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Lopen marktwerking en
deregulering
Geen land ter wereld is zo netrenmarkt, arbeidsmarkt
en kapitaalmarkt. Ik
jes geordend als Nederland.
rond met een sceptische
Ieder stukje gras is geregistreerd en met een hek afgebaconclusie af: zonder
druk van buitenaf blijft
kend. Per honderd meter
marktwerking in Nestraatlengte is er ten minste één
HUGO A. KEUZENKAMP
derland een kwestie van
verkeersbord. In de steden
waken schoonheidscommissies
modderen in de polder.
Hoifdredacteur van Economisch Statistische
over de kleur van de voorgevels
Berichten; daarnaast verbonden
Een Hollands drama
van woningen. Wat er in die
aan het CentER jor Economie Research
Begin
jaren tachtig
woningen gescruedt wordt per
van de Katholieke Universiteit Brabant en
stortte
de
Nederlandse
bestemmingsplan
geregeld.
lid redactieraad s &._o
economie in. De corpoWaar het nog aan ontbreekt is
ratistische ordening, die
een vergunningenstelsel voor
gedurende de tijd van
de voortplanting.
Niet alleen het zicht van Nederland wordt per opbouw en vernieuwing goed functioneerde, bleek
strekkende meter geordend. Ook de markten zijn
niet in staat negatieve schokken van buiten op te vaneen toonbeeld van ordening. Het 'poldermodel'
gen. De harmonie van de jaren vijftig en zestig was
vervangen door polarisatie, de sociaal-economische
wordt gekenmerkt door overleg tussen marktpartijen. Dat gebeurt vooral op de arbeidsmarkt (in de instituties waren echter niet aan dit veranderde klimaat aangepast. De turbulentie in de economie
Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische
(onder meer door de sterk fluctuerende energieRaad), maar ook op productmarkten is er sprake van
prijzen) kon nietworden opgevangen. Ondernemen
ordening door marktpartijen zelf ('publiekrechtewas minderwaardig, de collectieve sector diende
lijke bedrijfsorganen' dragen zorg voor het reguleren
van de markt). Veel regulering wordt aan de betrok- economische problemen op te lossen. In een sluipende ontwrichting van markten werd het ene
kenen overgelaten: het Nederlandse model is corporatistisch, waarbij de overheid vaak slechts op afstand marktfalen met het andere marktfalen verholpen.
Hoge loonstijgingen die mogelijk waren door een
een oogje in het zeil houdt.
slecht werkende arbeidsmarkt werden bijvoorbeeld
Omdat de Nederlandse economie momenteel remet loonmaatregelen onderdrukt - zonder veel suclatief succesvol draait, zeker vergeleken met andere
Europese landen, wordt vaak gesuggereerd dat het ces overigens. Terugvallende investeringen door een
slecht ondernemersklimaat leidden tot investeNederlandse model van overleg en ordening goed
functioneert en elders in Europa navolging verdient . ringssubsidies. Dalende economische activiteit
werd door een snel groeiende overheidssector geDat is echter een misvatting.
compenseerd. De lastendruk steeg, werknemers
Dit artikel gaat in op het Nederlandse beleid van
deregulering en concludeert dat deregulering in Ne- probeerden deze weer af te wentelen, een vicieuze
neerwaartse spiraal kwam op gang. Rond I 9 8 o was
derland veel meer een kwestie van overmacht was
dan van saamhorig beleid. Daartoe behandel ik eerst het punt bereikt waarop zowel de private als de colkort de 'proloog': de instorting van de Nederlandse
lectieve sector geen enkele schokbestendigheid
economie. Daarna bespreek ik kort de 'operatie meer had. De tweede oliecrisis van I 979 sloeg
daarom in Nederland veel harder toe dan elders in
M ow', een onderdeel van de deregulering waarmee
Europa. De werkgelegenheid daalde dramatisch,
het kabinet Kok 1 begonnen is en dat door Kok n
vooral in de industrie en bouwnijverheid, het finanwordt voortgezet. Vervolgens ga ik in op de goede-
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cieringstekort was niet meer controleerbaar, het beroep op sociale voorzieningen explodeerde.
Gestaag ontstond het gevoel dat er iets moest gebeuren om het tij te keren. Het kabinet Lubbers 1
komt de eer toe dat het hiermee een begin maakte.
Belangrijke maatregelen waren de korting op de salarissen in de collectieve sector (minus 3 procent in
198 3), het versoberen van de sociale zekerheid (ontkoppeling en stelselherziening) en het bevriezen van
het minimumloon . Daarnaast moet de loonmatiging
van de jaren tachtig genoemd worden - of het hier
om verantwoordelijk gedrag van de 'sociale partners' gaat, of gewoon om de markt die uiteindelijk
toch zijn werk doet laat ik hier in het midden. Voor
de overheidsfinanciën wierpen deze 'prijsmaatregelen' vruchten af, het beroep op de sociale zekerheid
bleef echter groeien. Met name de corporatistisch
gereguleerde arbeidsongeschiktheidsverzekering
functioneerde als uitlaatklep voor de arbeidsmarkt.
Daarnaast bleef de marktsector veel te kwetsbaar
voor externe schokken door een voortdurend gebrekkig ondernemersklimaat. Langzaam kwam
daarom institutionele vernieuwing op de politieke
agenda met deregulering als belangrijk onderdeel,
als complement op het budgettaire herstel van de
jaren tachtig.
De dramatische val van de Nederlandse economie rond 1980 en het buitengewoon moeizame herstel sindsdien legde de basis voor een ommekeer in
het denken - zoals ook bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland, dat soortgelijke misère beleefde. Misschien is
er een wet van de stuwende achterstand (als omdraaiing
van Jan Romein's 'wet van de remmende voorsprong'): het moet werkelijk beroerd gaan, voordat
serieuze veranderingen een kans van slagen hebben.
Het succes van Nieuw-Zeeland en Nederland wordt
terecht geprezen. Echter, succesvol uit een dieptepunt opklauteren is één ding, op het goede spoor
blijven is een andere zaak. In Nieuw-Zeeland is het
dereguleringsproces inmiddels sterk vertraagd, Nederland loopt hetzelfde risico. 1
MDW:

het spel en de spelers

Ten tijde van het kabinet Lubbers m werd een aanzet
gegeven tot een omvattende marktwerkingsoperaZie R. Douglas, Urifinished Business,
Random House, 1993.
2. Arnold Heertje schreef mij dat hij
positiever over de rol van Wijers is
dan ik ben, zonder echter nadere
argumenten te geven. Een zelfstandige
1.

tie. De drijvende krachten waren drie juristen:
staatssecretaris Yvonne van Rooy, secretaris generaal
Ad Geelhoed en Wubbode Boer, de directeur-generaal voor de economische structuur. De econoom
Koos Andriessen speelde naar mijn waarneming een
meer beperkte rol (wel was hij de kracht achter de li beralisering van de vestigingswet). Op het verschil
tussen een juridische en economische benadering
van marktwerking kom ik nog terug.
Tijdens het eerste kabinet Kok zijn verschillende
activiteiten die gericht waren op een beter werken
van de markten samengebald in een operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit,
kortweg M ow. Het interessante hiervan is dat
marktwerking als zelfstandig thema hoog op de politieke agenda is gezet, en dat een reeks van activiteiten op volstrekt verschillende deelgebieden in een
coherent kader geplaatst is. De reden om dit te doen
is dat eerdere losstaande pogingen om marktwerking te bevorderen gestrand waren op belangen van
betrokkenen (waaronder soms ook vakministeries).
Door de activiteiten in een breder kader te plaatsen,
zo werd gehoopt, zou de kans van slagen van beleid
groter worden. De M ow-operatie wordt door een
interdepartementale ambtelijke commissie begeleid. De politieke coördinatie ligt bij een ministeriële commissie van de bewindspersonen voor Economische Zaken en Justitie, onder voorzitterschap
van de minister-president.
Deze bestuurlijke vormgeving is waarschijnlijk
belangrijk geweest voor het prioriteren van een aantal voornemens. Een interessante vraag is hoe groot
de betekenis was van de persoon van de vorige
minister van Economische Zaken, Hans Wijers. De
econoom Wijers was afkomstig uit de wereld van de
bedrijfsconsultancy (de tegenwoordige Boston Consultins Group). Hierdoor was hij beter dan menig
carrièrepoliticus op de hoogte van ondernemersproblemen en had hij als organisatieadviseur mogelijk ook een sterk gevoel voor veranderingsmanagem ent. OfWijers werkelijk een succesvol minister
was, wordt betwist. Hetfeitelijke aantal veranderingen dat dankzij zijn bewind tot stand is gekomen is in
ieder geval gering, zoals zal blijken. 2
Aanvankelijk werd een lange lijst opgesteld van
bijdrage over de rol van deze
consultant en amateurpoliticus zou
mij sterk interesseren . Zijn de
consultants van de twintigste eeuw
even gedoemd als de filosoof·
koningen van Plato?
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onderwerpen die in aanmerking kwamen voor een
marktwerkingsoffensief Het ging daarbij vooral om
een reeks van deelmarkten (de detailhandel, taxibedrijf, fysiotherapeuten, notariaat). Van deze lange
lijst werd per jaar een handvol doelen geselecteerd,
aanvankelijk doelwitten waarvan verwacht werd dat
relatief gemakkelijk succes bereikt kon worden
(zoals de detailhandel), zodat ervaring opgedaan kon
worden voor het bestrijden van zwaardere marktverstoringen (zoals in de gezondheidszorg). Tijdens
Kok 1 zijn in totaal36 regulering kwesties bekeken,
die stap voor stap zouden worden behandeld.3 Er is
gekozen voor dit stap voor stap model, uit oogpunt
van praktische hanteerbaarheid maar ook omdat gevreesd werd dat een offensief op veel fronten tegelijk in de praktijk tot nederlagen op al die fronten
zou leiden. 4 Deze aanpak staat haaks op de aanbeveling van Roger Douglas, die in Nieuw Zeeland een
doorbraak in marktwerking wist te bereiken juist
door op vele fronten tegelijk te opereren, en daardoor partiële belangen wist te pacificeren doordat
het nadeel op een eigen markt gecompenseerd werd
door voordelen van marktwerking op een aantal andere markten. In de conclusie kom ik hier op terug,
eerst zal ik enige stappen naar marktwerking op de
goederenmarkt, arbeidsmarkt en kapitaalmarkt bespreken.
. De eoederenmarkt
Tot voor kort stond Nederland bekend als 'kartelparadijs'. Met een nieuwe mededingingswetgeving
is daarin verandering gekomen. Het oude gedoogstelsel is vervangen door een verbodstelsel, mede
onder druk van Brussel. Kartels mogen niet meer,
tenzij daar bij uitzondering toestemming voor verleend is. De Nederlandse Mededingingsautoriteit
(Nma) is opgericht om toe te zien op marktwerking.
Dit is een goede zaak, die overigens los staat van de
M ow-operatie: staatssecretarisYvonne van Rooy, uit
het Kabinet Lubbers m, heeft de nieuwe mededingingswet zeer effectief voorbereid. Een slimme zet
J. Zie R.C.G. Haffner en N. van Hulst,

De ladder van het concurrentiebeleid,
ESB, JO oktober 1998, blz. 812-816.
4· Voor een beschrijving van de
bestuurlijke aanpak, zie L.A . Geelhoed
en W.A. Oskam, De broedende kip,
ESB Dossier M ow, 1 1 juni 1998,
blz. D 18-D2 1.
s. Boze tongen menen echter dat dit
mede kwam doordat de Directie
Marktwerking van het ministerie bang

was daarbij om de vrije beroepen onder het regime
van de nieuwe mededingingwet te brengen: dat
maakte het in de latere MDw-operatie mogelijk om
bijvoorbeeld het notariaat aan te pakken.
De Nmawas aanvankelijk verantwoording schuldig aan de minister van Economische Zaken, maar
zal binnenkort geheel onafhankelijk worden (en is
dat de facto nu al). Minister Wijers had grote moeite
met het aanvaarden van deze onafhankelijke positie,
officieel om ervaring op te doen met een nieuw mededingingsbeleid en daarbij het 'primaat van de politiek' niet te ondermijnen.S Daarnaast wilde het ministerie aanvankelijk geen concentratiecontrole instellen; dit gebeurde pas na sterke druk van buiten
(nota bene van onder andere de betreffendes ER-adviescommissie!). De definitie van marktmacht, gehanteerd in de fusiecode, was bovendien buitengewoon oneconomisch (hier wreekt zich de juridische
invalshoek), door deze te meten aan absolute omvang van de omzet van bedrijven. Relatieve omvang
zou al een stuk beter zijn, maar zelfs bedrijven met
een groot marktaandeel hebben niet per se grote
marktmacht: dat hanr vooral ook af van verdere
toetredingsdrem pels.
Een extra probleem van het toezicht op mededinging is dat een aantal deelmarkten en reguleringszaken buiten het bereik van de Nma is gehouden. Vooral de media worden uit de wind gehouden:
omroep, kabel, dagbladen en boeken zijn voorbeelden. Voor de telecommunicatie is een eigen toezichthouder ingesteld, de Opta (die kartel- en fusiecontrole echter weer aan de Nmamoet overlaten).
In een overgangsperiode (van staatsmonopolie via
marktmonopolie naar volwaardige mededinging)
valt wel wat te zeggen voor een apart toezichtregime, op lange termijn zou de telecom echter
geen status aparte mogen innemen. Sectorspecifieke
regulering loopt altijd het risico zich met de sector
te gaan identificeren, zeker als de nieuwe marktverhoudingen tot rust zijn gekomen. Dat speelt al in
de financiële sector. Deze wordt deels vanuitDeN e-

was uitgekleed te worden. Noë van
Hulst, tot voor kort directeur van deze
directie bestempelt dit weer als 'echt
onzin!'. Nog bozere tongen komen met
persoonlijke intriges binnen het
ministerie op de proppen. Ik houd het
maar bij de eenvoudigste verklaring,
dat Wijers ze niet allemaal op een rijtje
had.
6. Dit wreekte zich onlangs bij de
fusietoets voor Vendex en De Bijenkorf.

De concerns zouden samen een zeer
groot marktaandeel in de sector
damestasjes (lederwaren) krijgen, wat
een serieus bezwaar tegen fusie was.
Zolang op de Dappermarkt lederwaren
uit Anatolië te koop zijn, is dat grote
marktaandeel geen reden voor
economische zorg. Juristen vinden het
verschil tussen 'omvang' en 'macht'
maar moeilijk.

s &..o 4-

1

999

162
derlandsche Bank begeleid, deels door het Ministerie van Financiën, deels door de Verzekeringskamer.
Het wordt allemaal nog leuker als ook de sociale zekerheid dit hobbelige speelveld betreedt, met de
eigen regulator CTSV. Hierdoor blijft het mededingingsbeleid in Nederland nog een lappendeken, die
weliswaar de concurrentie warmer heeft gemaakt
maar nog steeds gaten vertoont. Zolang alle regulerende instanties vast blijven houden aan het hun toegewezen domein, zal van een gelijk speelveld op de
financiële markten weinig terechtkomen.7
Een tweede belangrijk onderdeel van marktwerking
op goederenmarken is het project 'markt en overheid'. Op een groot aantal deelmarkten is de overheid aanbieder - soms tussen andere aanbieders,
soms als monopolist. De vraag is welke regels de
overheid hier zou moeten toepassen. Waar het om
'natuurlijke monopolies' gaat, was het tot voor kort
gemeengoed te denken dat de overheid die markten
behoorde te verzorgen. Met name in denuts-en telecommunicatiesector was dit het geval. De opvattingen zijn echter aan het veranderen: overheidsproductie wordt steeds vaker vervangen door aanbesteding (het ophalen van huisvuil is een voorbeeld),
waarbij de overheid de spelregels bepaalt zonder zelf
de speler te willen zijn. Van sommige markten is het
karakter van een natuurlijk monopolie bovendien
verdwenen. Dit geldt bij uitstek voor de telecommunicatie. Nederland heeft hier de afgelopen jaren
een inhaalrace gevolgd bij het bevorderen van
marktwerking: door privatiseren van de voormalige
PTT (nuK PN), door het openen van het telefoonnet
voor andere aanbieders, door het openen van de
markt voor mobiele telefonie en het veilen van de
benodigde zendfrequenties. Een belangrijke drijfveer voor de overheid om te privatiseren en te veilen
was dat dit veel geld opleverde, in een tijd waarin de
overheid ook veel geld nodig had. Daarnaast is dit
een van de weinige gebieden waar de economische
wetenschap (in het bijzonder Eric van Damme)
zichtbare invloed op de vorm van regulering heeft
gekregen.
Een twistpunt blijft of een dominante marktpartij door een regulerende instantie 'aangepakt' moet
worden, als een grote winst gerealiseerd wordt.

Opta heeft op grond van zo'n waarneming de grootste aanbieder van telecommunicatie van dit moment, KPN, een prijsmaatregel opgelegd. Als dit bij
een eenmalige actie blijft, valt dit te billijken. In de
toekomst moet echter worden gestuurd naar 'efficiëntie-regulering' (de reguleerder veronderstelt
een bepaalde technologische vooruitgang en baseert
daarop een opgelegde gestage prijsverlaging). Economen kiezen voor het laatste, juristen in mededingingsorganen neigen eerder naar winstregulering.
De efficiëntie-regulering legt de aanbieder een
maximumprijs op. Als een onderneming doelmatiger gaat werken, dan komt dat ten goede aan de
winst. Hoge winst is een teken van doelmatigheid,
en mag zonder economisch bezwaar naar de producent. Doelmatigheid en innovatie worden dan aangemoedigd, in plaats van afgestraft zoals bij winstregulering. Een extra nadeel van winstregulering is dat
de reguleerder inzicht in de kosten- en opbrengstenstructuur van een producent nodig heeft. Producenten kunnen proberen deze informatie te verhullen,
zeker als ze meerdere producten aanbieden. 8
In het verleden heeft de overheid concurrentie
bevorderd, door zelf als mede-concurrent de markt
te betreden. Dit wordt wel het 'postbank-model' genoemd. Het Nederlands bankwezen heeft van oudsher een hoge concentratiegraad, hetgeen (impliciete
of expliciete) collusie in de hand werkt.9 Een overheicisaanbieder (in casu de Postbank) kan in zo'n
geval voor concurrentiedreiging zorgen. De nadelen
van een ambtelijke financiële instelling bleken in de
praktijk echter toch groter: reden voor het privatiseren van de Postbank. Concurrentie kan beter gewaarborgd worden door het openstellen van de
grenzen en het verlagen van drempels voor andere
aanbieders.
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Een derde onderdeel van vernieuwing in de regulering van goederenmarkten heeft te doen met het
verlagen van toetredingsdrempels tot markten. Een
kapper of fietsenmaker had tot voor kort het diploma haarknippen of bandenplakken nodig. Deze
vereisten zijn nu deels afgeschaft, deels verlicht (dit
werd door Andriessen tijdens het kabinet Lubbers 111
op gang gebracht). Ook verschillende vormen van
verticale prijsbinding zijn door de nieuwe mededin-
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7. Het gaat daarbij om meer dan alleen
fusies: regulering heeft ook betrekking op
verslaglegging, solvabiliteitsvoorwaarden
enzovoorts. Zelfs als de Nmaalle fusies
onder zich krijgt, blijft regulering op

I

deze andere dimensies ongelijk.
8. Zie J.l Bernstein en D.E.M.
Sappington, Setting the X-factor in price
cap regulation, NB ER Woricing Paper nr.
622,
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gingswet onwettig geworden, ook al was hier wederom panning tussen de juridische benadering en
de economische benadering (met name franchisebedrijven hadden daar last van).
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Problematiek gereguleerde markten
Ondanks deze drie belangrijke ontwikkelingen zijn
veel grote reguleringsvraagstukken op de goederenmarkt nog verre van opgelost. Een aantal sectoren
blijft afgeschermd van marktwerking. De landbouw
is een evident voorbeeld. Maar ook de energievoorziening is een geval van verwarde regulering. Hier
liet minister Wijers zich nota bene door de grote
elektriciteitsproducenten inpalmen, door akkoord
te gaan met de vorming van een 'grootschalig productiebedrijf', een landelijk bijna-monopolie voor
elektriciteitsproductie. Omdat die bedrijven vervolgens ruzie met elkaar kregen over de verdeling
van onrendabele investeringen in het verleden is dit
monopolie ons bespaard gebleven. Ondertussen is
in de elektriciteitswet 1998, die de tariefstructuur
vastlegt, de positie van kleine elektriciteitsproducenten wel benadeeld. 10 Het M ow-project heeft de
pretentie om, onder het motto 'voorkomen is beter
dan genezen', nieuwe wetgeving te toetsen aan de
mededingingsgevolgen. Deze toets wordt blijkbaar
selectief toegepast op terreinen waar het ministerie
van Economische Zaken zelf direct bij betrokken
is-.' ' Om de toets minder willekeurig te maken zou
er een vaste kwantitatieve analyse van kosten en
baten van regulering aan gekoppeld moeten worden, met een periodieke rapportage. Wellicht dat
het Centraal Planbureau opgedragen kan worden
om dit aan zijn palet van productvernieuwing toe te
voegen.
Andere voorbeelden van problematisch gereguleerde markten zijn de woningmarkt, het openbaar
vervoer, Je media en de gezondheidszorg.
Het openbaar vervoer is illustratief. De discussie
over' concurrentie op het spoor' versus' concurrentie om het spoor' blijft onbeslist. Lovers trekt zich
als dreig nd concurrent terug, omdat de overheid
niet in staat is om spelregels voor de markt te formuleren waarop investeringsbeslissingen gebaseerd
9· Zie ook J.A. Bikker, Beperkte
concurrentie in het bankwezen,
ESB, .1' februari '999, blz. 84-8 7.
to. Zie A.E.H. Huygen en J.J.M .
The uwes, Een plaagstoot voor netten ,
ESil, 22 januari 1999, blz. }0-.1'].

kunnen worden. In plaats van teleurstelling hierover
lijkt het ministerie van Verkeer en Waterstaat opgelucht over deze ontwikkeling. Het busvervoer reageerde op de dreigende concurrentie met een
enorme concentratiegolf (een bekend mechanisme:
in de zorgsector gebeurde hetzelfde en zoals boven
aangegeven dreigde dit ook in de energiesector). De
taxisector, qua economisch bela~g toch te onbenullig om de politieke agenda lang te blijven opslokken,
houdt manhaftig stand tegen de druk voor marktwerking. Na vijf jaar deregulering zijn de knopen
nog niet doorgehakt. Ambtenaren van Economische
Zaken klagen over de trage wetgeving, maar veel
eerder is het toch gebrek aan politieke moed, dat
leidt tot eindeloos aanpappen met de sector. Ook
minister Jorritsma gaat daarmee door, door het
overleg met de sector weer te openen. Minister Netelen bos lijkt ondertussen niet overtuigd van het nut
van de aanvankelijke marktwerkingsplannen van de
M ow-werkgroep.
Vooral de gezondheidszorg ector is echter immuun voor vernieuwing van regulering, terwijl juist
deze sector daar het meeste behoefte aan heeft. De
M ow-werkgroepen die op dit gebied actief zijn geweest hebben mooie rapporten geschreven, die
recht doen aan de ' gevoelige materie' van rechtvaardigheid en toegankelijkheid, maar implementatie is
ver te zoeken.
·
De arbeidsmarkt
De Nederlandse arbeidsmarkt is nog immer sterk
gereguleerd. Deels komt dat door sociale wetgeving
die maatschappelijke preferenties meent weer te
geven. Deels komt het door de Nederlandse cultuur
van overleg, waardoor 'sociale partners' elkaar vaak
treffen en vele afspraken tussen de voormannen ook
formeel vastgelegd worden en aan het hele veld opgelegd worden. Ik bespreek eerst kort de loonvorming, daarna de sociale zekerheid.
Voor de loonvorming zijn twee elementen van
regulering van belang: het minimumloon en de collectieve arbeidsovereenkomst (cAo). Het minimumloon is op dit moment bijna onomstreden.
Zelfs 'vrije markteconomen' lijken van mening dat

1 1 . Een ander saillant voorbeeld
(niet van wetgeving, wel van
marktverstoring) waar het ministerie
voor zichzelf andere regels hanteert dan
voor anderen is de monopoliepositie
van het containeroverslagbedrijf EeT in
de Rotterdamse haven, met steun van

E z en de lokale overheid tot stand
gekomen en sindsdien trouw verdedigd.
Zie de apologie van E. Dijkgraaf,
R. C. G. Hallo er, P. T. van der Schans en
M. Varkevisser, 'Handen af van ECT? '
ESB, 6 januari 1999, blz. lO - l ) .
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verlaging (of zelfs afschaffing) hiervan weinig effect
meer zal hebben op de arbeidsmarkt. De prikkel om
met een laag netto minimumloon te gaan werken is
nihil, als een uitkering meer oplevert (de 'werkloosheidsval') . Op dit moment is het reserveringsloon
voor mensen met een uitkering waarschijnlijk al
hoger dan het wettelijk minimumloon. Pas indien
ook het sociaal minimum verlaagd zou worden, zijn
er mogelijk effecten te verwachten van een verlaging van het minimumloon . Dit is politiek niet aan
de orde. Wat wel gebeurt is een stille ontkoppeling
van uitkeringen en lonen, door het arbeidskostenforfait te verhogen (of een arbeidskorting op de belastingen in te voeren). Naast lastenverlichting, gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt, is dit een
belangrijke verklaring voor de groeiende Nederlandse werkgelegenheid. Een derde, buitengewoon
belangrijke factor is natuurlijk de wereldhandel.
Dec Ao stond aan het begin van het kabinet Kok 1
ter discussie. Partijen op de arbeidsmarkt (in Nederland noemen wij deze typerend 'partners') maken
loonakkoorden die vervolgens als CAO algemeen
verbindend verklaard worden voor de gehele betrokken bedrijfstak. Dus ook voor partijen die geen
deel hadden aan de onderhandelingen. Deze marktregulering wordt door sommige economen verdedigd als een corporatistisch instrument dat tot
marktconforme uitkomsten leidt. I 2 Op een zogenaamd vrije arbeidsmarkt, zoals de Amerikaanse,
zouden daarentegen niet-marktconforme loonverschillen tussen bedrijfstakken veel persistenter zijn.
Dit interessante gezichtspunt plaatst vraagtekens bij
de roep om ook de arbeidsmarkt grondig te dereguleren. Er rest echter een belangrijke kanttekening:
sommige CAO's leggen de drempel tot de arbeidsmarkt hoger doordat de laagste loonschalen ruim
boven het wettelijk minimumloon liggen. Met name
in de bouw blijftditeen probleem. Ook vanwege andere collectieve verplichtingen (zoals dure vorstverletregelingen) schiet de cAo daar tekort, met als gevolg dat bouwvakkers zich in rap tempo aan de CAO
onttrekken door zich als zelfstandige ondernemertjes aan te bieden (het aantal zelfstandige bouwvakkers bedraagt inmiddels 3o.ooo). De markt kruipt
waar zij niet gaan kan.
Hoewel de CAO, en ook de bestaande ontslagbe-

scherming, een sterk gereguleerde markt suggereren, valt het in de praktijk in de meeste gevallen wel
mee. Juist omdat de arbeidsmarkt erg rigide was, is
in Nederland een bloeiend alternatief ontstaan: uitzendwerk en, sinds kort, detachering. Het mes van
de regulering snijdt hier aan twee kanten. Enerzijds
is uitzendwerk, en ook deeltijdwerk, in Nederland
mogelijk vanwege de manier waarop sociale verzekeringen zijn vormgegeven. Ook mensen met flexibele banen hebben aanspraak op deze verzekeringen: een voorbeeld van stimulerende regulering.
Anderzijds is er permanente drang om met name
uitzendwerk in het keurslijf van de reguliere arbeidsmarkt te trekken (via ontslagbescherming en
dergelijke). De onlangs aangenomen' flexwet' is volgens sommigen een vorm van regulering die deze
markt belemmert.
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Sociale zekerheid

Misschien wel de grootste doorbraak in de regulering van de Nederlandse economie trad op nadat in
1991 het kabinet Lubbers m tot het inzicht kwam
dat het beroep op de sociale zekerheid, in het bijzonder de arbeidsongeschiktheid, niet langer onder
controle was. Op een beroepsbevolking van ruim
vijf miljoen telde Nederland bijna een miljoen arbeidsongeschikten - en het aantal groeide hard. De
prikkels om dit te beperken waren zeer gebrekkig,
lokale arbeidsmarktproblemen konden door direct
betrokken 'kleine commissies' van werkgevers en
werknemers op de gemeenschap worden afgeschoven, door overtollig personeel een arbeidsongeschiktheidspensioen te bieden in plaats van een veel
lagere werkloosheidsuitkering. I 3 Het kabinet besloot de regeling te versoberen en vervolgens de
macht van werkgevers en werknemers in de uitvoeringsorganisaties te verminderen. Ondanks een ongekend maatschappelijk oproer zijn deze maatregelen geïmplementeerd. Hiermee heeft het model van
corporatistische regulering, dat Nederland tot 1990
kenmerkte, een forse dreun gekregen. Er is gekozen
voor een voorzichtige privatisering, maar anno 1999
staat de politiek voor de keuze om verder deze weg
te bewandelen, of terug te keren naar een model
waarin de overheid en/of sociale partners meer direct betrokken worden in de uitvoering van de
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Zie R.B. Freeman, J. Hartag en
C.N. Teulings, Avv: spil in het spel,
ESB, 3 I juli I997·
IJ. H.A. Keuzenkamp en R.H.J.M .
I 2.

Gradus, Arbeidsongeschiktheid,
subjectief ziektegevoel en collectief
belang, Tijdschrift voor Politieke
Ekonomie I 4-, I 99 2, blz. 70-79.
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sociale zekerheid. Het is zeer onzeker in welke richting het dubbeltje zal vallen, maar vast staat dat de
sociale zekerheid van 2ooo sterk verschilt van die
van 1990, ook buiten de arbeidsongeschiktheid (pri vatisering ziektewet, andere fmanciering in de bij stand - de commissie-Etty - , actief arbeidsmarktbeleid, geïndividualiseerde regelingen voor vervroegd
uittreden, enzovoorts). De regulering op de arbeidsmarkt zal altijd prominent blijven, de manier
van regulering is in de jaren negentig sterk ten goede
gewijzigd.
De kapitaalmarkt
De Nederlandse kapitaalmarkt houdt het midden
tussen die van andere 'Rijnlandse' economieën en
meer Angelsaksische stelsels. In tegenstelling tot
Duitsland worden commissarissen niet deels door
werknemers benoemd. Daarmee is voorkomen dat
een sterk lokaal ('Standort') gericht beleid wordt
gevoerd. Het Nederlandse bedrijfsleven is zodoende
meer internationaal georiënteerd dan dat van de
oosterburen. Anderzijds leidt het coöptatiesysteem
tot iets meer oog voor het lange termijn bedrijfsbelang dan het Amerikaanse regime. Het Nederlandse
'structuurregime' biedt enig weerwerk tegen te directe aandeelhoudersmacht. Bedrijven kunnen zich
tegen een sterke invloed van de aandeelhouder bechermen door bijvoorbeeld preferente aandelen
met zeggingsmacht uit te geven en deze in beperkte
kring onder te brengen. Deze 'corporate governance' van Nederlandse bedrijven staat ter discussie,
maar de overheid onthoudt zich vooralsnog van inmenging. Daarvoor valt het nodige te zeggen: op de
kapitaalmarkt hebben aandeelhouders veel macht
door te' stemmen met de voeten'. Bedrijven die niet
goed met hun vrijheden omgaan verliezen beurswaarde, de tucht van de markt werkt indirect maar
effectief.
Een tweede punt dat op de kapitaalmarkt aan de
orde is, en waar terecht wel verandering lijkt te
komen, is de faillissementswetgeving. Deze is in
Nederland ontmoedigend voor ondernemers die in
problemen zijn gekomen. Een tweede kans voor ondernemers die ooit failliet gegaan zijn is vrijwel onmogelijk, omdat de schuldenlast tot het einde der
tijden blijft gehandhaafd. Deze wetgeving staat momenteel ter discussie, en het is waarschijnlijk dat het

Nederlandse stelsel iets in de richting van het Duitse
en Amerikaanse gebogen zal worden.
De politieke les
De deregulering in Nederland leidt niet tot minder
regels, maar vooral tot een andere soort van regels. '4 De oude regulering was direct: door te bepalen wie wat mocht doen en hoe de activiteit er uit
moest zien. De nieuwe regulering is indirect: deze
behelst het definiëren van het speelveld, zorgt ervoor dat dit vrij toegankelijk is en blijft, en bepaalt
de taken van toezichthouders. Op een aantal velden
is hier vooruitgang geboekt De belangrijkste doorbraken op het gebied van regulering waren:
- de aanpassing van het kartelbeleid: van een
gedoogstelsel naar een verbodstelsel, met een
(op termijn volkomen) onafhankelijke toezichthouder;
- de liberalisering van de winkelsluitingstijden
en het afzwakken van vestigingsvergunningen;
- het introduceren van marktwerking in de telecommunicatiesector;
- de ontmanteling van de machtspositie van
werkgevers en werknemers in de uitvoering van
de sociale zekerheid.

Deze successen staan los van de stap-v.o or-stap benadering van de MDW-operatie. Het kartelbeleid is
aangepast omdat het van de Eu moest. Bij de telecom (en, iets meer recent, energie) is dat tot op zekere hoogte ook het geval, daarnaast was hier direct
financieel voordeel voor een overheid in geldnood.
De instituties van de sociale zekerheid zijn rond
199 1 ingestort omdat het corporatistische model
niet meer beheersbaar was. De ontmanteling ging
gepaard met massief verzet van de betrokkenen,
maar slaagde omdat deze er zelf een bewezen puinhoop van gemaakt hadden. Alleen het succes bij deregulering van de detailhandel is direct aan de Mowoperatie te koppelen.
Daarmee wil ik doelen van de Mow-operatie niet
aanvechten - integendeel. Bovendien zal een aantal
doelen in de nabije toekomst nog worden gerealiseerd (makelaars, loodsen) . Het gaat echter wel erg
langzaam, en deze traagheid dreigt grotere doelen
(gezondheidszorg) in gevaar te brengen . De vraag is
daarmee of de lange adem, waar het ministerie van

14. Zie bijvoorbeeld R.J . in 't Veld,
'En marge' , ESB, Dossier MDW,
''juni 1998, blz. D22 .
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Economische Zaken op mikt, voldoende krachtig zal
zijn om het pad van de deregulering met succes te
blijven bewandelen. Het risico van dereguleringsmoeheid groeit, het politieke gevoel van urgentie
taant. Een stuwende kracht ontbreekt op dit moment. Minister Jorritsma en premier Kok laten zich
niet zien, wat een verlies is ten opzichte van Wijers hoe je zijn feitelijke prestaties verder ook beoordeelt.
Hoe de

M

ow-eeneratie te redden?

Ondertussen zijn de welvaartskasten van slechte regulering nog altijd aanzienlijk. Berekeningen over
welvaartseffecten dienen altijd met een flinke dosis
gezond verstand geïnterpreteerd te worden. Dat
geldt ook voor de berekening van Van Bergeijk en
Keuzenkamp, die suggereert dat de welvaartsverstoring door regulering (de 'non-tax wedge') vergelijkbaar is met die van belastingheffmg. 's Verder
geldt dat regulering ook baten oplevert, omdat
maatschappelijk gewenste doelen worden gerealiseerd. Het probleem is dat vaak 'slechte middelen'
worden goedgepraat met een beroep op 'goede doelen'. De kosten die daaruit volgen zijn ongewenst en
vermijdbaar. Daarom moet voorkomen worden dat
de M ow-operatie een zacht einde in de zompige
polder vindt. Ik meen dat daarvoor een aantal ingrediënten essentieel is:
M ow moet politiek sterker geprofileerd
worden. Dat kan als de voorzitter van de ministeriële commissie M ow, genaamd Wim Kok, zich
sterker naar buiten begeeft, voorkomt dat het
thema van de publieke agenda schuift of door belanghebbenden (vakdepartementen en betrokken sectoren) naar zich toe wordt getrokken en
de nek om gedraaid wordt;
- Kamerfracties moeten M ow-thema's nietaan
sectorspecialisten overlaten (dus geen Rob van
Gijzel die mededinging op het spoor 'trekt'),
maar aan een klein gezelschap generalisten onder
voorzitterschap van een prominent kamerlid, bij
voorkeur de fractievoorzitter;
- De voordelen van betere marktwerking en
betere regulering moeten daarbij duidelijker
voor het voetlicht komen. Door deregulering uit
te smeren over de tijd en te ontdoen van een herkenbare coherente aanpak wordt het nadeel dat
een betrokkene bij ontmanteling van eigen privi-

leges leidt niet gecorrigeerd met een zichtbaar
voordeel van deregulering op andere markten.
Dat ondermijnt de maatschappelijke steun voor
deregulering. Met andere woorden: MOW heeft
meer kans van slagen indien de 'stap voor stap'
methode geen ongericht voetspoor in los zand
nalaat. De stappen hebben samenhang nodig,
zodat een beroep op specifieke belangen van betrokkenen minder zwaar weegt. Algemene lastenverlichting moet mede gepresenteerd worden als compensatie ('smeergeld') voor het verlies van marktprivileges;
- De wetgevingstaets moet meer om het lijf
krijgen. Het Centraal Planbureau kan gevraagd
worden om een periodieke kwantitatieve analyse
te maken van kosten en baten van regulering en
nieuwe wetgeving (inclusief administratieve lasten);
- De voortgang in M ow-dossiers moet transparanter worden, het tempo moet fors omhoog.
Waar vertraging optreedt moet gerapporteerd
worden waar de oorzaak ligt: namins and shamin9
noemen ze dit op het ministerie van Economische Zaken. Zulke bravoure zullen ambtenaren
in de praktijk echter nooit waar kunnen maken,
zelfs voor de politieke coördinator (Kok) zal dat
lastig zijn. Wellicht dat hier de Rekenkamer een
vaste opdracht kan krijgen, waarbij het verslag
wordt gekoppeld aan de periodieke analyse van
het CPB.
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Met name het eerste punt is cruciaal. Met secretarisgeneraal Ad Geelhoed, de intellectuele vader van
M nw, als souffieur op Algemene Zaken, zou dit toch
mogelijk moeten zijn. Mijn voorspelling is dat als
Kok zijn coördinerende en aanjagende taak laat sloffen, de M ow-operatie verzandt. We zijn dan terug in
de situatie dat marktwerking en betere regulering
slechts zullen worden afgedwongen door overmacht: de vermaledijde wereldmarkt en druk vanuit
Brussel.

* Gaarne dank ik Peter van Bergeijk, Lans Bovenberg, Etienne de
Callatay, Raymond Gradus, Robert HaiTner, Arnold Heertje,
Noë van Hulst, H.W. de Jong, Ruud Lubbers,Yvonne van Rooy
en Coen Teulings, voor hun soms uitgebreide commentaar. Dit
artikel is deels gebaseerd op mijn 'Déregulation dans les polders',
Riflets et Perspectives de la vie économique, vol. 38, nwnmer 2, 1999 .
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P.A.G. van Bergeijk en H.A.
Keuzenkamp, The macroeconomie casts
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