
Het de bat over publiek en 
privaat domein in de 
sociale zekerheid heeft in 
deze sector sinds I 99 5 
een zeer ingrijpende ont
wikkeling losgemaakt. 
Oat is des te opmerkelij-
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dat deze structuur een 
negatief effect heeft op het 
kostenniveau van de uit
voering, maar ook op de 
volumebeheersing. De 
theoretische veronder-

ker omdat het debat zelf 
stelling dat werkgevers en 
werknemers een geza

nauwelijks hoven het ni
veau van algemeenheden 
over marktwerking, con
currentie en commercia
lisering uit wil stijgen. 
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beleidsmakers in algeme
ne categorieen gevangen 
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menlijk belang hebben bij 
!age premies en dus 
scherp op uitvoeringskos
ten en aantal uitkeringsge
rechtigden zullen !etten, 
blijkt in de praktijk niet op 
te gaan. De enquetecom-
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blijft, maakt de uitvoering van de sociale zekerheid 
een diepgaande verandering naar meer commercie
le bedrijfsvoering door. Waar het heen gaat weet 
niemand. Kan de overheid dit proces nog keren ? 
Moet de overheid dit proces nog willen keren ? En 
waartoe dan ? De beschroomde verkenning van een 
maatschappelijk mijnenveld. 

De parlementaire enquete inzake de uitvoering 
van de sociale verzekeringen (I 99 3) is het startpunt 
geweest van een stapsgewijze decollectivering van 
de sector. Hoewel er in de jaren '8o enkele flauwe 
pogingen tot herziening waren ondernomen, bleef 
tot halverwege de jaren '90 de uitvoering van de 
werknemersverzekeringen tegen ziekte, arbeidson
geschiktheid en werkloosheid gevat in een bi-partite 
publiek model. Werkgevers- en werknemersorgani
saties, per sector verenigd in bedrijfsverenigingen, 
hadden de verantwoordelijkheid voor premie
inning, claimbeoordeling, toekenning en uitbetaling 
van de uitkering. Binnen de wettelijk vastgelegde 
polisvoorwaarden beheerden zij de sociale verzeke
ringen geheel zelfstandig. Ook de administratiekan
toren waaraan de bedrijfsverenigingen het eigenlijke 
werk uitbesteedden, zoals het GAK en het Sociaal 
Fonds Bouwnijverheid, werden op hun beurt door 
soortgelijke bi-partite organen bestuurd. 

De parlementaire enquete brengt aan het Iicht 

missie-Buurmeijer spitst 
haar kritiek toe op drie punten, die overigens ook 
bij de eerder ingezette ingrepen in de polisvoor
waarden van Ziektewet, w A o en W erkloosheids
wet a1 aan de orde waren: de verantwoordelijk
heidsverdeling, de rol van sociale partners in de aan
sturing en de monopolievorming in de uitvoering. 
Ten aanzien van aile drie thema's worden harde 
noten gekraakt en radicale veranderingen voorge
steld . Hoewel de Tweede Kamer bij de behandeling 
van het Enqueterapport nog enigszins relativerend 
reageert, worden bij het Regeeraccoord van I 994 
de uitgezette lijnen voluit doorgetrokken. 

De kritiek op het oude stelsel 
Belangrijke veranderingen worden in het vooruit
zicht gesteld op aile drie door de enquetecommissie 
genoemde punten: 

a. De verantwoordelijkheidsverdeling: in het 
stelsel zijn de risico's van ziekte, arbeidsonge
schiktheid en werkloosheid in te hoge mate col
lectief afgedekt. Er is behoefte een groter dee! 
van het risico direct te Iaten dragen door de indi
viduele werkgever en werknemer. Hierdoor 
ontstaat een rechtstreeks belang bij zuinig 
gebruik . Deze financiele prikkel kan nog ver
sterkt worden door de hantering van gedifferen
tieerde premies. 
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b. De rol van sociale partners: aansturing en 
beheer door de organisaties van werkgevers en 
werknemers bleken niet tot een doelmatige en 
kostenefficiente uitvoering te hebben geleid, en 
nog minder tot een zuinig gebruik van de rege
lingen. Daarentegen was de sociale zekerheid 
vooral gaan fungeren als overloopvoorziening 
om problemen op de arbeidsmarkt en bij de her
structurering van bedrijfssectoren op te vangen. 
Er is behoefte aan onafhankelijk toezicht en een 
drastische terugdringing van de rol van werkge
vers en werknemers bij claimbeoordeling en 
toekenning van uitkeringen. Hierdoor kan het 
oneigenlijk gebruik van de sociale verzekeringen 
worden teruggedrongen. 
c. De monopolievorming: de gedwongen win
kelnering van bedrijfsverenigingen bij, groten
deels door dezelfde partijen bestuurde admini
stratiekantoren verschaft de laatste een feitelijke 
monopoliepositie. Door deze situatie ontbreekt 
een prikkel om de prijs van de uitvoering zo laag 
mogelijk te houden of de kwaliteit voor de klant 
te verhogen. Er is behoefte aan een doorbreking 
van de vaste opdrachtstructuur, waardoor de 
administratiekantoren met elkaar moeten gaan 
concurreren. Het is daarbij de vraag of de uit
voerings-opdrachten nog per hele sector moeten 
worden gegeven, of dat individuele werkgevers 
zelf mogen bepalen bij wie zij hun werknemers 
voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloos
heid zullen verzekeren. Bovendien zou door het 
toelaten van particuliere verzekeringsmaat
schappijen tot de markt het aantal marktpartijen 
vergroot kunnen worden, waardoor de concur
rentie verder toeneemt. 

Wetswijziainaen 
De regering komt al snel na het begin van de kabi
netsperiode met wetswijzigingen die de verande
ring vorm geven. AI in 199 5 worden de administra
tiekantoren verzelfstandigd. Het eigendom wordt 
ondergebracht in afzonderlijke stichtingen voor het 
gedeelte dat sociale zekerheidsregelingen uitvoert, 
en het gedeelte dat andere administraties voert, 
zoals CA o-regelingen en pensioenregelingen. In 
deze stichtingen spelen de sociale partners nog een 
beperkte rol: niet vee! meer dan die van een kleine 
aandeelhouder bij een grote onderneming. 

De opdrachtverlening wordt geleidelijk wegge
haald bij de bedrijfsverenigingen, die in 1997 hele
maal worden opgeheven. Sindsdien worden de 

administratie-opdrachten verleend door het 
Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv), 
dat ook het beheer van de fondsen heeft overgeno
men. In het bestuur van dit Instituut spelen de lan
delijke werkgevers- en werknemersorganisaties 
weliswaar een belangrijke rol, maar is de invloed 
van de sectorale organisaties ver teruggedrongen. 
De wetgever laat er echter geen twijfel over bestaan 
dat deze structuur slechts tijdelijk zal zijn. Op ter
mijn van een paar jaar zal meer definitief worden 
beslist over de vraag of de bevoegdheid opdracht te 
verlenen tot uitvoering van de sociale verzekerin
gen kan worden neergelegd bij individuele werkge
vers, of dat dit per bedrijfstak door een sectorraad 
ofbranche-organisatie moet gebeuren. 

W anneer de opdrachtverlening verder wordt 
gedecentraliseerd betekent dat een aanmerkelijke 
toename van het aantal vragers op de markt van de 
uitvoering van sociale verzekeringen. Hierdoor zal 
voor de aanbieders, de administratiekantoren, de 
noodzaak ontstaan om te gaan concurreren op prijs 
en kwaliteit: men moet zelf zijn klan ten zien te Yin
den en binden. Maar ook als de vraagstructuur niet 
zou veranderen heeft de regering de aanbieders al 
een begin van concurrentie in het vooruitzicht 
gesteld. Vanaf 1 januari 2ooo zal in ieder geval de 
gedwongen winkelnering van hele bedrijfssectoren 
bij verwante administratiekantoren vervallen. De 
contracten worden dan open aanbesteed en de 
gebiedsindeling tussen de administratiekantoren 
verdwijnt. Daarmee komt er een eind aan de gehate 
monopolieposities. 

Deze organisatorische ingrepen vinden gedeeltelijk 
hun pendant in een wijziging van de eigen verant
woordelijkheid van individuele werkgevers, die het 
gevolg is van eerdere materiewetgeving op het ter
rein van de werknemersverzekeringen. Wat betreft 
het ziekteverzuim heeft de werkgever eerst de ver
plichting gekregen het loon over de eerste twee 
(kleine bedrijven) of zes weken ziekte (grote bedrij
ven) door te betalen, en hoefde hij zich tegen dit 
risico niet meer verplicht te verzekeren in het kader 
van de Ziektewet. Later is deze termijn uitgebreid 
tot 52 weken, waardoor voor grote delen van het 
werknemersbestand de Ziektewet feitelijk is afge
schaft. De werkgever kan het risico van doorbe
taling bij ziekteverzuim zelf dragen maar daartegen 
ook een verzekering afsluiten. 

In de w A o is, met name voor jongere werkne
mers, een deel van de wettelijke dekking tegen 



et 
), 
::l

:1-

n. 
m 

r
~n 

te 
n

e
id 

dt 
ce 
le 
:a! 
le 
ijs 
n

et 
al 
ht 
le 
~n 

)e 

le 
~n 

te 

jk 
tt
et 
r
:ft 
r
ee 
ij
lit 
er 
id 
et 
e
e
~n 

e
~n 

inkomensverlies vervallen. Men kan zich hiervoor 
individueel of collectief aanvullend verzekeren. 
Voor werkgevers is het eigen risico bij arbeidsonge
schiktheid aanzienlijk toegenomen door een verrui
ming van de wettelijke mogelijkheden en door de 
invoering van een gedifferentieerde premie. De 
kosten van het gebruik van de w A o worden daar
door rechtstreekser bij werkgevers en werknemers 
gelegd. Wat betreft werkloosheid wordt nu de 
periode waarover de uitkering wordt geput uit de 
wachtgeldfondsen uitgebreid naar een half jaar. 
Omdat dit, anders dan het Algemeen W erkloos
heidsfonds, sectorale fondsen zijn die een premie 
kennen gebaseerd op het gebruik in de betreffende 
sector treedt hierdoor in feite een vorm van pre
miedifferentiatie op. Over andere vormen van rill
mere individuele verantwoordelijkheid voor het 
ww-risico wordt nog nagedacht. 

Tegelijk met deze ingrepen in de verantwoorde
lijkheidsverdeling, monopolievorming en de rol van 
sociale partners heeft de overheid ook het toezicht 
op de uitvoering van de sociale verzekeringen ver
scherpt . Dit was in de oude situatie (merkwaardig 
genoeg) goeddeels in handen van de sociale part
ners, die via de Sociale Verzekeringsraad geacht 
werden zichzelf te controleren . Hiervoor in de 
plaats is in I 995 het onafhankelijke College van 
Toezicht Sociale Verzekeringen getreden, dat als 
zelfstandig bestuursorgaan op enige afstand van de 
overheid moet opereren. Na een moeizame 
bestuurlijke start is het CTSV nu doende in een per
manente dialoog met de administratiekantoren nor
mente ontwikkelen voor een rechtmatige en doel
matige uitvoering, alsook toe te zien op een verant
woord gebruik van collectieve middelen. 

Veranderingen in de praktijk 

Zoals overal is ook in de sociale zekerheid de prak
tijk echter harder dan de leer. De door het over
heidsingrijpen sinds I 994 in gang gezette ontwikke
lingen zijn deels contrair gelopen aan de verwach
tingen van de wetgever, maar hebben deze op ande
re punten ruimschoots overtroffen. Een bekend 
voorbeeld van contraire praktijk is de collectieve 
afdekking van het zogeheten 'w A o-gat'. In tegen
stelling tot wat de beleidsmakers verwachtten is de 
verminderde wettelijke dekking tegen arbeidsonge
schiktheid niet genomen als een eigen risico dat sti
muleert tot preventief gedrag en zuinig gebruik. 
W erknemers en werkgevers hebben daarentegen 
op zeer grote schaal gekozen voor (aanvullende) 

verzekering van dit risico, liefst in zo groot mogelij
ke collectiviteiten, bijvoorbeeld via de collectieve 
arbeidsovereenkomst of de pensioenregeling. 
Hierdoor is de publieke collectiviteit vervangen 
door de private collectiviteit, zonder dat de beoog
de toename van de individuele verantwoordelijk
heid is bereikt. 

Ook de volledige afschaffing van de Ziektewet 
lijkt niet tot meer eigen risico, en meer gevoelde 
verantwoordelijkheid bij individuele werkgevers te 
hebben geleid. Hoewel de effecten van verschillen
de ontwikkelingen moeilijk te scheiden zijn heeft de 
combinatie van een eigen risico voor de werkgever 
over de eerste twee tot zes weken ziekteverzuim 
met de invoering van verplichte verzuimbegeleiding 
en arbeidsomstandighedenzorg onmiskenbaar ge
leid tot een daling van het verzuim. Oat lijkt echter 
niet te gelden voor de daarop volgende volledige 
afschaffing van de Ziektewet. Die heeft vee! onder
nemers ertoe gebracht het verzuimrisico weer inte
graal te verzekeren, bij een particuliere of sociale 
verzekeraar. Per saldo is er daardoor waarschijnlijk 
minder sprake van eigen risico dan na de eerste 
wetswijziging. 

Op andere pun ten moet men echter constateren 
dat de wetgever na I 9 9 5 door het veld meer dan op 
zijn wenken bediend is. Regering en Kamer wilden 
meer marktwerking, meer klantgerichtheid, meer 
kostenbeheersing en meer openheid in de uitvoe
ring van de sociale verzekeringen. :Accoord', heb
ben de bestuurders van de administratiekantoren 
gedacht, maar dan ook serieus. Eenmaal losgeko
men uit de omklemming van de sociale partners 
hebben zij hun organisaties in korte tijd omgevormd 
tot commercieel opererende bedrijven. In plaats 
van tegen te stribbelen vragen zij de politiek nu om 
meer concurrentie, meer marktwerking en meer 
vrijheid van handelen.De geest is uit de fles op een 
wijze die de Enquetecommissie-Buurmeijer noch de 
Kamer heeft voorzien, laat staan gewild . 

Van bureaucratie naar commercie1e bedrijfsvoering 

Wat zich de afgelopen drie jaar op het terrein van de 
uitvoering van de sociale verzekeringen heeft afge
speeld is niet vee! minder dan een culturele revolu
tie. In de oude opzet waren de administratiekanto
ren prototypes van monopolo!de organisaties: 
bureaucratisch, sterk regelgericht, log, traag en 
klantonvriendelijk. Zowel bij werkgevers als bij 
werknemers was er vee! kritiek op de kwaliteit van 
de dienstverlening, en de overheid beklaagde zich 
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met recht over het ontbreken van volumebeleid 
(geen prikkels) en de te hoge uitvoeringskosten. De 
besturing van de administratiekantoren door sociale 
partners werd als zeer inadequaat gebrandmerkt en 
het bestaan van gedwongen winkelnering en mono
polieposities gezien als oorzaak van de gebrekkige 
orientatie op kosten en klanten. 

Wie de huidige uitvoeringsorganisaties bekijkt 
herkent hen niet meer in dit beeld. In de sector 
heeft zich om te beginnen een concentratiebewe
ging voorgedaan, waardoor er nu nog vijf, en op 
afzienbare termijn vier grate administratiekantoren 
over zijn: GA K, Sociaal Fonds Bouwnijverheid, 
Guo/ Cadans en us z o. Deze organisaties hebben 
zich volledig ingesteld op de door de wetgever aan
gekondigde invoering van een vrije markt voor 
administratie-opdrachten in het jaar 2ooo. Zij wer
den daarbij overigens gehinderd door het feit dat de 
overheid over de feitelijke marktwerking in 2ooo 

nog veel in het onzekere heeft gelaten. Zo is onbe
kend of en onder welke voorwaarden ook particu
liere verzekeraars mee mogen concurreren om de 
opdrachten of dat de genoemde vier de markt 
onderling mogen verdelen. Ook is niet beslist wie 
de opdrachten zal verlenen, de individuele werkge
ver, de branche (bijvoorbeeld CAo-partijen) of de 
sector, hetgeen voor de schaal van de opdrachten en 
de marketing zeer veel uitmaakt. 

Het lijkt er op dat in het zicht van deze onzeker
heden de meeste uitvoeringsorganisaties hebben 
gekozen voor een offensieve strategie: zij hebben 
zich gericht op een situatie van maximale markt
werking en concurrentie in het jaar 2ooo om in 
ieder geval niet door een volgende liberale opris
ping van de wetgever verrast te worden. In betrek
kelijk korte tijd zijn de kosten van de uitvoering 
naar beneden gebracht en is belangrijke efficiency
winst geboekt. Onderlinge vergelijking leert dat 
hierdoor tussen de grate spelers concurrerende 
kostenniveaus zijn ontstaan. Men is overgegaan op 
een bedrijfsmatige aanpak, waarbij verschillende 
activiteiten zijn ondergebracht in zelfstandige 
bedrijfseenheden die op resultaat worden afgere
kend. De interne financiele controle en verslagge
ving is op het niveau gebracht van wat in het 
bedrijfsleven gebruikelijk is. De behandeling van 
individuele klanten, werkgevers en werknemers, is 
tot een punt van grate aandacht verheven. De mees
te organisaties meten nu voor hun uiteenlopende 
activiteiten met regelmaat de klanttevredenheid, en 
bijvoorbeeld ook de telefonische bereikbaarheid 

etc . De oude administratiekantoren mikken er ken
nelijk op ook bij een volledig vrije markt in het jaar 
2ooo de concurrentie onderling en met de particu
liere verzekeraars aan te kunnen; zij lijken daarbij al 
een aardig eind op weg. 

Een ander aspect van de meer commerciele 
bedrijfsvoering in de administraties is de uitbreiding 
van het productenpakket. In het perspectief van 
komende concurrentie zijn klantenwerving en klan
tenbinding belangrijke thema's geworden binnen de 
organisaties. Een wezenlijk onderdeel hiervan is de 
breedte van de dienstverlening die aan werkgevers 
en werknemers kan worden geboden. Zeker in sec
toren waar het midden- en kleinbedrijf sterk verte
genwoordigd is zal er veel vraag ontstaan naar zoge
heten 'full service' -pakketten die de werkgever 
iedere zorg op het terrein van sociale en bijkomende 
verzekeringen uit handen nemen. De uitvoeringsor
ganisaties spelen hierop in door hun dienstverlening 
niet Ianger te beperken tot de sociale werknemers
verzekeringen in enge zin. Soms kunnen zij daarbij 
voortbouwen op activiteiten die zij traditioneel 
reeds verrichten, zoals de uitvoering van CAo-rege
lingen (scholingsfonds, vakantieregeling etc.) of 
pensioenregelingen. 

Bovendien heeft de wetgever de vraag naar dit 
soort aanvullende diensten zeer gestimuleerd door 
de afschaffing van de Ziektewet, de verminderde 
dekking in de w A o en de verplichte arbo-dienstver
lening. CAO-partijen en werkgevers zijn daardoor 
op zoek gegaan naar aanvullende verzekeringen, 
arbo-zorg, verzuimbegeleiding en andere diensten 
buiten de verplichte collectieve sfeer. Er is geen 
enkele reden waarom de uitvoeringsinstellingen, 
die al een ijzersterke relatie met werkgevers hebben 
voor de premie-inning, claimbeoordeling en overi
ge uitvoering van de sociale zekerheid, deze groei
ende markt aan anderen zouden overlaten. Zij heb
ben dan ook hun particuliere ( aanvullende) verzeke
ringsproducten drastisch uitgebreid, zijn ook ver
zuimbegeleiding en arbo-zorg gaan aanbieden, ont
wikkelen meer pensioenproducten en beginnen hun 
niet geringe expertise op het terrein van vermo
gensbeheer eveneens te vermarkten. 

Lettend op de behoeften van kleine en middel
grote ondernemers zijn enkele uitvoeringsinstellin
gen op het voor de hand liggende idee gekomen dat 
het zinvol is diensten aan te bieden op het terrein 
van loon- en salarisadministratie (hangt immers 
nauw samen met premie-inning) en tijdelijke perso-
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neelsinzet (heeft immers een verband met rei'nte
gratie). Zo groeit wat oorspronkelijk slechts admi
nistratiekantoren voor sociale verzekeringen waren 
geleidelijk uit tot dienstverleners op het terrein van 
arbeid, zorg en inkomen die werkgever en werkne
mer een volledig dienstenpakket bieden en vee! 
werk uit handen nemen. De groeiende vraag naar 
'employee benefits' pakketten vanuit ondernemin
gen en de toenemende behoefte aan integrale 
dienstverlening rond de arbeid begunstigen deze 
ontwikkeling zeer en zij lijkt dan ook onomkeer
baar. Waar de overheid zich de afgelopen jaren 
vooral de vraag heeft gesteld of semi-publieke uit
voerders van wettelijke regelingen ook commercie
le diensten mochten aanbieden, en zo ja onder 
welke condities, is het nu realistischer de vraag 
omgekeerd te formuleren: onder welke voorwaar
den kan deze full jled9ed commerciele dienstverle
ners worden toegestaan publieke taken uit te voe
ren? 

SamenwerkinB en scheidinB publiek/ privaat 
De particuliere verzekeraars zijn tot op heden 
slechts ten dele actief geweest in deze markten . Zij 
bieden aanvullende verzekeringen aan tegen ziekte
verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar wachten 
verder af wat de wetgever ten aanzien van de socia
le zekerheid zal besluiten. De verzekeraars lijken 
niet voluit te willen anticiperen op een volledige 
opening van de markt voor sociale werknemersver
zekeringen in het jaar 2ooo . Dit heeft vooral te 
maken met de onduidelijkheid over de structuur 
van de opdrachtverlening: het maakt nogal wat uit 
of je je moet rich ten op hele sectoren of individuele 
werkgevers als klant. Maar een stevige drempel is 
ook gelegen in de hoge kosten van opbouw van een 
verzekerdenadministratie en een geautomatiseerd 
uitvoeringsproces, zoals voor de sociale verzekerin
gen nodig zijn. Er is nog teveel onzeker om het zelfs 
voor reuzen als Rabo/lnterpolis en IN G verant
woord te maken nu reeds zelfstandig in deze mis
schien komende markt te stappen. 

Om echter in het jaar 2ooo niet ineens op een 
geweldige achterstand te staan heeft een aantal ver
zekeraars zich door samenwerkingsrelaties met de 
administratiekantoren wei een uitgangspositie ver
worven. Zo is de Achmea-groep een nauwe verbin
tenis met het GAK aangegaan en heeft Rabo/ 
lnterpolis zich verbonden met G u o-Cadans; IN G 

heeft kortelings een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met SFB, en zeker zo innig, hoewel wat 

anders van aard, is het samengaan van ABP en uszo. 
Het voordeel van dergelijke verbanden voor de par
ticuliere verzekeraars is dat zij er expertise bijkrij
gen op het terrein van de sociale zekerheid, waar
door zij zich tezijnertijd in deze markt kunnen vesti
gen, zelfstandig of door overname van de samen
werkingspartner. Het voordeel voor de administra
tiekantoren is dat zij er expertise bijkrijgen op het 
terrein van de particuliere (aanvullende) verzeke
ringen, meer producten kunnen aanbieden en, wan
neer de concurrentie echt vrij wordt er een belang
rijk verkoopkanaal bij hebben. De synergetische 
voordelen van deze samenwerkingsverbanden zijn 
eenvoudig te zien. 

De overheid heeft in de afgelopen jaren enigszins 
amechtig achter deze ontwikkeling aangelopen. 
Het toezicht is door de perikelen rond het CTSV

bestuur pas laat van de grond gekomen en heeft ook 
nu nog last van de betrekkelijke onduidelijkheid 
over toetsingsnormen. Omdat onhelder is wat de 
overheid nu precies wil met de sociale zekerheid 
valt moeilijk te bepalen waar het toezicht vooral op 
moet !etten, wat in de geest van de wet is en wat 
'contra legem'. Men kan met recht de vraag stellen 
of de wet op dit terrein wei een 'geest' heeft. Ook 
de snelle ontwikkeling van commerciele activiteiten 
en werkwijzen door de uitvoeringsinstellingen is 
door de overheid niet voorzien. Na de zogeheten 
ontvlechting, die de sociale partners verwijderde uit 
de besturen van de administratiekantoren en in de 
opdrachtverlening op afstand plaatste, zijn de instel
lingen zelf op zoek gegaan naar de meest gerede 
bestuursstructuur voor de nieuwe ondernemingen. 
Juist om de vruchten van een gecombineerde uit
voering van collectieve en particuliere diensten 
(synergie in optima forma) te kunnen plukken heeft 
men de organisaties niet opgesplitst maar in hol
dingconstructies bijeengehouden. De wetgever 
heeft eerst getracht dit te verbieden, om toen het 
onvermijdelijk bleek een veelheid van organisatori
sche regels te stellen die op het oog een scheiding 
van publieke en. private middelen waarborgen. 
Deze zogenoemde scheiding van publieke A-poot 
en private B-poot is echter vooral boekhoudtech
nisch van belang. In de praktijk zit de winst op het 
terrein van volume- en kostenbeheersing hem 
namelijk juist in een goed gebruik van de synergie 
van publieke en private diensten, dus in een door
eenlopen van deze uitvoeringstaken. Het overheids
optreden krijgt hierdoor enigszins het karakter van 
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een achterhoedegevecht: men tracht een geest weer 
in de fles te krijgen zonder te weten of dat wei zo 
wenselijk is vanuit het gezichtspunt dat men eerst 
zelf gekozen had. 

De volgende kabinetsperiode: vooruit ifterug? 

Met het oog op de invoering van marktwerking en 
concurrentie op 1 januari 2ooo zou de wetgever in 
de loop van 1997 met een definitieve standpuntbe
paling zijn gekomen over de organisatie van de 
sociale zekerheid . Dat dit standpunt voor de verkie
zingen van 6 mei 199 8 niet verschenen is indiceert 
de verwarring. Een meer principiele discussie over 
hoe het verder moet met de sociale zekerheid is 
voorlopig uitgebleven . De notitie die de bewinds
lieden Melkert en De Grave in april hebben voorge
legd aan de Ministerraad , ter doorgeleiding naar het 
formatiedossier, is in dit opzicht een stap verder 
maar bevat tegelijk zoveel paradoxen dat enige ver 
dere discussie geen overbodige luxe lijkt. 

In de notitie , die inmiddels via een aantal kran
ten vrijwel volledig is uitgelekt, wordt voorgesteld 
publiek en privaat domein radicaal te scheiden . De 
lijn naar volledige privatisering van de uitvoerings
instellingen wordt doorgetrokken. De Minister 
geeft het r echt van eerste koop op de aandelen van 
de publieke A-poot op, zodat ook dit dee! van uit
voering in particulier eigendom kan komen . De uit
voeringsinstellingen mogen winst maken, ook op de 
uitvoering van publieke verzekeringen, zonder 
zoals nu door het LI SV aan strikte beperkingen 
gebonden te zijn. Het onderscheid tussen A- en B
poot vervalt, via accountantscontrole zal er op wor
den toegezien dat publieke middelen niet oneigen
lijk worden aangewend. De markt zal inderdaad 
opengaan, waarbij zowel sectorraden , branche
organisaties als individuele werkgevers opdrachtge
ver kunnen zijn, de gedwongen winkelnering ver
dwijnt. 

Op deze volledige privatisering maakt de notitie 
echter een belangrijke uitzondering: het proces van 
beoordeling of iemand recht heeft op een uitkering, 
de zogenoemde ' claimbeoordeling' zal een publieke 
taak moeten zijn . Bij de claimbeoordeling hoort bij 
voorbeeld de vaststelling of iemand die ontslagen is 
verwijtbaar of onvrijwillig werkloos is, de beoorde
ling of iemand ziek is en de keuringsprocedure ter 
vaststelling van arbeidsongeschiktheid . Deze taak 
komt in handen van publiekrechtelijke organisaties 
die door de overheid worden aangestuurd. Als argu
ment hiervoor wordt gegeven dat het recht op uit-

kering naar de wettelijke normen beschermd moet 
worden . Commerciele uitvoerders zouden er 
belang bij hebben de discretionaire ruimte die in de 
beoordeling zit te gebruiken om zoveel mogelijk 
claims af te wijzen . Hierdoor zou het r echt op uitke
ring ten principale in gevaar kunnen komen. 
Daarom menen de bewindslieden dat de beoorde
lingstaak geheel onder publieke verantwoordelijk
heid moet blijven , terwijl de rest van de uitvoering 
rustig geprivatiseerd kan worden. 

Paradoxen 

De door Melkert en De Grave betrokken positie 
heeft op het eerste gezicht de charme van de een
voud . Zij heft allerhande kunstmatig onderscheid 
binnen de uitvoering op, scheidt de publieke en pri
vate verantwoordelijkheid duidelijk en maakt het 
toezicht dan ook vee! eenvoudiger. Bovendien heb
ben de grote regeringspartij en hier de koek even
wichtig verdeeld: de PvdA de bescherming van uit
keringsrechten, de vv o de marktwerking in de uit-
voering. . 

Helaas bevat het compromis echter ook een aan
tal paradoxen die op zijn minst vragen oproepen ten 
aanzien van de houdbaarheid. In de eerste plaats valt 
op dat het argument dat de bescherrning van uitke
ringsrechten vergt dat de claimbeoordeling een 
publieke taak moet zijn , hier voor het eerst wordt 
gebruikt. Nog nooit is iemand in deze discussie op 
het idee gekomen dat hier ipso f acto een taak voor de 
overheid zou liggen, maar nu wordt het met vee! 
aplomb geponeerd. De primaire argumentatie voor 
deze stelligheid is dat particuliere uitvoerders 
zoveel belang hebben bij het afwijzen van claims dat 
zij de discretionaire ruimte in het beoordelingspro
ces maximaal ten nadele van de verzekerde zullen 
hanteren . Hierdoor zouden wettelijke rechten in 
het geding kunnen komen. 

Voor deze stelling is echter weinig evidentie. 
Men zou even goed kunnen beredeneren dat parti 
culiere aanbieders die dit doen zich vanzelf uit de 
markt prijzen. Zij krijgen een notoir slechte naam 
bij werkgevers en werknemers en verliezen dus 
klanten. De ervaring met claimbeoordeling bij par
ticuliere schadeverzekeringen (brand, diefstal , ziek
tekosten, overlijden) laat bovendien zien dat het 
reactiepatroon van de verzekeraars eerder de ande
re kant opgaat . Zij wijzen relatief vee!, ook twijfel
achtige claims toe en verhogen gewoon de prernies 
om de kosten te dekken . Op grond hiervan zou men 
beter kunnen argumenteren dat het Iaten van de 
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claimbeoordeling bij geprivatiseerde uitvoeringsin
stellingen het gevaar van een te ruime toekenning 
en dus van een te groot volume en een te hoge pre
mie inhoudt . Die argumentatie lijkt echter op 
gespannen voet te staan met het feit dat de oude 
situatie van publiekrechtelijke claimbeoordeling 
indertijd door het Enqueterapport als bijzonder 
volume-verhogend is aangemerkt. Sociale partners 
en overheid moesten zich uit dit domein juist terug
trekken omdat zij wat betreft volumebeheersing zo 
nadrukkelijk gefaald hadden . In welk midden de 
waarheid ook ligt, een rammelende argumentatie 
brengt ons in ieder geval weinig verder . 

Een tweede onverwachte wending in de argu
mentatie van de bewindslieden heeft betrekking op 
samenhang in de gevalsbehandeling. Een belangrijk 
kritiekpunt op de oude situatie was dat de behande
ling van een claim vele stadia bij verschillende 
instanties moest doorlopen , waardoor er in de dos
sieroverdracht vee! tijd en relevante informatie ver
loren ging. Dit leidde tot lange doorlooptijden, vee! 
achterafbetwistbare V<:JOrlopige toekenningen , wei
rug verantwoordelijkheid voor r emtegratie en her 
plaatsing , kortom: een sterke neiging om elkaar en 
de client binnen het sociale zekerheidscircuit bezig 
te houden . In verschillende stappen heeft de wetge
ver een eind gemaakt aan de dossieroverdracht en 
vorm gegeven aan wat genoemd wordt de 'integrale 
gevalsbehandeling' . Uitvoeringsinstellingen hebben 
dit op hun wijze ingevuld door diensten aan te hie
den voor de gehele keten van preventie , eerste ziek
melding tot arbeidsongeschiktheidsuitkering of van 
reorganisatie en ontslag tot bemiddeling naar ander 
werk . Terwijl het adagium van de integrale gevals
behandeling bij aile betrokkenen nog nazoemt zet 
ten de bewindslieden nu wederom de schaar in het 
proces. Onduidelijk is hoe bij de voorgestelde strik
te scheiding van claimbeoordeling en overige uit
voering, de voordelen van samenhang bijvoorbeeld 
voor volumebeheersing en re·integratie behouden 
kunnen blijven . 

Een derde punt dat aanleidiing geeft tot verwar
ring betreft de rol van werkgevers- en werknemers
organisaties . Zij lijken in het hele stuk nauwelijks 
meer voor te komen, maar de bewindslieden mer
ken tach op hun betrokkenheid essentieel te vinden. 
In de voorgestelde verantwoordelijkheidsverdeling 
is het uitgesloten dat sociale partners iets te vertel
len krijgen over de geprivatiseerde uitvoering . Als 
hun betrokkenheid dus werkelijk essentieel zou zijn 
komt die vooral te liggen in het publieke domein 

van de claimbeoordeling. Op dit punt moet echter 
een klein belletje gaan rinkelen: nog in 199 3 consta
teerde de Enquetecommissie dat als sociale partners 
ergens gefaald hadden, het was op het stuk van de 
claimbeoordeling . Door zich via de besturen en de 
'kleine commissies' te bemoeien met de beoorde
lingen was een vee! te ruimhartige praktijk onstaan 
waarbij de sociale zekerheid werd gebruikt om de 
problemen van het bedrijfsleven afte wentelen . De 
beoordeling moest juist meer geobjectiveerd wor 
den door striktere wettelijke regels en door de 
belanghebbenden geheel uit het proces te weren . 
Hoe dit bezwaar in de nieuwe voorstellen is onder
vangen blijft onduidelijk. 

Tenslotte blijft de notitie opmerkelijk stil over 
de ontwikkelingen die zich binnen de geprivatiseer
de uitvoering zullen voltrekken . Het lijkt erop of 
met een publiekrechtelijke claimbeoordeling aile 
risico's zijn afgedekt. Wie echter de ontwikkeling 
van de afgelopen jaren beziet zal op enkele mogelij 
ke complicaties stuiten . Om er maar een te noe
men: er mag worden aangenomen dat kart na het 
jaar 2ooo (wordt 2oo1) de gra te particuliere verze
keraars zullen beslissen of en hoe de markt van de 
sociale werknemersverzekeringen , in relatie tot 
arbo-zorg en employee benifits voor hun interessant 
kan zijn . Daarbij is het denkbaar dat zij zich zullen 
terugtrekken op het segment van de aanvullende 
verzekeringen . Maar even denkbaar is dat zij verder 
zullen will en penetreren in deze markt. Het ligt dan 
voor de hand de bestaande samenwerkingsverban
den met uitvoeringsinstellingen nauwer aan te hal en 
en op den duur tot overname te komen . De markt 
raakt dan verdeeld tussen Rabo/Interpolis, 1 N G , 

Achmea en A B P. Daar behoeft niets tegen te zijn, en 
ik meen dat men dit binnen de vvo zelfs wenselijk 
vindt . Onuitgewerkt blijft echter hoe het over 
heidstoezicht op de premiestelling, de bantering van 
publieke middelen , de samenwerking met andere 
instellingen terzake van preventie en re·integratie en 
de volumebeheersing, dan effectief vorm moet krij
gen . Men kan dit tach moeilijk aan de externe 
accountants van deze ondernemingen overlaten . 

Het belang van een gifundeerde ideologische discussie 

De vele vragen die de notitie van de bewindslieden 
van Sociale Zaken oproept duiden er op dat een 
blauwdruk voor de toekomstige uitvoering van de 
sociale verzekeringen op dit moment onmogelijk te 
geven is. De ontwikkeling in het veld is turbulent en 
er zijn naast de overheid vele spelers die geheel hun 
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eigen beleid voeren. In dat Iicht is het begrijpelijk 
dat de overheid zoekt naar een evenwicht dat op de 
lange termijn houdbaar is. Beangstigend is het ech
ter te moeten constateren dat de wetgever daarbij 
achter de feiten aanloopt, nauwelijks pogingen doet 
de reactiepatronen van andere marktpartijen goed 
te schatten en zelf niet opereert op basis van heldere 
en realistische beleidsdoelen. Het snelle vvo/ 
PvdA-compromis in de notitie van de bewindslie
den biedt hier weinig soelaas. Het ontbeert zowel 
een analyse van wat er nu plaatsvindt, als een for
mulering van de belangrijkste beleidsdoelen . De 
terreinverdeling die daarvoor in de plaats treedt 
lijkt teveel op een verdeling van de echte wereld in 
twee ideologisch tegengestelde domeinen om 
geloofwaardig en werkbaar te zijn. 

Voor de formatie van een nieuw kabinet, van 
welke samenstelling ook, lijkt het nodig een aantal 
fundamentele vragen ten aanzien van de sociale 
zekerheid nog eens te adresseren alvorens tot prak
tische oplossingen te komen. Om het kort te hou
den kunnen die vragen puntgewijs worden opge
somd: 

- Kernvraag is ofhet hoofddoel van de reorgani
satie van de sociale zekerheid nog steeds is het 
streven naar een evenwicht van rechtmatigheid 
in de toekenning van uitkeringen en doelmatig
heid in de uitvoering van het geheel, tot uiting 
komend in een zo klein mogelijk aantal uitke
ringsgerechtigden en zo laag mogelijke uitvoe
ringskosten. Anders gezegd: zijn we nog steeds 
bezig rechtmatigheid, volumebeheersing en kos
tenbeheersing duurzaam met elkaar in even
wicht te brengen of liggen er inmiddels ook 
andere beleidsagenda's, zoals privatisering tout 

court, deregulering of de invoering van een 
ministelsel op tafel? 

- Een tweede vraag is of ten principale markt
werking en concurrentie tussen uitvoeringsin
stellingen noodzakelijk zijn om de gewenste 
doelmatigheid te realiseren. Het is namelijk ook 
mogelijk de stelling te verdedigen dat publieke 
organisaties door een bedrijfsmatige aanpak 
effectief, efficient en klantvriendelijk kunnen 
opereren (de keuze voor een publiek instituut 
voor claimbeoordeling gaat kennelijk van deze 
stelling uit). Evenzeer kan de stelling verdedigd 
worden dat concurrentie op deze markt binnen 
enkele jaren zalleiden toteen vorm van (priva-

te) kartelvorrning die zowel kosten- als volume
beheersing illusoir maakt. Het tegendeel van die 
twee stellingen kan vanzelfsprekend ook verde
digd worden, zoals de laatste jaren al overvloe
dig is gebeurd. Misschien is er langzamerhand 
voldoende bekend over de werkelijke ontwikke
lingen binnen de uitvoering om een debat tussen 
deze stellingen op argumenten mogelijk te 
maken: een op feiten gebaseerd ideologisch 
debat zogezegd. 

- Zo enige vorm van marktwerking nodig wordt 
geoordeeld, rijst de vraag hoe open de markt 
moet zijn. Aan de vraagzijde ligt nog steeds de 
keuze voor of sectoren, branches, CA o-partijen 
of individuele werkgevers de opdracht tot admi
nistratie van de sociale verzekeringen van hun 
werknemers zullen verlenen. Die keuze bepaalt 
of de markt aan die kant een geconcentreerd of 
een versnipperd karakter zal dragen, en of de 
opdrachtgevers een serieuze machtsfactor zullen 
vormen of niet. Aan de aanbodkant moet de 
overheid zich afvragen of zij het voor een verant
woorde controle op de besteding van publieke 
(collectieve) middelen nodig vindt dit aileen te 
Iaten doen door erkende instellingen die een 
niet-commercieel karakter hebben. Het is denk
baar deze vraag ontkennend te beantwoorden en 
ervan uit te gaan dat een verantwoorde uitvoe
ring van publieke regelingen ook binnen een 
commerciele context mogelijk is . In dat geval 
rust op de overheid wei de verplichting een 
zodanig effectief toezicht in te stellen dat de 
besteding van de publieke middelen kan worden 
gecontroleerd, zo laag mogelijke kosten en 
beheersing van het volume worden afgedwon
gen, en de premiestelling in de hand wordt 
gehouden. Bij de instrumentering van dit toe
zicht kan men niet meer uitgaan van de nai:eve 
veronderstelling dat er slechts vier of vijf her
kenbare uitvoeringsinstellingen moeten worden 
gecontroleerd, maar moet er op worden gere
kend dat deze integraal onderdeel zijn geworden 
van grote banken/verzekeraars. Het toezicht zal 
zich tot een belangrijk dee! van de bedrijfsvoe
ring van deze conglomeraten moeten uitstrek
ken wil bet effectief zijn. 

- Kiest men er daarentegen voor de uitvoering 
van de sociale verzekeringen binnen bet publie
ke domein te houden, dan rijst de vraag hoe eng 
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dit werkterrein moet worden afgebakend. 
Wederom zijn hierbij de criteria van doelmatig
heid, efficiency, kosten- en volumebeheersing 
doorslaggevend. Men kan bijvoorbeeld op grond 
van de praktijkervaring verdedigen dat een 
breed pakket van commerciele diensten op het 
terrein van preventie, arbo-zorg, aanvullende 
verzekeringen en personeelsvoorziening sterke 
synergetische effecten heeft op de kwaliteit van 
de publieke dienstverlening. Juist om redenen 
van klantvriendelijkheid, kosten- en volumebe
heersing (preventie, re"integratie) moeten 
publieke verzekeraars dus in de gelegenheid 
worden gesteld hun commerciele activiteiten uit 
te breiden. Daarentegen kan men verdedigen 
dat de publieke verzekeraars op deze wijze een 
nieuw toezichtprobleem creeren wat betreft de 
scheiding van de geldstromen, en dat zij oneer
lijke concurrentie bedrijven op de markt van 
particuliere verzekeringen. Zou de wetgever om 
die (overigens honorabele) redenen de uitvoe
ring puur publiek willen houden en de commer
ciele activiteiten verbieden, dan zal hij ook moe
ten accepteren dat vee! van de voordelen van het 
huidige optreden van de uitvoeringsinstellingen 
weer verloren gaan: het is de vraag of de sterk 
verbeterde klantvriendelijkheid, effectiviteit en 
efficiency dan behouden blijven. 

- Wie naar mengvormen van publiek en privaat 
toewil, bijvoorbeeld om een werkbaar politiek 
compromis te bereiken, ontloopt daarmee het 
doelmatigheidsvereiste niet. Ook in dat geval zal 
de vraag zijn hoe de mengvorm eruit moet zien 
om een optimaal resultaat te geven. Oplossingen 
waarbij het uitvoeringsproces wordt opgeknipt 
om een dee! publiek en een dee! privaat toe te 
wijzen zijn niet aileen niet fraai, zij tasten ook de 
doelmatigheid aan. Volume- en kostenbeheer
sing door preventie, efficiente gevalsbehande
ling en snelle re"integratie zijn gebaat bij integraal 
ketenbeheer. Wordt de keten tussen eerste ziek
melding en uiteindelijke herintreding opgeknipt 
en de verantwoordelijkheid voor onderscheiden 
fasen verdeeld over verschillende spelers, dan 
treden onvermijdelijk coordinatieverliezen op. 
Wachttijden en informatieverlies tussen de spe
lers is daarvan de meest in het oog lopende ver
schijningsvorm. Maar belangrijker zijn de verlie
zen die optreden door het ontbreken van keten
regie en meer omvattende verantwoordelijkheid 

bij de afzonderlijke spelers: aile fasen van het 
proces zullen minder effectief worden omdat 
niemand verantwoordelijkheid neemt voor de 
aansluiting op andere fasen. Dit is precies de 
reden waarom grote bedrijven altijd streven 
naar ketenintegratie in eigen huis, of als dit niet 
kan naar een zodanige machtspositie dat zij inte
grale ketenregie kunnen voeren. 

Na het rapport van de Parlementaire Enquete
commissie-Buurmeijer heeft de uitvoering van de 
sociale werknemersverzekeringen een revolutionai
re ontwikkeling doorgemaakt. De overheid moet 
nude randvoorwaarden bepalen waaronder die ont
wikkeling kan uitmonden in een nieuw toekomstbe
stendig stelsel. De formatie is het aangewezen 
moment om ten principale over die randvoorwaar
den te spreken. Nodig daarvoor is dat partijen 
opnieuw hun uitgangspunten en beleidsdoelen in de 
sociale zekerheid formuleren, en dat een helder 
beeld bestaat van de feitelijke situatie in het veld op 
dit moment. Aan beide ontbreekt het. 

Andere spelers zitten imiddels niet stil. Alles 
wijst er op dat de grote banken/verzekeraars zich 
opmaken om de ketenregie in handen te nemen, en 
terecht vanuit hun standpunt. De notitie van de 
bewindslieden van Sociale Zaken laat zich lezen als 
een angstreactie op deze opstelling: men verklaart 
tamelijk lukraak een grote brok van het geheel tot 
publiek domein en breekt daarmee de keten op. Oat 
daarmee aile voordelen van ketenintegratie (de 
'ge"integreerde gevalsbehandeling') voor volumebe
leid en kostenbeheersing achter de horizon verdwij
nen, daarvan lijkt men zich onvoldoende bewust te 
zijn. 

Halfslachtige oplossingen he! pen nu niet meer, 
daarvoor is de privatisering en commerciele 
bedrijfsvoering in de uitvoering a! te ver voortge
schreden. De overheid moet kiezen: 

-Of zij aanvaardt dat de uitvoering van de socia
le werknemersverzekeringen door een kleine 
groep zeer grote private ondernemingen zal 
worden overgenomen, omdat dit grote voorde
len voor effectiviteit en efficiency kan hebben. 
Die voordelen kunnen echter aileen worden 
gerealiseerd als de samenhang in de productieke
ten, de integrale gevalsbehandeling, gehand
haafd blijft. Het aldus volledig uit de publieke 
sfeer halen van de uitvoering zal dan moeten 
worden gebalanceerd door een forse uitbreiding 
van het toezicht . 

2 I I 
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- Of zij is van oordeel dat uitbesteding van de uit
voering aan een kleine groep zeer grote private 
ondernemingen controleproblemen creert bij 
het toezicht op de publieke geldstromen die 
onoplosbaar moeten worden geacht. De risico 's 
voor rechtmatigheid, premiestelling, kostenni
veau en volume-ontwikkeling worden daarmee 
te groat. Om die principiele reden moet de uit
voering zoniet een overheids- dan toch een 
publieke taak blijven, die om redenen van effec
tiviteit en efficiency niet opgeknipt kan worden. 

De voortschrijdende privatisering van de uitvoe
ringsinstellingen wordt dan teruggedraaid, hetgeen 
niet perse in dezelfde mate hoeft te gel den voor hun 
flankerende commerciele activiteiten. 

Dergelijke principiele keuzen zijn in politicis 
doorgaans niet erg populair. Politiek blijft immers 

de kunst van het mogelijke, en dat is vrijwel altijd 
een compromis. In de uitvoering van de sociale 
zekerheid heeft echter een ontwikkeling plaatsge
vonden die compromissen onmogelijk maakt. De 
overheid heeft marktkrachten losgemaakt die zij 
niet kan beheersen: machtige spelers met uitgebrei
de hulpbronnen bepalen het speelveld. Wanneer zij 
niet principieel kiest laat de overheid ruimte en zal 
zij de keuzes die deze spelers maken als gegeven 
moeten aanvaarden. Wie zelf de touwtjes in handen 
wil houden zal daarentegen niet kunnen volstaan 
met ideologische bezweringen, maar allereerst de 
feitelijke werking van de vrije markt in de sociale 
zekerheid onder ogen moeten zien. Als de mist van 
algemeenheden dan vervangen is door nuchtere fei
ten wordt bet tijd voor een ideologisch stevig 
onderbouwde keuze. 


