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2.11

Inleiding

Inn zijn oratie op 12 februari 1978 stelt Veldkamp de vraag of de sociale
verzekeringg nog wel is aan te merken als een verzekering. Hij schetst hoe
hett stelsel van sociale verzekeringen in het begin van de twintigste eeuw is
gefundeerdd op particuliere verzekeringsbeginselen en hoe deze beginselen
bijj de uitbreiding van het stelsel na de Tweede Wereldoorlog steeds meer op
dee achtergrond zijn geraakt. Veldkamp stelt zich op het standpunt dat de
socialee verzekering afscheid moet nemen Van het inmiddels gekunstelde
(particuliere)) verzekeringsbegrip, zodat ruimte kan worden geschapen voor
eenn meer coherent en vereenvoudigd systeem van sociale verzekeringen'.1
Zoo zou een heffing in de plaats kunnen komen voor de verschillende socialeverzekeringspremies.. Ook zou het systeem van premieheffing, gebaseerd op
dee hoogte van het risico, vervangen kunnen worden door een systeem van
heffingenn waarin rechtstreeks rekening wordt gehouden met draagkracht of
waarinn rekening wordt gehouden met de lasten van de arbeidsintensieve
bedrijven. .
Inn meerdere opzichten is deze oratie in dit kader interessant. Ten eerste
spreektt Veldkamp deze oratie uit, zo kan achteraf worden geconstateerd, op
eenn keerpunt in de geschiedenis van de sociale zekerheid. Een periode van
sterkee uitbreiding van het stelsel van sociale zekerheid is voorbij en een
periodee van herstructurering vangt aan. In deze periode is in de sociale verzekeringg niet 'afscheid genomen van het verzekeringsbeginsel'. Integendeel,
hett lijkt er eerder op dat de particuliere verzekeringsbeginselen grotere invloedd hebben gekregen op de sociale verzekeringen. Er is de laatste twee
decenniaa veel gesproken over privatisering van onderdelen van de sociale
zekerheidd en over een ruimere toepassing van particuliere verzekeringstechnieken,, zoals premiedifferentiatie. De sociale verzekering lijkt steeds meer
'eenn verzekeringsproduct te worden in plaats van een sociale verworvenheid'.. De vraag die anno 2001 actueel is, is dan ook duidelijk anders dan de
vraagg van Veldkamp in 1978. Nu is het de vraag in hoeverre de sociale verzekeringg nog verschilt van de particuliere verzekering in plaats van in hoeverree deze nog met een particuliere verzekering overeenkomt.
Inn de tweede plaats is de oratie interessant, omdat Veldkamp onderscheidingenn die in de literatuur zijn gemaakt - in dit geval die tussen de sociale
11
22

Veldkamp 1978a,p. 15.
Noordam 1998a, p. 168-175
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verzekeringg en de sociale voorziening - ter discussie stelt. In dit opzicht
vormtt zijn betoog een goede opstap naar de volgende paragrafen van dit
hoofdstukk waarin zal worden uiteengezet dat de onderscheidingen - niet
alleenn die tussen de sociale verzekering en de sociale voorziening, maar ook
diee tussen de sociale verzekering en de particuliere verzekering - niet duidelijkk zijn en afhankelijk van de politieke besluitvorming.
Tenn derde is de oratie van belang omdat Veldkamp als Minister van Socialee Zaken verantwoordelijk is geweest voor de totstandkoming van onder
anderee de WAO in 1967. Veldkamp zal in dit hoofdstuk menigmaal worden
aangehaald,, omdat zijn denkbeelden over solidariteit de basis vormen voor
dee in deze studie gehanteerde definitie van solidariteit. Na Veldkamp zijn er
anderenn geweest die zich hebben beziggehouden met solidariteit in verband
mett de sociale verzekering, maar meestal wordt dan (toch weer) verwezen
naarr de opvattingen van Veldkamp.
Inn de komende paragrafen zal eerst de positie van de sociale verzekering ten
opzichtee van de sociale voorziening (par. 2.2) en de particuliere verzekering
(par.. 2.3) worden aangegeven. In de paragrafen daarna (par. 2.4-2.6) komt
hett solidariteitsbegrip aan de orde. De behandeling van het solidariteitsbeginsell in deze paragrafen staat in een directe relatie met de voorgaande paragrafen,, omdat de onderscheidingen tussen sociale voorziening, de particulieree en de sociale verzekering in verband zullen worden gebracht met de
matee van doorwerking van het solidariteitsprincipe.
2.22

De sociale verzekering versus de sociale voorziening

Inn de literatuur is een onderscheid aangebracht tussen de sociale voorziening
enn de sociale verzekering. Aan de hand van twee punten van overeenkomst
(dee aanwezigheid van een collectief en van een risico) en twee punten van
verschill (wel of geen premiefinanciering en wel of geen middelentest) wordt
aangegevenn wat de relatie is tussen sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.33 De conclusie is aan het einde van deze paragraaf is dat aan de
handd van de twee verschillen geen duidelijke grens is te trekken tussen beide
deelgebiedenn van de sociale zekerheid.
2.2.12.2.1

Aanwezigheid van een collectief

Hett gemeenschappelijk kenmerk van de twee vormen van sociale zekerheid
iss het collectieve karakter. Het collectieve karakter van de sociale voorzieningenn ligt besloten in het gegeven dat deze arrangementen worden gefinancierdd uit de algemene middelen. Voor de sociale verzekering ligt het collectievee karakter besloten in een premiebetalend verzekeringscollectief.
55

Berghman 1986, p. 31-32.
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2.2.22.2.2

Aanwezigheid van een risico

Voorr de voorziening en verzekering geldt dat in bepaalde omschreven gevallenn een recht op een prestatie kan ontstaan. Bij de verzekering moet het
gaann om het intreden van het risico, dat is een onzekere gebeurtenis waardoorr schade wordt veroorzaakt (verder: de onzekere schadegebeurtenis). De
brandverzekeringg verzekert de vermogensschade waarbij brand de onzekere
schadegebeurteniss vormt. Door de loondervingsverzekering wordt de loonschadee verzekerd en vormen ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid
dee onzekere schadegebeurtenissen. Risico in de zin van de aanwezigheid
vann een onzekere schadegebeurtenis is in beginsel een wezenlijk element
vann een verzekering, hoewel bij sommige verzekeringen, zoals de levensverzekeringg en de pensioenverzekering, het spaarelement overheerst en risico-overdrachtt van minder groot belang is.4 De schadeverzekering daarentegenn is wel een verzekering die draait omrisico-overdracht:een kleine onzekeree kans op een relatief grote schade wordt ingeruild tegen de zekerheid
vann een relatief kleine premie.
Ookk bij de sociale voorzieningen is sprake van inkomensschade ten gevolgee van een onzekere schadegebeurtenis. Als sociale risico's worden erkend:: 'de afwezigheid van inkomen uit arbeid die hen treft die niet (langer
dienenn te) werken ten gevolge van ouderdom, arbeidsongeschiktheid of
werkloosheid,, het wegvallen door de dood van de inkomensverdienende
partner,, de bijzondere kosten die samenhangen met het opvoeden van de
kinderen,, de nood aan (dekking van de kosten voor) medische verzorging en
hett ontbreken van voldoende middelen om een menswaardig bestaan te
leiden'.. Uit de omschrijving blijkt wel dat we ook bij sociale voorzieningen,, zoals de ABW, kan spreken over inkomensschade ten gevolge van een
onzekeree schadegebeurtenis
2.2.32.2.3

Premiebetaling

Vormtt de financieringswijze een onderscheidend kenmerk tussen de sociale
verzekeringg en de sociale voorziening? In 1926 stelt Beveridge, een van de
aartsvaderenn van de sociale verzekering: 'The collective bearing of risk is
insurance'.. Circa twintig jaar later verkondigt Levenbach in Nederland een
vergelijkbaree leer. Wanneer een organisatie, bijvoorbeeld 'de staat' of 'de
industrie',, bereid is het risico te dragen en wanneer de verzekerde bij het
intredenn van de onzekere gebeurtenis recht op een uitkering kan doen gelden
tegenoverr deze organisatie, is volgens Levenbach sprake van verzekering.
Eenn collectief kan zijns inziens bestaan uit premieplichtigen, maar ook uit
4

Weryy 1995,p.4.
Pieters 1995, p. 21.
66
Beveridge 1926.
77
Levenbach 1947, p. 261-262.
55
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belastingbetalers.. Levenbach noch Beveridge beschouwen premiebetaling
alss een wezenlijk onderscheid tussen de sociale voorziening en verzekering.
Dee fiscalist Hofstra stelt in 1980 dat de premie een onderscheidend kenmerkk kan zijn tussen de sociale voorziening, betaald uit algemene middelen,
enn sociale verzekering, gefinancierd door premies, maar alleen dan als de
premiee 'een prijs is voor een verkregen risicodekking'. Op basis van het
verzekeringsbeginsell is er een ruilevenwicht tussen premie en risicodekking,
terwijll tegenover de betaling van belasting geen individuele tegenprestatie
vann de overheid staat. Hofstra constateert echter dat bij veel sociale verzekeringenn de verzekeringspremie niet is afgestemd op het verzekerd risico.
Hett ruilevenwicht tussen betaling van premie en een contraprestatie van de
verzekeraarr ontbreekt veelal. Hofstra meent dat onder deze omstandigheden
niett langer van premie moet worden gesproken, maar van een belasting
waarvann het kenmerk is dat tegenover de betaling geen rechtstreekse tegenprestatiee van de overheid staat. De verzekeringspremie moet worden beschouwdd als een bestemmingsbelasting, zoals ook bijvoorbeeld het kijk- en
luistergeldd een bestemmingsbelasting is.'' Omdat de premie in de sociale
verzekeringg eigenlijk geen vergoeding (meer) is voor een verkregen risicodekking,, pleit Hofstra voor het loslaten van premiefinanciering en een fiscaliseringg van de sociale verzekering. Door de financiering van de sociale
verzekeringg in de toekomst via de belastingdienst te laten lopen kan volgens
Hofstraa veel efficiencywinst worden geboekt en zal alles een stuk eenvoudigerr worden.
Vann Oorschot gaat in 1991 verder dan Hofstra en ontkent dat er überhauptt een verschil is tussen premiefinanciering of financiering uit belastingen.. Hij stelt dat het begrip 'premie' kan worden omschreven als een 'periodiekk bijdragen per verzekerde aan het fonds waaruit de schadeloosstellingen
wordenn betaald'. Of de bijdragen door verzekerde zelf dan wel door derdenn worden betaald doet niet ter zake. Voor het algemene geval maakt het
niett uit of deze bijdragen worden verzameld door middel van premie of door
belastingheffing. .
Veldkampp daarentegen beschouwt premiebetaling wel als een onderscheidendd kenmerk, zo blijkt onder andere uit zijn oratie uit 1978." 'Door
eenn overheidsbijdrage wordt de sociale verzekering niet in haar wezen aangetast,, maar dit is wel het geval wanneer de verzekering geheel wordt gefinancierdd door de overheid'. Hieraan moet worden toegevoegd dat Veldkamp
err net als Hofstra voor pleit de premiefinanciering van de sociale verzekeringenringen af te schaffen en de sociale verzekeringen om te vormen tot sociale
voorzieningenn gefinancierd door een systeem van heffingen.

"Hofstraa 1980, p. 830-836.
"Hofstraa 1980, p. 831.
100
Van Oorschot 1991, p. 462.
111
Veldkamp 1978a, p. 11-12.
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Err zijn meer auteurs te noemen die uitgaan van een onderscheid tussen de
socialee verzekering en de sociale voorziening. Douben stelt in 1984 dat de
verzekeringsgedachtee aan de basis van de sociale verzekering ligt. In zijn
optiekk houdt dit beginsel in dat de premieheffing de enige wijze van financieringg is, afgezien van een fractie die uit de opbrengst van belegde reserves
bestaat.122 Ook nu nog staat in het handboek Socialezekerheidsrecht dat de
matee van overheidsfinanciering het onderscheidend kenmerk is tussen socialee verzekeringen en sociale voorzieningen. Echter, hoe relatief deze
scheidingg is, kan worden geïllustreerd aan de hand van de AKW. De AKW
werdd eerst gedeeltelijk gefinancierd door premies, maar wordt sinds 1 januarii 1989 geheel uit de algemene middelen gefinancierd. Wanneer het uitgangspuntt is dat de financieringswijze het onderscheidend kenmerk is tussen
dee sociale verzekering en de sociale voorziening, moet de AKW niet langer
meerr tot de volksverzekeringen maar tot de sociale voorzieningen worden
gerekend.14 4
2.2.42.2.4

Een middelentoets

Inn de literatuur is wel gesteld, zo blijkt ook uit de vorige paragraaf, dat bij de
socialee verzekeringen de nadruk ligt op het verzekeringsbeginsel. Dat houdt
inn dat tegenover het betalen van premie een aanspraak op een uitkering staat
alss het verzekerd risico zich voordoet.1 Bij de sociale voorziening staat het
behoefte-elementt voorop: er bestaat alleen aanspraak op een uitkering als de
inkomens-- en vermogenspositie van de aanvrager daartoe aanleiding geven.166 De middelentoets wordt beschouwd als kenmerkend voor de sociale
voorziening,, want aan de hand van deze toets wordt beoordeeld of sprake is
vann behoeftigheid. Met de middelentoets wordt bedoeld dat het recht op en
dee hoogte van een uitkering afhankelijk is van de financiële middelen van de
aanvrager.. Onder middelen worden soms de eigen inkomsten van de aanvragerr gerekend, soms ook het vermogen en het inkomen van een eventuele
partner.. Wanneer het inkomen of vermogen te hoog respectievelijk te groot
is,, kan dat betekenen dat de aanvrager geen recht heeft op een uitkering of
rechtt heeft op een lagere uitkering.
Aanvankelijkk vormde de middelentoets een duidelijk onderscheidend
verschill tussen de sociale verzekering en de sociale voorziening, maar door
recentee veranderingen in de volksverzekeringen is het onderscheid minder
duidelijkk geworden. Sinds enige tijd kent de AOW (volksverzekering) een
rechtt op toeslag die afhankelijk is van een inkomenstoets. Voorts is in 1996
eenn inkomenstoets ingevoerd voor de Algemene Nabestaandenwet (ANW)
122

Douben 1984, p. 19.
' ,, Noordam 2000, p. 32-33, De Kam, Sterks &Veldkamp 1989, p. 19, Jaspers & Riphagen
1991,, p. 23.
144
Zie bijvoorbeeld Noordam 2000, p. 54.
,ss
Berghman 1986, p. 31-32, De Kam. Sterks & Veldkamp 1989. p. 38.
166
De Kam, Sterks & Veldkamp 1989, p. 24.
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(volksverzekering).. Ten slotte geldt niet voor elke sociale voorziening een
middelentoets.. De toets geldt voor de ABW, de TW, de IOAW en de IOAZ,
maarr niet voor de AKW, de Wajong en de Wvg.
Dee conclusie is dat de grens tussen de sociale verzekering en de sociale
voorzieningg niet duidelijk is. In de literatuur wordt over het algemeen de lijn
gevolgdd dat 'de mate van overheidsfinanciering' en de middelentoets de
tweee grensbepalende criteria zijn.17 Beide criteria zijn echter niet 'hard'
zoalss in het bovenstaande is uiteengezet.
2.33
2.3.12.3.1

De sociale en de particuliere verzekering
Doelstelling en karakter

InIn de inleiding van dit hoofdstuk is de oratie van Veldkamp uit 1978 aangehaaldd waarin hij stelt dat de sociale verzekering geen verzekering meer is.
Hoee komt hij tot deze stelling? Enerzijds constateert hij dat er nog wel enige
overeenkomstenn zijn tussen de sociale en particuliere verzekering, zoals de
premiebetaling.. Ook hebben beide soorten verzekeringen een gemeenschappelijkee doelstelling om te dienen als 'planmatige voorzorg tegen verliezen
vann vermogensbestanddelen die individuele huishoudens ten gevolge van
bepaaldee tijdelijke en onverwachte eventualiteiten kunnen treffen'.18 Beide
verzekeringenn trachten dit doel te bereiken door verdeling van risico's over
eenn collectief van vele premieplichtigen. Anderzijds meent Veldkamp dat de
doelstellingg van beide verzekeringen principieel verschilt. De particuliere
verzekeringg heeft, zo stelt hij, een private doelstelling. Er wordt alleen gelet
opp de individuele belangen van de contracterende partijen. Het contract
wordtt op basis van vrijwilligheid gesloten en vormt de grondslag van de
verzekeringen.. Daarmee staan de belangen van beide partijen voorop. Gezienn de private doelstelling wordt de verzekering beheerst door het privaatrecht.. De sociale verzekering heeft volgens Veldkamp daarentegen een socialee doelstelling, dat wil zeggen dat de sociale verzekering is gericht op inkomensvergoedingg en bescherming van de werknemer.10 Bij de sociale verzekeringg is vrijwilligheid niet regel. Mensen zijn verplicht verzekerd, omdat
zee behoren tot een bepaalde (sociaal- economische) categorie (de gehele
bevolking,, de loonarbeiders, de zelfstandigen of de economisch zwakken).
Mett het oog op het welzijn van de hele categorie is de verzekering ingesteld
omwillee van het algemeen belang. De sociale verzekering wordt beheerst

177

Veldkamp 1978b, p. I 1-14, Veldkamp 1984. p. 27-28. De Kam. Sterks & Veldkamp 1986,
p.. 24 en Berghman 1986, p. 31-33.
188
Veldkamp 1978b, p. 9, Veldkamp 1984, p. 22-23.
Anderee doelstellingen, waarvan sommige van recenter datum, zijn preventie, reïntegratie,
bevorderingg van de mobiliteit van werknemers en werkgevers, bevordering van de activiteit en
dee bestrijding van economische inactiviteit en maatschappelijke uitsluiting.
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2

doorr het publiekrecht." Kortom, volgens Veldkamp heeft de verzekering die
vrijwilligg wordt afgesloten en die individuele belangen behartigt een privaat
karakterr en heeft de verzekering die verplicht is en in het teken van het algemeenn belang staat een publiek karakter.
Tegenn de onderscheidingen die Veldkamp aanbrengt tussen de particuliere
enn de sociale verzekering valt anno 2001 wel het een en ander in te brengen.
Tenn eerste is het onderscheid tussen de particuliere en de sociale verzekering
niett (langer) dat de één individueel en de ander collectief is. Er bestaan immerss in deze tijd particuliere collectieve verzekeringen. Wanneer een werkgeverr een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering sluit met een verzekeraar,, is de werknemer verzekerd op basis van het verzekeringscontract
vann zijn werkgever, omdat hij behoort tot de groep werknemers, werkzaam
bijj die werkgever, en niet omdat hij zelf een individueel contract gesloten
heeftt met de verzekeraar.
Tenn tweede is bij de sociale verzekering de grens tussen privaat en publiekk niet altijd gemakkelijk te bepalen, omdat de sociale verzekering eigenlijkk een juridische verzameling van verschillende elementen is. Onderdelen
vann de verzekering kunnen privaat of publiek zijn. Per verzekering kan de
mixx van private en publieke elementen variëren. Om te kunnen bepalen in
hoeverrehoeverre een sociale verzekering privaat dan wel publiek is, kan worden
gelett op verschillende aspecten: of deelname verplicht is of niet (1), of de
polisvoorwaardenn door de overheid of door private organisaties worden vastgesteldd (2), of de financiering geheel of gedeeltelijk privaat (uit verzekeringspremies)) of geheel of gedeeltelijk uit overheidsbijdragen geschiedt (3) en of de
uitvoeringg van de verzekering een overheidsverantwoordelijkheid is of een
verantwoordelijkheidd van een of meer private partijen (4)."1 Met andere woorden: :
11 wie bepaalt op wie de bescherming van het arrangement van toepassing is'?
22 wie bepaalt de voorwaarden waaronder met succes een beroep kan worden
gedaann op de beschermende voorziening?
33 wie is gehouden wat bij te dragen aan de financiering van het arrangement? ?
44 wie is gehouden de regeling van het arrangement uit te voeren?

"" Veldkamp maakt een onderscheid tussen verzekeringsplicht (gekoppeld aan individuele
verzekering;; de plicht tot aanmelding) en verplichte verzekering (gekoppeld aan collectieve
verzekering;; de verplichting ontstaat doordat een persoon een bepaalde status verkrijgt). Veldkampp 1949, p. 11-13.
211
In een SER-studie uit 1994 wordt een onderscheid gemaakt tussen drie soorten verantwoordelijkheden:: verantwoordelijkheid voor de beslissing over de inhoud van het stelsel, verantwoordelijkheidd voor de financiering en verantwoordelijkheid voor de uitvoering: SER 1994.
Ziee ook Geleijnse 1996 en Fluit & Knegt 1999.
Err zij ook andere schema's denkbaar. Jaspers onderscheidt bijvoorbeeld de volgende aspecten:
producten,, personenkring, risico en prestatie, financiering, regelgeving, uitvoering/organisatie
enn controle/toezicht: Jaspers 1996, p. 96.

23 3

22

CONCEPTUEEL KADER

Schematischh weergegeven:

toepasselijkheidd
voorwaarden n
polisvoorwaarden n
financiering g
uitvoering g

Privaat t
polis- vrijee toetreding
doorr private organisatie
vastgesteld d
premies s
privatee organisaties

publiek k
verplichtee deelname
doorr de overheid vastgesteld d
overheidsbijdragen n
overheidsorganisaties s

Opp basis van het bovenstaande schema kan worden aangeven welk onderdeell van de verzekering privaat dan wel publiek is. Zo kunnen bijvoorbeeld
toetredingg en polisvoorwaarden van een verzekering wettelijk verplicht zijn,
duss publiek en de financiering en uitvoering privaat.
Dee conclusie is dat niet zonder meer gesteld kan worden dat de sociale
verzekeringg publiek is. Duidelijk zal moeten zijn op welke aspecten van de
verzekeringg de begrippen publiek en privaat betrekking hebben: op deelname,, polisvoorwaarden, financiering of uitvoering. Wel juist is de stelling dat
bijj de sociale verzekering sprake is van verplichte deelname. De sociale
verzekeringg is verplicht en de particuliere verzekering is in beginsel vrijwillig.. Met deze constatering is nog niet duidelijk waarom een verzekeringsplichtt noodzakelijk wordt geacht. Op deze vraag wordt in de volgende paragraaff ingegaan.
2.3.22.3.2

De verzekeringsplicht

Dee beslissing om een verzekeringsplicht in te voeren wordt gedeeltelijk
bepaaldd door verzekeringstechnische wetmatigheden en gedeeltelijk door
politiek-socialee opvattingen over verzekerbaarheid van een risico. Volgens
hett SER-advies Onverzekerbare risico 's uit 1999 wordt het antwoord op de
vraagg of een risico verzekerbaar is en of een verzekeringsplicht moet wordenn ingevoerd niet alleen bepaald door technische en economische restricties,, maar eveneens door maatschappelijke criteria.22 Voordat deze stelling
wordtt toegelicht, zal eerst worden aangeven wat is bedoeld met verzekeringstechnischeringstechnische wetmatigheden die gelden op de particuliere verzeker
markt.23 3
Eenn verzekering is een wilsovereenkomst gericht op risico-overdracht, dat
will zeggen dat de verzekeraar in ruil voor betaling van een premie het risico
overneemtt van een verzekerde. Een verzekering is een methode van afwentelingg van individuele risico's op een groep. Door een schadeverzekering
kann een enkeling zich in beginsel op relatief goedkope wijze beveiligen
2222
233

SER 1999/02, p. 24,29.
De Jong 1993, p. 5-8 en Teulings, Van der Veen & Trommel 1997. p. 203-217.
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tegenn de kans op schade waaraan een ieder van de groep verzekerden is
blootgesteld.. Een verzekeraar zal niet bereid zijn tot risico-overneming, als
hijhij het risico niet kan spreiden over een verzekenngsgemeenschap van enige
omvang.. Door de werking van de wet van de grote getallen is het voor een
verzekeraarr mogelijk om het risico over te nemen van de verzekerde.24 Door
gebruikk te maken van statistische gegevens stelt de verzekeraar vast wat de
gemiddeldee kans is dat een bepaald risico zal intreden. Wanneer het verzekeringscollectieff groot genoeg is, zal het gemiddelde risico van de groep
overeenkomenn met het statistische gemiddelde. Op basis van het gemiddelde
risicoo kan de verzekeraar vervolgens bepalen hoe hoog de premie moet zijn,
will de verzekering rendabel zijn voor hem.
Eenn vereiste is dat bij het sluiten van de overeenkomst sprake moet zijn
vann een 'kans' op schade. Voor partijen mag geen zekerheid bestaan over
hett intreden van de schade: de (schade)verzekering is afhankelijk van het
bestaann van een onzekere (schadejgebeurtenis.2* Dit houdt onder meer in dat
dee onzekere gebeurtenis nog niet mag zijn ingetreden: brandende huizen zijn
niett meer te verzekeren. De vereiste van een onzekere gebeurtenis brengt
ookk mee dat een verzekerde niet het intreden van deze gebeurtenis zelf mag
kunnenn beïnvloeden. Om deze reden is in het Wetboek van Koophandel
(WvK)) ten aanzien van verzekeringen opgenomen dat de verzekeraar niet
uitkeertt als de schade te wijten is aan de schuld van verzekerde (art. 276 en
2944 WvK). In de praktijk is het soms lastig om te bewijzen dat verzekerde
eigenn schuld heeft, bijvoorbeeld in het geval iemand door roekeloos gedrag
arbeidsongeschiktt is geworden en een beroep doet op zijn particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.. Is de onzorgvuldigheid aan te merken als
eigenn schuld? Hoe groot moet de onzorgvuldigheid zijn, wil sprake zijn van
eigenn schuld? Een ander voorbeeld is de werknemer die een baaldag heeft,
zichh ziek meldt en een beroep doet op de ziekengeldverzekering. Hoe zal de
verzekeraarr bewijzen dat de verzekerde niet ziek is (geweest)?
Ditt zijn twee voorbeelden van een probleem waar elke verzekeraar in
beginsell mee te maken heeft: het probleem van het moreel risico of moral
hazard.hazard. Moreel risico ontstaat als verzekerde de omvang van de schade of
dee kans dat een schade optreedt ten eigen bate kan beïnvloeden.26 Bij de
verzekeraarr is er met andere woorden onzekerheid over hoe de verzekering
hett gedrag van verzekerde zal beïnvloeden. Het feit dat een risico verzekerd
iss kan leiden tot onachtzaamheid of 'oneigenlijk gebruik1 bij verzekerde. De
omvangg van het moreel risico verschilt per risico: het moreel risico bij een
ziekengeld-- of ziektekostenverzekering is in beginsel groter dan bijvoorbeeldd bij een brandverzekering. Bij een ziekengeld- of ziektekostenverzekeringring zijn immers het intreden van de onzekere gebeurtenis en de omvang van
dee schade sterker afhankelijk van het gedrag van verzekerde dan bij een
244
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De Kam, Sterks & Veldkamp 1989, p. 31.
Wery 1995, p. 8, 69-77.
De Jong 1993, p. 7.
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brandverzekering.. Het verschil tussen enerzijds het ziekengeld- of ziekterisicoo en anderzijds het risico van brand wordt wel aangeduid als een verschil
inn elasticiteit, de mate waarin het intreden van het risico door verzekerde is
tee beïnvloeden.
Nuu staat een verzekeraar niet geheel machteloos wanneer het gaat om de
bestrijdingg van roekeloos gedrag van verzekerden. Door het bedingen van
eenn eigen risico kan verzekerde worden aangespoord om voorzichtig te zijn.
Off een eigen risico in dit geval zin heeft, hangt mede af van de elasticiteit
vann het risico. In beginsel heeft een eigen risico meer zin bij een verkeersongevallen-,, ziekengeld- of ziekteverzekering dan bij bijvoorbeeld een
brand-- of levensverzekering." Wanneer de verzekering door het probleem
vann moral hazard (ondanks wellicht het instellen van een eigen risico) voor
dee particuliere verzekeraar niet genoeg rendement oplevert en verzekering
vann het risico van algemeen belang wordt geacht, kan de overheid de instellingg van een verzekeringsplicht overwegen.
Eenn ander vereiste in het particuliere schadebedrijf is dat een verzekeraar
moett kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de factoren die
hett intreden van de te verzekeren onzekere gebeurtenis (kunnen) beïnvloeden.. Zonder goede en betrouwbare informatie kan hij moeilijk de hoogte van
dee schadekans en een adequate premie vaststellen. Mede om deze reden is
eenn verzekeringsovereenkomst vernietigbaar indien verzekerde wezenlijke
gegevenss heeft verzwegen of een onwaarachtige opgave van gegevens heeft
gedaann (art. 251 WvK).Indien een verzekeraar niet en een verzekerde wel
overr informatie beschikt ten aanzien van de schadekans is sprake van informatieasymmetrie.. Informatieasymmetrie tussen verzekeraar en verzekerde
kann leiden tot een proces van anti-selectie en uiteindelijke tot onverzekerbaarheidd van een risico." Anti-selectie houdt het volgende in. Als een verzekeraarr niet beschikt over belangrijke informatie, terwijl verzekerde deze
informatiee wel heeft - bijvoorbeeld medische informatie ten behoeve van
eenn bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering - zal de verzekeraar
rekeningg houden met de mogelijkheid dat een relatief groot aantal mensen
mett een verhoogd medisch risico een arbeidsongeschiktheidsverzekering
afsluit,, omdat deze groep met name behoefte heeft aan extra zekerheid.
Dientengevolgee zal de verzekeraar de premie hoger vaststellen dan wanneer
hijhij over volledige informatie beschikt. Het gevolg hiervan is dat verzekerden
mett een laag risico (de zogenaamde 'goede risico's 1 ) uittreden uit de verzekeringg omdat de premie voor deze groep relatief te hoog is. Als eenmaal een
groepp goede risico's uittreedt moet de verzekeraar de premies verhogen - de
kanss dat iemand een verhoogd risico heeft is toegenomen - en treedt een
nieuwee groep relatief goede risico's uit. Een kettingreactie ontstaat en uiteindelijkk blijven alleen de slechtste risico's over die worden geconfronteerd
Teulings,, Van der Veen & Trommel 1997. p. 279-285.
Teulings,, Van der Veen & Trommel 1997, p. 274-279.
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mett een torenhoge premie. Anti-selectie heeft dus niets te maken met het
gedragg van de verzekeraar (die bepaalde risico's weigert), maar met het
gedragg van verzekerden met een laag risico die uittreden.
Alss noch verzekeraar, noch verzekerde inzicht kan hebben in de hoogte
vann het medisch risico is er geen gevaar van anti-selectie. Dan hoeft de verzekeraarr geen rekening te houden met de mogelijklieid dat een relatief groot
aantall slechte risico's zich zal aanmelden omdat een verzekering voor hen
profijtelijkk is. In dat geval kan de verzekeraar bij premiestelling uitgaan van
hett statistisch gemiddelde.
Hett probleem van anti-selectie kan bij bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekeringg worden opgelost door de verzekeraar het recht te
verschaffenn om de aspirant-verzekerde te onderwerpen aan een onderzoek of
test.299 Een ander oplossing is de invoering van een verplichte (sociale) verzekeringg met een uniforme premie. De goede risico's hebben dan niet de
gelegenheidd om uit te treden en de premie heeft een gemiddeld niveau.
Hett is niet zo dat het onderscheid tussen de particuliere en sociale verzekeringring geheel door deze verzekeringstechnische overwegingen wordt bepaald
enn dat de sociale verzekering die risico's dekt die onverzekerbaar worden
geachtt vanwege het moreel risico of het gevaar van anti-selectie en dat de
particulieree verzekering de verzekerbare risico's dekt. Er spelen in de afwegingg over de al dan niet verzekerbaarheid van een risico meer dan alleen
verzekeringstechnischee overwegingen een rol. Ook allerlei sociale, politieke,
economische,, juridische en beleidsmatige overwegingen zijn van belang in
dee politieke weging. In het reeds aangehaalde SER-advies staat:
Dee verzekerbaarheid van een risico wordt niet alleen bepaald door technische en
economischee restricties, maar eveneens door maatschappelijke criteria. Van belangg daarbij is de visie ten aanzien van de vraag welke risico's in welke mate
dienenn te (kunnen) worden verzekerd op de particuliere markt en - in het verlengdee daarvan - de vraag wanneer onverzekerbaarheid en verzekeringsbelemmeringenn een maatschappelijk dan wel een individucel probleem zijn. De beantwoordingg van deze vragen wordt mede bepaald door tijd-, plaats-, cultuur- en
persoonsgebondenn aspecten. °
Inn het politieke debat tussen kabinet, parlement en sociale partners wordt
beslotenn of en in hoeverre een risico (particulier) verzekerbaar is en in hoeverree invoering of handhaving van een sociale verzekering maatschappelijk
wenselijkk is. Daar wordt bepaald of de particuliere verzekering betaalbaar en
toegankelijkk is en of een verzekeringsplicht noodzakelijk wordt geacht. Daar
299

Echter dit kan om diverse redenen weer maatschappelijk ongewenst zijn. Zo verbiedt de in
19988 in werking getreden Wet medische keuringen onder andere verzekeraars medische onderzoekenn af te nemen ten behoeve van onder meer aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringenn die aan de arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
300
SER 1999/02, p. 30-31.
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wordtt besloten in hoeverre er een maatschappelijke behoefte is aan dekking
vann een bepaald risico; een behoefte die door de overheid al dan niet moet
wordenn gehonoreerd. Uiteenlopende factoren zijn bij die politieke weging
vann belang. De SER noemt onder andere de aard van het risico, de omvang
vann het risico, de persoonlijke situatie van betrokkene (wat is de maatschappelijkee positie van betrokkene, zijn financiële positie, zijn gezondheidstoestand,, zijn leeftijd, etc.) en de aanwezigheid van alternatieven.31 Al deze
vragenn hebben in meerdere of mindere mate betrekking op solidariteit: wie
iss solidair met wie, hoe ver strekt de solidariteit en hoe kan solidariteit het
bestee worden georganiseerd? Een verzekeringsplicht kan worden ingevoerd,
omdatt daardoor meer solidariteit of omdat solidariteit dan op efficiëntere
wijzee kan worden georganiseerd dan door een particuliere verzekering.
Dee voorlopige conclusie is dat het onderscheid tussen de sociale en particulieree verzekering, net als het onderscheid tussen de sociale verzekering en
socialee voorziening niet een gegeven is, maar in belangrijke mate afhankelijkk is van politieke overwegingen. In de volgende paragrafen zal worden
betoogdd dat de mate van doorwerking van het solidariteitsbeginsel bepalend
iss voor het onderscheid tussen de particuliere en sociale verzekering en medee verklaart waarom een verzekeringsplicht wordt ingevoerd.
2.44

Solidariteit en verzekering

Veldkampp brengt het onderscheid tussen de sociale en particuliere verzekeringring in verband met solidariteit: zijns inziens is de particuliere verzekering
(meer)) gebaseerd op het equivalentiebeginsel en de sociale verzekering
(meer)) op het solidariteitsbeginsel. Hij plaatst twee beginselen, equivalentie
enn solidariteit, tegenover elkaar wanneer hij het onderscheid tussen de particulieree en de sociale verzekering aan de orde stelt.32 Hij merkt op: 'Het verschill tussen sociale en private verzekeringen is gelegen in de doelstelling en
dee uitwerking van de doelstelling in het stelsel, namelijk het equivalentiebeginsell versus het solidariteitsbeginsel1.33
Dee particuliere verzekering heeft, zo stelt hij, een individualistisch karakterr en is gebaseerd op het equivalentiebeginsel, ofwel het beginsel van de
ruilrechtvaardigheid.. De ruilrechtvaardigheid eist dat de maatschappelijke
waarderingg van de prestaties van de twee partijen gelijk is.34 Dat wil zeggen
datt er een evenwicht moet zijn tussen premieopbrengsten en uitkeringen en
datt de premie afgestemd dient te zijn op het risico van de verzekering. Bij de
particulieree verzekering behoort dus een nauwe relatie aanwezig te zijn tussenn risico, premie en prestatie.
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SER 1999/02, p. 31.
Veldkamp 1949, p. 12-13.
"Veldkampp 1984, p. 23.
>44
Veldkamp 1949, p. 12.
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Dee sociale verzekering heeft, zijns inziens, een solidair karakter en is gebaseerdd op het solidariteitsbeginsel ofwel het beginsel dat 'de gemeenschappelijkee belangen gemeenschappelijk moeten worden gedragen'.33 Het beginsell houdt in dat het niet gaat om ruilevenwicht, maar om 'op zo toereikend
mogelijkee wijze dekken van de behoefte op een bepaald bestaansniveau'.
Ditt betekent onder meer dat bij de sociale verzekering in tegenstelling tot de
particulieree verzekering het recht op uitkering van rechtswege is vastgelegd
enn niet afhangt van de premiebetaling, dat een causaal verband tussen premiee en risico ontbreekt en dat het weren van slechte risico's ongebruikelijk
is. .
Hett equivalentiebeginsel, volgens Veldkamp de kern van de (particuliere)) verzekeringsgedachte, brengt hij dus in verband met causaliteit. Het
equivalentiebeginsell is zijns inziens gestoeld op drie 'causaliteitsbetrekkingen': :
11 de causaliteit tussen risico en uitkering;
22 de causaliteit tussen risico en premie;
33 de causaliteit tussen premie en prestatie
Aann de hand van deze drie causaliteitsbetrekkingen geeft hij aan in welke
opzichtenn de sociale verzekering 'die tot ontwikkeling is gekomen op de
grondslagenn van de particuliere verzekering, zich steeds verder verwijderd
heeftt van het verzekeringsverleden' en waarom de sociale verzekering afscheidd dient te nemen van de verzekeringsgedachte. (> De genoemde drie
(causaliteits)betrekkingenn worden hieronder achtereenvolgens aan de orde
gesteld. .
Dee eerste causaliteitsbetrekking, die tussen risico en uitkering, houdt in
datt recht op uitkering alleen kan ontstaan als het risico zich voordoet. Veldkampp geeft aan dat bij de sociale verzekeringen het verband tussen risico en
uitkeringg vaag is geworden. Er is een relatie tussen risico en uitkering indien
iemandd alleen aanspraak kan maken op een uitkering wanneer hij voldoet
aann de in de wet omschreven voorwaarden: iemand moet verzekerd zijn, het
verzekerdd risico moet zijn ingetreden en er moet zijn voldaan aan eventuele
uitkeringseisen.. Wanneer het verzekerd risico heel ruim is omschreven, is de
relatiee tussen risico en uitkering zwak. Veldkamp laat zien hoe in de eerste
socialee verzekeringswet, de Ongevallenwet 1901, het arbeidsongeschiktheidsrisicoo strikt was omschreven en hoe na verloop van tijd het risico
steedss ruimer is gedefinieerd. De ontwikkeling zou kunnen uitlopen op de
totstandkomingg van één geïntegreerde inkomensdervingsverzekering. In de
355
In Karakter van de sociale zekerheid uit 1978 hanteert Veldkamp bij de behandeling van het
onderscheidd tussen de private en sociale verzekering hetzelfde onderscheid tussen het beginsel
vann de ruilrechtvaardigheid en het beginsel dat gemeenschappelijke belangen gemeenschappelijkk moeten worden gedragen en noemt dit laatste beginsel ook het beginsel van de solidariteit:: Veldkamp 1978b, p. 31.
' 66 In zijn oratie uit 1978, maar ook later in zijn Schets van de leer van de sociale zekerheid
(Veldkampp 1984, p. 22) geeft hij een aantal voorbeelden.
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tijdd van het uitspreken van zijn rede zijn er plannen om de werkloosheids-,
ziekengeld-- en arbeidsongeschiktheidsverzekering te laten opgaan in één
inkomensdervingsverzekering.. Het verband tussen risico en uitkering zou
dann minimaal zijn.
Dee tweede causaliteitsbetrekking, die tussen risico en premie, houdt in
datdat er een nauwe relatie is tussen risico en premie. De sociale verzekering
voldoett volgens Veldkamp ook niet aan deze eis. In een minderheid van de
socialee verzekeringen is de hoogte van de premie afhankelijk gesteld van de
hoogtee van het risico. In 1978 is er alleen bij de wachtgeldverzekering en de
ziekengeldverzekeringg sprake van enige premiedifferentiatie. Andere dan
verzekeringstechnischee overwegingen bepalen de hoogte van de premie en
dee hoogte van de uitkeringen. Overwegingen van solidariteit en inkomensbeleidd spelen hier een belangrijke rol, zo stelt hij."™
Dee derde causaliteitsbetrekking, die tussen premie en prestatie, betekent
datdat de uitkeringen in beginsel op individueel niveau moeten worden gedekt
doorr de premieopbrengsten." Bij de sociale verzekering bestaat deze betrekkingg niet of nauwelijks meer. Er is een recht op uitkering, ook als er
geenn premie betaald is. Premiebetaling is in beginsel geen voorwaarde voor
hett recht op uitkering. Bovendien worden de uitkeringen van de volksverzekeringenn vastgesteld in vaste bedragen {flat-rate) en houden zij geen verbandd met de (hoogte van de) betaalde premie. Voorts wijst Veldkamp er in
19788 op dat een belangrijk deel van de uitkeringen niet wordt gefinancierd
uitt premie-, maar uit overheidsbijdragen. De WW-uitkeringen worden in die
tijdd bijvoorbeeld nog voor de helft gefinancierd uit de algemene middelen.
Tenn slotte geldt bij sommige sociale verzekeringen dat burgers premie betalenn voor voorzieningen waar ze nooit aanspraak op kunnen maken. Mensen
zonderr kinderen zijn wel premie verschuldigd voor de AKW en verstokte
vrijgezellenn betalen toch AWW- (nu Anw-) premie.40
Veldkampp geeft aan dat bij de werknemersverzekeringen het verband
tussenn premie en uitkering groter is dan bij de volksverzekeringen - de
grondslagg voor de premieheffing en de grondslag voor de uitkering zijn
afgezienn van de minimumgaranties gelijk -, maar ook de werknemersverzekeringenn zijn zijns inziens 'nog ver af van het zuivere equivalentiebeginsel'. 41 1

Veldkampp (1978a, p. 13) verwijst naar het plan dat eerst is neergelegd in de Nota collectieve
voorzieningenvoorzieningen en werkgelegenheid van het kabinet-Den Uyl (1973-1977) uit juni 1976 e
laterr wordt genoemd in de nota Bestek '81 uit 1977 van het kabinet-Van Agt I.
,88
Veldkamp 1978a, p. 13-14; Zie ook Noordam 2000. p. 31-34.
'"" Veldkamp 1978a, p. 11-12; zie ook Veldkamp 1984. p. 24-27.
400
Zoals al is betoogd is deze stelling sinds 1989 niet meer juist. Inmiddels wordt de AKW niet
meerr uit premies, maar uit algemene middelden gefinancierd.
411
Veldkamp 1978a, p. 12.
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2.55

Solidariteit: een continuüm

Naarr aanleiding van de uiteenzetting in de vorige paragraaf over de drie
verbandenn tussen risico, premie en uitkering wil ik nu twee benaderingen
vann elkaar onderscheiden.
Inn de eerst benadering wordt een verband (causaliteit) vastgesteld tussen
risico,, premie en uitkering. Er wordt bepaald of
11 er een verband is tussen prestatie en risico: is het intreden van een risico
noodzakelijkk voor het recht op uitkering?
22 er een verband is tussen risico en premie: hangt de hoogte van de premiee samen met de hoogte van het risico?
33 er een verband is tussen premie en uitkering: is betaling van premie
vereistt voor het recht op uitkering?
Err is sprake van een dichotomie: er is een verband tussen risico, premie of
uitkeringg of niet: het risico is ingetreden (en dus is er recht op een prestatie)
off niet; er is premie betaald (en dus is er recht op een prestatie) of niet; de
premiee is gebaseerd op de hoogte van het risico of niet.
Inn de tweede benadering wordt de aard van het verband tussen risico,
premiee en prestatie gemeten. Er wordt gemeten in hoeverre:
11 er een verband is russen risico en prestatie: is het risico als voorwaarde
voorr uitkering strikt gedefinieerd?
22 er een verband is tussen premie en risico: leidt een hoger risico tot een
evenredigg hogere premie?
33 er een verband is tussen premie en prestatie: leidt betaling van meer
premiee tot een evenredig hogere of langere uitkering?
InIn deze benadering is sprake van een continuüm: de ene pool wordt gevormd
doorr sterke equivalentie en de andere pool door zwakke equivalentie. In
dezee studie wordt niet uitgegaan van een dichotomie, maar van een continuumm tussen de particuliere en sociale verzekering. Het (dichotomische) uitgangspuntt dat de particuliere verzekering is gebaseerd op het equivalentiebeginsell en de sociale verzekering op het solidariteitsbeginsel, wil ik nuanceren.. De sociale en particuliere verzekering bevinden zich tussen deze twee
extremen.. De sociale verzekering zit dichter bij de pool van zwakke equivalentiee en de particuliere verzekering bij de pool van sterke equivalentie.
Hierr wordt solidariteit niet tegenover equivalentie geplaatst, zoals Veldkamp
enn anderen dat wel doen, maar wordt sterke tegenover zwakke equivalentie
gezet.. In de literatuur wordt de verhouding tussen equivalentie en solidariteit
menigmaall beschreven als de verhouding tussen twee communicerende
vaten:: 'Naarmate het solidariteitsbeginsel aan betekenis wint in reikwijdte
enn richting verliest het equivalentiebeginsel aan betekenis en distantieert de
socialee verzekering zich van het equivalentiebeginsel dat in de particuliere
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verzekeringssfeerr is ontwikkeld'.42 Het begrip solidariteit wordt niet exact
gedefinieerd,, maar aangeduid door vergelijking met de definitie voor equivalentie,, en wel als een afwijking daarvan.43
Hett bezwaarlijke van deze benadering is dat equivalentie en solidariteit
moeilijkk kunnen worden aangemerkt als begrippen van gelijke orde. Equivalentiee is - in het kader van deze studie - een tamelijk technische begrip en
heeftt betrekking op de drie verhoudingen tussen risico, premie en prestatie.
Hett is lastig in gelijke zin te spreken over 'de solidariteit tussen risico, premiee en prestatie'. Daarom worden beide begrippen in de volgende zin gebruikt:: wanneer de equivalentie tussen risico, premie en prestatie sterk is,
wordtt de verzekering in geringe mate door solidariteit gekenmerkt en wanneerr de band tussen risico, premie en prestatie zwak is, heeft de verzekering
eenn solidair karakter.
Doorr deze 'meer of minder' begripshantering is het mogelijk een genuanceerdd onderscheid te maken tussen de verschillende soorten verzekeringen,, niet alleen tussen particuliere en sociale verzekeringen, maar ook tussen
bijvoorbeeldd werknemers- en volksverzekeringen.44 Door het solidariteitsenn equivalentiebegrip aldus te operationaliseren, kunnen uitspraken worden
gedaann over het relatieve solidariteitsgehalte van verschillende typen verzekeringen.. Zonder daar verder dieper op in te gaan - de volksverzekeringen
enn sociale voorzieningen blijven hierna veelal buiten beschouwing - kan het
onderscheidd tussen de verschillende soorten verzekeringen en de sociale
voorzieningenn aldus worden weergegeven:
Verhoudingg

1 Sociale
Volksverze-\ Voorziening kering g
Somss vaag
Ja a

Risico-uitkering g
Premie-risico o Nee e
Uitkering-Nee e
premie e
Solidariteits-- Hoog g
gehaltee —>

422

Geen n
Zwak k
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De Jong 1986, p. 74-75. Zie bijvoorbeeld ook Van Vliet 1992, p. 97-98.
Pierik 1985,p. 55.
444
Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld De Kam, Sterks & Veldkamp 1989, p. 22-23 die betogenn dat de volksverzekeringen zijn gebaseerd op het solidariteitsbeginsel en de werknemerverzekeringenn op het equivalentiebeginsel: De Kam, Sterks & Veldkamp, p. 22. De Jong gaat
juistt wel uit van een continuüm: hij stelt vast dat de volksverzekeringen hun grondslag vinden
inn het solidariteitsbeginsel, maar dat er elementen in deze verzekeringen worden aangetroffen
diee verwijzen naar het equivalentiebeginsel. Voor de werknemersverzekeringen geldt het
omgekeerde:: ze zijn gebaseerd op het equivalentiebeginsel, maar ze bevatten elementen die
verklaardd worden door het solidariteitsbeginsel: De Jong 1986, p. 75.
455
Van Oorschot 1991, p. 462.
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Zoo ziet het model er uit, maar in werkelijkheid is het onderscheid tussen de
socialee en particuliere verzekeringen niet zo duidelijk als uit dit model volgt.
Hett is mogelijk dat de particuliere verzekering meer en de werknemersverzekeringg minder solidair is dan in dit mode! wordt gesuggereerd.
2.66

Equivalentie in drievoud

Hett solidariteitsgehalte van een verzekering wordt afgeleid uit de drie 'betrekkingen'' tussen risico, premie en uitkering. In het navolgende worden
dezee betrekkingen afzonderlijk toegelicht en worden bovendien de begrippenn risico en uitkering nader uitgewerkt. De begrippen risico en uitkering
kunnenn namelijk verschillende betekenissen hebben: 'risico' kan worden
opgevatt als onzekere schadegebeurtenis of als schadekans en bij 'uitkering1
kann het gaan om de verwachte of de gerealiseerde omvang van de schadegevolgen. .
2.6.12.6.1

De verhouding tussen verzekerde schadegebeurtenis en
uitkering uitkering

Hett begrip risico heeft afhankelijk van de context verschillende betekenissen.. Daar waar het gaat over de verhouding tussen risico en uitkering betekentt risico 'een onzekere gebeurtenis door het intreden waarvan schade
wordtt veroorzaakt1 (verder: onzekere schadegebeurtenis). Bij verzekeringen
diee primair zijn gericht op risico-overdracht is 'de onzekere gebeurtenis', zo
iss reeds opgemerkt, een essentieel onderdeel van de verzekering. Het intredenn van de verzekerde schadegebeurtenis vormt voor de verzekeraar een
voorwaardee voor hij tot vergoeding van de verzekerde schade overgaat. De
hoogtee van de vergoeding is, afhankelijk van de afspraken daaromtrent,
gelijkk aan de gehele of een deel van de schade die het gevolg is van de onzekeree gebeurtenis. In de sociale loondervingsverzekering vormt de loonschadee die het gevolg is van het intreden van de onzekere gebeurtenis de
verzekerdee schade. Ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid vormen
dee onzekere gebeurtenissen die loondervingsschade kunnen veroorzaken.
Sterkee equivalentie tussen de verzekerde onzekere schadegebeurtenis en
dee uitkering houdt in dat er alleen recht is op een uitkering indien een nauwkeurigg omschreven schadegebeurtenis is ingetreden. Naarmate de schadegebeurteniss ruimer dan wel enger is omschreven is sprake van zwakkere respectievelijkk sterkere equivalentie en van meer respectievelijk minder solidariteit.riteit. Het gebruik van het begrip 'equivalentie' ofwel 'evenredigheid' met
betrekkingg tot de verhouding tussen risico en uitkering ligt wellicht niet zo
voorr de hand. De begrippen 'ruim' en 'eng' passen (taalkundig) beter als het
dee definitie van de verzekerde onzekere schadegebeurtenis in relatie tot het
rechtt op uitkering betreft. Toch wordt het begrip ook betrokken op de verhoudingg tussen de verzekerde onzekere schadegebeurtenis en de uitkering.
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Eenn verhandeling over solidariteit en verzekering dient zich immers niet te
beperkenn tot de mate van premie- en uitkeringsdifferentiatie, maar moet ook
betrekkingg hebben op de toegang tot de verzekering.46
2.6.22.6.2

De verhouding tussen premie en schadekans

Eenn verzekeraar bepaalt de hoogte van de premie in beginsel aan de hand
vann twee gegevens. Ten eerste is de hoogte van de premie afhankelijk van
dee omvang van de schade die wordt verwacht bij het intreden van de schadegebeurtenis.. De omvang van de verwachte schade hangt in beginsel weer
samenn met de verzekerde waarde van het object: bij een brandverzekering is
datt de waarde van de onroerende zaken, bij een loondervingsverzekering
wordtt de verwachte schadeomvang bepaald door (1) de hoogte van het loon
enn (2) de verwachte uitkeringsduur. Ten tweede is de premie gerelateerd aan
hett risico. Het begrip risico wordt in deze context in andere zin gebruikt dan
inn de vorige paragraaf. Wanneer het gaat om de verhouding tussen risico en
premiee betekent het begrip niet verzekerde schadegebeurtenis, maar schadekans,, dat is de kans dat de onzekere schadegebeurtenis zich voordoet.
Watt het eerste element betreft - dit element blijft in deze studie verder
buitenn beschouwing- : bij de loondervingsverzekering is de premie van een
particulieree loondervingsverzekering gerelateerd aan de verwachte periodiekee schade-uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid: de
premiee is in beginsel loongerelateerd, dat wil zeggen een percentage van het
premieplichtigee loon (premieloon). Er is equivalentie in zoverre dat de premiee en de hoogte van de periodieke uitkering onderling afhankelijk zijn.47
Echter,, deze equivalentie ontbreekt in de relatie tussen premie en de verwachtee uitkeringsduur.48
Watt het tweede element betreft: de premie van een verzekering is in beginsell gerelateerd aan de schadekans; bij de loondervingsverzekering is dat
dee kans dat er loondervingsschade ontstaat (ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheidd of werkloosheid) en dat deze aanhoudt. De hoogte van de
schadekanss wordt dus niet alleen bepaald door de mogelijkheid dat iemand
arbeidsongeschiktt of werkloos wordt (de loondervingsschade ontstaat) maar
ookk door de mogelijkheid deze persoon in een andere betrekking te plaatsen
466

Van Rijn 1985, p. 73.
Err zijn nog allerlei andere verhoudingen tussen premie, inkomen en uitkering mogelijk. De
verhoudingg tussen de verschuldigde premie en de prestatie kan gemeten worden bij verschillendee inkomens. Premie en uitkering kunnen ten opzichte van het verloop van het inkomen een
degressief,, proportioneel en progressief verloop hebben. Zie verder: Pierik 1985, p. 57-58.
Inn ons stelsel van sociale loondervingsverzekeringen word! het inkomen boven een bepaalde
grenss niet verzekerd, omdat betrokkene in staat wordt geacht deze top zelf te verzekeren. Het
loonn dat verzekerd is, en dus ook het loon waarover premie moet worden betaald, is aan een
maximumm gebonden. Over het loon boven deze grens, hoeft geen premie te worden betaald. Er
iss sprake van equivalentie tussen premie en schade-uitkering, omdat niet alleen de maximumpremie,, maar ook de uitkering aan een maximum is gebonden. De maximumpremie correspondeertt met de maximumuitkering.
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(dee loondervingsschade houdt aan). Equivalentie tussen schadekans en premiee houdt in dat de premie in een evenredige verhouding staat tot de schadekans.. Een hogere schadekans leidt tot een evenredig hogere premie. De
equivalentiee tussen schadekans en premie is sterk als de hoogte van de premiee in hoge mate wordt gedifferentieerd en afgestemd op de hoogte van de
schadekans.. Naarmate de premie nauwkeuriger wordt afgestemd op de
hoogtee van de individuele schadekans - wanneer de equivalentie tussen premiee en schadekans groter is - wordt de verzekering minder gekenmerkt door
solidariteit.. Aan de ene kant van het continuüm is sprake van minimale classificatiee en differentiatie, dan is de solidariteit het grootst, en aan de andere
kantt is sprake van maximale classificatie en differentiatie, dan is de solidariteitt het kleinst. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen micro en
macro-equivalentie.. Micro-equivalentie houdt in dat binnen een verzekeringscollectiefringscollectief de premie wordt afgestemd op een individueel risico en macro-equivalentiee dat het totaal van premies gelijk is aan het totale risico van
hett collectief.51 Macro-equivalentie sluit niet uit dat er een middeling plaatsvindtt tussen goede en slechte risico's.
Dee particuliere verzekeraar heeft in tegenstelling tot de sociale verzekeraar
tee maken met concurrentie. Eén belangrijk terrein waarop de verzekeraars
elkaarr kunnen beconcurreren is de mate van risicoclassificatie en premiedifferentiatie.. Indien de concurrentie tussen verzekeraars toeneemt, worden de
risicoclassificatiee en de daarop gebaseerde premiedifferentiatie in beginsel
verfijnder.. Risicoclassificatie houdt in dat de verzekeraar de kandidaatverzekerdenn aan de hand van een aantal risicofactoren indeelt in groepen
mett een min of meer homogeen risico. Welke risicofactoren worden gebruiktt is afhankelijk van het soort verzekering. De geschiktheid van de risicofactorenn wordt (mede) bepaald door de statistische relevantie van de risicofactoren,, de maatschappelijke acceptatie van de risicofactoren, de kosten
verbondenn aan de risicoclassificatie en de controleerbaarheid van de risicofactoren.. Bij levensverzekeringen zijn bijvoorbeeld leeftijd, beroep, geslacht
enn regio van belang. Bij autoverzekeringen hebben de risicofactoren betrekkingg op het schadeverleden, de verzekerde (leeftijd, postcode, etc), de auto
(merk,, gewicht, bouwjaar, etc) en gebruik van de auto (privé of beroep).52
Somss is het wettelijk verboden om bepaalde risicofactoren te hanteren bij
hett afsluiten van een verzekering, omdat hantering van de risicofactor direct
off indirect discriminerend is of om een andere reden maatschappelijk niet
wordtt geaccepteerd. Zo mag bij het afsluiten van een autoverzekering niet
gelett worden op iemands ras, godsdienst of geaardheid. Op basis van de Wet
medischee keuringen mag bij het afsluiten van een individuele particuliere
Dee begrippen 'schadekans' en 'risico' worden hier door elkaar heen gebruikt.
Wolthuiss 1996, p. 50-52.
511
Posthuma 1985. p. 39.
"Wolthuiss 1996, p. 42.
50
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arbeidsongeschiktheidsverzekeringg alleen boven een bepaalde inkomensgrenss en bij een collectieve verzekering helemaal geen medische keuring
wordenn uitgevoerd voorafgaande aan het sluiten van een verzekeringscontract. .
Dee particuliere verzekeringslogica die erin bestaat om risico's en op basiss daarvan premies scherp te differentiëren kan op twee manieren worden
doorkruist.. Een eerste manier is om de premie niet af te stemmen op een
verwacht,, maar op een van te voren (e* ante) toegeschreven risico. De premiee die men betaalt is dan hoger of lager dan de zogenaamde risicopremie.
Zoo kan van te voren de schadekans van een ieder gelijk worden gesteld aan
hett gemiddelde risico van de groep, ook al verschillen de risico's van de
afzonderlijkee leden van de groep. Wanneer in de bouwsector eenzelfde premiee voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt betaald als in de detailhandel,, is er sprake van solidariteit. In de bouw is het arbeidsongeschiktheidsrisicoo immers aanmerkelijk hoger dan in de detailhandel. Er wordt in
ditt geval wel gesproken van risicosolidariteit of horizontale solidariteit.53
Hett is een vorm van subsidiërende solidariteit, omdat de goede de slechte
risico'ss of- omgekeerd - de slechte de goede risico's subsidiëren.3
Dezee vorm van subsidiërende solidariteit (ex ante) tussen heterogene of
ongelijksoortigee risico's moet duidelijk worden onderscheiden van wat wel
kans-- of verzekeringssolidariteit wordt genoemd. Wanneer gelijksoortige
risico'ss een gelijke premie betalen zal achteraf blijken dat bij enkele deelnemerss de schadegebeurtenis is ingetreden en bij de meeste deelnemers niet.
Diegenenn bij wie de schadegebeurtenis niet is ingetreden blijken achteraf (ex
post)post) betaald te hebben aan de verzekerden bij wie de schadegebeurtenis wel
iss ingetreden. Deze vorm van risico-overdracht (ex post) is inherent aan het
principee van verzekeren waardoor risico's worden gecollectiveerd en wordt
inn deze studie niet aangemerkt als een vorm van solidariteit. De premie is
immerss gebaseerd op het verwachte risico.
Eenn tweede manier waarop wordt afgeweken van de regel 'hoe hoger het
risico,, hoe hoger de premie' is wanneer de hoogte van de premie (mede)
wordtt bepaald door het inkomen. Er wordt dan wel gesproken over premiesolidariteitt of verticale solidariteit.3 De hogere inkomens subsidiëren de
lageree inkomens of vice versa. In de situatie dat de lagere inkomens de hogeree inkomens subsidiëren wordt wel gesproken over 'perverse solidariteit'. 566 De vraag of premies draagkrachtafhankelijk zijn, staat los van de
vraagg of de premie is afgestemd op het verwachte risico. Risico- en premiesolidariteitt gaan vaak samen. Dat betekent dat de hoogte van de premie
wordtt afgestemd op het gemiddelde risico van de groep verzekerden met een
v

'' Van Oorschot, Boos & Geleijnse 19%, p. 16.
Zie ook Van Rijn 1985, p. 38-39.
"" Van Oorschot, Boos & Geleijnse 1996, p. 17.
566
Van Oorschot, Boos & Geleijnse 1996. p. 19. Dit komt bijvoorbeeld voorbij pensioenregelingenn die op basis van eindloon zijn ingericht.
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uiteenlopendd individueel risico en op de hoogte van het inkomen van de
individueell verzekerde.
2.6.32.6.3

De verhouding tussen uitkering en premie

Voorr dit onderdeel is het onderscheid tussen de risico- en opbouwverzekeringg van belang. Bij de risicoverzekering draait het primair om risicooverdracht:: de kans dat de schadegebeurtenis intreedt wordt verzekerd. De
hoogtee van de uitkering bij een risicoverzekering is afhankelijk van de omvangg van de gerealiseerde schadegevolgen als de onzekere gebeurtenis
daadwerkelijkk intreedt. De opbouwverzekering, zoals een pensioenverzekering,, is meer bedoeld als spaarsysteem. De hoogte van de uitkering is afhankelijkk gesteld van de 'gespaarde' dat wil zeggen in de loop der jaren betaaldee premie. Een verzekering kan kenmerken hebben van beide typen verzekeringen. .
Bijj de opbouwverzekering houdt equivalentie tussen uitkering en premie
inn dat de omvang van de uitkering in een evenredige verhouding staat tot de
omvangg van de premie. Hoe meer premie is betaald, hoe 'omvangrijker' de
uitkering.. Bij de vaststelling van de omvang van de premiebetalingen gaat
hett om de hoogte en duur van de premiebetalingen; bij de vaststelling van de
omvangg van de uitkering gaat het om het recht op - en de hoogte en duur van
dee uitkering. Het recht op een uitkering kan gerelateerd zijn aan een bepaald
premiebetalingsverleden.. De equivalentie tussen uitkering en premie kan
ookk alleen betrekking hebben op de duur van premie en uitkering, dat wil
zeggenn dat langduriger premiebetaling leidt tot een evenredig langere uitkeringsduur.ringsduur. Een combinatie van het duur- en hoogteaspect is ook mogelijk:
eenn hogere premie of een langduriger premiebetaling leidt tot een evenredig
langeree of hogere uitkering.
Kortom,, het kan gaan om de verhouding tussen:
11 het recht op uitkering en de hoogte/duur van de premiebetaling;
22 de duur van de uitkering en de hoogte/duur van de premiebetaling;
33 de hoogte van de uitkering en de hoogte/duur van de premiebetaling.
Dezee verzekeringslogica wordt doorbroken wanneer de omvang van de
prestatiee niet evenredig stijgt met een stijging van de premiebetaling. Deze
vormm van solidariteit wordt wel prestatiesolidariteit genoemd.57 Een voorbeeldd van prestatiesolidariteit is een regeling waarin iemand die een jaar
heeftt gewerkt en premie betaald, recht heeft op een uitkering van gelijke
hoogtee en duur als iemand met een arbeidsverleden van twintig jaar.
Bijj de risicoverzekering staat de uitkering in een vaste verhouding tot de
omvangg van de inkomensgevolgen als de onzekere schadegebeurtenis (de
ziekte,, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid) ook daadwerkelijk intreedt.

Vann Oorschot, Boos & Geleijnse 1996. p. 18-20.
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Wanneerr de loondervingsuitkering in een vaste verhouding staat tot het
loon,, is (dus) sprake van een risicoverzekering/
2.77

Samenvatting en plan van aanpak

InIn deze studie worden solidariteit en equivalentie niet als begrippenpaar
tegenoverr elkaar gesteld, maar is het solidariteitsbegrip gerelateerd aan de
matee van equivalentie. Is de equivalentie tussen risico, premie en uitkering
sterk,, dan wordt de verzekering gekenmerkt door weinig solidariteit, is de
equivalentiee zwak, dan wordt de verzekering gekenmerkt door veel solidariteit.. Wanneer de equivalentie tussen risico, premie en uitkering toe- dan
well afneemt, spreken we respectievelijk van desolidarisering en solidarisenng. .
Hett is niet zo dat de particuliere verzekering niet en de sociale verzekeringg wel wordt gekenmerkt door solidariteit. Beide soorten verzekeringen
wordenn in meerdere of mindere mate door solidariteit gekenmerkt. Er is
sprakee van een continuüm. Wel kan dit inhoudelijk verschil tussen de socialee en particuliere verzekering verklaren waarom voor bepaalde risico's een
verplichtee verzekering wordt ingevoerd. De mogelijkheid om door verzekeringsplichtt meer solidariteit of op efficiëntere wijze solidariteit te organiserenn kan een reden zijn voor invoering van een wettelijke verzekeringsplicht.
Dee solidariteit van een verzekering wordt in deze studie afgeleid uit de
driee 'equivalentieverhoudingen'. Aan de hand van dit solidariteitsbegrip
wordenn (a) de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980 en anno 2000
(deelvragenn 1 en 4), (b) de herstructureringsmaatregelen van de laatste
twintigg jaar gekwalificeerd (deelvraag 2) en (c) de ten grondslagliggende
overwegingenn benoemd (deelvraag 3). Er is niet gekozen voor een puur
chronologischee behandeling van de maatregelen, maar voor één waarbij is
aangeslotenn bij de drie aspecten van solidariteit (dat zijn de equivalentieverhoudingenn tussen risico, premie en uitkering). Binnen één hoofdstuk worden
dee maatregelen overigens wel in chronologische volgorde behandeld. In
hoofdstukk 4 worden de herstructureringsmaatregelen besproken die betrekkingg hebben op de relatie tussen schadegebeurtenis en uitkering. In hoofdstukk 5 komen de maatregelen aan de orde die van invloed zijn geweest op de
verhoudingg tussen schadekans en premie. De maatregelen met betrekking tot
dee verhouding tussen premie en prestatie worden in hoofdstuk 6 besproken.
Bijj de behandeling van de herstructureringsmaatregelen in deze hoofdstukkenn wordt steeds eerst een kwalificatie gegeven van de beginsituatie in 1980
(deelvraagg 1), vervolgens worden de afzonderlijke maatregelen behandeld
' 88 Ook met betrekking tot de verhouding tussen uitkering en schadeomvang (in casu loon) zou
kunnenn worden gesproken in termen van equivalentie. Wanneer echter een hoger loon niet
leidtt tot een evenredig hogere uitkering heeft de verzekering op dat punt een solidair karakter.
Omdatt in deze studie niet in het bijzonder wordt gelet op de relatie tussen uitkering en schadeomvangg wordt afgezien van het gebruikt van equivalentie in dit kader.
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enn worden deze gekwalificeerd in termen van solidariteit (deelvraag 2).Ten
slottee worden de belangrijkste overwegingen benoemd die in de politieke
discussiee tussen regering, parlement en werkgevers- en werknemersvertegenwoordigerss naar voren zijn gekomen (deelvraag 3). Aan het einde van
elkk hoofdstuk wordt de balans opgemaakt en worden de vier deelvragen
beantwoord.. Echter, alvorens hiertoe over te gaan, zal eerst in hoofdstuk 3
eenn kort historisch overzicht worden gegeven van de diverse herstructureringsoperatiesringsoperaties waar de maatregelen deel van uitmaken.
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