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BEANTWOORDING VAN DEELVRAGEN
ENN PROBLEEMSTELLING

InIn de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden drie deelaspecten van de verzekering
afzonderlijkk behandeld: de relatie tussen verzekerde schadegebeurtenis en
uitkering,, tussen schadekans en premie en tussen uitkering en premie. In dit
hoofdstukk worden deze drie lijnen weer bij elkaar getrokken en worden de
vierr deelvragen en de probleemstelling (zie par. 1.5) beantwoord.
11

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen
annoo 1980 gekenmerkt door solidariteit?

InIn 1980, aan het begin van de herstructureringsperiode, worden de sociale
loondervingsverzekeringenn gekenmerkt door een relatief hoge mate van
solidariteit. .
Werkloosheidd en arbeidsongeschiktheid, de verzekerde schadegebeurtenissen,, zijn in die tijd niet scherp geformuleerd (hoofdstuk 4). Met andere
woorden,, de equivalentie tussen de verzekerde schadegebeurtenis (als ontstaansvoorwaardee voor uitkering) en de uitkering is zwak. In de periode
vóórr 1980 is er een ontwikkeling geweest in de richting van één loondervingsverzekering.. Op basis van de heersende collectivistische visie wordt
belangg gehecht aan vergoeding van schade en wordt in mindere mate aandachtt besteed aan de precieze schadegebeurtenis. Een ruimhartig verdisconteringsbeleid,, waardoor het onderscheid tussen het arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico vervaagt, vloeit voort uit dit denken.
Uitt de bespreking in hoofdstuk 5 blijkt dat bij aanvang van de herstructureringsperiodee ook de equivalentie tussen premie en individuele schadekans
relatieff zwak is. De WAO-en WW-premie zijn landelijk uniform en niet
afhankelijkk van de schadekans (risicoprofiel) van de sector of de individuele
onderneming.. De ZW- en wachtgeldpremie zijn sectoraal zwak gedifferentieerd. .
Inn de sociale loondervingsverzekeringen anno 1980 is ook, zo blijkt uit
dee bespreking in hoofdstuk 6, de equivalentie tussen uitkering en premie niet
sterk:: de uitkeringen van de ZW, WAO en WW zijn primair afhankelijk van
dee verzekerde schade (het loon) en niet van de hoogte/duur van de premiebetalingen.. De WAO- en ZW bevatten geen opbouwelementen en in de WW
zitt één bescheiden opbouwelement: de toegangseis dat gedurende 130 dagen
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WW-premiee is betaald. Door deze toegangseis is het recht op de loondervingsuitkeringg afhankelijk van een zeker premiebetalingsverleden.
22

Welke herstructureringsmaatregelen worden in de periode van
19800 tot 2000 genomen en hoe kunnen deze worden gekwalificeerdd in termen van solidariteit?

Eenn afzonderlijke opsomming van de reeks maatregelen wordt hier niet
gegeven.. Er zij verwezen naar de conclusies van de hoofdstukken 4,5 en 6.
Watt de kwalificatie van de maatregelen betreft, door de herstructureringsmaatregelenn in de periode tussen 1980 en 2000 is de equivalentie tussen
risicoo (in de dubbele betekenis: verzekerde schadegebeurtenis en schadekans),, premie en uitkering versterkt. De maatregelen hebben tot gevolg gehadd dat door de versterking van de equivalentie het solidariteitsgehalte van
dee sociale verzekeringen is afgenomen. Deze veranderingen in de sociale
verzekeringenn staan niet op zichzelf maar hebben rechtstreeks gevolgen
voorr de verhoudingen tussen de verschillende soorten (aspirant)werkenden
(werknemers,, flex-werkers) en voor de verhouding tussen bedrijven. Deze
gevolgenn van de herstructureringsmaatregelen worden in het onderstaande
samengevat. .
Dee maatregelen die zijn besproken in hoofdstuk 4 houden een vermindering
inn van de solidariteit doordat de equivalentie tussen verzekerde schadegebeurteniss en uitkering is versterkt. De afschaffing van de verdiscontering in
dee WAO in 1987 en de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidsrisico in
19933 zijn twee herstructureringsmaatregelen gericht op de beperking van de
verzekeringg tot het 'echte' of 'oorspronkelijke' risico en op uitsluiting van
oneigenlijkee risico's, zoals het werkloosheidsrisico of aandoeningen die niet
objectief-medischh kunnen worden vastgesteld.
Dee ontwikkeling dat het werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico
steedss scherper onderling zijn afgebakend is met name nadelig geweest voor
gedeeltelijkk arbeidsongeschikten die ten gevolge van hun handicap een achterstandspositiee hebben op de arbeidsmarkt ten opzichte van gezonde werklozen,, maar voor wat betreft hun restcapaciteit toch worden beschouwd als
'gewonee werklozen. De solidariteit tussen arbeidsgeschikte en gedeeltelijk
arbeidsongeschiktee werknemers is door de afschaffing van het verdisconteringsbeleidd afgenomen.
Terr relativering zij opgemerkt dat de herstructureringsmaatregelen zijn
gerichtt op een scherper onderlinge afbakening van het werkloosheids- en het
arbeidsongeschiktheidsrisico'ss en op een aanscherping van de formulering
vann 'echte' arbeidsongeschiktheid, maar niet echt op een inperking van de
verzekerdee schadegebeurtenis. Zo is het streven er niet op gericht om bijvoorbeeldd psychische aandoeningen te schrappen uit het arbeidsongeschiktheidsrisico. .
284 4
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7

Dee maatregelen, besproken in hoofdstuk 5, houden een vermindering in van
dee solidariteit door de versterking van de equivalentie tussen de premie en
dee schadekans. De afstemming van de hoogte van de premie op de hoogte
vann de individuele schadekans van de werkgever vormt een constante in de
reekss maatregelen die in hoofdstuk 5 worden behandeld. Door de invoering
vann premiedifferentiatie op ondernemingsniveau - het BMS is hier een variantt op - en door de vergroting van het eigen risico van de werkgever door
onderr andere de 2/6- en 52-wekenmaatregel op basis van de Wulbz (eigen
risicorisico kan worden beschouwd als de meest extreme vorm van premiedifferentiatie)) is de hoogte van de verzekeringspremie in toenemende mate afhankelijkk gesteld van de kans op loondervingsschade van de individuele
onderneming.. Door deze herstructureringsmaatregelen is de solidariteit tussenn bedrijven met een hoog loondervingsrisico en bedrijven met een laag
loondervingsrisicoo afgenomen. De maatregelen zijn nadelig voor die bedrijvenn die vanwege de aard van de werkzaamheden een niet of niet gemakkelijkk te vermijden hoog arbeidsongeschiktheidsrisico hebben. Een bouwbedrijff heeft, gezien de aard van de werkzaamheden, ongeacht het arbo-beleid
vann het bedrijf, te maken met een hoger loondervingsrisico dan een bank of
eenn verzekeringsmaatschappij.
Doorr de WW-maatregelen - besproken in hoofdstuk 5 - die een verzwaringring van de sectorale financiering inhouden wordt niet de solidariteit tussen
individuelee bedrijven, maar die tussen bedrijfstakken ondergraven. De bedrijfstakkenn met veel seizoen- en deeltijdwerkers en veel oudere werknemerss bevinden zich in een nadelige positie ten opzichte van de bedrijfstakkenn waarin veel jonge mensen met een vaste baan werken. Ook is door de
maatregelenn de solidariteit tussen grote en kleine bedrijven minder geworden.. Het is niet zo dat kleine bedrijven per definitie een hoger loondervingsrisicoo hebben dan grote bedrijven. Het verschil is wel dat voor kleine bedrijvenn de wet van de grote getallen niet geldt; hierdoor is de schadekans minderr voorspelbaar en beheersbaar. Kleine bedrijven zijn ook kwetsbaarder
omdatt ze minder herplaatsings- en vervangingsmogelijkheden hebben.
Indirectt tasten de maatregelen uit hoofdstuk 5 ook de solidariteit tussen
werknemerss aan. (Aspirant)-werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheids-- of werkloosheidsrisico vormen voor de werkgever een verhogingg van de schadekans. Het gevaar bestaat dat deze mensen worden benadeeldd door een verscherpt selectiebeleid van de werkgever bij aanstelling en
ontslag. .
Ookk door de maatregelen, besproken in hoofdstuk 6, is de solidariteit in de
socialee loondervingsverzekeringen verminderd doordat de equivalentie tussenn uitkering en premie is versterkt: de loondervingsuitkering is in steeds
sterkeree mate afhankelijk gesteld van de omvang van betaalde premie. Door
dezee ontwikkeling is met name de WAO-uitkering ingrijpend gewijzigd
285 5
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(WAO-gat).. Het stelsel van ra/'coverzekenngen dat na de Tweede Wereldoorlogg is uitgebouwd, heeft in de jaren tachtig en negentig meer trekken van
eenn opbouwverzekering gekregen. Door de verhoging en aanscherping van
dee referte-eisen in de WW en door de hoogte en duur van de loongerelateerdee WAO- en WW-uitkering (sterker) afhankelijk te stellen van het (feitelijk
off fictief) arbeidsverleden, worden het recht op en de omvang van de uitkeringg sterker verbonden aan de omvang van betaalde premie.
Dee WW-maatregelen besproken in hoofdstuk 6 zijn nadelig voor mensen
diee (nog) niet of nauwelijks een sterke of continue band met de arbeidsmarkt
hebben.. Jongeren, bepaalde groepen flex-werkers, vrouwen in het algemeen,
inn het bijzonder herintredende vrouwen, hebben vaak een minder sterke
bandd met de arbeidsmarkt en krijgen door de maatregelen uit hoofdstuk 6 te
makenn met uitsluiting of inperking van een uitkering. Oudere werknemers
mett een lang dienstverband zonder grote onderbrekingen gaan er door deze
maatregelenn juist op vooruit.
33

Welke overwegingen worden in het politieke toedelingsproces
tenn grondslag gelegd aan de herstructureringsmaatregelen en in
hoeverree hebben deze overwegingen een relatie met solidariteit
dann wel in hoeverre is solidariteit zelf een van de overwegingen?

Dee belangrijkste overwegingen die in het politieke toedelingsproces aan de
herstructureringsmaatregelenn ten grondslag liggen zijn:
-- desolidarisering;
-- preventie en reïntegratie;
-- gelijkheid;
-- privatisering, vergroting van de keuzevrijheid, marktwerking en eerlijke
mededinging; ;
-- decollectivering;
individualiseringg en emancipatie;
-- voorkoming van oneigenlijk gebruik (moral hazard);
-- handhaving van het loondervingskarakter van de loondervingsverzekering. .
Bijj de beantwoording van de vraag in hoeverre de overwegingen een relatie
hebbenn met solidariteit - uit het voorgaande blijkt dat het steeds gaat om het
strevenn naar minder solidariteit - kan een onderscheid worden gemaakt tussenn positieve en negatieve verbanden. De overwegingen vormen wel of juist
geenn ondersteuning van het streven naar minder solidariteit: ze kunnen het
strevenn naar desolidarisering versterken of juist ondergraven.
Voorr de duidelijkheid zij opgemerkt dat de verbanden tussen de verschillendee overwegingen niet overal en altijd gelden maar worden afgeleid
uitt de discussie beschreven in de hoofdstukken 4,5 en 6.

286 6

BEANTWOORDINGG VAN DEELVRAGEN EN PROBLEEMSTELLING

7

-Desolidarisering
Inn alle discussies over de herstructureringsmaatregelen, beschreven in de
driee hoofdstukken, vormt het streven naar desolidarisering - ook al worden
dergelijkee bewoordingen vaak niet gebruikt - een centrale overweging. De
enigee uitzondering op deze regel vormt de tijdelijke overgangsregeling op
basiss van de Wet MAAV. Deze maatregel is bedoeld om de schade van de
WAO-maatregelenn voor een bepaalde groep chronisch zieken te beperken.
Alleenn de kleine fracties (eerste PSP, PPR, CPN en EVP en later GroenLinkss (soms) en de SP) hebben principiële bezwaren tegen een aantasting
vann de solidariteit tussen sterke en zwakke werknemers en russen bedrijven
mett een hoge en lage schadekans. De overige betrokkenen kunnen in meerderee of mindere mate instemmen met de algemene lijn van versterking van
dee equivalentie in de sociale verzekering. De meeste betrokkenen hebben
well aandacht voor de problemen die de maatregelen opleveren voor de positiee van kleine werkgevers, de arbeidsgehandicapten, flexibele werknemers
enn herintreders, maar de oplossing van deze problemen wordt gezocht in
flankerendd beleid (bijvoorbeeld WMK of Wet REA) of in een matiging van
dee voorgestelde versterking van de equivalentie. De algemene beleidslijn
gerichtt op versterking van de equivalentie tussen risico (in dubbele betekenis),, premie en uitkering echter, wordt breed ondersteund. Uitgesplitst naar
dee drie typen van equivalentie betekent dit het volgende.
Eenn meerderheid van betrokkenen ondersteunt een beleid gericht op een
scherperee afbakening van de specifieke schadegebeurtenissen: ziekte, arbeidsongeschiktheidd of werkloosheid (zie hoofdstuk 4). In 1987 wijzen de
vakbondenn en het linker deel van de oppositie dit beleid af. In 1993 wordt
eenn nieuwe aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium alleen
bekritiseerdd door de FNV en GroenLinks. De wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriteriumm in 1987 is bedoeld om de verdiscontering als formeel
erkendee mogelijkheid af te schaffen en om het arbeidsongeschiktheidsrisico
aff te bakenen ten opzichte van het werkloosheidsrisico. De wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriteriumm in 1993 is er mede op gericht om de feitelijkelijke verdiscontering terug te dringen. De voorstanders wijzen in hun pleidooii voor afschaffing van de verdiscontering op het oneigenlijk gebruik van
dee WAO voor werknemers die naar hun mening niet arbeidsongeschikt zijn.
Dee nadruk die in de discussie ligt op afschaffing van verdiscontering en op
dee terugdringing van oneigenlijk gebruik van de WAO laat zien dat belang
wordtt gehecht aan equivalentie tussen een welbepaaldrisicoen de uitkering.
Ditt hangt samen met het aanzienlijke niveauverschil dat er in 1987 is tussen
eenn WAO- en WW-uitkering. Omdat de WAO-uitkering royaler is wordt
oneigenlijkk gebruik gestimuleerd, zo meent een meerderheid van betrokkenen. .
Dee meeste betrokkenen delen het uitgangspunt dat werkgevers een premie
dienenn te betalen die gerelateerd is aan de hoogte van het individueel risico
287 7
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enn dat dientengevolge werkgevers met een lage schadekans relatief minder
betalenn dan werkgevers met een hoge schadekans (zie hoofdstuk 5). Dit
uitgangspuntt is gebaseerd op een algemeen onderschreven 'prikkelfilosofie',
eenn samenstel van drie veronderstellingen. Er wordt verondersteld dat (1) de
maatregell een financiële prikkel richting werkgever bevat; (2) de prikkel
leidtt tot een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleid en tot een
terughoudenderr ontslagbeleid; (3) een intensivering van dit beleid het arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsvolume doet afnemen. Omdat de
prikkelfilosofiee niet ter discussie staat gaat het debat niet over wel of niet
prikkelen,, maar over de maatvoering van de prikkel instrumenten en over de
omvangg van flankerende maatregelen met het oog op de positie van kleine
werkgevers,, flex-werkers en (aspirant-) werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico.. Als men tegen een voorgestelde 'prikkelmaatregel'' is, is het vanwege de maatvoering of het gebrek aan flankerend beleid,
maarr niet omdat men principieel tegen de veronderstellingen of doelstellingenn achter de maatregel is.
Inn de discussie over de maatvoering, de hoogte van de financiële prikkel
enn het flankerend beleid wordt wel de vinger op de zwakke plekken in de
prikkelfilosofiee gelegd. Een (te sterke) prikkel kan niet alleen leiden tot
intensiveringg van preventie- en reïntegratiebeleid van de werkgever, maar
ookk tot gezondheidsselectie of afwentelingsgedrag (doordat werkgevers
bijvoorbeeldd meer flex-werkers aannemen die bij ziekte een beroep doen op
dee romp-ZW). Zal een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleid
well leiden tot daling van instroom en stijging van uitstroom, terwijl de arbeidsongeschiktheidd in minder dan vijftig procent van de gevallen gerelateerdd is aan het werk?
Ondankss alle eenstemmigheid over het algemene beleid gebaseerd op de
prikkelfilosofiee is één fractie tegen dit beleid: die van de SP en wel op principiëlee gronden, namelijk de aantasting van de solidariteit tussen werknemerss en tussen bedrijven met een hoog en laag loondervingsrisico. GroenLinkss is niet tegen dit beleid, maar heeft een voorkeur voor prikkels binnen
eenn publiek vormgegeven verzekering.
Watt de equivalentie tussen uitkering en premie betreft: een meerderheid van
betrokkenenn gaat akkoord met de algemene beleidslijn om de omvang van
dee uitkeringen sterker afhankelijk te stellen van het arbeidsverleden en
daarmeee van de betaalde premie (zie hoofdstuk 6). Bij de invoering van de
weken-- en jareneis in de WW en bij de invoering van uitkeringen die afhankelijkk zijn van het arbeidsverleden in de WW en WAO, gaat de voorkeur uit
naarr de hantering van het feitelijk arbeidsverleden (duur van de premiebetaling),, maar bij gebrek aan een (goede) registratie van gegevens over het
feitelijkee arbeidsverleden moet men het systeem geheel (zoals bij WAO) of
gedeeltelijkk (zoals bij WW) baseren op het fictief arbeidsverleden (leeftijd).
Eenn deel van de betrokkenen in de linker flank van het politieke spectrum
288 8
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(PvdA,, D66) heeft wel een voorkeur voor de hantering van het leeftijdscriterium,rium, omdat dan minder de nadruk wordt gelegd op het feitelijk arbeidsverleden.. Dit deel is niet tegen een versterking van de equivalentie, maar waarschuwtt wel tegen een te grote nadruk op het feitelijk arbeidsverleden vanwegee de nadelige gevolgen die hieraan zijn verbonden voor werknemers die
geenn duidelijke band hebben met de arbeidsmarkt en die grote gaten hebben
inn het feitelijke arbeidsverleden (te denken valt aan herintredende vrouwen
off flex-werkers). PvdA en D66 nemen dit standpunt in 1987 in bij de behandelingg van de Stelselherziening, maar bij de behandeling van de aanpassing
vann de WWW in 1995 worden dergelijke geluiden niet meer gehoord.
Zoalss gezegd is een meerderheid van de deelnemers aan het politiek debatt in meerdere of mindere mate voor versterking van de equivalentie tussen
premiee (arbeidsverleden waarin premie is betaald) en uitkering. Een minderheidd van de kleine linkse fracties heeft zich echter steeds vanwege de desolidariserendee effecten principieel verzet tegen de maatregel. Gewezen wordt
opp de nadelige effecten voor vrouwen - met name herintredende vrouwen flex-werkerss en jongeren. De nadelige effecten voor vrouwen en jongeren
wordenn voorts weer nadelig geacht voor de emancipatie van deze groepen.
-Desolidarisering in relatie tot preventie en reïntegratie
Hett streven naar desolidarisering van de sociale verzekering hangt, zo blijkt
uitt de hoofdstukken 4,5 en 6, sterk samen met het streven om preventie en
reïntegratiee te bevorderen.
Eenn conclusie in hoofdstuk 4 is dat een onderscheiding van diverse schadegebeurtenissenn noodzakelijk wordt geacht voor een toegesneden preventie-- en reïntegratiebeleid. Immers, een preventie- en reïntegratiebeleid gerichtricht op arbeidsongeschiktheid ziet er anders uit dan een beleid gericht op
terugdringingg van werkloosheid. De toegenomen aandacht voor reïntegratie
enn preventie vanaf begin jaren negentig is een belangrijke reden waarom de
ontwikkelingg in de richting van een algemene loondervingsverzekering op
eenn dood spoor is gekomen en er juist toenemende aandacht is gekomen
voorr de (verschillende) oorzaken van loondervingsschade.
Uitt hoofdstuk 5 blijkt dat in de 'prikkelfilosofie' het streven naar desolidarisering,, in de zin van een versterking van de relatie tussen premie en
schadekans,, nauw is verbonden met het streven naar een intensivering van
preventiee en reïntegratie. Het streven naar desolidarisering is niet zozeer
gemotiveerdd door een rechtvaardigheidsidee dat de premie in overeenstemmingg behoort te zijn met de schadekans, ofwel de overweging dat een ieder
zijnn eigen (kans op) loondervingsschade dient te dragen, maar door instrumenteell denken: afstemming van de premie op de schadekans is een middel
omm de werkgever te prikkelen het preventie- en reïntegratiebeleid te intensiverenn en een terughoudender ontslagbeleid te voeren.
Bijj de maatregelen besproken in hoofdstuk 6 is het streven naar versterkingg van de equivalentie tussen premie en prestatie niet verbonden met idee-
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enn van activering en preventie. In het kader van bezuinigingen worden de
uitkeringenn sterker afhankelijk gemaakt van premiebetalingen uit rechtvaardigheidsoverwegingen:: als er gekort moet worden, acht men het rechtvaardigg om de uitkeringen sterker te binden aan de lengte van het arbeidsverleden. .
-Desolidarisering in relatie tot privatisering en decollectivering
Bijj de bespreking van de maatregelen in hoofdstuk 5 - de verruiming van het
ERDD in de ZW, de 52-wekenmaatregel in de ZW, de 'TBA-ingrepen' in de
WAO-uitkeringen,, de introductie van de mogelijkheid tot ERD in de WAO blijktt dat deze maatregelen mede zijn gericht op de privatisering van de
verzekeringg van het kort- of langdurend arbeidsongeschiktheidsrisico.
Hett streven naar privatisering (gedefinieerd als 'vervanging van een publiekee door een private verzekering1) hangt - afgezien van het prikkeleffect
daarvann - samen met een aantal andere overwegingen, in sommige gevallen
(TBA)) bestaat de verwachting dat privatisering zal leiden tot een daling van
dee premiedruk. Deze gevolgen voor de hoogte van de premie worden wel
'eersteorde-effecten'' genoemd. De maatregelen gebaseerd op de Wulbz en
dee Wet Pemba zijn meer gericht op 'tweedeorde-effecten'. Een tweedeordeeffectt is dat de maatregelen de keuzevrijheid van de werkgever vergroten:
eenn particuliere maatschappij kan een verzekering op maat bieden, bij particulieree verzekeringen is meer keuzevrijheid ten aanzien van de vorm van de
verzekeringg en de hoogte van het eigen risico. Voorst verwacht men dat
marktwerkingg positieve effecten heeft voor de uitvoering van de verzekering.ring. Het monopolie van de bedrijfsverenigingen wordt doorbroken. De
concurrentiee zal positief uitwerken voor de klantgerichtheid, de efficiency
enn de snelheid waarmee diensten worden aangeboden in de sfeer van omscholingg en reïntegratie, de service en de keuzemogelijkheden die worden
geboden.. Ten slotte (dit speelt met name bij de latere privatisenngsmaatregelen)) worden voordelen verwacht van combi- of totaalpakketten. Verzekeraarss kunnen voordelen bieden als meerdere producten op het gebied van de
employeeemployee benefits in één pakket kunnen worden aangeboden.
Daarr waar het gaat om de introductie van een vrijwillig of verplicht eigen
risicoo (hoofdstuk 5) spoort het streven naar privatisering met het streven
naarr een versterking van de relatie tussen premie en schadekans. De introductiee van een eigen risico vloeit immers voort, zo volgt uit hoofdstuk 5, uit
eenn streven de werkgever ten volle te confronteren met zijn eigen risico.
Desondankss komt in de discussie over de maatregelen ook naar voren dat de
versterkingg van de equivalentie tussen premie en schadekans geneutraliseerd
kann worden door private herverzekering. Dit punt speelt met name een rol
bijj de vergroting van het eigen risico, maar ook bij invoering van premiedifferentiatie.. Het streven naar een intensivering van het preventie- en reïntegratiebeleidd (door de werkgever financiële prikkels 'toe te dienen') en het
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strevenn naar privatisering kunnen met andere woorden op gespannen voet
mett elkaar staan.
Desondankss plaatst slechts een minderheid van betrokkenen vraagtekens
bijj de veronderstelling (onderdeel van de prikkelfilosofie) dat de maatregelenn een prikkel vormen voor de werkgever. Bij de 2/6- en 52wekenmaatregell stelt deze groep de vraag in hoeverre een vergroting van het
eigenn risico kan worden beschouwd als een prikkel wanneer (een groot deel
van)) het eigen risico wordt 'wegverzekerd1. Een dergelijke vraag wordt
gesteldd bij de invoering van premiedifferentiatie: waar blijft de prikkel van
dee premiedifferentiatie als er bij verzekeringsmaatschappijen premiedempingsverzekeringenn worden gesloten?
Vann de uitkeringsmaatregelen, besproken in hoofdstuk 6, worden de wijzigingenn in de WW-uitkering in 1987 en 1995 gemotiveerd door een streven
naarr versterking van de equivalentie tussen uitkering en premie, maar bij
dezee maatregelen is geen sprake van een streven naar decollectivering (gedefinieerdd als 'verlaging van het verzekerd niveau1).
Bijj de ingreep in de WAO-uitkeringen in 1993 vormen de versterking
vann de equivalentie tussen premie en de uitkering en decollectivering wel
tweee samenhangende doelstellingen. Het streven naar decollectivering is dan
nauww verbonden met de intentie de werknemer te prikkelen en te activeren.
Verondersteldd wordt dat een verlaging van het verzekerd niveau leidt tot
minderr aanzuigende werking: omdat de uitkeringen minder aantrekkelijk
wordenn ten opzichte van andere afvloeiingsregelingen stromen minder mensenn in de regeling. Bovendien is de verwachting dat de uitstroom groter is,
doordatt een minder riante uitkering uitkeringsgerechtigden zal stimuleren
snell aan de slag te gaan als dit mogelijk is. De vakbonden en het linker deel
vann het parlement keren zich tegen deze gedachte en bestrijden dat decollectiveringg een effect heeft op de in- en uitstroom van werknemers in dan
well uit de WAO. Net als bij de maatregelen besproken in hoofdstuk 5 speelt
bijbij deze maatregel de vrees dat de prikkels ongedaan worden gemaakt door
privatisering.. Als het verzekeringsniveau wordt verlaagd, maar het ontstane
gatgat geheel wordt gevuld door aanvullende verzekeringen is de regeling per
saldoo voor de werknemer niet minder aantrekkelijk geworden. Kabinet,
werkgeverss en een belangrijk deel van het parlement verwachten dat de
verlagingg van de uitkeringen niet geheel wordt gecompenseerd. De PvdAfractiee meent dat dit wel zal gebeuren en kan daardoor ook met het wetsvoorstell instemmen.
-Desolidarisering in relatie tot het streven naar gelijkheid
Hett gelijkheidsstreven speelt een rol bij de maatregelen behandeld in de
hoofdstukkenn 4 en 6. In hoofdstuk 4 heeft gelijkheid betrekking op de verzekerdee schadegebeurtenis: het streven naar één loondervingsrisico; in
hoofdstukk 6 heeft gelijkheid betrekking op het niveau (hoogte en duur) van
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dee uitkering: het streven naar uniformering van de diverse loondervingsuitkeringen. .
Hett streven naar equivalentie tussen uitkering en schadegebeurtenis (besprokenn in hoofdstuk 4) is tegengesteld aan het streven naar uniformering
vann schadegebeurtenissen, want equivalentie tussen verzekerde schadegebeurteniss en uitkering veronderstelt een afbakening en uiteenlopende 'behandeling'' van verschillende schadegebeurtenissen, terwijl uniformering een
'gelijkee behandeling' van schadegebeurtenissen inhoudt.
Hett in hoofdstuk 6 besproken streven naar versterking van equivalentie
tussenn uitkering en premie gaat juist samen met het streven naar uniformeringring van de WAO- en WW-uitkeringstrajecten. Bij de ingreep in de WAO
opp basis van de Wet TBA spelen beide overwegingen een rol: de WAOuitkeringg moet sterker afhankelijk worden van het (fictief ) arbeidsverleden
enn de WAO-uitkering dient meer te worden afgestemd op de WW-uitkering,
zodatt de WAO relatief minder aantrekkelijk wordt.
Gegevenn de aanzienlijke niveauverschillen die in 1987 bestaan tussen
WAO-- en WW-uitkeringen stelt men in de discussie over de verdiscontering
datt er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de WAO in de zin dat de regelingg gebruikt wordt voor dekking van een deel van het werkloosheidsrisicoo en andere afvloeiingsrisico's. Het kabinet overweegt in 1987 twee soortenn maatregelen: uniformering van uitkeringen door een inperking van de
WAO-uitkeringg en een versterking van de equivalentie tussen uitkering en
schadegebeurteniss door een duidelijker afbakening van schadegebeurtenissen.. Vanwege tijdgebrek en gebrek aan politiek- en maatschappelijk draagvlakk kiest men voor de tweede optie. In 1993 wordt met de inwerkingtreding
vann de Wet TBA wel gekozen voor een ingreep in de WAO-uitkeringen. De
gedachtee achter laatstgenoemde ingreep is echter niet dat het arbeidsongeschiktheids-- en werkloosheidsrisico een zelfde behandeling vergen, maar dat
hett vermeende oneigenlijk gebruik van de WAO dient te worden teruggedrongenn door de niveauverschillen tussen beide regelingen te verkleinen.
Desolidarisering in relatie tot het voorkomen van oneigenlijk
gebruikgebruik (moral hazard)
Inn aansluiting op het laatste punt kan worden gewezen op de relatie tussen
hett streven naar desolidarisering en dat naar het voorkomen van oneigenlijk
gebruik.. Zoals onder het vorige punt al is betoogd: de afstemming van de
WW-- en WAO-uitkering is niet zozeer ingegeven door de gedachte dat de
uitkeringg van de arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsverzekering van
gelijkee omvang (in duur en hoogte) behoort te zijn, maar veel meer door een
pragmatischh streven om oneigenlijk gebruik door werkgevers en werknemerss terug te dringen. Zeker wanneer werkgever en werknemer er een zeker
belangg bij hebben dat de werknemer afvloeit via de WAO, is het gevaar van
oneigenlijkk gebruik groot. Dit gegeven is bepalend voor de afstemming van
dee WW- en WAO-uitkering (hoofdstuk 6) en voor de scherpere afbakening

--
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vann het WAO-risico ten opzichte van het WW-risico (zie hoofdstuk 4). Ook
dee maatregelen besproken in hoofstuk 5 kunnen in dit licht worden gezien:
doorr financiële prikkels worden werkgevers èn werknemers gestimuleerd
omm af te zien van een lichtvaardig of oneigenlijk gebruik van de verzekering.. Kortom: het streven naar desolidarisering is nauw verbonden met het
strevenn naar terugdringing van moral hazard. Beide overwegingen versterkenn elkaar.
-Desolidarisering in relatie tot individualisering en emancipatie
Dee individualisering van de uitkeringen en de emancipatie van vrouwen zijn
centralee overwegingen die ten grondslag liggen aan de introductie en verlengingg van de vervolguitkering in de WW. De vervolguitkering is gerelateerdd aan het minimumloon (en niet aan het laatstverdiende loon), zij volgt
automatischh op de loongerelateerde uitkering, kent een vaste termijn en is
niett afhankelijk van de duur van premiebetalingen. De uitkering wordt met
anderee woorden niet gekenmerkt door een sterke equivalentie tussen de
uitkeringg en premie en heeft dus een solidair karakter. Het gaat in casu om
solidariteitt met mensen die zonder de vervolguitkering zouden worden geconfronteerdd met de bijstand en de bijbehorende middelentoets die schadelijkk is voor de economische zelfstandigheid van individuen, met name
vrouwen.. Kortom, uit deze uiteenzetting blijkt dat het streven naar desolidariseringrisering en naar individualisering en emancipatie in deze context niet samenhangen. .
Eenn ruime meerderheid steunt het streven naar individualisering. Een
minderheidd van kleine christelijke fracties keert zich tegen het streven naar
individualiseringg en wijst op de ondermijning van het gezin en op de groeiendee economische ongelijkheid tussen één- en tweeverdieners.
--

Desolidarisering in relatie tot het loondervingskarakter van de
verzekering verzekering
Dee handhaving of versterking van het loondervingskarakter is een doelstellingg die bij de bespreking van de maatregelen in hoofdstuk 6 van wisselend
belangg is geweest. In het voortraject van de nieuwe WW uit 1987 worden de
kabinetsvoorstellenn voor de invoering van een glijdende schaal en een halfjaarlijksee afbouw door sociale partners en parlement van de hand gewezen,
onderr meer omdat de voorgestelde maatregelen het loondervingskarakter
vann de WW zouden aantasten. Later, bij de behandeling van de Wet TBA
blijktt dit argument van ondergeschikt belang te zijn, want slechts een minderheidd (GL, GPV, FNV) protesteert tegen de maatregel op basis van het
argumentt dat het loondervingskarakter van de WAO wordt aangetast. De
loongerelateerdee uitkering tot het 65 e jaar wordt immers vervangen door een
tijdelijkee loongerelateerde uitkering en een vervolguitkering die in beperkte
matee loongerelateerd is.
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Aann de hand van de voorgenomen WW-maatregelen, de glijdende schaal en
halfjaarlijksee afbouw en de WAO-maatregel uit 1993, kan worden duidelijk
gemaaktt dat een aantasting van het loondervingskarakter van een verzekeringring een vergroting, maar ook een verkleining van de solidariteit kan inhouden.. De ingreep in de WAO-uitkering in 1993 betekent een aantasting van
hett loondervingskarakter van de WAO-verzekering, want een minimumuitkeringg met opbouwelementen vervangt een deel van de loondervingsuitkering.ring. Door de invoering van de opbouwelementen worden tegelijkertijd de
equivalentiee tussen de hoogte van de uitkering en de omvang van de premiebetalingenn versterkt.
Ookk zouden (de wel overwogen maar niet ingevoerde maatregelen als)
eenn glijdende schaal of een halfjaarlijkse afbouw van de WW-verzekering
hett loondervingskarakter van de WW-uitkering aantasten. Tegelijkertijd zou
daarmeee de equivalentie tussen uitkering en premie zijn verzwakt, want bij
dergelijkee uitkeringen geldt dat de werknemer een relatief hoge premie niet
inn zijn uitkeringshoogte/duur terugziet.
Kortom,, in de periode waarin de sociale loondervingsverzekeringen zijn
geherstructureerdd (1980-2000) is het streven naar minder solidariteit in de
zinn van (1) een scherpere omschrijving en afbakening van de verzekerde
schadegebeurtenissen,, (2) een sterkere afstemming van de premie op de
individuelee schadekans en (3) de ontwikkeling in de richting van een opbouwverzekeringg nauw verbonden met de wens om het preventie- en reïntegratiebeleidd te intensiveren, het oneigenlijk gebruik van verzekeringen terug
tee dringen, de keuzevrijheid (via privatisering) van verzekerden te vergroten
enn de uitkeringen te verlagen (decollectivering). Deze overwegingen versterkenn elkaar.
Hett streven naar een zekere uniformering van uitkeringen vormt een afgeleidee doelstelling, want is primair ingegeven door het streven naar een
terugdringingg van oneigenlijk gebruik. Ook decollectivering wordt gezien
alss een manier om moral hazard terug te dringen. De wens om te komen tot
eenn decollectivering van de verzekeringen vormt echter ook een zelfstandig
doel,, omdat zo - wanneer de verlaging van het verzekerd niveau niet door
privatee herverzekering ongedaan gemaakt wordt - de loonkosten naar benedenn kunnen worden gebracht en het rendement en het concurrentievermogen
vann de bedrijven kunnen worden vergroot.
Tegengesteldd aan het streven naar minder solidariteit is de wens om de
verschillendee schadegebeurtenissen gelijk te behandelen, het streven naar
emancipatiee en individualisering en het streven naar het behoud van het
loondervingskarakterr van de verzekering. Gehele of gedeeltelijke privatiseringring is soms een doel waar het streven van betrokkenen op is gericht, omdat
dee privatisering leidt tot meer keuzevrijheid en/of omdat wordt verwacht dat
dee prikkel in de private verzekering groter is dan in de publieke verzekering
(ziee de discussie over de 52-wekenmaatregel). Soms vormt privatisering
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geenn doelstelling van beleid, maar wordt zij aangemerkt als een (feitelijke)
ontwikkelingg die het beleid gericht op financiële prikkeling van de werkgeverr of werknemer neutraliseert. Door herverzekering kan immers ook een
prikkell worden wegverzekerd. In de discussie over het WAO-gat vindt een
deell (links) herverzekering wenselijk en vindt een deel (rechts) dit onwenselijk. .
desolidariseringdesolidarisering en risicobeschouwing
Bijj de bestudering van de politieke discussie over toedeling van loondervingschadee is in het bijzonder gelet op de risicobeschouwing van betrokkenen,, omdat de risicobeschouwing van belang is voor de toedeling van de
schade.. In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat bij de totstandkoming van de socialee verzekeringen risico's op principiële gronden worden beschouwd als
individuelee risico van de werkgever of werknemer. Na de Tweede Wereldoorlogg wordt het denken in termen van maatschappelijk risico dominant en
wordtt op basis van het beginsel van collectieve verantwoordelijkheid (zie
par.. 1.3) de samenleving als geheel verantwoordelijk gehouden voor de
compensatiee van de inkomensgevolgen ten gevolge van arbeidsongeschiktheidd en werkloosheid. In de periode tot de herstructurering van de sociale
verzekeringg is niet alleen sprake van een maatschappelijke risicobeschouwing,wing, maar ook van een maatschappelijke risicotoedeling: het maatschappelijkk risico wordt niet toebedeeld aan een individuele werkgever of werknemer,, maar de verantwoordelijkheid voor het dragen van het loondervingsrisicoo wordt in dit perspectief toebedeeld aan 'de maatschappij'. De oude
WAO-premiee is een collectieve, landelijk uniforme premie. Ook de WWpremiee is grotendeels een landelijk uniforme premie.
Naa 1980 is in een nieuwe visie op (de toedeling van) verantwoordelijkhedenn de maatschappelijke risicobeschouwing, gebaseerd op het beginsel
vann collectieve verantwoordelijkheid, nog steeds dominant. De overheid
wordtt verantwoordelijk gehouden voor de sociale verzekering en de toedelingg van verantwoordelijkheid op dit terrein wordt beschouwd als een voorwerpp van gemeenschapszorg en niet als een kwestie waar de individuele
werkgeverr en werknemer primair over hebben te beslissen. Echter, in de
herstructureringsperiodee is de visie op risicotoedeling wel veranderd. Na
19800 wordt in toenemende mate nagestreefd het loondervingsrisico toe te
delenn aan individuele ondernemingen. Dit komt mede omdat binnen het
collectivistischee perspectief correctie van individueel gedrag belangrijker is
gewordenn in verhouding tot de andere doelstelling, compensatie van schade.
Doordatt vanaf de jaren tachtig naast inkomensbescherming aandacht komt
voorr preventie en reïntegratie als functies van de sociale verzekering, ontstaatt er een probleem ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling.
Dee gedachte dat het arbeidsongeschiktheidsrisico een maatschappelijk risico
iss dat moet worden gedragen door de samenleving kan moeilijk worden
gehandhaafd.. Voor een effectief reïntegratiebeleid is namelijk een duidelijk
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aanwijsbaree verantwoordelijke vereist. Uit de discussie in de daaropvolgendee jaren blijkt dat de individuele werkgever wordt aangewezen als
(hoofd)verantwoordelijkee voor de preventie en reïntegratie. Dientengevolge
wordtt gedurende de herstructureringsperiode het risico in toenemende mate
toebedeeldd aan de individuele werkgever (en met meer aan 'de maatschappij).. De individuele werkgever wordt het risico niet, zoals voor de Tweede
Wereldd oorlog, toebedeeld op principiële gronden (de werkgever behoort dit
risicoo te dragen), maar op basis van beleidsoverwegingen (de werkgever
dientt zijn preventie- en reïntegratiebeleid te wijzigen).
Err is in de discussie enige aandacht geweest voor de arbeidsvoorwaardelijkee prikkels gericht op de werknemer, maar deze prikkels hebben alleen
betrekkingg op een beperkt deel van het risico, het bovenwettelijk arbeidsongeschiktheidsrisico,, en hebben bovendien grotendeels een voorwaardelijk
karakter,, want sociale partners moeten beslissen over invoering van de prikkels.. Desondanks draagt de werknemer in veel gevallen toch een deel van de
schade,, omdat de wettelijke uitkering niet hoger is dan 70% van het laatst
verdiendee loon.
Mett betrekking tot het werkloosheidsrisico geldt een andere analyse. Hoewell de invoering van een (gedeeltelijk) gedifferentieerde WW-premie op het
niveauu van de onderneming wordt overwogen en bovendien de Kantonrechtersformulee en de invoering van de fictieve opzegtermijn in het kader
vann de Wet Flexibiliteit en zekerheid in feite een eigen risico voor de individuelee werkgever en werknemer inhouden, wordt het werkloosheidsrisico
vooralsnogg niet beschouwd als een persoonlijk risico dat individueel kan
wordenn toegerekend, maar als een maatschappelijk risico dat gedeeltelijk
toegeschrevenn kan worden aan de sector en gedeeltelijk landelijk gedragen
moett worden. Door de drie maatregelen waardoor de sectorale financiering
vann de WW is toegenomen blijkt dat werkloosheid in afnemende mate in
verbandd wordt gebracht met (landelijke) conjunctuurbewegingen, waarvoor
dee sector niet verantwoordelijk kan worden gehouden en in toenemende
matee met het werkgelegenheids- en ontslagbeleid van de sector.
44

In hoeverre worden de sociale loondervingsverzekeringen anno
20000 gekenmerkt door solidariteit?

Annoo 2000, na twintig jaar herstructureringsbeleid, worden de sociale loondervingsverzekeringenn gekenmerkt door een relatief geringe mate van solidariteit.. Ten opzichte van 1980 is de solidariteit in de verzekeringen sterk
verminderd.Uitt de beschrijving in hoofdstuk 4 blijkt dat na een jarenlange
ontwikkelingg die leek uit te monden in een Algemene Loondervingswet, de
wetgevingg uit 1987 en 1993, gericht op afschaffing van de verdiscontering,
eenn omslag betekent. De omslag houdt in dat een differentiatie van risico's
bovenn een uniforme behandeling van risico's wordt gesteld. Anno 2000
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wordtt een loondervingsuitkering niet verstrekt op basis van het gegeven dat
err loondervingsschade is alleen, ook de specifieke oorzaak van de loondervingsschade,, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, is een mede-bepalende
voorwaardee voor de uitkeringsverstrekking.
Uitt de bespreking in hoofdstuk 5 blijkt dat anno 2000 de equivalentie
tussenn premie en individuele schadekans relatief sterk is: na de Wulbz zijn
dee kosten voor het kortdurend arbeidsongeschiktheidsrisico, afgezien van de
ziektegevallenn die door de romp-ZW worden gedekt, geheel afhankelijk van
dee schadekans van de individuele onderneming; na de Wet Pemba is de
WAO-premie,, in ieder geval voor wat betreft de eerste vijfjaar van arbeidsongeschiktheid,, afhankelijk van de schadekans van de individuele onderneming.. De WW-premie is anno 2000 in sterkere mate dan in 1980 afhankelijk
vann de schadekans van de sector. Er worden momenteel voorstellen gedaan
omm de WW-premie gedeeltelijk af te stemmen op de schadekans van de
onderneming.. Ook de equivalentie tussen uitkering en premie is aanzienlijk
versterktt ten opzichte van 1980, zo volgt uit hoofdstuk 6. De hoogte en duur
vann de WAO-uitkeringen zijn afhankelijk geworden van het feitelijk of fictieff arbeidsverleden (en dus direct of indirect van betaalde premie) en de
toegangg tot (het recht op) de WW en de duur van de vervolguitkering zijn
afhankelijkk van het arbeidsverleden.

55

In hoeverre hebben de herstructureringsmaatregelen uit de
periodee van 1980 tot 2000 het solidaire karakter van de sociale
loondervingsverzekeringenn veranderd?

Bijj de beschrijving van de veranderingen in de sociale loondervingsverzekeringenringen is in deze studie (zie par. 1.2 en 1.5) gelet op de uitkomst van het
toedelingsprocess (deelvragen 1 en 4) en op het proces van toedeling (deelvragenn 2 en 3). Niet alleen wordt bezien wat de (eind)stand is in de sociale
verzekeringg na twintig jaar herstrucrureringsbeleid, maar ook het herstructureringsgprocess zelf is onderwerp van studie.
Hett solidariteitsgehalte van de sociale loondervingsverzekeringen anno
20000 is sterk afgenomen ten opzichte van dat van de sociale loonderingsverzekeringenn anno 1980 (deelvragen 1 en 4). Uit de beantwoording van deelvraagg 2 blijkt dat alle herstructureringsmaatregelen die zijn besproken in de
hoofdstukkenn 3, 4 en 5 - met uitzondering van de tijdelijke reparatiemaatregell op basis van de Wet MAAV (zie par. 6.4.) - worden gekenmerkt door
eenn vermindering van de solidariteit.
Dezee ontwikkeling correspondeert met de overwegingen die een rol spelenn in het politieke toedelingsproces (deelvraag 3). Desolidarisering is een
centralee overweging die ten grondslag ligt aan de herstructureringsmaatregelen.. Met andere woorden, de vermindering van de solidariteit is niet een
onbedoeldd neveneffect maar een doelstelling van beleid. De vermindering
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vann solidariteit is dus niet alleen een beleidstendens, maar is ook een beleidskeuze. .
Zoalss in par. 1.5 is aangegeven wordt in de studie de vraag naar de veranderingenringen in het solidaire karakter van de sociale loondervingsverzekeringen in
verbandd gebracht met de vraag naar de verhouding tussen de sociale en particulieree verzekering. Immers, zoals in hoofdstuk 2 is uiteengezet, de doorwerkingg van het solidariteitsbeginsel wordt bepalend geacht voor het onderscheidd tussen de sociale en particuliere verzekering. Twee ontwikkelingen
wordenn bij de beantwoording van deze vraag met name van belang geacht:
hett streven naar desolidarisering en naar (gedeeltelijke) privatisering van de
socialee loondervingsverzekering
hethet streven naar desolidarisering
Zoalss reeds meerdere malen is opgemerkt wordt bij bijna alle maatregelen
diee in de drie hoofdstukken zijn behandeld ingezet op desolidarisering, op de
versterkingg van de equivalentie tussen risico, premie en prestatie. Wanneer
hett gaat om het onderscheid tussen de sociale en particuliere verzekering
zijnn de maatregelen uit hoofdstuk 5 van bijzonder belang, de maatregelen
mett betrekking tot de verhouding tussen schadekans en premie. Of een risico
alss verzekerbaar wordt beschouwd, hangt in hoge mate af van de vraag of de
particulieree verzekering toegankelijk en betaalbaar wordt geacht (zie hoofdstukk 2). Wanneer een verzekeringspremie voor aspirant-verzekerden met een
hogee kans op loondervingsschade onbetaalbaar (hoog) wordt geacht of wanneerr deze mensen vanwege een verhoogde schadekans op grote schaal wordenn geweerd, kan dit voor 'de politiek' reden zijn om een verzekeringsplicht
inn te voeren waardoor solidariteit wordt georganiseerd tussen verzekerden
mett een hoog en laag loondervingsrisico. De politieke discussie over de
maatregelenn die in hoofdstuk 5 zijn behandeld laat echter zien dat de laatste
twintigg jaar er bij voortduring naar is gestreefd om (in het kader van de prikkelfilosofïe)) de verevening tussen hoge en lage risico's terug te dringen. Bij
dee invoering van het BMS en de premiedifferentiatie in de ZW en WAO en
bijbij de maatregelen betreffende het ERD van het ZW- of WAO-risico is
steedss de vermindering van solidariteit tussen hoge en lage risico's het doel.
Gezienn deze ontwikkeling rijst de vraag waarom een sociale verzekering
voorr het arbeidsongeschiktheidsrisico nog nodig of wenselijk wordt geacht.
Datt bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering de grens tussen de sociale
enn particuliere loondervingsverzekering arbitrair is geworden blijkt onder
meerr tijdens de behandeling van het Wetsvoorstel Pemba. Er wordt bij de
besprekingg van de verhouding tussen het publieke systeem en het private
systeemm (het vrijwillig ERD) gesteld dat er geen gevaar bestaat dat alle goedee risico's zullen uittreden en de slechte risico's met hoge risico's met hoge
premiess zullen achterblijven, omdat het publieke systeem met premiedifferentiatiee en het private verzekeringssysteem in beginsel in financieel opzicht
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gelijkwaardigg worden geacht. Bij beide verzekeringen wordt een bedrijf in
beginsell afgerekend op het eigen risico. Deze zogenaamde financiële gelijkwaardigheidd is onder meer bewerkstelligd door allerlei solidariteitselementenn die in het oorspronkelijke Wetsvoorstel Pemba in de WAO waren
ingebouwd,, te schrappen.

hethet streven naar privatisering van de verzekering
Datt de verzekerbaarheid van een risico en de beslissing over de invoering
vann een verzekeringsplicht niet alleen afhangt van verzekeringstechnische
enn economische wetmatigheden (een stelling geponeerd in par. 2.3.) blijkt
well uit het feit dat een risico eerst onverzekerbaar en later verzekerbaar kan
wordenn geacht. Wordt het ziekengeldrisico eerst niet of moeilijk verzekerbaarr geacht, de discussie over de 2/6- en 52-weken laat zien dat de politieke
opvattingenn op dit punt zijn veranderd. Mede op basis van nota's van de
particulieree verzekeraars waarin toezeggingen worden gedaan ten aanzien
vann het toelatingsbeleid en de premie verschillen worden bezwaren, zoals het
gevaarr van anti-selectie, gezondheidsselectie, uitsluiting of overbelasting
vann de kleine werkgever niet groot genoeg geacht om de onverzekerbaarheid
vann het risico aan te nemen. In zekere mate geldt hetzelfde voor (een deel
van)) het WAO-risico. De Wet TBA geeft aan dat privatisering van een deel
vann het risico mogelijk en wenselijk wordt geacht. De Wet Pemba vormt een
nieuwee stap in deze ontwikkeling. Ook in de discussie over de Pembamaatregelenn wordt gewezen op de nota's van het Verbond van Verzekeraars
staatt dat bij collectieve contracten geen (medische) selectie of beoordeling
vann individuele werknemers zal plaatshebben en dat de premies binnen een
bepaaldee bandbreedte zullen blijven. De discussie over het eigenrisicodragerschaprisicodragerschap in de WAO bij behandeling van het Wetsvoorstel Pemba
gaatt dan ook niet zozeer over de verzekerbaarheid van het vijfjarig arbeidsongeschiktheidsrisicoo als wel over het juiste evenwicht tussen het publieke
enn private bestel in verband met het gevaar van anti-selectie.
Dee geschetste twee wijzigingen in de opvattingen, het streven naar desolidarii sering en privatisering tonen aan dat - althans voor de ziekengeld- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringg - de grens tussen de sociale en particuliere
loondervingsverzekeringg arbitrair is geworden. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringg geldt, omdat de mate van doorwerking van het
solidariteitsbeginsell bepalend is voor het onderscheid tussen de particuliere
enn sociale verzekering, dat door de vermindering van de solidariteit de grens
tussenn beide soorten verzekeringen uitermate vaag is. Wanneer het streven
vann betrokkenen bij voortduring is gericht op privatisering en desolidariseringring is niet meer goed uit te leggen waarom een verzekeringsplicht voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekeringg door hen nog noodzakelijk wordt geacht.
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Kortom,, in het politieke toedelingsproces geeft een meerderheid van betrokkenenn geen verzekeringen van solidariteit. De meerderheid van deelnemers
inn dit toedelingsproces stelt niet dat solidariteit in de sociale verzekering
moett worden verzekerd (in de zin van gehandhaafd). Integendeel, de laatste
twintigg jaar is het herstructureringsbeleid gericht op desolidarisering. De
uitkomstt van dit proces is dat de solidariteit in de sociale verzekering (ten
opzichtee van 1980) in geringe mate is verzekerd. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheidsverzekeringenn geldt dat de sociale verzekering niet
meerr geldt als de verzekering van solidariteit. Immers, de particuliere verzekeringg verzekert een vergelijkbare mate van solidariteit. De sociale verzekeringring dreigt zo een van de verzekeringen van solidariteit te worden.
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