

Een van de grote discussiepunten in de afgelopen 
jaren was de verantwoordelijkheid voor de claim be
oordeling. Op het eerste gezicht ligt het voor de 
hand om die verantwoordelijkheid strikt in publieke 
handen te houden. Immers, een verzekeraar heeft 
belang bij een zo goedkoop mogelijk uitvoering en 
dus bij een strenge claim beoordeling, ten nadele van 
de verzekerden. 

Bij nadere beschouwing blijkt deze conclusie 
echter minder duidelijk dan het op het eerste ge
zicht lijkt. 6 Vergelijk de kwespe met de beoordeling 
van een claim in een gewoon verzekeringscontract. 
De verzekeraar beoordeelt die claim, en zou er in 
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deze redenering dus baat bij hebben die claims zo 
streng mogelijk te beoordelen. Toch hebben wij alle
maal vele verzekeringen lopen. Blijkbaar hebben wij 
toch wel enig vertrouwen in een redelijke claim
beoordeling. De reden hiervoor is tweeërlei. Aller
eerst heeft een verzekeraar een reputatie hoog te 
houden wil hij in staat zijn nieuwe klanten te trek
ken. Sommige verzekeraars adverteren zelfs met 
hun soepele en snelle claim beoordeling. Ten tweede 
bestaan er beroepsprocedures en/ of kun je een be
roep doen op de rechter. Dit ten tweede is echter 
nadrukkelijk ten tweede. De bedrijfstak zou ten 
dode opgeschreven zijn als niet het merendeel van 
de claims tot ieders volle tevredenheid zou worden 
behandeld. Zolang verzekeraars concurreren om 
contracten valt niet in te zien waarom die mechanis
men niet ook werken in een meer marktgeoriën
teerde sociale zekerheid. Een verzekeraar die er een 
potje van maakt, krijgt snel ruzie met zijn opdracht
gevers. 

Hoe mooi de wetgever het arbeidsongeschikt
heidscriterium ook formuleert, er zal altijd be
slisruinilte voor de claimbeoordelaar blijven. De 
pretentie dat de overheid het gebruik van die beslis
ruimte kan sturen, door de keuringarts in ambtelijke 
dienst houden, is merkwaardig, zeker in het licht 
van de weinig hoopgevende ervaringen van de afge
lopen 1 o jaar. De overheid is er in het verleden niet 
in geslaagd effectief te sturen, waarom zou ze dat 
in de toekomst wel kunnen . Laat de overheid daar
om het arbeidsongeschiktheidscriterium zo een
duidig mogelijk in wetgeving vastleggen (hoe pre
ciezer hoe beter), maar of ze veel kan bijsturen door 
zelf keuringsartsen aan te sturen waag ik te betwij
felen. 

De grote winst van marktwerking, betere prik
kels voor reïntegratie, kan eigenlijk alleen worden 
gerealiseerd indien verzekeraars ook verantwoorde
lijk zijn voor de claimbeoordeling. De beoordeling 
van de claim is de start van het reïntegratiepro
gramma. Claimbeoordeling is bovendien geen een
malige gebeurtenis. De rechtmatigheid van de claim 
staat ook in de loop van de rit ter discussie, zie de 
herbeoordelingen. Ook hier ligt de wisselwerking 
met de reïntegratie voor de hand . 

Opnieuw is selectie het knelpunt: door de claim-

6. L.J.M. Aarts, Ph.R. de Jong, C.N. 
Teulings en R.J. van der Veen, 'Vijf jaar 
na Buurmeijer', in: ESB, 1998, p. 472 -
476 en A.L. Bovenberg en C.N. TeuHngs, 
'Concurrentie als alternatief voor 

beoordeling in handen van verzekeraars te leggen, 
krijgen zij de beschikking over grote hoeveelheden 
informatie over hun klanten. Die informatie kan 
worden gebruikt voor selectie op tal van andere ter
reinen . 

Gemenad aevoel bij het ministelsel 

Een van de belangrijkste innovaties die de politieke 
renovatie-woede van de afgelopen decennia heeft 
opgeleverd is het gemengde model (of, in extreme 
vorm, het ministelsel): de overheid verzorgt het ba
sisgedeelte van de uitkering, cAo partijen of indivi
duen kunnen zich daarbovenop bij verzekeren. Met 
name de herziening van de WAO in 199 2 was op deze 
gedachte gebaseerd. Voor velen was dit ministelsel 
de totempaal van de introductie van marktwerking 
in de sociale zekerheid . Gedeeltelijk is met deze in
novatie een verschijnsel gelegitimeerd wat feitelijk 
al veel langer bestond: dat van de bovenwettelijke 
uitkeringen. De gedachte is dat in dit stelsel de indi
viduele verantwoordelijkheid beter tot uitdrukking 
komt. 

We kunnen rustig vaststellen dat de politiek met 
deze innovatie de plank heeft misgeslagen. De ach
terliggende analyse deugt niet en de uitwerking 
heeft geleid tot een lappendeken van regelingen. De 
analyse deugt niet vanwege twee r~denen . Ten eerste 
leidt dit stelsel totjree rider gedrag.7 Waar de over
heid de fmanciële lasten van de basisuitkering voor 
zijn rekening neemt, is het voor sociale partners wel 
zeer aantrekkelijk om de regeling aan te vullen met 
riante toeslagen. Het gebruik remmende effect van 
het eigen risico voor de uitkeringsontvanger wordt 
hierdoor uitgehold. Dit leidt tot een hoger beroep 
op het stelsel, waarvoor de overheid via het toege
nomen beroep op d_e basisuitkering een groot deel 
van de rekening krijgt gepresenteerd. Ten tweede is 
het probleem van de sociale zekerheid niet dat ver
zekerden uiteenlopende preferenties hebben over 
de mate van dekking. Bij alle commotie die er over 
de sociale zekerheid is geweest, ben ik nog nooit ie
mand tegengekomen die het prettig vond om uit te 
mogen maken hoe hoog zijn dekking moest zijn. En 
voor zover mensen dat prettig vonden, was het 
vooral omdat men het gevoel had met een hoge dek
king mee te betalen voor de slechte risico's, waarvan 

rechtsprincipes', in: ESB, 1999,364-367. 
]. C.N. Teulings en F. van der Ploeg, 
'De vermoedelijke ineffectiviteit van de 
WAO maatregelen', in: ESB, 1993, 
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men bovendien het gevoel had dat die ten onrechte 
in de WAO zaten. Dit komt feitelijk neer op selectie: 
de goede risico's willen niet meer betalen voor de 
slechte risico's. De onvrede over oneigenlijk ge
bruik kan beter bestreden worden met een goed 
keurings-en reïntegratie beleid dan met een uithol
ling van de solidariteit. 

De opmerkelijke conclusie is nu dat een groot 
deel van de bezwaren tegen een gemengd of mini
stelsel verdwijnen zodra marktwerking wordt toe
gelaten. De overheid stelt dan de minimale polis
voorwaarden vast, en opdrachtgevers kunnen be
sluiten om individueel, maar bij voorkeur collectief, 
een riantere verzekering af te sluiten. Omdat basis
uitkering en aanvulling door een en dezelfde verze
keraar worden betaald, is er geen ]ree rider gedrag 
meer. De verzekeraar weet dondersgoed dat een 
aanvulling op de basisuitkering leidt tot een hoger 
beroep op de basisuitkering, en hij zal zijn premie
stelling daar noodgedwongen op aanpassen. 

De weelde van een reïntearatiebudaet 
Als iemand zonder voorkennis van de eigenaardig
heden vandeN ederlandse tradities het debat over de 
sociale zekerheid zou volgen, dan zou hij zich verba
zen over een hele serie begrippen. Er wordt gespro
ken over de verantwoordelijkheid voor de fase-inde
ling van uitkeringsgerechtigden en over de verdeling 
van reïntegratiebudgetten. Waar bij de keuringen 
wel valt te begrijpen dat een discussie ontstaat over 
de vraag of deze kunnen worden overgelaten aan 
private verzekeraars, daar geldt dat voor de fase-in
deling en voor de vaststelling van de reïntegratie
budgetten niet. Dat is nu het grote voordeel van 
marktwerking: een verzekeraar bepaalt zelf wie uit 
zichzelf wel een baan vindt, voor wie het hopeloos 
is, en wie met een beetje hulp goed kan slagen. De 
verzekeraar maakt daarvoor ook precies de goede 
kosten-baten analyse: de kosten van de reïntegratie 
inspanning worden afgewogen tegen de opbreng
sten van de verminderde uitkeringslast. Op dit mo
ment worden de meest ingewikkelde systemen 
overwogen om bijvoorbeeld arbeidsbureaus de 
juiste prikkels te geven. Voor een geprivatiseerde 
WAO is dat overbodig: de verzekeraar heeft immers 
precies de goede incentives. Er zullen dus in geval van 
marktwerking nog vele discussiesstukken over fase
indeling en reïntegratie worden geschreven, maar 
dan als interne nota's van ING of Aegon, en niet 
meer als stukken waarover politieke besluitvorming 
noodzakelijk is. 

Conclusie: niet alles aaat samen 
Of er marktwerking in de WAO en deww komtvalt 
niet te voorzien. De analyse in het voorafgaande 
heeft echter een aantal consequenties aan het licht 
gebracht. Over de claimbeoordeling is discussie mo
gelijk. Misschien kan die formeel nog onder pu
blieke verantwoordelijkheid blijven, maar in de 
praktijk is directe betrokkenheid van verzekeraars 
onvermijdelijk. Verder is marktwerking alleen zin
vol als het ook over de grote geldstroom gaat. En 
marktwerking leidt onverrnijdelijk tot de afschaffing 
van centrale reïntegratiebudgetten. Het grote voor
deel is nu net dat verzekeraars zelfbepalen of hogere 
uitgaven wel of niet tot significant meer reïntegratie 
leiden. Ook discussie over de mate van premiediffe
rentiatie worden feitelijk op het niveau van de op
drachtgevers gelegd. 

Waar de politiek op deze terreinen zich veel tijd 
kan besparen door overbodige discussies te stoppen 
en de verantwoordelijkheid bij opdrachtgevers en 
verzekeraars te leggen, daar heeft de politiek bij het 
voorkomen van selectie een belangrijke taak. Het te
gengaan van selectie vereist strikte regels ten aan
zien van de verzekerings-en acceptatieplicht, de mi
nimum omvang van een verzekeringscontract, de 
mate van premiedifferentiatie en het gebruik van de 
medische informatie waarover verzekeraars de be
schikking krijgen. Bovendien moet streng toezicht 
op de naleving van die regels worden ingesteld, met 
strenge sancties bij overtreding. 

Het kabinet heeft de afgelopen maanden in alle 
stilte grote stappen voorwaarts gezet op het gebied 
van de privatisering van de w w. Dat is logisch, want 
de fmanciële belangen van de w wen w A o laten zich 
moeilijk scheiden. Dit leidt als vanzelf tot een plaatje 
waarbij de ww en de WAO worden aanbesteed op 
het niveau van bedrijfstakken of grote bedrijven, 
met de grote geldstroom, de claimbeoordeling en 
alle reïntegratie-budgetten erop en eraan. De uit
voering in de bijstand blijft veel directer publiek ge
controleerd. Het publieke arbeidsvoorzieningsbud
get zou alleen nog voor de bijstand van belang zijn. 
Voor de ww en de WAO kunnen verzekeraars zelf 
bepalen wat wenselijk en nodig is. Zij hebben daar
voor precies de juiste prikkels. 

Hoe dit model verder ook wordt ingekleed, voor 
één conclusie maakt dat niet veel uit. Voor de Centra 
voorWerk en Inkomen, waar Sociale Dienst, ww en 
Arbeidsvoorziening onder ee_n dak zijn samenge
bracht, is in dit plaatje geen plaats. Marktwerking 
leidt tot een verder onderscheid in de uitvoering van 
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ww en WAO enerzijds en ABW anderzijds. Dit ver
eist een eenduidig opdrachtgeverschap voor ieder 
afzonderlijk verzekeringcontract. Marktwerking 
leidt verder alleen tot winst als de verzekeraar ver
volgens voor het hele proces verantwoordelijkheid 
draagt. Of die verzekeraar taken uitbesteed -geheel 
volgens het moderne principe van outsourcinB - of 
alles zelf doet, dat is zijn zaak. De concurrentie 
dwingt hem tot een doelmatige keuze. Voor een ge
dwongen huwelijk tussen bijstand en werknemers
verzekeringen achter de façade van een CWI is geen 
trouwzaal beschikbaar. 

Wie vanuit dergelijke perspectieven de discussie 
binnen de PvdA (maar ook binnen andere partijen) 

beziet, kan een somber voorgevoel niet onderdruk
ken. Fundamentele discussie lijkt ver te zoeken. 
Oude politiek-ideologische preoccupaties en 
nieuwe belangenverstrengelingen lijken een belang
rijker ingrediënt van de meningsvorming, dan een 
serieuze zoektocht naar een betere organisatie. 
De Kamerfractie lijkt meer gemotiveerd door 
conservatisme dan door een goede sociale zeker
heid. De vergrijzing zal de komende 1 o jaar de druk 
op de WAO en de ww weer sterk doen toenemen. 
De voorspoed van de laatste tijd lijkt ons in slaap 
te hebben gesust. Als we niet uitkijken, zullen we 
over een paar jaar met een katergevoel wakker 
worden . 

4SS 




