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PRIVATISERING VAN ARBEIDSONGEBCHIRTHSIDSREGELINGEN

F.G. van den Heuvel en M.R.M. Turlings

De auteurs zijn respectievelijk werkzaam bij de vakgroep
Algemene Economie (sectie Openbare Financiën) van de Katholie-
ke Universiteit Brabant en bij het verzekeringsconcern Inter-
polis. Zij danken Flip de Kam voor zijn uitgebreid commentaar
op de conceptversie van dit artikel.

INLEIDING

Er is geen onderwerp te verzinnen dat recentelijk zo veelvul-
dig is bediscussieerd in de politiek, door economen en aan de
borreltafel als de arbeidsonqeschiktheidsproblematiek. Met
name de in de zomer van 1991 gelanceerde kabinetsvoorstellen
hebben velen geïnspireerd om hun mening te geven. Op enkele
uitzonderingen na zal daaraan in dit artikel evenwel worden
voorbijgegaan. Ons vertrekpunt is veeleer de gedachte dat de
bedoelde kabinetsvoorstellen gezien kunnen worden als onder-
deel van een proces waarbij de wettelijk geregelde dekking van
het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico stapsgewijs wordt
teruggebracht. Eerst zal aangegeven worden dat dit privatise-
ringsproces een uitvloeisel is van de huidige politiek-econo-
mische omgeving. Vervolgens wordt genoemde gedachte geopera-
tionaliseerd door drie stappen te onderscheiden: de actuele
situatie, de kabinetsvoorstellen en het ministelsel. Deze
worden successievelijk in beeld gebracht, nader toegelicht en
van commentaar voorzien.
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POLITIER-ECONOMISCHE CONTEXT

In de regeerakkoorden van zowel het eerste, het tweede als het
derde kabinet Lubbers is vastgelegd dat de collectieve lasten-
druk ten minste moet worden gestabiliseerd en dat de financie-
ringstekortquote van het Rijk via een nader aan te geven
tijdpad moet dalen (van bijna 10~ in 1983 naar ruim 3~ in
1994). Een dergelijke begrotingsnormering leidt onder de
gegeven omstandigheden tot omvangrijke ombuigingstaakstel-
lingen, waarbij de sociale zekerheidsuitgaven (hier ingeperkt
tot het totaal van de uitgaven van sociale verzekeringen en
van sociale voorzieningen) uiteraard niet buiten schot kunnen
blijven. Deze sociale zekerheidsuitgaven zullen dan ook (naar
verwachting) in de beschouwde periode in termen van het netto
nationale inkomen met enkele procentpunten dalen (van 31~ in
1983 naar 27g in 1994). Aangezien tegelijkertijd het volume
(eveneens naar verwachting) sterk zal stijgen (van 3,2 miljoen
uitkeringsjaren in 1983 naar 4,1 miljoen in 1994) kan het niet
anders of er is c.q. er zal sprake zijn van een straf prijsbe-
leid.l Dit prijsbeleid kan langs twee sporen worden geconcre-
tiseerd. Enerzijds door de koppeling van het minimumloon en de
sociale uitkeringen aan de gemiddelde contractloonstijging los
te laten en anderzijds door de uitkeringspercentages te verla-
gen. Hieruit volgt dat prijsbeleid tevens privatiseringsbeleid
impliceert. Beide privatiseringssporen zijn daadwerkelijk in
de tachtiger jaren bewandeld en dat zal ook in de negentiger
jaren het geval zijn. Overigens is de politieke legitimatie
daarvoor niet alleen te vinden in de budgettaire krapte. Van
belang is stellig ook dat het kerntakenconcept meer en meer
richtsnoer lijkt te zijn voor het politieke handelen. Illu-
stratief is in dit verband dat in een onlangs verschenen nota2
expliciet wordt gesteld dat tot het publieke domein, dus tot
de verantwoordelijkheid van de overheid, behoort de zorg voor
het basisniveau. Alle taken die daar boven uitgaan, staan ter
discussie. Deze komen dus in principe in aanmerking om overge-
heveld te worden naar de individuele burgers zelf dan wel naar
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deze individuele burgers representerende maatschappelijke
organisaties. Daarmee is in ieder geval de politiek-economi-
sche basis gelegd voor het berijden van het tweede privatise-
ringsspoor. Dat zal in het verdere verloop van dit artikel dan
ook (kritisch) worden gevolgd.3

ACTUELE SITUATIE

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de wijze waarop
en de mate waarin thans voor de categorie werknemers4 het
arbeidsongeschiktheidsrisico (inclusief het ziekterisico) kan
worden afgedekt en, voor zover bekend, ook daadwerkelijk is
afgedekt.s Daaraan voorafgaand zij opgemerkt dat de actuele
situatie met name is vormgegeven door een drietal wetswijzi-
gingen die in de jaren 1985-1987 hun beslag kregen. Gedoeld
wordt hier op de verlaging van de uitkeringspercentages van 80
naar 70~ ten aanzien van de Werkloosheidswet (WW), de Ziekte-
wet (ZW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO), de invoering van de Toeslagenwet (TW) onder gelijktij-
dige afschaffing van de minimumdagloonbepalingen en de af-
schaffing van de verdiscontering van de werkloosheid in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Wettelijke reqelingen werknemers

Werknemers zijn voor kortdurende arbeidsongeschiktheid verze-
kerd ingevolge de ZW. De ZW-uitkering wordt in de huidige
opzet gedurende maximaal 52 weken uitbetaald. Er bestaat recht
op een ZW-uitkering indien de werknemer wegens ziekte onge-
schikt is tot het verrichten van zijn eigen werk, dit met
uitzondering van de eerste 2 ziektedagen (wachtdagen). De ZW
kent geen minimumuitkering. Op grond van het arbeidsrecht is
de werkgever verplicht om gedurende de eerste 6 weken van
ziekte ten minste het wettelijk minimumloon door te betalen.
De ZW-uitkering bedraagt 70~ van het loon. Het loon dat voor
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de berekening van de uitkering in aanmerking wordt genomen,
bedraagt met ingang van 1 juli 1991 ten hoogste f 278,75 bruto
per dag. Uitgaande van 261 uitkeringsdagen bedraagt het
maximaal verzekerde loon op jaarbasis f 72.754 en de maximale
uitkering derhalve f 50.928.

Werknemers zijn voor langdurige arbeidsongeschiktheid verze-
kerd ingevolge de WAO. Er bestaat recht op een WAO-uitkering
nadat de arbeidsongeschiktheid 52 weken heeft geduurd. De WAO-
uitkering sluit dus aan op de ZW-uitkering en wordt uiterlijk
verstrekt tot aan de eerste dag van de maand waarin de 65-
jarige leeftijd wordt bereikt. Er is sprake van arbeidsonge-
schiktheid in de zin van de WAO indien de werknemer wegens
ziekte of gebrek geheel of gedeeltelijk niet in staat is om
met arbeid te verdienen hetgeen gezonde personen met soortge-
lijke opleiding en ervaring gewoonlijk met arbeid verdienen
(verdiencapaciteit). Arbeidsongeschiktheid in de zin van de
WAO wordt dus niet zoals bij de ZW gerelateerd aan het eigen
werk, maar aan werkzaamheden die aan de betreffende werknemer
in redelijkheid opgedragen kunnen worden (passende arbeid).
Bij een arbeidsongeschiktheid van 80g of ineer bedraagt de WAO-
uitkering 70~ van het loon. Het maximaal verzekerd loon be-
draagt per dag f 278,75. De maximale uitkering op jaarbasis is
derhalve wederom f 50.928. In figuur 1 zijn de uitkeringshoog-
te en het uitkeringstraject weergegeven voor een werknemer met
een maximum verzekerd loon die blijvend volledig arbeidsonge-
schikt wordt.

[hier figuur i plaatsen]

Zoals gezegd kent de ZW geen minimumuitkering. Voor de WAO is
dit evenmin het geval. Indien een ZW- c.q. WAO-uitkering even-
wel beneden het relevante sociale minimum ligt, bestaat er
recht op een aanvullende uitkering ingevolge de TW. Het socia-
le minimum bedraagt voor een gehuwd of ongehuwd paar (onge-
veer) 100~ van het netto minimumloon (voor een éénoudergezin
is dat 90g en voor alleenstaanden 70g). Op de toeslag wordt
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het inkomen uit arbeid en het inkomen in verband met arbeid
van de uitkeringsontvanger en van de eventuele partner in
mindering gebracht.ó In figuur 2 zijn de uitkeringshoogte en
het uitkeringstraject weergegeven van een werknemer, met een
minimumloon en met een afhankelijke partner, die blijvend
volledig arbeidsongeschikt wordt.

[hier figuur 2 plaatsen]

Privatiserinqsknelpunten

Uit figuur 2 valt af te leiden dat werknemers die een inkomen
hebben van minder dan f 39.000 (10~7 x f 27.000) binnen de
reikwijdte van de TW vallen en dus in principe geconfronteerd
kunnen worden met het afromen van een aanvullende uitkering.
Aangenomen mag worden dat er bij werkgevers en werknemers geen
animo bestaat om in het kader van het arbeidsvoorwaardenover-
leg aanvullende regelingen af te spreken die er de facto toe
leiden dat niet de werknemer maar het Toeslagenfonds er beter
van wordt. In de figuren 1 en 2 is expliciet uitgegaan van
volledige arbeidsongeschiktheid. Een werknemer die gedeelte-
lijk arbeidsongeschikt wordt verklaard, en dat gebeurt steeds
vaker, krijgt evenwel een naar evenredigheid verlaagde ar-
beidsongeschiktheidsuitkering. Dit impliceert voor de gedeel-
telijk arbeidsongeschikt verklaarde werknemer die geen werk
kan vinden voor zijn resterende verdiencapaciteit, dat hij een
beroep moet doen op de WW. De uitkeringsduur van de WW is
evenwel gerelateerd aan het arbeidsverleden en de leeftijd van
de uitkeringsontvanger. Indien de WAO-uitkering na afloop van
de WW-uitkering minder bedraagt dan het sociaal minimum, heeft
de uitkeringsontvanger recht op een aanvullende uitkering op
grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). Op de IoAW-
uitkering wordt al het inkomen uit of in verband met arbeid
van de uitkeringsontvanger en de partner in mindering ge-
bracht. Hier doemt dus wederom de afromingsproblematiek op, nu
ook voor de hogere inkomens.
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Daarenboven lijkt sprake van een tweede privatiseringsknelpunt
dat eruit bestaat dat het werkloosheidsrisico in de bovenwet-
telijke sfeer nagenoeg onverzekerbaar is. Particuliere verze-
keraars hebben in het verleden duidelijk gesteld dat zij daar
niet aan kunnen beginnen: "Een werkloosheidsverzekering,
waarbij men zich zou kunnen verzekeren van een vervangend
inkomen tengevolge van onvrijwillige werkloosheid acht het
verzekeringsbedrijf een risico dat door structurele of con-
juncturele oorzaken een dusdanige omvang kan aannemen, dat de
in goede tijden ontvangen premies geenszins opgewassen kunnen
zijn tegen het massale verzoek om uitkeringen in slechte
tijden. Slechts verzekeringsvormen waaraan een behoorlijke
kansberekening ten grondslag ligt, kunnen door verzekeraars
gevoerd worden; dergelijke kansberekeningen zijn voor dit
risico echter niet te maken. Deze constatering is niet beperkt
tot de Nederlandse situatie. Een adequate particuliere verze-
kering tegen het volledige werkloosheidsrisico is in de hele
wereld niet te vinden".~ Gelet op de strekking van het boven-
staande citaat is er weinig reden aanwezig om aan te nemen dat
sociale partners er wel in kunnen slagen om, afgezien van een
uitkering ineens of voor een kortstondige periode dan wel voor
een specifieke groep, een adequate (aanvullende) dekking van
het werkloosheidsrisico tot stand te brengen.

Bovenwettelijke reqelinqen werknemers

Voor de overgrote meerderheid van de werknemers heeft de
werkgever voorzieningen getroffen ter aanvulling op de wette-
lijke uitkeringen ingevolge de ZW en de WAO. Deze bovenwette-
lijke uitkeringen zijn in het algemeen gebaseerd op afspraken
vastgelegd in een (collectieve) arbeidsovereenkomst. Voor
zover deze regelingen onderdeel uitmaken van een collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) zijn ze verplicht voor de werkgevers
en werknemers die onder de werkingssfeer van die cao vallen.
Deze werkingssfeer kan overigens breed zijn op grond van de
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren
van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Bij de
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uitvoering hebben de bedrijfsverenigingen momenteel het mono-
polie op de ZW-aanvullingen. Bij de WAO-aanvullingen bestaat
een meer gedifferentieerd beeld: deze kunnen gegoten zijn in
de vorm van aanvullende regelingen bij de bedrijfsverenigin-
gen, in de vorm van invaliditeitspensioenen bij een pensioen-
fonds (ondernemings- of bedrijfstaksqewijs), dan wel zijn
verzekerd als collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
bij een particuliere verzekeringsmaatschappij.g

Wat betreft de inhoud van de bovenwettelijke ZW- en WAO-uitke-
ringen, voor zover geregeld in cao's, kan een helder beeld
worden geschetst. Ter aanvulling op de ZW geldt dat doorgaans
zowel de 2 wachtdagen worden vergoed als een aanvulling wordt
gegeven tot 100~ van het loon. De aanvullende uitkeringen
inzake de WAO vertonen wat meer diversiteit ten aanzien van
uitkeringsduur en uitkeringshoogte. Niettemin is er sprake van
een grote uniformiteit ten aanzien van het eerstgenoemde
element in die zin dat de looptijd erg kort is (veelal
maximaal 2 jaar). Volledigheidshalve zij opgemerkt dat slechts
voor een minderheid van de werknemers geldt dat er sprake is
van een in cao's geregelde aanvullende WW-uitkering. Opmerke-
lijk is daarbij wel dat er voor oudere werknemers soms sprake
is van een relatief lange uitkeringsperiode. Uit deze summiere
feitelijke informatie9 mag naar ons idee geconcludeerd worden
dat de gesignaleerde knelpunten, althans op dit moment, niet
onoverkomelijk zijn.

RABINETSVOORSTELLEN

Het kabinet heeft op 16 juli 1991, in reactie op het SER-
advies van 12 juli, enkele ingrijpende voorstellen gepresen-
teerd die het beroep op de wettelijk geregelde arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen beogen terug te dringen. Na sterk
afwijzende reacties vanuit de samenleving, met name op de
duurbeperking van de WAO-uitkering, zijn de voorstellen op 27
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augustus 1991 wat afgezwakt.lo Hieronder wordt ingegaan op de
definitieve voorstellen ten aanzien van de beperking van
hoogte en duur van de ZW- en WAO-uitkeringen, alsmede op de
door de SER geformuleerde voorstellen over aanscherping van
het arbeidsongeschiktheidsbegrip. Uitsluitend de structurele
situatie komt in beeld, het overgangsrecht blijft buiten
beschouwing.

Ten aanzien van de ZW wordt voorgesteld om de uitkering voor
de eerste 6 weken van ziekte te laten vervallen. Voor bedrij-
ven met minder dan 15 werknemers gaat het om 3 weken. Een
verplichte verzekering van bovenwettelijke uitkeringen voor de
werkgever (bij de bedrijfsvereniging) zal niet meer mogelijk
zijn. Ten aanzien van de WAO wordt het volgende systeem voor-
gesteld. Na afloop van de ZW-uitkering ontstaat recht op een
WAO-uitkering van 70~ van het laatst genoten loon. De duur van
deze uitkering varieert, afhankelijk van de leeftijd die men
heeft bereikt bij het ingaan van deze uitkering, van 1 tot en
met 5 jaar. Na afloop van deze uitkering bestaat recht op de
WAO-vervolguitkering, bestaande uit de AAW-uitkering ter
hoogte van 70~ van het minimumloon vermeerderd met 1,75~ van
het verschil tussen het laatst genoten loon en het minimumloon
voor ieder jaar dat men ouder is dan 18 jaar (WAO'). Vanaf de
58-jarige leeftijd bedraagt de totale uitkering derhalve 70g
van het laatst genoten loon.

[hier de figuren 3 en 4 plaatsen]

In figuur 3 zijn de uitkeringshoogte en het uitkeringstraject
weergegeven van een werknemer met een maximum verzekerd loon
die op 57-jarige leeftijd blijvend volledig arbeidsongeschikt
wordt en derhalve op 58-jarige leeftijd in de WAO komt. Ervan
uitgaande dat deze werknemer ook in de eerste 6 weken van de
ziekteperiode 70~ van zijn laatst genoten loon ontvangt, is er
ten opzichte van de actuele situatie voor hem geen enkel
verschil (vergelijk figuur 1). In figuur 4 zijn de uitkerings-
hoogte en het uitkeringstraject weergegeven voor een werknemer
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met een maximum verzekerd loon die op 31-jarige leeftijd
blijvend volledig arbeidsongeschikt wordt en dus op 32-jarige
leeftijd in de WAO komt. Zijn uitkeringssituatie verandert na
1 jaar wA0 drastisch. Berekend kan namelijk worden dat zijn
uitkeringspercentage terugvalt van 70~ naar 41~.11 Dit reken-
voorbeeld maakt al direct duidelijk dat de inkomenseffecten
van de kabinetsvoorstellen zich met name voordoen bij jongeren
met hoge salarissen.12 De in de vorige paragraaf geconstateer-
de afromingsproblematiek geldt ten aanzien van de WAO-wijzi-
ging a fortiori. Ten opzichte van de huidige situatie zal het
aantal werknemers dat hetzij bij volledige arbeidsongeschikt-
heid (lagere inkomens) hetzij bij gedeeltelijke arbeidsonge-
schiktheid en gedeeltelijke werkloosheid (hogere inkomens) in
aanraking komt met de inkomenstoets van de TW c.q. IOAW immers
toenemen.

De SER heeft in zijn advies van 12 juli 1991 aandacht besteed
aan het arbeidsongeschiktheidscriterium. Door aanscherping van
de begrippen ziekte en gebrek en verruiming van het begrip
'passende arbeid' wordt beoogd het beroep op de WAO terug te
dringen. In de visie van de SER kan eerst sprake zijn van
arbeidsongeschiktheid indien een werknemer als rechtstreeks en
objectief inedisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek
niet meer in staat is om arbeid te verrichten. Door uitslui-
tend objectief aantoonbare medische beperkingen voor arbeid te
accepteren als oorzaak van arbeidsongeschiktheid kunnen de
subjectieve beleving en sociale omstandigheden niet tot uitke-
ringsrechten leiden in de arbeidsongeschiktheidssfeer. Voor
zover dit resulteert in additionele uitkeringsrechten in de
werkloosheidssfeer komt het tweede privatiseringsknelpunt
pregnant in beeld. Onder passende arbeid moet volgens de SER
worden verstaan arbeid die naar medisch en arbeidskundig
inzicht voor de krachten en bekwaamheden van de verzekerde is
berekend. Bij de beoordeling van de 'passendheid' van de
arbeid kan derhalve voorbij worden gegaan aan de genoten
opleiding en het vroegere beroep. Het kabinet heeft aangegeven

de verruiming van het begrip pasende arbeid te willen volgen.
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Het standpunt ten aanzien van de aanscherping van de begrippen
ziekte en gebrek is nog niet bekend. Ten aanzien van deze
voorstellen kan worden gesteld dat ze een logisch vervolg zijn
op de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidsbegrip die
per 1 januari 1987 in het kader van de stelselherziening is
doorgevoerd (de al genoemde afschaffing van de verdiscontering
van de werkloosheid). Wat de effectiviteit van deze voorstel-
len betreft zij opgemerkt dat veel zo niet alles zal afhangen
van de wijze waarop de uitvoeringsorganen deze aangescherpte
begrippen in de praktijk zullen gaan toepassen.

Naar aanleiding van de kabinetsvoorstellen is in de pers
aandacht besteed aan de vraag of en in hoeverre particuliere
verzekeraars een rol zouden kunnen spelen bij het opvullen van
het 'gat' dat in de arbeidsongeschiktheidsdekking ontstaat als
gevolg van de weergegeven kabinetsvoorstellen. Bij de ZW be-
staat het eventueel te verzekeren gat uit de werkgeverslasten
voor de eerste 6 c.q. 3 weken van de ziekteperiode, alsmede
uit de eventuele aanvulling van de ZW-uitkering tot een hoger
percentage dan 70. Geconstateerd kan worden dat er voor wat
betreft de ZW-periode sprake is van een op zichzelf bezien wel
verzekerbaar risico, doch dat het verzekeren gezien de aard en
omvang van het risico niet zinvol is. Dit geldt zeker voor de
periode van 6 c.q. 3 weken. Bekend is immers dat in de over-
grote meerderheid van de ZW-gevallen binnen 14 dagen herstel
optreedt, dat wil zeggen binnen de minimale wachttijd die de
particuliere verzekeraars hanteren.13 Een belangrijke reden
voor het hanteren van een minimale wachttijd is dat dit be-
langrijke praktische voordelen biedt ten aanzien van de admi-
nistratieve belasting van de schade-afhandelingen. Bij de
premiestelling voor een verzekering van het kortdurende ver-
zuim geldt bovendien dat het feitelijke verzuim in het verle-
den bepalend zal zijn. Dit impliceert dat de werkgever uit-
eindelijk via de premie zijn eigen uitkeringslast financiert,
naast de kosten (inclusief winstopslag) van de verzekeraar.
Bij de WAO bestaat het te verzekeren gat (naast de al bestaan-
de, maar weinig gebruikte mogelijkheid om de WAO-uitkering aan
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te wllen tot 80~ van het loon) uit het verschil tussen de
'oude' WAO-uitkering en WAO'. Verzekeraars hebben reeds aange-
geven14 dat zij bereid en in staat zijn om het ontstane gat op
te vullen. Daarbij is als essentieel uitgangspunt geformuleerd
dat de verzekeraar de premie vaststelt, waarbij de hoogte van
de premie zal zijn afgestemd op het aangeboden risico. Bij het
verzekeren van individuele werknemers wordt vastgehouden aan
de bestaande selectiemethodiek, waarbij op grond van medische
factoren bepaalde gezondheidsrisico's van de verzekering
kunnen worden uitgesloten. Ten aanzien van collectieve verze-
keringen zullen de verzekeraars bezien of de bestaande selec-
tiecriteria versoepeld kunnen worden.

MINISTELSEL

In het kader van de stelselherziening is het wettelijk uitke-
ringspercentage voor alle arbeidsongeschikt geworden werkne-
mers teruggebracht van 80 naar 7og. Volgens het kabinetsvoor-
stel zullen arbeidsongeschikt geworden werknemers, naarmate
zij jonger zijn en naarmate zij een hoger loon verdienen,
geconfronteerd worden met nog (veel) lagere uitkeringspercen-
tages. Stelselherziening en kabinetsvoorstel effenen de weg
naar een ministelsel, waarin aan werknemers die arbeidsonge-
schikt worden in het wettelijk circuit slechts een minimale
dekking wordt gegarandeerd. Zo loopt de dekkingsgraad onder
het ministelsel voor een 31-jarige (vergelijk figuur 4) zelfs
terug naar niet meer dan 26~ uitgaande van het maximaal verze-
kerd loon. In figuur 5 zijn de drie onderscheiden privatise-
ringsstappen in beeld gebracht.

[hier figuur 5 plaatsen]

In de literatuur is recentelijk aandacht geschonken aan de rol
die sociale partners en particuliere verzekeraars zouden
kunnen vervullen bij een dergelijke ver(der)gaande stelselwij-
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ziging. Wij zullen ter afsluiting daarbij enkele kanttekenin-
gen plaatsen. In de privatiseringsliteratuur wordt onderscheid
gemaakt tussen uitbesteden en afstoten. Onder uitbesteden
wordt verstaan dat de publieke sector de uitvoering aan derden
overlaat, maar zelf wel eindverantwoordelijk blijft voor de
activiteit in kwestie. Met afstoten wordt dan uiteraard be-
doeld dat de publieke sector (ook) de eindverantwoordelijkheid
van de activiteit in kwestie overdraagt aan derden. Reeds
eerder is vastgesteld dat het particuliere verzekeringswezen
niet geinteresseerd is in het uitsluitend overnemen van uitke-
ringstaken, maar bij voorkeur zelf de eindverantwoordelijkheid
draagt.ls In het verlengde hiervan zij opgemerkt dat de mate
waarin er daadwerkelijk afstoting plaatsvindt afhankelijk is
van de mate van regulering. Dat kan variëren van afstoten
zonder enige vorm van regulering tot formeel afstoten en dan
zoveel reguleren dat er materieel qeen wijziging optreedt.
Daarbij zijn zowel principiële als verzekeringstechnische
kwesties in het geding.

Met enige standaardtheorieën aangaande het producentengedrag
als legitimatie en met de voorgestelde stelselwijziging in de
zorgsector als lichtend voorbeeld, heeft Van Iperen1ó onlangs
gepleit voor een financiële verzelfstandiging van de uitvoe-
ringsorganen en het introduceren van concurrentie als remedie
om het arbeidsongeschiktheidsvolume tot normale proporties
terug te dringen. Hoewel hij het niet als zodanig betitelt,
schetst hij daarenboven de contouren van een ministelsel.
Allereerst is sprake van een wettelijk geregelde basisvoorzie-
ning, waarbij ook de polisvoorwaarden en het arbeidson-
geschiktheidsbegrip door de wetgever zijn vastgelegd, met daar
bovenop een door werkgevers en werknemers overeengekomen
aanwllende regeling. Deze bovenwettelijke regeling neemt de
gedaante aan van een collectieve arbeidsongeschiktheidsverze-
kering die de werkgever verplicht is af te sluiten voor zijn
werknemers. De ratio daarvan is tweeledig: de werkgever is een
sterkere marktpartij dan de werknemer en door te opteren voor
verzekeringsplicht wordt onverzekerbaarheid voorkomen. De
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premie die voor de aanvullende regeling in rekening wordt
gebracht en de polisvoorwaarden komen tot stand in vrij over-
leg tussen (loondervings)verzekeraar en werkgever. Door ver-
schillen in arbeidsongeschiktheidsrisico tussen bedrijven
zullen in ieder geval de premies sterk gedifferentieerd zijn.
Geconstateerd kan verder worden dat in deze opzet de problema-
tiek van de zelfselectie (verzekerden die een meer dan gemid-
deld risico vormen, zullen eerder geneigd zijn zich bij te
verzekeren en zullen zich voor hogere bedragen verzekeren)
weliswaar niet speelt, maar dat daar als nadeel tegenover

staat dat er op individueel niveau geen keuzevrijheid bestaat.
De Kam en Van Herwaardenl~ nemen deze individuele keuzevrij-

heid als uitgangspunt en gaan er derhalve vanuit dat de boven-
minimale zekerheid gerealiseerd dient te worden op vrijwillige
basis via de private sector. Kennelijk zien zij in de vergrote
individuele bestedingsvrijheid een belangrijk voordeel van een
ministelsel. Deze auteurs signaleren vervolgens enkele bezwa-

ren die zij in verband brengen met het falen van de markt,
zoals de selectie door verzekeraars en de (al genoemde) zelf-
selectie door werknemers. Als oplossing voor het gestelde

probleem van het weren van slechte risico's door de verzeke-

raar en het buitensporig differentiëren van de premie naar
risico, zien zij een verplichting om een standaardpolis aan te

bieden met een daaraan gekoppelde acceptatieplicht. Een moge-

lijke oplossing voor het probleem van de zelfselectie zou
volgens hen gevonden kunnen worden in keuringen en premiestel-

ling. Acceptatieplicht voor verzekeraars voor een standaardpo-
lis zal gegeven de vrijheid van werknemers om ook voor een

andere verzekering (of geen verzekering) te kiezen, een onbe-
taalbare verzekering opleveren. Immers de standaardpolis zal

in de praktijk alleen gesloten worden door de minder goede
risico's. Acceptatieplicht voor de verzekeraar werkt uitslui-
tend indien daar een verzekeringsplicht voor alle werknemers

aan gekoppeld is.

Wij concluderen dan ook dat in een ministelsel nimmer volledi-

ge verzekerbaarheid van alle individuele werknemers kan worden



gewaarborgd onder gelijktijdige garantie van volledige keuze-
vrijheid voor individuen. Aan de introductie van een ministel-
sel dient dan ook een principiële discussie over de wenselijk
geachte verhouding tussen wettelijk opgelegde solidariteit,
keuzevrijheid op ondernemingsniveau en keuzevrijheid op indi-
vidueel niveau vooraf te gaan, waarbij verzekeringstechnische
randvoorwaarden in acht worden genomen.
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Eiguur 1: ZW- en WAO-maximum, situatie 1-7-1991
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Figuur 2: ZW- en WAO-minimum, situatie 1-7-1991

f 27.000

f 19.000

V
A TW

---------------
W

LOON ZW WAO

a b c d
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d: 65 jaar (einde WAO~TW-uitkering)



Figuur 3: ZW- en WAO-maximum voor een 57-jarige: kabinets-
voorstel augustus 1991, toegepast op situatie 1-7-
1991
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de: AAW-uitkering met WAO-toeslag (duur 2 jaar)
e: einde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (leeftijd 65

jaar)



ie
Figuur 4: ZW- en WAO-maximum voor een 31-jarige: kabinets-

voorstel augustus 1991, toegepast op situatie 1-7-
1991
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jaar)
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Figuur 5: Privatisering in drie stappen (stelselherziening,
kabinetsvoorstel en ministelsel), toegepast op
situatie 1-7-1991
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NOTEN

l.Voor nadere informatie over de uitgaven- en volume-ontwikke-
ling van de sociale zekerheid zij verwezen naar de Nota Socia-
le Zekerheid 1992.

2.Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Strateqi-
sche Verkenningen. Deze nota is 27 november 1991 aangeboden
aan de Tweede Kamer.

3.Overigens kan het eerste privatiseringspoor wel degelijk van
groot belang zijn. Indicatief daarvoor is dat in de tachtiger
jaren het wettelijk minimumloon 10~ is achtergebleven bij de
contractloonstijging in de bedrijven. Vergelijk Macro Economi-
sche Verkenninq 1992, p. 82.

4.Met werknemers wordt in dit verband uitsluitend gedoeld op
werknemers in privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers
in publiekrechtelijke dienstbetrekking (ambtenaren) blijven
derhalve buiten beschouwing. Voor ambtenaren gelden afzonder-
lijke en op onderdelen afwijkende regelingen. Uit de CBS-
statistiek, Personele inkomensverdelina 1988, 1991, p. 29
blijkt overigens dat er in 1988 bijna 3,8 miljoen werknemers
waren en ruim 1 miljoen ambtenaren.

S.Dit overzicht is gebaseerd op: F. van den Heuvel en M.
Turlings, The Coveraae of Disabilitv Risk in the Netherlands,
EISS Yearbook 1990, Leuven~Amersfoort, 1991, p. 327-343.

6.Uitkeringen op grond van regelingen die in de werkgevers- en
werknemerssfeer zijn getroffen, worden als inkomen in verband
met arbeid beschouwd. Uitkeringen op grond van door werknemers
zelf gesloten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden niet
als inkomen aangemerkt.

7.F.G. van den Heuvel, R.J.L. Noordhoek en W.A. Sinninghe
Damsté in samenwerking met de NVOZ (Nederlandse Vereniging van
Ongevallen- en Ziekteverzekeraars), Privatisering van sociale
inkomensdervinasreaelinaen, Deventer, 1986, p. 73.

8.Uit een in 1984 gehouden enquéte onder particuliere verzeke-
raars bleek dat 77.000 werknemers via een collectieve verzeke-
ring aanvullend verzekerd waren. Het gemiddeld verzekerd
bedrag was circa f 18.000. (Aangenomen mag worden dat het
hierbij vooral gaat om een dekking van het loon dat uitgaat
boven het maximaal verzekerbare loon ingevolge de ZW en WAO.)
De enquête-resultaten zijn opgenomen in de studie genoemd in
de vorige noot, p. 65-66. Actuelere gegevens zijn niet be-
schikbaar.

9.Voor nadere informatie zij verwezen naar het onderzoek van
de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden inzake de Bovenwette-
lijke uitkerinaen in cao's, mei 1991.



zi
lO.SER-advies over Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid,
1991, nr. 15; Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 187
nrs. 1 en 2.

l1.Zie voor nadere informatie over de nieuwe inkomenshoogte in
de WAO de SVR-statistiek over Ontwikkeling arbeidsonaeschikt-
heid, 2e kwartaal 1991, p. 11-13.

12.Hoewel dat buiten het bestek van dit artikel valt, kunnen
we niet nalaten om op te merken dat dit niet bepaald de groep
is waaruit de grootste instroom in de WAO plaatsvindt. Overi-
gens is elders uitvoerig betoogd dat een breed opgezet preven-
tiebeleid noodzakelijk is met het oog op de houdbaarheid van
ons sociaal zekerheidsstelsel. Vergelijk F.G. van den Heuvel,
J.C. Vrooman en P.J. van Wijngaarden, Preventie van arbeidson-
aeschiktheid en werkloosheid, Den Haag, 1991.

13.Uit cijfers afkomstig van het Ziekteverzuim Registratie
Systeem van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK,
verantwoordelijk voor het verzorgen van circa 70~ van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen aan werknemers) uit 1987 kan
worden opgemaakt dat 80~ van de ziekmeldingen korter dan 14
kalenderdagen duurt en dat dit bijna 25~ van het ZW-volume
uitmaakt. Vergelijk F.G. van den Heuvel, W.A. Sinninghe Damsté
en T.K. Westerduin, Aan de slag (De toekomst van arbeidsonge-
schikten en werklozen, SMO-Informatief, 1990, p. 30.

14.Vergelijk bijvoorbeeld Elsevier, 3 augustus 1991; Het
Parool, 28 augustus 1991 en Het Verzekerinasblad, 7 november
1991.

15.Vergelijk de in noot 6 genoemde studie, p. 14-15.

16.J.Th. van Iperen, WAO-aanpak vergt stelselwijziging, ESB, 9
oktober 1991, p. 1004-1008.

17.C.A. de Kam en F.G. van Herwaarden, Sociale zekerheid:
ministelsel een alternatief? In: H. de Groot en C.A. de Kam
(red.), Jaarboek Overheidsuitgaven 1992, Schoonhoven, 1991, p.
111-132.



i

IN 1991 REEDS VERSCHENEN

466 Prof.Dr. Th.C.M.J. van de Klundert - Prof.Dr. A.B.T.M, van Schaik
Economische groei in Nederland in een internationaal perspectief

467 Dr. Sylvester C.W. Eijffinger
The convergence of monetary policy - Germany and France as an example

468 E. Nijssen
Strategisch gedrag, planning en prestatie. Een inductieve studie
binnen de computerbranche

469 Anne van den Nouweland, Peter Borm, Guillermo Owen and Stef Tijs
Cost allocation and communication

470 Drs. J. Grazell en Drs. C.H. Veld
Motieven voor de uitgifte van converteerbare obligatieleningen en
warrant-obligatieleningen: een agency-theoretische benadering

471 P.C. van Batenburg, J. Kriens, W.M. Lammerts van Bueren and
R.H. Veenstra
Audit Assurance Model and Bayesian Discovery Sampling

472 Marcel Kerkhofs
Identification and Estimation of Household Production Models

473 Robert P. Gilles, Guillermo Owen, René van den Brink
Games with Permission Structures: The Conjunctive Approach

474 Jack P.C. Kleijnen
Sensitivity Analysis of Simulation Experiments: Tutorial on Regres-
sion Analysis and Statistical Design

475 C.P.M. van Hoesel
An 0(nlogn) algorithm for the two-machine flow shop problem with
controllable machine speeds

476 Stephan G. Vanneste
A Markov Model for Opportunity Maintenance

477 F.A. van der Duyn Schouten, M.J.G. van Eijs, R.M.J. Heuts
Coordinated replenishment systems with discount opportunities

478 A. van den Nouweland, J. Potters, S. Tijs and J. Zarzuelo
Cores and related solution concepts for multi-choice games

479 Drs. C.H. Veld
Warrant pricing: a review of theoretical and empirical research

480 E. Nijssen
De Miles and Snow-typologie: Een exploratieve studie in de meubel-
branche

481 Harry G. Barkema
Are managers indeed motivated by their bonuses?



ii

482 Jacob C. Engwerda, André C.M. Ran, Arie L. Rijkeboer
Necessary and sufficient conditions for the existgnce of a positive
definite solution of the matrix equation X t ATX- A- I

483 Peter M. Kort
A dynamic model of the firm with uncertain earnings and adjustment
costs

484 Raymond H.J.M. Gradus, Peter M. Kort
Optimal taxation on profit and pollution within a macroeconomic
framework

485 René van den Brink, Robert P. Gilles
Axiomatizations of the Conjunctive Permission Value for Games with
Permission Structures

486 A.E. Brouwer 8~ W.H. Haemers
The Gewirtz graph - an exercise in the theory of graph spectra

48~ Pim Adang, Bertrand Melenberg
Intratemporal uncertainty in the multi-good life cycle consumption
model: motivation and application

488 J.H.J. Roemen
The long term elasticity of the milk supply with respect to the milk
price in the Netherlands in the period 1969-1984

489 Herbert Hamers
The Shapley-Entrance Game

490 Rezaul Kabir and Theo Vermaelen
Insider trading restrictions and the stock market

491 Piet A. Verheyen
The economic explanation of the jump of the co-state variable

492 Drs. F.L.J.W. Manders en Dr. J.A.C. de Haan
De organisatorische aspecten bij systeemontwikkeling
een beschouwing op besturing en verandering

493 Paul C. van Batenburg and J. Kriens
Applications of statistical methods and techniques to suditing and
accounting

494 Ruud T. Frambach
The diffusion of innovations: the influence of supply-side factors

495 J.H.J. Roemen
A decision rule for the (des)investments in the dairy cow stock

496 Hans Kremers and Dolf Talman
An SLSPP-algorithm to compute an equilibrium in an economy with
linear production technologies



iii

497 L.W.G. Strijbosch and R.M.J. Heuts
Investigating several alternatives for estimating the compound lead
time demand in an (s,Q) inventory model

498 Bert Bettonvil and Jack P.C. Kleijnen
Identifying the important factors in simulation models with many
factors

499 Drs. H.C.A. Roest, Drs. F.L. Tijssen
Beheersing van het kwaliteitsperceptieproces bij diensten door middel
van keurmerken

500 B.B. van der Genugten
Density of the F-statistic in the linear model with arbitrarily
normal distributed errors

501 Harry Barkema and Sytse Douma
The direction, mode and location of corporate expansions

502 Gert Nieuwenhuis
Bridging the gap between a stationary point process and its Palm
distribution

503 Chris Veld
Motives for the use of equity-warrants by Dutch companies

504 Pieter K. Jagersma
Een etiologie van horizontale internationale ondernemingsexpansie

505 B. Kaper
On M-functions and their application to input-output models

506 A.B.T.M. van Schaik
Produktiviteit en Arbeidsparticipatie

50~ Peter Borm, Anne van den Nouweland and Stef Tijs
Cooperation snd communication restrictions: a survey

508 Willy Spanjers, Robert P. Gilles, Pieter H.M. Ruys
Hierarchical trade and downstream information

509 Martijn P. Tummers
The Effect of Systematic Misperception of Income on the Subjective
Poverty Line

510 A.G. de Kok
Basics of Inventory Management: Part 1
Renewal theoretic background

511 J.P.C. Blanc, F.A. van der Duyn Schouten, B. Pourbabai
Optimizing flow rates in a queueing network with side constraints

512 R. Peeters
On Coloring j-Unit Sphere Graphs



iV

513 Drs. J. Dagevos, Drs. L. Oerlemans, Dr. F. Boekema
Regional economic policy, economic technological innovation and
networks

514 Erwin van der Krabben
Het functioneren van stedelijke onroerend-goed-markten in Nederland -
een theoretisch kader

515 Drs. E. Schaling
European central bank independence and inflation persistence

516 Peter M. Kort
Optimal abatement policies within a stochastic dynamic model of the
firm

51~ Pim Adang
Expenditure versus consumption in the multi-good life cycle consump-
tion model

518 Pim Adang
Large, infrequent consumption in the multi-good life cycle consump-
tion model

519 Raymond Gradus, Sjak Smulders
Pollution and Endogenous Growth

520 Raymond Gradus en Hugo Keuzenkamp
Arbeidsongeschiktheid, subjectief ziektegevoel en collectief belang

521 A.G. de Kok
Basics of inventory
The (R,S)-model

522 A.G. de Kok
Basics of inventory
The (b,Q)-model

523 A.G. de Kok
Basics of inventory
The (s,S)-model

524 A.G. de Kok
Basics of inventory
The (R,b,Q)-model

management: Part 2

management: Part 3

management: Part 4

management: Part 5

525 A.G. de Kok
Basics of inventory management: Part 6
The (R,s,S)-model

526 Rob de Groof and Martin van Tuijl
Financial integration and fiscal policy in interdependent two-sector
economies with real and nominal wage rigidity



V

527 A.G.M. van Eijs, M.J.G. van Eijs, R.M.J. Heuts
Gecotirdineerde bestelsystemen
een management-georiënteerde benadering

528 M.J.G. van Eijs
Multi-item inventory systems with joint ordering and transportation
decisions

529 Stephan G. Vanneste
Maintenance optimization of a production system with buffercapacity

530 Michel R.R. van Bremen, Jeroen C.G. Zijlstra
Het stochastische variantie optiewaarderingsmodel

531 Willy Spanjers
Arbitrage and Walrasian Equilibrium in Economies with Limited Infor-
mation



0 iiai ii iuï~i~Miiiii~ ií~iu~u HU i


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

