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Privatisering in de 
geschiedenis van de 

N ederlandse 

Bij aile euforie over het 
Nederlandse ' Poldermo
del' zou bijna worden ver -

sociale verzekering opnieuw de tegenstellin
gen zal oproepen die aan 
deze strijd ten grondslag 
lagen. geten dat de harmonische 

samenwerking tussen 
werkgeversorganisaties en 
vakbonden , die de kern 
van dit model vormt, de 
resultante is van een venij 
nig machtsspel tussen 
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De parlementaire geschie
denis van de Nederlandse 
sociale verzekering wordt 

twee aartsrivalen. Na jaren van loonmatiging omwil
le van banengroei lijkt in het publieke debat over de 
Nederlandse arbeidsverhoudingen het idee te over
heersen dat deze samenwerking vanzelfsprekend is, 
en hun belangen min of meer samenvallen . Dit idee 
komt ook tot uitdrukking in de discussie over de 
reconstructie van de arrangementen waarin de 
samenwerking tussen de 'sociale partners ' is beli
chaamd, zoals de uitvoeringsorganisatie van de socia
le verzekeringen . 

Tot voor kort werden de sociale verzekeringen 
(ww, WA O en Ziektewet) bestierd door 'bedrijfs
verenigingen ' , waarin werkgeversorganisaties en 
vakbonden gelijkelijk waren vertegenwoordigd. 
Het misbruik van de sociale verzekeringen (met 
name van de W AO ) door deze organen, metals doe! 
de gevolgen van bedrijfsreorganisaties te verzach
ten, vormde enkele jaren geleden de aanleiding tot 
een discussie over, en de gedeeltelijke ontmanteling 
van deze organen. De nadruk die in deze discussie 
wordt gelegd op het fal en van de bedrijfsverenigin
gen heeft echter het zicht ontnomen op de merites 
en bestaansredenen ervan. Zoals uit dit artikel zal 
blijken, was de totstandkoming van de bedrijfsver 
enigingen aan het einde van de jaren twintig het 
sluitstuk van een strijd tussen werkgevers en arbei
ders om de machtsverhoudingen op de werkvloer; 
een strijd die de ontwikkeling van de sociale zeker 
heid in de eerste helft van deze eeuw lange tijd heeft 
gefrustreerd . Het is niet ondenkbaar dat de ontman
teling van de bedrijfsverenigingen in de toekomst 

meestal beschreven aan de 
hand van de strijd tussen drie politieke groeperin
gen: die van de katholieken, de orthodox-prote
stanten en de sociaal-democraten. 2 Deze groeperin
gen zouden na grote verdeeldheid in de eerste 
decennia van de twintigste eeuw elkaar in de jaren 
dertig en veertig hebben gevonden en vervolgens 
het omvangrijke sociale stelsel hebben opgebouwd 
dat we nu kennen. Een enkele auteur roept ook nog 
de rol van de vooruitstrevend-liberalen in herinne
ring, maar bijna niemand besteedt aandacht aan de 
zogenaamde conservatief-liberalen, in zekere zin de 
erfgenamen van het negentiende-eeuwse Neder 
landse liberalisme.3 Nu is deze verwaarlozing niet 
zo verwonderlijk : mede door de geleidelijke uit
breiding van het kiesrecht sinds de late jaren tachtig 
van de negentiende eeuw vormde deze groep in het 
parlement een uitstervend ras. Van de 44 Tweede
Kamerzetels (van de I oo) die zij in I 8 8 8 bezat, 
waren er in I9I 8, toen het algemeen kiesrecht in 
Nederland van kracht werd, nog maar I o over. 
Waar de conservatief-liberalen echter wel over 
beschikten, waren zeer nauwe contacten - via fami 
liebanden, zakelijke verbindingen en het sociale 
milieu waarin zij verkeerden - met het overheidsap
paraat, met de pers , en vooral met de grote liberale 
werkgevers, die tot in de jaren twintig in en buiten 
de politiek als de belangrijkste vertegenwoordigers 
van het NedeYlandse bedrijfsleven werden gezien. 
Deze werkgevers hadden op zichzelf geen principie
le bezwaren tegen de verplichte verzekering van 
hun arbeiders tegen een aantal risico 's van het werk-
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ten Stork en Van Marken, hadden aan het einde van 
de negentiende eeuw voor dit doel zelfs eigen 
ondernemingskassen in het Ieven geroepen. 4 De 
liberale werkgevers wilden echter de dagelijkse uit
voering van landelijke sociale regelingen zoveel 
mogelijk in eigen hand houden, omdat, zoals zij en 
hun conservatief-liberale bondgenoten in het parle
ment telkens opnieuw benadrukten, de uitvoering 
door overheidsorganen vee! duurder zou zijn en tot 
een oncontroleerbare bureaucratisering zou leiden . 
Hoe invloedrijk de conservatief-liberale politici en 
de grote liberale werkgevers waren, bleek al direct 
bij de totstandkoming van de eerste sociale zeker
heidsregeling, de Ongevallenwet- I 90 I . Met een 
geraffineerde combinatie van petities en persoonlij 
ke bei"nvloeding wisten zij het parlement zover te 
krijgen om naast de Rijksverzekeringsbank ( een 
overbeidsinstelling) ook de werkgevers bet recbt te 
geven de wet uit te voeren.5 Daarmee was het prin
cipe van 'zelf-doen ' in de sociale verzekering gebo
ren. 

Bij bet verwerven van bet recht op eigen uitvoe
ring voor de werkgevers kregen de conservatief
liberalen in bet parlement onverwacbte steun van 
de orthodox-protestantse partijen ARP en CHU (tot 
I9o2 'vrij-antirevolutionairen' geheten). In de his
toriografie zijn deze partij en altijd opgevoerd als de 
kampioenen van de idee van 'zelf-doen', waarbij 
meestal wordt gewezen op hun strijd voor de auto
nomie en subsidiering van het bijzonder onderwijs. 
De idee van 'zelf-doen' in de sociale verzekering 
was ecbter geen uitvinding van de orthodox-prote
stanten, en zeker niet van de ARP. Wat de vertegen
woordigers van de 'kleine luyden ' voor ogen bad
den met de uitvoering van de sociale verzekerings
wetgeving was een corporatistiscbe organisatie, 
waarin arbeiders, werkgevers en ambtenaren, liefst 
op lokaal niveau, in grote harmonie met elkaar 
samenwerkten. Deze idee, die door de grote antire
volutionaire voorman Abraham Kuyper aan het 
einde van de negentiende eeuw uitvoerig was 
bescbreven , werd door de orthodox-protestantse 

parlementariers tijdens de debatten over de 

Ongevallenwet echter plotseling losgelaten . 6 In 
plaats daarvan gaven ARP en CHU (en enkele conser
vatieve katholieken) hun steun aan de optie van de 
conservatief-liberalen, die daarmee een meerder
heid achter zich kregen . Zoals we later zullen zien, 
zou dit tafereel zicb in de jaren die volgden nog ver
schillende keren herhalen . 

Centraal Beheer 
De liberale werkgevers maakten ondertussen werk 
van hun voornemen de uitvoering van de Onge
vallenwet in eigen beheer te houden . In korte tijd 
werden overal in het land verenigingen opgericht 
waarbij werkgevers zich konden herverzekeren 
tegen bet risico waarmee de wet hen had belast. Een 
groot aantal van deze verenigingen sloot zicb in 
I 90 2 aan bij een landelijke , cooperatieve organisatie 
die de administratie en de coordinatie van het beleid 
van de verenigingen op zich nam. Centraal Beheer, 
zoals deze COOperatie in I 909 ging heten , toonde 
zicb vanaf het begin een uiterst agressieve en ex pan
sieve organisatie. Onder Ieiding van haar voorzitter 
F.E. Posthurna bestreed zij m et vrijwel alle midde
len die haar ter beschikking stonden haar grootste 
rivaal bij de uitvoering van de Ongevallenwet, de 
Rijksverzekeringsbank. Daarnaast probeerde het 
bestuur van Centraal Bebeer het werkterrein van de 
organisatie uit te breiden naar sectoren die nog niet 
binnen bet bereik van de wet lagen , zoals de land
bouw en visserij. Zodoende hoopte zij het 'zelf
doen' in deze sectoren wortel te Iaten schieten 
voordat nieuwe wetgeving de uitvoering aan een 
staatsorgaan zou opdragen. Deze strategie wierp al 
snel haar vruchten af. In I 9 I 3 verwierven de libera
le werkgevers, opnieuw dankzij een parlementaire 
meerderheid van conservatief-liberalen, orthodox
protestanten en enkele conservatieve katholieken, 
het recht om ook de uitvoering van de nieuwe 
Ziektewet en lnvaliditeits- en Ouderdomswet zelf 
ter hand te nemen. Twee jaar later wist Posthuma, 
die het inmiddels tot minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel (I9I4-I9I8) had gebracht, 

1 . Met dank aan 1 oop van den Berg en 
Marc van der Meer voor suggesties en 
commentaar. 

van Vrije Liberalen die in 192 1 samen 
zouden opgaan in de Vrijheidsbond. 

190 1), Deventer 1970. 
6. 1. Mannoury, 'Enkele legislatieve 
aspecten van het groot-amendement
Kuyper op de Ongevallenwet-190 1 ' ,in: 2. De ontwikkeling van de uitvoering 

van de werkloosheidsverzekering laat ik 
hier verder buiten beschouwing. Deze 
vergt een andere analyse. 
3· De conservatief-liberalen waren geor
ganiseerd in de Liberate Unie en de Bond 

4· R.J.S. Schwitters, De risico's van de 
arbeid - Het ontstaan van de Onaevallenwet
J 90 I in sociolooisch perspectiif, Groningen 
199 1, 17 2- 17 8. 
5. W. de Vries, De invloed van werkoevers 
en werknemers op de totstandkominB van de 
eerste sociale zekerheidswet (de Onoevallemvet 

P.A.1 .M. Steenkamp & G.M.1. Veld
kamp, Socia le politiek opnieuw bedacht 
Opstellen voor prof dr F.J.H.M. van der Ven, 
Deventer 197 2, 1 1 I - 1 I 7. 
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het parlement zelfs zover te krijgen om de uitvoe

ring van een ongevallenwet voor zeelieden geheel 
aan de werkgevers in die sector over te Iaten. In 
beide gevallen was het 'feit' dat 'het zelf-doen zijn 
grote waarde in de praktijk had bewezen', zoals 
Posthuma het tijdens de debatten over de laatstge
noemde wet uitdrukte, voor de meerderheid van 
het parlement het doorslaggevende argument .7 

Deze laatste observatie werd niet door iedereen 
onderschreven. Met name de sociaal-democraten 
van de SOAP en het NVV werden niet moe te wijzen 
op de grate nadelen van het 'zelf-doen'. Zij meen
den dat de overheid de arbeiders in bescherming 
diende te nemen tegen de werkgevers, en pleitten 
dan ook voor de volledige uitvoering van de sociale 
wetgeving door staatsinstellingen als de Rijksver
zekeringsbank. AI tijdens de parlementaire de batten 
over de Ongevallenwet in I 90 I had SDAP-Ieider 
P . 1. Troelstra de vrees uitgesproken dat de arbei
ders (nog) niet mondig genoeg waren om eventueel 
rnisbruik van de grote vrijheid die het 'zelf-doen' de 
werkgever s zou Iaten, te bevechten of publiekelijk 
aan de kaak de stellen. In de jaren na de aanvaarding 
van de Ongevallenwet was het vooral het SDAP
kamerlid 1. E. W. Duys die het 'zelf-doen' van Cen
traal Beheer onder vuur nam. Volgens Duys was het 
streven van de liberale werkgevers naar eigen uit
voeringsorganisaties niet zozeer ingeven door vrees 
voor hoge kosten en ambtenarij, maar veeleer door 
angst voor de doorbreking van de 'patriarchale rela
tie tussen patroon en arbeider'. Door pottenkijkers 
als de overheid en de vakbonden van hun bedrijf
sterrein te weren zouden de werkgevers zich bijna 
alles tegenover hun arbeiders kunnen permitteren. 
In de praktijk zouden zij volgens Duys via allerlei 
vormen van dwang en intimidatie op grate schaal 
hun arbeiders bel etten om van hun recht op een uit
kering in geval van een bedrijfsongeluk gebruik te 
maken .8 

De beschuldigingen van Duys waren niet hele
maal uit de Iucht gegrepen. AI in de eerste jaren na 
de invoering van de Ongevallenwet werd door ver 
schillende instanties melding gemaakt van een tame
lijk wijdverbreide praktijk van wetsontduiking en 
ongevalverzwijging door de werkgevers. Bestraffing 

van dergelijke overtredingen was bijna onmogelijk, 

omdat er nauwelijks arbeiders waren te vinden die 
tegen hun eigen patroon wilden getuigen. Zo hoef
den bijvoorbeeld in I 906 , ondanks berichten over 
grootschalige wetsontduiking, slechts drie werkge
vers voor de rechter te verschijnen : een van hen 
werd vrijgesproken; de twee anderen werden ver
oordeeld tot een boete van 5o cent.9 

Deze en andere berichten deden het wantrou
wen tegen het 'zelf-doen ' groeien , ook in katholie
ke en antirevolutionaire kring. Onder druk van de 
eigen arbeidersaanhang zagen ARP en RKSP zich in 
de loop van de jaren tien gedwongen hun periodieke 
steun aan het 'zelf-doen ' verder achterwege te 
Iaten, en hun fraai e theoretische opvattingen over 
een corporatistische uitvoeringsorganisatie een 
praktische uitwerking te geven . Deze geleidelijke 
positiewisseling van ARP en RKSP leidde in het parle
ment tot een verdere complicatie van het debat en 
een patstelling tussen drie kampen met drie vrijwel 
onverenigbare opvattingen over de uitvoering van 
de sociale verzekering. Van de oorspronkelijke 
voorstanders van het ' zelf-doen ' waren aileen de 
conservatief-liberalen en de CHU nog over . Deze 
partijen die , behalve waar het religieus-zedelijke 
zaken betrof, in politieke stellingname en electorale 
achterban nauwelijks van elkaar verschilden, namen 
in het parlement echter een machtige positie in : 
zonder hun steun was een 'rechtse ' parlementaire 
coalitie voorlopig ondenkbaar. En omdat de voor
keuren van de beide andere confessionele partijen 
( een corporatistische uitvoeringsorganisatie) en de 
sociaal-democraten (uitvoering door staatsorganen) 
onverzoenlijk waren, kwam de sociale wetgeving 
aan het einde van de jaren tien krakend tot stilstand . 
Zelfs een eenvoudig ' invoeringsbesluit', noodzake
lijk om de in 1 9 1 3 door het parlement aanvaarde 
Ziekte- , Invaliditeits- en Ouderdomswetten in wer
king te Iaten treden , kon door de grote verdeeldheid 
de Tweede Kamer niet passeren . 

De Proeve-Posthuma-Kupers 
De grate verliezers van dit politieke spel waren de 
arbeiders. Na 2o jaar van verbeten strijd in en buiten 
het parlement was vrijwel het enige dat was bereikt 

7. J . Schoonenberg, Particulier initiatiif 
in de arbeidersverzekerina - Ontwikkelina 
van de positie der bijzondere uitvoerinasoraa
nisaties in de wetaevina , Parijs 193 0 , 69-

70. 

8. J.E.W . Duys, Het mislukken van het 
''particulier initiatiif' en de "risico-over
dracht" in zake sociale verzekerin9, 
Amsterdam 190 8, 5-7. 

9· Jaarverslag der Rijksverzekerings
bank , Amsterdam 19 0 6, 44-· 
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een zeer gebrekkige ongevallenregeling. Slechts een 
vierde van hen kon in geval van ziekte, invaliiliteit of 
ouderdom aanspraak maken op onderlinge fondsen 
en bedrijfsregelingen; de rest was bij dergelijke 
tegenslagen nog steeds aangewezen op de voor hen 
zo vernederende armenzorg. Deze toestand leidde 
tot een groeiende frustratie in vakbondskringen. 
Steeds vaker werd de vraag gesteld of de strijd voor 
de uitvoering door overheidsorganen de grate ver
traging van de wetgeving nog wei waard was . 

Hier lag een uitgelezen kans voor de liberale 
werkgevers en Centraal Beheer om nieuwe steun te 
winnen voor een aanpassing van de Ziektewet (die 
nog steeds niet was ingevoerd) in de door hen 
gewenste richting . In de zomer van 1 9 2 o zocht 
Posthuma, die na zijn ministerschap weer bij 
Centraal Beheer was terug gekeerd, contact met 
NVV-secretaris Kupers met het verzoek dee! te 
nemen aan een overleg over een nieuw voorstel van 
de werkgevers. Aan dit verzoek gaf Kupers gehoor, 
en zo kon na enkele onderhandelingsrondes, waarbij 
ook de katholieke en orthodox-protestantse vakbon
den werden betrokken , in april 19 2 1 een gezamen
lijk antwerp voor een ziektewet worden gepresen
teerd, dat al snel de naam 'Proeve-Posthuma
Kupers ' meekreeg. Met de ondertekening van het 
akkoord gaf het NVV min of meer zijn zegen aan de 
organisatievorm rue de liberale werkgevers vanafhet 
begin hadden nagestreefd en ontwikkeld. Volgens 
het akkoord werd de dagelijkse uitvoering van de 
ziekteverzekering weliswaar overgelaten aan zoge
noemde 'bedrijfsverenigingen' we door arbeiders en 
werkgevers gezamenlijk werden bestuurd, maar 
deze verenigingen bleven ressorteren onder de 
werkgeversorganisaties . In ruil voor deze concessie 
van vakbondszijde tastten de werkgevers iliep in de 
buidel. In tegenstelling tot de reeds eerder aanvaar
de Ziektewet waren de werkgevers volgens de 
Proeve verplicht de volleilige premie voor hun reke
ning te nemen, terwijl de arbeiders bij ziekte 8o% 
van het laatstveriliende loon zouden krijgen uitbe
taald, tegen 7 o% in de wet van 1 9 1 3. 10 In zekere zin 
kreeg Duys daarmee alsnog gelijk: het was de werk
gevers inderdaad in de eerste plaats te doen geweest 
om macht en niet om geld. 

De eerste berichten over onderhandelingen tus
sen Kupers en Posthuma, en de latere publikatie van 
de Proeve gaven aanleiiling tot grote commotie in 
kringen van de SOAP. In de sociaal-democratische 
pers werd schande gesproken van rut 'verraad' van 
het NVV, en kopstukken als Wibaut, Boekman en 
opnieuw Duys ilistantieerde zich openlijk van het 
door Kupers gesloten akkoord. Volgens E. 
Boekman was de ondertekening van de Proeve door 
het NVV een onverantwoorde 'sprang in het duis
ter'. Net als Troelstra en Duys eerder hadden 
gedaan wees hij op het grate gevaar van een door 
werkgevers gedomineerde uitvoering . Wie garan
deerde dat de arbeider zijn ziekengeld zou krijgen 
wanneer de baas uiteindelijk zelf de kas beheerde: 
'Was zijn werkgever chikaneus, was hij onwillig, 
was hij onmachtig tot betalen, dan zou dit natuurlijk 
voor den arbeider gewelilig vee! moeite en verdriet 
beteekenen en in heel vee! gevallen hem waarschijn
lijk zijn uitkeering en zijn werk bovenilien kunnen 
kosten', aldus Boekman. 11 Ook binnenskamers 
werd grate druk op .Kupers en de zijnen uitgeoe
fend, en toen na verhitte debatten in verschillende 
politieke fora tevens duidelijk werd dat de Proeve in 
het parlement niet op een meerderheid hoefde te 
rekenen , trok het NVV zijn steun voor het akkoord 
haastig weer in. 1 2 

Rooms- Rode Coalitie 
Na de terugtocht van het NVV leek het politieke spel 
om de uitvoeringsorganisatie weer van voor af aan 
te kunnen beginnen. Op de achtergrond diende zich 
echter een nieuwe speler aan, die naarmate de jaren 
twintig zouden vorderen een steeds belangrijkere 
rol zou gaan spelen: de katholieke werkgevers. Tot 
aan de Eerste W ereldoorlog waren deze industrie
len, die in meerderheid voor de binnenlandse markt 
produceerden, een politiek te verwaarlozen factor 
geweest. Niet aileen waren zij niet of nauwelijks 
georganiseerd, maar tevens hadden zij door de vrij
handelspolitiek van de Nederlandse overheid hun 
bedrijven amper tot ontwikkeling kunnen brengen , 
waardoor ook hun economische macht gering was. 
In deze situatie kwam onverwachts verandering 
toen het land tijdens de Eerste W ereldoorlog door 

1 o. Proeve van een on twerp Ziektewet, 
192 I. 
11. E. Boekman , 'De Ziektewet-Talma 
- Is de invoering in het belang der arbei
ders?' , in: Het Volk, 24 en 30 november 
1920 . 
1 2. In een recente bijdrage aan dit blad 

suggereert Piet de Rooy, in navolging 
van een groot aantal andere historici , dat 
de Proeve de blauwdruk vormde voor de 
latere uitvoeringsorganisatie van de 
sociale verzekering . Hij vergeet echter te 
vermelden dat dit akkoord nooit door 
het parlement is geaccepteerd. Was dit 

wei gebeurd dan had de Nederlandse 
sociale verzekering nu waarschijnlijk een 
geheel andere aanblik geboden. P. de 
Rooy, ' Het waarom van de complexiteit 
van de Nederlandse sociale zekerheid ' , 
in : Socialisme8J)emocratie 6 1997, 266-

273· 
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Engelse en Duitse blokkades van de buitenwereld 

was afgesloten, en de bedrijven van de katholieke 
werkgevers, bij afwezigheid van buitenlandse con
currentie, een onstuimige groei doormaakten. In 
het sterk gewijzigde krachtenveld dat zodoende 
ontstond, konden de katholieke werkgevers na de 
oorlog eindelijk werk gaan maken van hun streven 
naar een actiever industriebeleid en een meer pro
tectionistische handelspolitiek. Daarmee kwamen 
zij al direct lijnrecht te staan tegenover de grote 
protagonisten van overheidsonthouding en vrijhan
del: de liberale werkgevers en de conservatief-libe
rale politieke partijen. 1 3 Om tegenwicht te kunnen 
bieden aan deze machtige opponenten gingen de 
katholieke werkgevers in de loop van de jaren twin
tig op zoek naar nieuwe bondgenoten. 

Met dit streven zouden de katholieke werkge
vers uiteindelijk ook de patsteiling in de strijd om 
uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekering 
doorbreken. Zander de andere werkgevers daarin 
te kennen, sloten zij begin 1 9 2 8 een akkoord met 
de katholieke vakbonden over de uitvoeringsorgani
satie van de Ziektewet; een akkoord dat onder druk 
van verschiilende zijden niet veellater door minis
ter J. R. Slotemaker de Brui"ne als wetsvoorstel bij 
het parlement werd ingediend. 1 4 Daar kreeg het 
voorstel al direct de voile steun van de katholieke 
fractie . Opmerkelijker was dat ook de SOAP (en bui
ten het parlement het Nvv) zich al snel achter het 
wetsvoorstel schaarde, waarmee voor het eerst 
sinds 1 5 jaar weer een meerderheid voor enigerlei 
wijze van uitvoering ontstond en de Ziektewet 
eindelijk het parlement kon passeren. 1 5 De vrij 
plotselinge samenspanning tussen katholieken en 
sociaal-democraten betekende in politiek opzicht 
een kleine doorbraak. Voor het eerst durfden beide 
politieke groeperingen het aan om, buiten hun tra
ditionele bondgenoten om, elkaars steun te zoeken 
in een belangrijke politieke kwestie. Daarmee was 
de kiem gelegd voor de later zo vruchtbare samen
werking in de naoorlogse Rooms-Rode Coalitie. 

Het geheim achter deze eerste samenwerking 

was gelegen in de inhoud van het akkoord dat de 
katholieke werkgevers en vakbonden hadden geslo
ten. De oplossing die zij voor het uitvoeringspro
bleem hadden bedacht was even inventief als funda
menteel. Net als in de Proeve was de uitvoering van 
de Ziektewet in het voorstel van de katholieke 
organisaties opgedragen aan 'bedrijfsverenigingen' 
van werkgevers en arbeiders . Om echter de angst 
van de vakbonden voor dominantie door de werk
gevers weg te nemen, was in het voorstel een dub
bele beveiliging ingebouwd. In de eerste plaats 
mochten aileen die bedrijfsverenigingen zich met de 
uitvoering van de Ziektewet bezighouden die door 
werkgevers en arbeiders gezamenlijk in het Ieven 
waren geroepen, en door beide partijen op voet van 
gelijkheid werden bestuurd. In de tweede plaats 
kwam het zwaartepunt van de uitvoering te liggen 
bij de centrale werkgevers- en arbeidersorganisa
ties: aileen de door hen opgerichte bedrijfsvereni
gingen konden door de minister van Sociale Zaken 
als uitvoeringsorganisaties worden erkend. 1 6 De 
historische betekenis van deze laatste clausule is 
nauwelijks te overschatten. De aanvaarding ervan is 
niet aileen van grote invloed geweest op de verdere 
ontwikkeling van de sociale verzekering, maar ook, 
meer in het algemeen, op de wijze waarop de 
arbeidsverhoudingen in Nederland later hun vorm 
zouden krijgen. Niet de werkvloer maar de nationa
le politieke arena zou na de aanvaarding van de 
Ziektewet meer en meer de plaats worden waar 
werkgevers en arbeiders met elkaar over arbeids
voorwaarden onderhandelden. 

Niettemin zou de voiledige centralisering van 
de ziekteverzekering Ianger op zich Iaten wachten 
dan de architecten van de Ziektewet hadden 
gehoopt. Als uitvloeisel van een overgangsbepaling, 
die op voorspraak van de CHU en conservatief
liberalen op het laatste moment in de wet was 
opgenomen en in de jaren dertig keer op keer werd 
verlengd, zouden enkele werkgeversverenigingen 

13. P.E. de Hen, Actieve en reactieve indus
trialisatiepolitiek in Nederland - De overheid 
en de ontwikkeling van de Nederlandse indus
trie in de jaren dertig en tussen 194 t; en 
19t;O, Amsterdam 1980, passim. 

sociale verzekeringswetten in 
Nederland: de Ongevallenwet en de 
Ziektewet (ca 19o0- 193o)', ongepubli
ceerde doctoraalscriptie, Amsterdam 
1980, 87. 

op bedrijfsniveau in het Ieven te roepen, 
echter niet voordat de arbeiders in een 
geheim en schriftelijk referendum met 
de oprichting daarvan hadden ingestemd. 
Op dezelfde wijze kon een eenmaal 
bestaande afdelingskas door de arbeiders 
worden opgeheven. De kas stond onder 
het volledige toezicht van de bedrijfsver
eniging, waarbij de arbeiders bovendien 
in beroep konden gaan tegen concrete 
beslissingen van de kas. 

14. Ik ben op het spoor gebracht van dit 
akkoord door de doctoraalscriptie van J. 
Eikema. Hij interpreteert het akkoord 
echter min of meer als een doublure van 
de Proeve Posthuma-Kupers. J. Eikema, 
'De invloed van werkgevers( organisa
ties) op de totstandkoming van twee 

15- E.B .F.F. Wittert van Hoogland , De 
parlementaire geschiedenis der sociale verze

kerinB 1890-1940, Haarlem 1940, dee! I, 
487-5 10. 
1 6. Daamaast liet het voorstel de moge
lijkheid open om zgn. 'afdelingskassen' 
(bestuurd door werkgevers en arb eiders) 
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nog jarenlang het recht behouden zich met de uit
voering van de wet bezig te houden. Pas met de tot
standkoming van de Organisatiewet Sociale 
Verzekering in 195 3 zouden deze zogenaamde 
'onvolledige bedrijfsverenigingen' definitief van het 
publieke podium verdwijnen . 

Pri vatiserinB 
Hoe definiti ef de uitschakeling van privaatrechtelij 
ke organen bij de uitvoering van de sociale verzeke
ring is, zal overigens in de komende tijd nog moeten 
blijken. Sinds het parlementaire onderzoek van de 
Commissie-Buurmeij er (1 99 2) is het 'zelf-doen' 
nu gestoken in het modieuze jasje van 'privatisering' 
- terug van weggeweest. In 1996 werd de 
Ziektewet afgeschaft en kwam de verantwoorde
lijkheid voor de doorbetaling van het salaris in geval 
van ziekte weer bij de werkgever te liggen. Het ver 
meende succes van deze afschaffing is voor verschil
lende politici aanleiding geweest om openlijk te 
speculeren over een toekomstige privatisering van 
de resterende sociale verzekeringen, de WW en 

W A 0 . Ondertussen I open particulier e verzeke
raars als Nationale Nederlanden en Centraal Beheer 
(!) zich langs de zijlijn warm om de uitvoering van 
nieuwe regelingen naar zich toe te trekken. 

Het meest opmerkelijke is wei dat de vragen die 
in het verleden zo dwingend waren , in de huidige 
politieke discussie over het 'zelf-doen ' geen enkele 
rol meer lijken te spelen. Men spreekt over de 
noodzaak van een meer efficiente uitvoering en het 
terugbrengen van het ziekteverzuim, en maakt zich 
zorgen over de uitsluiting van chronisch zieke en 
gehandicapte werknemers. Zelden komt de vraag 
aan de orde wat werkgevers met hun nieuw ver
worven vrijheid zullen aanvangen . Zijn de verlei
dingen waaraan zij aan het begin van deze eeuw 
blootstonden in onze tijd geheel verdwenen? En zijn 
werknemers tegenwoordig wei mondig genoeg om 
hun recht op een uitkering bij hun werkgever af te 
dwingen? De verwaarlozing van deze vragen in het 
politieke debat doet vermoeden dat de privatisering 
van de sociale verzekering, in de woorden van 
Boekman, vooralsnog een 'sprong in het duister' is. 
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