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Commissie Borstlap repareert ontspoord
overheidsbeleid vande afgelopen twintig jaar
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E
ind januari verscheenhet
langverwachte rapport van
deCommissie-Borstlap
over de inrichting vande
Nederlandse arbeidsmarkt.
Ons geduld is opdeproef

gesteld,maarwordtnubeloond.De
Nederlandse arbeidsmarkt is de af-
gelopen twintig jaar geleidelijk ont-
spoord en voordat probleembieden
HansBorstlap en zijn commissienu
eenoplossing.

In 2003hoefdemaar 22%vande
lager opgeleidewerkendenhet te doen
met eenflexibel contract. Vandaagde
dag is dat aandeel gestegen tot 41%.
Onderhogeropgeleiden is het aan-
deel flexibele contractenminder snel
gegroeid,maar ook zij blevenniet ge-
spaard voorde toenemendeonzeker-
heid.Het aantal zzp’ers is verdubbeld
totmeerdaneenmiljoen.

Vaakwordt gezegddat dit bij een
moderne arbeidsmarkthoort: alles
wordt flexibeler, de vastebaan voor

het leven is voorbij. Als datwaar zou
zijn, dan zou je verwachtendat in an-
dereEuropese landenhet aandeel
zzp’ersnet zohard zou stijgenals bij
ons.MaarNederland steektmet kop
en schoudersuit bovenhetEuropees
gemiddelde.

Ook zou jedandenkendat steeds
mindermensenhun leven langbij
dezelfdebaasblijven.Opnieuwon-
juist, zoals de cijfers vande internatio-
nale economie-organisatieOeso laten
zien. InNederlandwerkt al twintig jaar
37%vandewerknemers langer dan
tien jaar voordezelfdebaas.Daarmee
isNederland in vergelijking tot andere
landeneennettemiddenmoter.

UITSTERVEND SOORT
Dewerkelijke oorzaak vande toename
van zzp’ers enflexibele contracten is
niet de verandering vandearbeids-
markt,maarhetNederlandseover-
heidsbeleid. Als eenwerkgever en een
werknemermoetenkiezenhoe zehun
arbeidsrelatiewillen vormgeven, blijkt
een zzp-contract fiscaal het voorde-
ligst. Vanzelfsprekendweten inde loop
der jaren steedsmeermensendeze
weg te vinden.De vaste betrekking is
dus eenuitstervende soort.

Watdoorbeleid is aangericht, kan
ookweermetbeleidwordenopgelost.
Dat iswat deCommissieBorstlap
inhaar rapport bepleit, indirect en
rechtstreeks. Indirect, doordebelas-
tingvoordelen voor zelfstandigenaf
te bouwen. En rechtstreeks, door tal
vanflexibele contracten simpelweg te
verbieden.

Degrote vraag is:waaromzoude
overheiddat doen?Omdatbeter te
begrijpengaanwe75 jaar terug inonze
geschiedenis, naarhet einde vande
TweedeWereldoorlog.

Nadeoverwinningsfeesten in1945
stonddewereld voorde vraaghoede
naoorlogse economiemoestworden
ingericht.Doordedepressie vande ja-
rendertig hadhet kapitalisme veel van
zijn glans verloren.Dat goldnatuurlijk
al helemaal voorhet nationaalsocia-
listische alternatief. ‘Eigennatie eerst’
kannooit slagenwant er kanmaar één
landde eerste zijn. Endeoorloghad
aangetoonddat dit onvermijdelijk
leidt tot eenbloedig conflict tussen
landen.

Het falen vanhet antikapitalistische
modelwas in1945nogniet voor ie-
dereenduidelijk.De Sovjet-Uniewas
immers eenbelangrijkebondgenoot
indeoorlog tegenhet fascisme.Maar
tijdensdeoorlogsjarenwas inhet
VerenigdKoninkrijk gewerkt aaneen
plandoorWilliamBeveridge.

DeBritse econoomwist dat het
marktmechanismede enigewegwas
naarwelvaart voor iedereen.
Demarkt hadechter één zwakkeplek:
deze kongeenadequate verzekeringen
bieden tegende risico’s van ziekte, in-
validiteit, werkloosheid enpensioen.
DaaromwildeBeveridge eenmarkt-
economiewaarindeoverheid verant-
woordelijkwas voor deorganisatie van
verplichte sociale zekerheid.Kortom,
het begin vandewelvaartsstaat.

Waarom isdeprivatemarktniet in
staat omsociale verzekeringenaan te
bieden?Omdatmensendienauwe-
lijks ziekte of schade verwachtenniet
tot zo’n verzekering zullen toetreden.
Hierdoormoetendepremies omhoog,
waardoornogmeermensende verze-
kering verlaten endepremienog ver-
dermoet stijgen.

Hier geldt hetmotto vandeAmeri-
kaansekomiekGrouchoMarx: ‘I refuse
to joinany club thatwouldhavemeasa

member.’ Als iedereenditmottohan-
teert, kangeenenkele cluboverleven.
Alleenmet verplichte, collectieve ver-
zekeringenkandat probleemworden
opgelost.

OP EEN LIJN
Desituatie van vandaag lijkt in veel
opzichtenopdie van1945.Net als toen
kijkt dewereld, ruim tien jaarnade
ondergang vandeAmerikaansebank
LehmanBrothers, terugopeen
dramatisch verlopendecennium.Het
vertrouwen inhetmarkmechanisme
endedaarvoor verantwoordelijke
politici is verdwenen.Het populistisch
programmavaneigen landeerst biedt
net als inde jarendertig geenperspec-
tief.Het antiglobalistischeprogram-
ma, dat demultilaterale instituties ziet
als slippendragers vanhet grootkapi-
taal, evenmin.

Marktenblijvenonontbeerlijk voor
onzewelvaart.Net als in 1945 ishet
enigewerkbare alternatief het
redelijke compromis, eenherle-
ving vanhetBeveridge-plan.Dat is
wat deCommissieBorstlapheeft
opgeschreven.

De verdienste vanhet rapport is dat
deCommissie zoveel verschillende in-
zichtenopéén lijnheeft gebracht.
Het opvallende aanhet rapport is dat
het tot stand is gekomenopvoorspraak
vanministerKoolmees vanD66, een
partij die tot nog toedekeuzevrijheid
van zzp’ersheilig verklaarde.

Demeest verrassende reactie ophet
rapport kwamvandePvdA. Juist om-
dat deA inde afkorting staat voor ar-
beid, haddepartij dit rapportmoeten
omarmen, als eennieuwe start voor
het vaste arbeidscontract.Het heeft
niet zomogen zijn.Maarwatniet is,
kannogkomen.

De oorzaak van
de toename van
zzp’ers is niet de
arbeidsmarkt, maar
het overheidsbeleid
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