
Ab Klink, architect van invoering van
de marktwerking in de zorg in 2006, is
niet blij met het effect van deze stelsel-
wijziging (NRC, 3 mei). Hij voert KNO-
arts Oei ten tonele die afziet van onno-
dige handelingen. Zo zou het moeten,
maar marktwerking staat hier haaks
op: afzien van behandeling wordt niet
beloond.
Marktwerking prikkelt de arts meer te
doen dan de concurrent, anders ver-
liest hij zijn patiënt. De concurrent in
het nieuwe model is de collega van
vroeger, samenwerking heeft plaatsge-
maakt voor concurrentie. Als de pa-
tiënt niet krijgt wat hij wenst, moet hij
gemakkelijk kunnen overstappen naar
een arts die gewilliger is, daar ziet de
ACM (Autoriteit Consument en Markt)
scherp op toe. In 2012 legde de ACM de
Landelijke Huisartsen Vereniging nog
een megaboete van 7,7 miljoen euro
op, omdat er niet genoeg geconcur-
reerd werd.
Marktwerking betekent omzet bevor-
deren en winst maken. Bloedlink,
want in de zorg bepalen degenen die
de omzet moeten maken ook de indi-
catie voor de medische handelingen.
Het geïntroduceerde verrichtingenta-
rief (betalen per behandeling) leidt tot
volumegroei en daarmee tot kosten-
stijging. Alleen het doen van handelin-
gen wordt beloond.
VVD-minister Hoogervorst voerde de
wet in 2006 in onder het mom van
loon naar werken. Opmerkelijk ge-
noeg door de huidige minister, even-
eens van VVD-huize, betiteld als per-
verse prikkels! En nu ook door Ab
Klink, in 2006 warm voorstander van
invoering van het nieuwe stelsel, te-
recht bekritiseerd.
Het is gelukkig niet erg ingewikkeld om
de Nederlandse gezondheidszorg te
restaureren: schaf de marktwerking af
en ga samenwerken in plaats van con-
c u r re re n .
Hans Gimbel , huisarts te Heerhugo-
wa a rd
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Eén AOW voor jong en oud
Lans Bovenberg lanceert in NRC van 8
mei een plan om werkenden meer
AOW-rechten te laten opbouwen. Dat
leidt volgens hem tot een toekomstbe-
stendig pensioenstelsel in Nederland.
Bovenberg is econoom en benadert de
problematiek (dus) vanuit een econo-
misch perspectief. Maar, ook econo-
men kunnen hun ogen niet sluiten
voor de juridische werkelijkheid. De
doorsnee premiesystematiek is vol-
gens Bovenberg oneerlijk en ontmoe-
digt het ondernemerschap. Zowel de
Pensioenwet als de fiscale wet- en re-
gelgeving biedt de gewezen werkne-
mer die ondernemer wordt de moge-
lijkheid om zijn pensioenopbouw nog
gedurende tien jaar voort te zetten bij
het pensioenfonds van zijn voormali-
ge werknemer. Als hij dat doet, blijft hij
de doorsnee premie betalen en kan

dus profiteren van de - voor ouderen -
relatief lage premie. Dat hoeft het on-
dernemerschap dus geenszins te ont-
moedigen. Bovenberg stelt dat de be-
schikbare premiestaffel, op grond
waarvan jongeren een lagere fiscaal af-
trekbare premie mogen inleggen dan
ouderen, „riekt naar leeftijdsdiscrimi-
n at i e ”. Het tegendeel is waar. Om leef-
tijdsdiscriminatie te voorkomen, moe-
ten beschikbare premies voor jonge-
ren en ouderen wel verschillen. Het
verschil in de staffels is dan ook niet
willekeurig, maar erop gericht om
deelnemers met verschillende leeftij-
den en hetzelfde salaris eenzelfde pen-
sioenresultaat op de pensioeningangs-
datum te bieden. Van leeftijdsdiscri-
minatie is dan ook geen sprake. Bij de
oplossing die Bovenberg voorstelt, is
dat echter wel het geval.
Herman Kappelle, bijzonder hoogle-
raar fiscaal pensioenrecht aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en directeur Ae-
gon Adfis.


