
24 758 Verzekering tegen geldelijke gevolgen van
langdurige arbeidsongeschiktheid en een
uitkeringsregeling in verband met bevalling voor
zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en
meewerkende echtgenoten (Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering
zelfstandigen)

A ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 15 maart
1996 en het nader rapport d.d. 3 juni 1996, aangeboden aan de Koningin door
de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het advies van de
Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 2 januari 1996, no. 95.008912, heeft Uwe Majesteit,
op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet
met memorie van toelichting, houdende een verzekering tegen geldelijke
gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in
verband met bevalling voor zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten
(Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen).

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 2 januari 1996,
no. 95.008912, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake
het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.
Dit advies, gedateerd 15 maart 1996, nr. W12.95.0701, bied ik U hierbij aan.
Naar aanleiding van het advies van de Raad van State merk ik het volgende

op.

1. Algemeen

Bij Kabinetsmissive van 2 januari 1996 is een voorstel van wet houdende een
verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid
en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen en hun
meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstan-
digen (WAZ)) aan de Raad van State ter advisering voorgelegd. De regering
heeft met dit voorstel op een aantal punten wijziging aangebracht in het reeds
eerder bij Kabinetsmissive van 17 mei 1995 aan de Raad ter advisering
voorgelegde, gelijknamige voorstel van wet. Op voorstel van de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Uwe Majesteit de Raad
verzocht het laatstgenoemde voorstel van wet buiten verdere behandeling te
laten.

2. Gevolgen stelselwijziging

De Raad stelt vast dat het voorstel in onderlinge samenhang bezien met het
voorstel van wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen (Pemba) leidt tot een opzet waarbij:
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– niet meer alle ingezetenen die daadwerkelijk aan het arbeidsproces
deelnemen op basisniveau verzekerd zijn tegen de gevolgen van arbeidsonge-
schiktheid. Er vallen groepen «tussen wal en schip»;
– het draagvlak van de verzekering aanmerkelijk wordt verkleind, mede

waardoor een lastenverzwaring voor zelfstandigen optreedt.
Naar het oordeel van de Raad raken deze gevolgen het fundament waarop

de verzekering tegen langdurige arbeidsongeschiktheid als sociaal risico is
gebouwd. De uitsluiting van bepaalde groepen van de arbeidsongeschiktheids-
verzekering en de versmalling van het draagvlak voor die verzekering vloeien
niet zonder meer uit de invoering van de marktwerking bij de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voort. De Raad adviseert (aanvul-
lende) regelingen te treffen teneinde in ieder geval deze nadelige gevolgen van
de voorgestelde stelselwijziging zoveel mogelijk op te heffen en in deze zin het
voorstel te heroverwegen.
In het navolgende zal de Raad meer uitgebreid op deze gevolgen van de

stelselwijziging ingaan.

2. De Raad stelt vast dat als gevolg van het wetsvoorstel in samenhang met
het voorstel van wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsonge-
schiktheidsverzekeringen (Pemba) groepen «tussen wal en schip» vallen en dat
het draagvlak van de verzekering voor zelfstandigen aanmerkelijk wordt
verkleind, mede waardoor lastenverzwaring voor zelfstandigen optreedt. De
Raad stelt voor (aanvullende) regelingen te treffen teneinde in ieder geval deze
nadelige gevolgen zoveel mogelijk op te heffen en in deze zin het voorstel te
heroverwegen.
In het wetsvoorstel Pemba heeft het kabinet, mede naar aanleiding van de

opmerkingen van de Raad, reeds aangegeven dat als randvoorwaarde voor het
kabinet bij de integratie van de AAW/WAO geldt dat er voor iedereen van
rechtswege een toegankelijke en betaalbare voorziening bij inkomensderving
ten gevolge van arbeidsongeschiktheid blijft bestaan.
In aansluiting hierop en in overeenstemming met de aanbevelingen van de

Raad heeft het kabinet voor de «tussen wal en schip» groepen aanvullende
regelingen getroffen.

Voor de categorie directeuren-grootaandeelhouders is een regeling getroffen
door hen onder de kring van verplicht verzekerden voor de werknemers-
verzekeringen, waaronder de WAO, te brengen. Dit wordt geregeld in het
wetsvoorstel Invoeringswet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeids-
ongeschiktheidsverzekeringen (wetsvoorstel Invoeringswet) en nader
toegelicht in het nader rapport met betrekking tot dat wetsvoorstel. Groepen
niet-werknemers die «tussen wal en schip» zouden raken omdat zij noch
werknemer noch zelfstandige zijn (bijvoorbeeld alphahulpen, geestelijken
zonder dienstverband, freelancers zonder dienstverband) zijn onder de kring
van verzekerden van de WAZ gebracht.
In lijn met het uitgangspunt dat de lasten daar worden gelegd waar zij ook

kunnen worden beı̈nvloed en beheerst acht het kabinet het gewenst dat de
uitkeringslasten van deze verzekering zoveel mogelijk worden gedragen door
de groep zelfstandigen. Inderdaad impliceert dit dat een zekere lastenver-
zwaring voor zelfstandigen optreedt. Het kabinet heeft hierbij uitdrukkelijk in
ogenschouw genomen dat deze lasten in beginsel draagbaar en betaalbaar
zijn. Op deze problematiek wordt nader ingegaan onder punt 5 van dit nader
rapport. Het kabinet acht het echter niet gewenst dat de groep zelfstandigen
wordt geconfronteerd met de eventuele meerkosten van de verzekering ten
gevolge van het opnemen in de WAZ van andere niet-werknemers. Om deze
reden is in het wetsvoorstel voorzien in de mogelijkheid om een rijksbijdrage
in het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen te storten in verband met de
eventuele meerkosten van deze operatie. Deze wijzigingen ten opzichte van het
eerdere wetsvoorstel worden in dit nader rapport nader gemotiveerd.
In verband met het voorgaande zijn het wetsvoorstel alsmede de memorie

van toelichting aangepast.

3. Afschaffen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW)

In het onderdeel Algemeen, 1. Inleiding, van de toelichting wordt gesteld dat
de incorporatie in de WAO van aanspraken voor werknemers uit hoofde van
arbeidsongeschiktheid op grond van de AAW als onderdeel van het pakket
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maatregelen om de marktwerking op het terrein van de sociale verzekeringen
te versterken, als gevolg heeft dat de huidige AAW haar betekenis als
volksverzekering verliest.
De AAW voorziet thans voor alle ingezetenen – ook voor werknemers als

onderbouw van de WAO – in een uitkering op minimumniveau tegen de
gevolgen van inkomensderving door langdurige arbeidsongeschiktheid.
Voorgesteld wordt de AAW geheel af te schaffen en twee afzonderlijke
regelingen te treffen voor zelfstandigen en jonggehandicapten.
De omstandigheid dat, indien Pemba tot wet wordt verheven, voor een zeer

groot gedeelte van de ingezetenen uit hoofde van die wet in een
arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt voorzien, brengt naar het oordeel van
de Raad niet dwingend mee dat de AAW zonder meer zou dienen te vervallen
en dat alleen voor het tweetal nauw omschreven groepen uit de overblijvende
ingezetenen alsnog in een uitkering zou moeten worden voorzien. Het doen
vervallen van een volksverzekering behoeft een eigen, dragende motivering.
Deze zou voldoende rekening moeten houden met de kenmerkende elementen
van een volksverzekering, en in ieder geval betrekking hebben op:
– de aard van het risico;
– de kring van verzekerden (premieplichtigen, hierna ook: draagvlak) en
– de kring van de uitkeringsgerechtigden.
De Raad heeft deze motivering in het voorstel gemist. In het navolgende zal

de Raad nader op deze aspecten ingaan.
Tevens heeft de Raad een meer uitgebreide afweging tussen de te onder-

scheiden alternatieven gemist. Het college adviseert in de toelichting uiteen te
zetten welke gevolgen worden opgeroepen voor de premieheffing en -hoogte,
de uitkeringsrechten en de uitvoering, indien
a. de AAW als volksverzekering volledig gehandhaafd blijft en voor de

werknemers op wie Pemba van toepassing zal zijn als basisvoorziening blijft
functioneren;
b. de AAW als volksverzekering gehandhaafd blijft met uitzondering van de

werknemers op wie Pemba van toepassing zal zijn en
c. de AAW wordt beperkt tot de groep zelfstandige maar wel verevening

plaatsvindt met de groep werknemers op wie Pemba van toepassing zal zijn,
alsmede deze gevolgen af te wegen tegen die van het voorgestelde stelsel.
In zijn advies over Pemba heeft de Raad geoordeeld dat het in dat voorstel

opgenomen duale stelsel dient te worden heroverwogen. In het licht daarvan
adviseert de Raad tevens uiteen te zetten of het eventueel niet-invoeren van
het duale stelsel tot de conclusie zou moeten leiden dat een volksverzekering
tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid in enigerlei vorm gehandhaafd
blijft.

3. Naar het oordeel van de Raad van State behoeft het vervallen van een
volksverzekering een eigen, dragende motivering. De Raad heeft deze
motivering in het wetsvoorstel gemist. De Raad adviseert voorts in de
toelichting uiteen te zetten welke gevolgen voor de premieheffing en -hoogte,
de uitkeringsrechten en de uitvoering optreden, wanneer gekozen voor met
name genoemde alternatieven, waarbij de AAW geheel of gedeeltelijk zou
worden gehandhaafd.
Het onderhavige wetsvoorstel moet naar het oordeel van het kabinet worden

gezien in het licht van het streven om een eigentijdse invulling te vinden van
een juiste balans tussen de uitgangspunten van publieke solidariteit en eigen
verantwoordelijkheid.
Het voorliggende complex wetsvoorstellen, de Pemba, de WAZ, de

arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten en studenten
(Wajong) en de bij deze drie wetsvoorstellen behorende Invoeringswet, vormt
het sluitstuk van een gedurende een reeks van jaren in gang gezette wijziging
van het stelsel van sociale zekerheid waarbij een omslag is gemaakt naar een
activerend stelsel. In het verleden is het stelsel vooral vorm gegeven als een
publieke verzekering waarbij weinig invulling was gegeven aan en weinig
ruimte was voor eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Een stelsel
waarbij bescherming, het waarborgen van inkomen voorop stond en het
voorkomen van het verlies en het wederom ongedaan maken hiervan te
weinig aandacht kregen. Een dergelijk stelsel kent zijn grenzen in die zin dat de
mogelijkheid om risico’s af te wentelen op het collectief te nadrukkelijk
aanwezig is. In dit stelsel was geen juiste balans (meer) aanwezig tussen
solidariteit enerzijds en eigen verantwoordelijkheid en, in het verlengde
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hiervan, eigen initiatief anderzijds. Het stijgende volume in de sociale
zekerheid en met name in de arbeidsongeschiktheidsregelingen is hier een
nadrukkelijk bewijs van. Vanuit het uitgangspunt dat er minder nadruk moet
komen te liggen op de publieke verzekering en dat er meer ruimte moet
worden gecreëerd voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief is het stelsel
omgevormd tot een meer activerend stelsel. Een publieke verzekering met een
brede solidariteit is en blijft noodzakelijk daar waar risico’s kunnen optreden
die zo groot zijn dat zij op individueel niveau niet gedragen kunnen worden.
Echter daar waar particuliere verzekeringen het risico kunnen dragen is er
ruimte voor de publieke verzekering om terug te treden.
Voor dit kabinet zijn de voorstellen tot het vormgeven van een meer

activerend stelsel binnen de arbeidsongeschiktheidsregelingen aan een aantal
uitdrukkelijke randvoorwaarden gebonden. Deze betreffen de plicht voor alle
werknemers om tegen arbeidsongeschiktheidsrisico verzekerd te zijn en het
recht van werkgevers om voor alle werknemers (zonder selectie) een
betaalbare verzekering tegen dit risico te kunnen afsluiten. Ook dienen hoogte
en duur van de uitkeringsrechten na de overgang naar het nieuwe stelsel te
zijn gewaarborgd.
Naar de mening van het kabinet is het in verband met het voorgaande

gewenst om de AAW in te trekken.
Allereerst verliest de AAW zijn betekenis als volksverzekering als gevolg van

de invoering van premiedifferentiatie en de mogelijkheid van een eigen risico
in de WAO. De WAO wordt immers in verband hiermee een geı̈ntegreerde
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers, waarvan de geı̈nte-
greerde premie ten laste komt van de werkgever. Voorts past het «opsplitsen»
van de AAW in categoriale regelingen in het beleid ten aanzien van een
activerend stelsel. Deze aanpak biedt ondermeer het voordeel dat de
premielast preciezer kan worden toegedeeld. Dit is in lijn met het uitgangspunt
dat de financiële lasten van het risico zoveel mogelijk daar worden gelegd
waar het ontstaan en voortbestaan van de arbeidsongeschiktheid worden
beı̈nvloed.
In dit opzicht komt het kabinet derhalve terug op de destijds, bij de

totstandkoming van de AAW, gehuldigde opvatting dat het risico van
langdurige arbeidsongeschiktheid het beste gedragen kan worden door de
gehele bevolking en wel via een algemene omslagpremie. Weliswaar blijft in
de opvatting van het kabinet ruimte voor het gezamenlijk dragen van lasten,
maar daarbij staat het kabinet een zodanige invulling van de solidariteits-
gedachte voor ogen dat betrokkenen direct worden aangesproken op de eigen
verantwoordelijkheid en de lasten niet kunnen worden afgewenteld op
anderen of het collectief. Hierbij moet er een betaalbare en draagbare
verzekering ontstaan, waarbij solidariteitselementen indien noodzakelijk
moeten worden ingebracht. Dit laatste wordt voluit ingebracht in de Wajong.
Het gaat daarbij immers om een voorziening voor een groep personen die op
een tijdstip arbeidsongeschikt is geworden waarin men nog niet in zijn eigen
inkomen kon voorzien. Ook in de WAZ wordt voorzien in het aanbrengen van
een solidariteitselement buiten de eigen kring, nl. daar waar wordt voorzien in
een rijksbijdrage. In de WAZ wordt voorgesteld de zelfstandigen de eigen
lasten te laten opbrengen. De groep beroepsbeoefenaren met overig inkomen
niet zijnde loon en niet zijnde winst wordt geconfronteerd met dezelfde premie
als de zelfstandigen. Voor zover dit niet voldoende is ter dekking van de lasten
wordt dit aangevuld door middel van een rijksbijdrage. Ook bij «het
opsplitsen» van de AAW in categoriale regelingen blijft derhalve sprake van
belangrijke elementen van solidariteit.
Ook bij het intrekken van de AAW en het creëren van categoriale regelingen

moet blijven worden voldaan aan de randvoorwaarde dat iedereen van
rechtswege verzekerd moet blijven tegen de gevolgen van inkomensverlies bij
arbeidsongeschiktheid.

Het intrekken van de AAW mag er niet toe leiden dat groepen die ten
gevolge van arbeidsongeschiktheid geconfronteerd worden met een verlies
van inkomen geen uitkering meer zouden ontvangen. Dit resulteert erin dat:
– werknemers en met hen gelijkgestelden (onder wie directeuren-

grootaandeelhouders) verzekerd zijn op grond van de WAO;
– zelfstandigen, hun meewerkende echtgenoten en beroepsbeoefenaren

verzekerd zijn op grond van de WAZ;
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– jonggehandicapten en studenten aanspraken kunnen ontlenen aan de
Wajong.
Hiermee wordt het bereik van de kring van verzekerden van de huidige AAW

omvat. Wel wordt in dit kader rekening gehouden met de voorgenomen
versterking van het inkomensdervingsbeginsel.
Aan de memorie van toelichting is een passage toegevoegd, waarin de

wenselijkheid van intrekking van de AAW overeenkomstig het voorgaande
nader wordt gemotiveerd.

In het licht van het voorgaande plaatst het kabinet de volgende kantteke-
ningen bij de door de Raad geopperde alternatieven. Voor werknemers worden
de huidige WAO en AAW geı̈ntegreerd. Op de motieven van deze wijziging is
uitgebreid ingegaan in het wetsvoorstel Pemba; hier kan worden volstaan met
de vaststelling dat de in dat wetsvoorstel aangekondigde premiedifferentiatie
en de mogelijkheid van eigen-risicodragen optimaal kunnen worden
vormgegeven wanneer deze betrekking hebben op het integrale
arbeidsongeschiktheidsrisico. Anders gezegd: zouden premiedifferentiatie en
de mogelijkheid van eigen-risicodragen beperkt blijven tot alleen het huidige,
bovenminimale WAO-gedeelte, dan zou de beoogde prikkelwerking naar
bedrijven om de lasten van arbeidsongeschiktheid te beperken naar
verwachting veel minder effect sorteren. In het belang van de blijvende
noodzaak om de volume-ontwikkeling in de WAO te beheersen acht het
kabinet dit ongewenst. Om deze reden valt het door de Raad genoemde
alternatief a – volledige handhaving van de AAW, ook voor werknemers – af.
Het is voorts in lijn met het uitgangspunt de lasten zoveel mogelijk bij

betrokkenen te leggen dat zelfstandigen ook zelf opkomen voor de lasten van
de regeling. Dit brengt de noodzaak met zich dat over het door hen verworven
inkomen een afzonderlijke WAZ-premie wordt geheven. Voorts heeft het
voorgaande als gevolg dat de huidige wijze van premieheffing voor de AAW
(uit de eerste belastingschijf) dient te worden verlaten. Dit leidt ertoe dat ook
alternatief b – beperking van de AAW tot niet-werknemers – naar de opvatting
van het kabinet geen navolging verdient. Niet alleen zou het gekunsteld zijn
om te spreken van een volksverzekering, terwijl het merendeel van de
bevolking – werknemers – daarvan uitgesloten zou zijn, maar ook valt bij het
door het kabinet gehanteerde uitgangspunt de bodem onder de huidige
financieringswijze van de AAW weg. Zou deze financieringswijze toch worden
volgehouden dan zou dit als effect hebben dat werknemers meebetalen aan de
financiering van uitkeringen waarop zij geen aanspraak kunnen maken, terwijl
anderzijds zelfstandigen en niet-werknemers met inkomen uit arbeid een
uiterst lage premie zouden gaan betalen voor hun verzekering (berekend op ca.
0,5%). Dit zou dus resulteren in negatieve inkomenseffecten voor werknemers
en positieve inkomenseffecten voor zelfstandigen en het niet-consequent
uitwerken van het uitgangspunt van een zo scherp mogelijke kostentoedeling.
Ook alternatief c – beperking van de AAW tot zelfstandigen, met verevening

met werknemers – verdient naar het oordeel van het kabinet geen navolging.
Het is juist dat voor zelfstandigen een kleiner draagvlak resulteert en een (licht)
negatief inkomensbeeld. Hierop wordt nader ingegaan onder punt 5. Hieruit
kan echter niet als vanzelf de conclusie worden getrokken dat verevening met
werknemers plaats dient te vinden. Naar het oordeel van het kabinet is het
verantwoord dat ten gevolge van het zoeken naar kleinere soldariteitsniveaus
bedrijven en sectoren met een relatief hoge uitstoot naar de WAO een hogere
premie betalen. Evenzeer acht het kabinet het verantwoord dat zelfstandigen
als categorie met een enigszins hogere last worden geconfronteerd, waar zij
nu hogere lasten genereren dan zij aan premies bijdragen (zie hiervoor ook
punt 5 van dit nader rapport). Als gevolg van de gekozen inrichting van de
premieheffing zijn de inkomensgevolgen voor zelfstandigen onderling als
evenwichtig te kenschetsen. Wel acht het kabinet het, mede gelet op de
opmerkingen van de Raad, ongewenst dat zelfstandigen nadelige gevolgen
zouden ondervinden van het opnemen van de WAZ van de categorie overige
niet-werknemers. Om deze reden is voorzien in de mogelijkheid van een
rijksbijdrage aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen in verband
met de eventuele meerkosten van het opnemen in de WAZ van andere
niet-werknemers met inkomen uit arbeid. In deze zin wordt de aanbeveling van
de Raad met betrekking tot verevening wel gevolgd.
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4. Sociaal risico

De Raad brengt in herinnering dat in de toelichting op het toenmalige
voorstel van de AAW is gesteld dat «na de tweede wereldoorlog de vorm van
volksverzekeringen is gekozen om risico’s, die voor de gehele bevolking gelden
en die als sociale risico’s kunnen worden gekarakteriseerd, gemeenschappelijk
te dragen. Slechts een volksverzekering maakt immers een adequate spreiding
van lasten mogelijk door verbreding van het draagvlak. Op het terrein van de
langdurige arbeidsongeschiktheid gaat het ook om een sociaal risico, dat voor
de gehele bevolking geldt, op grond waarvan het in de lijn ligt dit risico door
middel van een volksverzekering te dekken. Langs deze weg kan aan de
verantwoordelijkheid van iedere burger voor zijn arbeidsongeschikte
medemens op adequate wijze gestalte worden gegeven« (kamerstukken II
1974/75, 13 231, nr. 3, blz. 42).
Deze motieven om in 1976 een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

in de vorm van een volksverzekering in te voeren, moeten aan de huidige
omstandigheden worden getoetst. Voor zover zij betekenis hebben gehouden,
moeten zij worden afgewogen tegen het voorgenomen beleid van de regering.
In de toelichting op Pemba is uiteengezet dat dit beleid erop is gericht een

stelsel van sociale zekerheid waarin waarborgen van inkomen ingeval een
risico zich voordoet centraal staan, om te vormen tot «een stelsel van sociale
zekerheid waarin niet het verlies van het inkomen het middelpunt van de
activiteiten vormt, maar het voorkomen van dat verlies en het wederom
ongedaan maken van het inkomensverlies als aanknopingspunten worden
gehanteerd. De verantwoordelijkheden moeten meer worden gelegd bij de
individuele burger en het bedrijf en de mogelijkheden om het risico af te
wentelen op het collectief dienen te worden verminderd» (paragraaf 1.1
Doelstelling en inzet van het beleid, van de toelichting op Pemba).
De vraag of de karakterisering van het langdurig arbeidsongeschiktheids-

risico is gewijzigd, en het risico niet meer als sociaal risico maar als «catego-
raal» risico is aan te merken, is in de toelichting op het voorliggende voorstel
als gevolg van de verwijzing naar de toelichting op Pemba echter niet als
zodanig aan de orde gesteld. De stelling dat de financiële lasten van het
arbeidsongeschiktheidsrisico zoveel mogelijk daar moeten worden gelegd
waar het ontstaan en het voortbestaan van de arbeidsongeschiktheid worden
beı̈nvloed, gaat naar het oordeel van de Raad aan deze vraag voorbij.
De Raad dringt er daarom op aan dat in de toelichting nader wordt

uiteengezet om welke redenen onder de huidige omstandigheden de
solidariteit tussen alle ingezetenen onderling (het kenmerk van een sociaal
risico) vervangen zou moeten worden door het thans voorgestelde systeem.

4. De Raad dringt er op aan dat in de toelichting nader wordt uiteengezet om
welke redenen onder de huidige omstandigheden de solidariteit tussen alle
ingezetenen onderling (het kenmerk van een sociaal risico) vervangen zou
moeten worden door het thans voorgestelde systeem.
Zoals onder punt 3 is aangegeven ligt het naar het oordeel van het kabinet in

het licht van een zo adequaat mogelijke kostentoedeling thans niet meer voor
de hand om de wettelijke bescherming van alle ingezetenen tegen het risico
van arbeidsongeschiktheid vorm te geven via een op brede solidariteit
gebaseerde volksverzekering. Een adequate kostentoedeling kan het beste
worden bereikt door de AAW «op te splitsen» in categoriale regelingen,
waarbij, net als bij de AAW, de gehele bevolking, voor zover ten minste sprake
is van feitelijke inkomensderving, wordt bestreken. Zoals onder punt 3
eveneens is aangegeven betekent dit niet dat de solidariteitsgedachte wordt
verlaten, maar wel dat deze op een andere wijze wordt ingevuld. Waar
mogelijk wordt de solidariteit verlegd naar het niveau waarop deze daadwer-
kelijk kan worden beleefd en gevoeld. Hierbij wordt uitdrukkelijk een uitzon-
dering gemaakt voor de Wajong. Dit is een voorziening die volledig wordt
gebaseerd op solidariteit. Deze regeling wordt immers gefinancierd uit de
algemene middelen. Hierbij gaat het om een categorie waarbij gesproken kan
worden van veronderstelde inkomensderving, beargumenteerd vanuit het
standpunt dat deze categorie op een tijdstip arbeidsongeschikt is geworden
waarop er nog geen sprake kan zijn van feitelijke inkomensderving. Ook in het
thans voorgestelde systeem blijft, zoals onder punt 3 reeds aangegeven,
verder sprake van solidariteitselementen tussen alle ingezetenen onderling.
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5. Draagvlak

Het karakter van volksverzekering brengt mee dat alle ingezetenen verzekerd
zijn voor het desbetreffende risico en door middel van premiebetaling de
lasten dragen die uit het risico voortvloeien. Het omslagstelsel van de AAW als
volksverzekering heeft daarbij, ziet de Raad het goed, geleid tot het ontvangen
van een solidariteitspremie door de groep zelfstandigen en een betaling van
een solidariteitspremie door één of meer van de andere te onderscheiden
groepen. Deze solidariteitspremie lijkt aanzienlijk te zijn, gegeven de
premiepercentages (thans: 6,7% over het belastbare inkomen; voorstel: 10%
over de winst uit onderneming) en de maximale premie die een zelfstandige
betaalt (thans: 6,7% over f 45 325,– oftewel f 3037,–; voorstel: f 5500,–). De
Raad adviseert in de toelichting de lastenverschuiving tussen de groepen
zelfstandigen, werknemers, directeuren- grootaandeelhouders en vermogens-
bezitters te analyseren.
Indien door deze analyse wordt bevestigd dat de balans ten nadele van de

zelfstandigen zal verschuiven, dient naar het oordeel van de Raad gemotiveerd
te worden om welke redenen deze verschuiving gerechtvaardigd is. Daarbij
dient te worden ingegaan op de vraag om welke redenen niet tenminste is
voorzien in verevening van het langdurig arbeidsongeschiktheidsrisico tussen
zelfstandigen en werknemers, welke verevening in de basispremie voor de
WAO verrekend kan worden. De omstandigheid dat de AAW als basis-
voorziening voor het arbeidsongeschiktheidsrisico voor werknemers in de
WAO wordt geı̈ntegreerd en de premie voor die WAO ten laste van de
werkgevers komt, behoeft deze verevening niet uit te sluiten. Hierbij kan
worden betrokken dat ook na de invoering van Pemba de werknemers
materieel de met de basisvoorziening gemoeide premies blijven dragen,
aangezien de overheveling van die premies naar de werkgevers gepaard is
gegaan met een even grote loonsverlaging door de verlaging van de overheve-
lingstoeslag. De Raad wijst in dit verband naar zijn advies van 4 augustus 1995,
no. W12.95.0316, inzake de wijziging van de Wet Brutering Overhevelings-
toeslag Lonen (kamerstukken II 1994/95, 24 285, B).
In ieder geval behoeft het niet betrekken van de vermogensbezitters en de

directeuren-grootaandeelhouders in het draagvlak nadere motivering. De Raad
adviseert in de toelichting ook aan dat aspect aandacht te geven.

5. De Raad stelt dat het omslagstelsel van de huidige AAW voor zelfstan-
digen betekent dat andere bevolkingsgroepen per saldo een solidariteits-
premie betalen ter financiering van de uitkeringslasten van zelfstandigen. De
Raad constateert dit op basis van het verschil tussen de huidige AAW-premie
(6,7% over het belastbare inkomen) en de voorgestelde WAZ-premie (destijds
10% over de winst uit onderneming). De Raad adviseert om de lasten-
verschuivingen als gevolg van het intrekken van de AAW in de toelichting te
analyseren. Mocht uit deze lastenverschuivingen blijken dat zelfstandigen per
saldo meer gaan betalen aan de WAZ dan thans bij de AAW het geval is, dan
dient deze verzwaring naar het oordeel van de Raad te worden gemotiveerd,
rekening houdend met de suggestie om een zekere verevening tussen
werknemers en zelfstandigen in stand te houden.
Tevens behoeft het uitsluiten van directeuren-grootaandeelhouders en de

vermogensbezitters in het draagvlak een nadere motivering, aldus de Raad.

De constatering van de Raad dat zelfstandigen per saldo meer gaan betalen
is op zichzelf juist. Dit is echter een gevolg van de keuze van het kabinet dat
iedere groep zo veel mogelijk zelf de lasten van de arbeidsongeschiktheid
moet dragen. Binnen dit uitgangspunt past geen medefinanciering van
werknemers aan de arbeidsongeschiktheidslasten van zelfstandigen.
De vergelijking, die de Raad maakt tussen de AAW-premie en de

WAZ-premie biedt, gezien het verschil in grondslag waarover het premieper-
centage wordt geheven, geen juist inzicht. Zelfstandigen betalen thans een
AAW-premie over het totale belastbare inkomen (winstinkomen, inkomsten uit
arbeid, al dan niet uit dienstbetrekking en inkomsten uit vermogen), voor zover
dit inkomen valt binnen de eerste belastingschijf. De totale grondslag over dit
premieplichtig inkomen bedraagt voor zelfstandigen ca. 13,6 mld. Uitgaande
van een AAW-premie van 6,7% (het premiepercentage voor 1996) genereren
zelfstandigen thans derhalve ca. 910 mln aan premie-inkomsten.
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De verwachte uitgaven uit hoofde van de WAZ voor zelfstandigen bedragen
naar verwachting per saldo ca. 945 mln. Per saldo bedraagt de lastenver-
zwaring voor zelfstandigen derhalve ca. 35 mln. Daarnaast heeft de uitbreiding
van de verzekering met het zwangerschaps- en bevallingsverlof een uitgaven-
verhogend effect van ca. 85 mln tot gevolg. Het kabinet acht deze lastenver-
zwaring acceptabel en betaalbaar, uitgaande van de keuze voor een betere
kostentoerekening naar afzonderlijke groepen. Een verevening tussen
werknemers en zelfstandigen ligt dan ook niet voor de hand.
De suggestie van de Raad om hieraan een passage in de toelichting te

wijden is door het kabinet overgenomen. In deze passage is uitgebreid
ingegaan op de lastenverschuiving, alsmede op de actuele uitgavenramingen
en premiepercentages.
Ten aanzien van de directeuren-grootaandeelhouders is er destijds voor

gekozen deze groep niet in de WAZ op te nemen. Mede naar aanleiding van de
opmerkingen van de Raad heeft het kabinet de conclusie getrokken dat het
gewenst is deze groep onder de werknemersverzekeringen te brengen. Een en
ander wordt vormgegeven in het wetsvoorstel Invoeringswet.

Ten slotte ligt het niet voor de hand de vermogensbezitters in de premie-
heffing voor de WAZ te betrekken. Inkomsten uit vermogen vormen immers
geen bron van inkomen, waaraan een recht op uitkering kan worden ontleend.
Tegenover premiebetaling zou dan geen enkel recht op uitkering bestaan. Dit
acht het kabinet geen wenselijke situatie. Het gegeven dat vermogensbezitters
thans wel AAW-premie verschuldigd zijn over het inkomen uit vermogen is
destijds ook geen principiële keuze geweest, maar was het logisch gevolg van
het onderbrengen van de premies volksverzekeringen binnen de loon- en
inkomensheffing in het kader van de Oort-voorstellen. Vermogensbezitters
betalen overigens thans ook slechts feitelijk AAW-premie over het inkomen uit
vermogen indien hun overig inkomen geringer is dan het bedrag van de eerste
schijf.

6. Kring van uitkeringsgerechtigden

a. Eén van de uitgangspunten van de AAW, aangehaald in punt 4 van dit
advies, is dat langdurige arbeidsongeschiktheid is aangemerkt als een risico
dat de gehele bevolking geldt; het is gekarakteriseerd als een sociaal risico. Uit
dien hoofde dienen allen die daadwerkelijk aan het arbeidsproces deelnemen
en arbeidsongeschikt worden een uitkering te krijgen.
Tegen deze achtergrond is de Raad van oordeel dat behoort te worden

gemotiveerd om welke redenen degenen die daadwerkelijk aan het arbeids-
proces deelnemen, maar die niet op grond van Pemba verzekerd zullen zijn,
noch tot de zelfstandigen behoren, thans buiten de kring van uitkeringsgerech-
tigden worden gehouden; het uitsluiten van deze groepen volgt niet als
zodanig uit hetgeen met Pemba wordt beoogd.
De Raad denkt hierbij onder meer aan degenen die andere inkomsten uit

arbeid in de zin van artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964 (Wet IB’64) genieten. Tot deze groep behoren niet
alleen geestelijken, alpha-hulpen, auteurs en sommige tussenpersonen, maar
uit de rijk geschakeerde belastingrechtspraak blijkt dat velen die niet in
loondienst zijn, doch voor hun levensonderhoud geheel of gedeeltelijk wel
afhankelijk zijn van de opbrengst van hun werkzaamheden, ook tot deze
categorie behoren. Uit deze rechtspraak is ook af te leiden dat de grens tussen
ondernemer en genieter van andere opbrengst uit arbeid niet haarscherp is te
trekken. Dit vormde destijds ook één van de redenen om de AAW als een
volksverzekering in te richten (kamerstukken II 1974/75, 13 231, nr. 3, blz. 45).
De kring van verzekerden wordt op grond hiervan in het voorstel dan ook niet
scherp omlijnd.
Een bijzondere groep wordt daarboven nog gevormd door degenen die «op

weg zijn» naar het ondernemerschap. De Raad merkt op dat het beleid erop is
gericht het ondernemerschap te bevorderen. Het past bij dit beleid de toegang
tot de verzekering in ieder geval ook voor deze groep open te stellen.
De Raad adviseert voor al de genoemde gevallen aanvullende regelingen te

treffen waardoor voor hen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid
gedekt wordt en in deze zin het voorstel te heroverwegen.
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b. De Raad wijst erop dat voor het geval de kring van uitkeringsgerechtigden
beperkt blijft in de toelichting ontoereikend aandacht is gegeven aan de vraag
of in het voorstel geen elementen van indirecte discriminatie zijn opgenomen.
In paragraaf 4.2 van de toelichting wordt gesteld dat het kabinet het op de daar
aangegeven overwegingen ten behoeve van de sociale bescherming van
zelfstandigen geboden acht voor hen een afzonderlijke wettelijke verzekering
te treffen.
Naar het oordeel van de Raad zijn soortgelijke overwegingen echter

evenzeer van toepassing op degenen die niet als zelfstandigen buiten
loondienst arbeid verrichten. In deze categorie, of subcategorieën daarvan,
kunnen vrouwen oververtegenwoordigd zijn. De Raad verwijst in dit verband
naar de opmerkingen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming
(Tica) op de bladzijden 2 en 3 van het technisch commentaar (bijlage bij brief
van 20 juli 1995, kenmerk VG/1570). De Raad adviseert in de toelichting op de
hieruit mogelijk voortvloeiende indirecte discriminatie in te gaan.

6. a. Zoals onder punt 2 reeds is aangegeven is de aanbeveling van de Raad
gevolgd om voor degenen die daadwerkelijk aan het arbeidsproces
deelnemen, maar die niet op grond van de WAO verzekerd zullen zijn, noch tot
de zelfstandigen behoren aanvullende regelingen te treffen waardoor voor hen
het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid gedekt wordt. Het onder-
havige wetsvoorstel alsmede het wetsvoorstel Invoeringswet zijn in verband
hiermee herzien.

b. Met deze wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke, bij de Raad
aanhangig gemaakte voorstellen is tevens de noodzaak vervallen om in te
gaan op de aanbeveling van de Raad om in de toelichting in te gaan op
mogelijke indirecte discriminatie, die zou kunnen optreden wanneer de kring
van uitkeringsgerechtigden beperkt zou blijven en derhalve sprake zou zijn van
«tussen wal en schip gevallen».

7. Inkomensderving

Het voorstel relateert de uitkering aan het feitelijk gederfde winstinkomen
dat in het jaar direct voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid wordt
genoten, in navolging van het voorstel van wet tot nadere wijziging van de
AAW (kamerstukken II 1992/93, 22 968). In de toelichting op het voorliggende
voorstel wordt de vastlegging van het inkomensdervingsprincipe niet (meer)
zelfstandig gemotiveerd.
De Raad heeft in zijn advies inzake het nadere wijzigingsvoorstel van de

AAW aangegeven dat er uit een oogpunt van duidelijkheid en consistentie van
wetgeving goede gronden voor bestaan dit principe in de AAW door te voeren
(kamerstukken II 1992/93, 22 968, B, nr. 4).
Het onverkort vasthouden aan het inkomensdervingsprincipe roept evenwel

de vraag op naar aanvullende regelingen voor de zelfstandigen die een
bedrijfsresultaat behalen waaruit een grondslag voortvloeit die beneden het
minimumloon ligt.
Hierbij is mede in aanmerking te nemen dat reeds in de toelichting op het

oorspronkelijke voorstel voor de AAW en aangehaald in punt 4 van dit advies
verwoord is dat er een bijzondere verantwoordelijkheid van iedere burger voor
de arbeidsongeschikte medemens bestaat. Deze verantwoordelijkheid zou in
het voorstel vorm kunnen krijgen door een aanvullende regeling te treffen. De
Raad geeft dit in overweging.

7. De Raad van State merkt op dat in de toelichting op het voorliggende
voorstel de vastlegging van het inkomensdervingsprincipe niet (meer)
zelfstandig wordt gemotiveerd.
Naar aanleiding van deze opmerking van de Raad wordt het volgende

opgemerkt. In het eerder bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel tot
nadere wijziging van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (wijziging van
de kring van gerechtigden en van de grondslagvaststelling (Kamerstukken II,
1992/93, 22 968) is voorgesteld om de kring van AAW-gerechtigden en de
AAW-grondslagvaststelling te wijzigen met het oog op de wenselijkheid om
het inkomensdervingsbeginsel in de AAW te versterken. Deze voorstellen
volgden op een uitgebreide analyse. Geconstateerd werd dat de huidige AAW
geen consistente en consistent uitgewerkte grondslag heeft. Allereerst hebben
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bepaalde groepen (bijvoorbeeld voltijdwerkende zelfstandigen met een laag of
negatief winst-inkomen) recht op AAW-uitkering zonder dat sprake is van
feitelijke inkomensderving, maar wel van een verlies van verdiencapaciteit als
gevolg van arbeidsongeschiktheid. Andere groepen die eveneens geen
inkomen derven (bijvoorbeeld bijstandsontvangers en verzorgers van jonge
kinderen) hebben geen recht op uitkering, terwijl er toch ook sprake is van
verlies van verdiencapaciteit. Dit levert niet te motiveren verschillen in
rechtspositie op. Daarnaast bestaan er thans niet te rechtvaardigen verschillen
in uitkeringshoogte. Het uitgangspunt van de AAW is verzekering van
inkomensderving wegens verlies aan verdiencapaciteit. Daaruit volgt dat de
uitkeringshoogte verband moet houden met het feitelijk gederfde inkomen.
Het hiervoor genoemde wetsvoorstel stelde voor om deze niet te motiveren

verschillen ongedaan te maken door consequent uit te gaan van het inkomens-
dervingsbeginsel. Alleen voor jonggehandicapten werd in dat wetsvoorstel
hierop een uitzondering gemaakt vanwege de omstandigheid dat het bij
jonggehandicapten gaat om personen die op een tijdstip arbeidsongeschikt is
geworden waarin men nog niet in zijn eigen inkomen kon voorzien.
Ook bij het treffen van een categoriale regeling voor zelfstandigen en andere

niet-werknemers acht het kabinet het zeer gewenst dat de uitwerking
plaatsvindt langs de lijnen van eerdergenoemd wetsvoorstel. Hierdoor worden
niet te motiveren verschillen tussen rechthebbenden en niet-rechthebbenden
alsmede niet te rechtvaardigen verschillen wat betreft uitkeringshoogte
voorkomen. Dit betekent dat op grond van de WAZ eerst dan recht bestaat op
een uitkering, indien daadwerkelijk inkomen wordt gederfd. In de WAZ wordt
dus uitgegaan van het beginsel van feitelijke inkomensderving. Voor de
Wajong geldt het uitgangspunt van veronderstelde inkomensderving wegens
verlies aan verdiencapaciteit. Jonggehandicapten – en studenten die eveneens
in de Wajong zijn opgenomen – zijn immers op een leeftijd arbeidsongeschikt
geworden dat zij nog geen inkomen konden verwerven.

Het onverkort vasthouden aan het inkomensdervingsprincipe roept, aldus de
Raad, de vraag op naar aanvullende regelingen voor de zelfstandigen die een
bedrijfsresultaat behalen waaruit een grondslag voortvloeit die beneden het
minimumloon ligt.

De Raad geeft in overweging een dergelijke aanvullende regeling te treffen,
onder verwijzing naar de bijzondere verantwoordelijkheid van iedere burger
voor de arbeidsongeschikte medemens die bij de totstandkoming van de AAW
werd onderkend.
Het treffen van een dergelijke aanvullende regeling is naar de mening van

het kabinet niet gewenst. Een zodanige regeling verdraagt zich niet met het
uitgangspunt dat de WAZ, net als de AAW, moet worden voorzien van een
consistente en consequent uitgewerkte grondslag, het inkomensdervings-
beginsel. Naar de opvatting van het kabinet bestonden er, zoals opgemerkt,
goede gronden om dit principe in de AAW consequent en consistent door te
voeren en gelden deze onverkort voor de WAZ. Het treffen van een aanvul-
lende regeling als door de Raad bedoeld zou voor de WAZ juist het risico van
niet te motiveren verschillen oproepen. Bij derving van inkomen beneden het
minimumloon volgt een daaraan gerelateerde uitkering. In feite zou als motief
voor een door de Raad bepleite aanvullende regeling, naast het inkomens-
dervingbeginsel, een ander beginsel worden geı̈ntroduceerd, nl. het verlies
aan verdiencapaciteit. In dat geval zouden aanspraken van personen die
evenzeer bij arbeidsongeschiktheid met een verlies aan verdiencapaciteit
worden geconfronteerd niet kunnen worden afgewezen. Te denken valt aan
bijstandsontvangers die wel arbeid willen verrichten maar voor wie
vooralsnog geen passend werk beschikbaar is of aan (her)intredende vrouwen.
Het inkomensdervingsbeginsel bestaat er derhalve uit dat de WAZ het
inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid verzekert, waarbij alleen uitgegaan
wordt van het feitelijk gederfde inkomen. Daarbij wordt rekening gehouden
met de inkomensfluctuaties bij zelfstandigen door het opnemen van een
middelingsregeling die inhoudt dat voor de uitkeringsberekening uitgegaan
kan worden van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar als dit hoger
is dan het gederfde inkomen in het jaar voorafgaande aan de arbeidsonge-
schiktheid.
Uiteraard blijft voor degenen van wie het bedrijfsresultaat onder het

minimumloon blijft, ook na toepassing van de middelingsregeling, de
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mogelijkheid van inkomensaanvulling tot aan het sociaal minimumniveau
bestaan. Betrokkene kan immers bij onvoldoende eigen middelen aanspraak
maken op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte gewezen zelfstandigen dan wel de Algemene bijstandswet. Deze
regelingen kenmerken zich onder meer door een op een brede solidariteit
gebaseerd draagvlak.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad is de memorie van

toelichting aangevuld.

8. (Commerciële) winst

De invoering van het inkomensdervingsprincipe dwingt tot de vraag welk
inkomen de grondslag voor de uitkering dient te zijn in het licht van de
omstandigheid dat het arbeidsongeschiktheidsrisico is gedekt.
De Raad wijst erop dat analyse van het bedrijfsresultaat van zelfstandigen

aangeeft dat de (commerciële) winst de volgende componenten omvat:
a. de arbeidsbeloning van de zelfstandige, waaronder begrepen een

vergoeding voor de sociale verzekeringslasten en oudedagsvoorziening;
b. de vergoeding voor het in de onderneming geı̈nvesteerde eigen

vermogen, waaronder een risicopremie voor het ondernemingsrisico en een
inflatiecorrectie op het eigen vermogen;
c. een positieve of negatieve ondernemerspremie.
Winst omvat aldus niet alleen een arbeidsbeloning, maar wordt in hoge

mate mede bepaald door «ondernemerskwaliteiten» en genomen risico’s.
Slecht ondernemersinzicht of sterk tegenvallende risico’s, die zich manifes-
teren in een negatieve ondernemerspremie, kunnen de arbeidsbeloning (meer
dan) volledig doen wegsmelten. Daarnaast is in de winst een kapitaals-
vergoeding opgenomen die geheel buiten het onderhavige risico staat.
De Raad adviseert in de toelichting nader op de keuze van de winst uit

onderneming als grondslag voor de uitkering uit hoofde van langdurig
arbeidsongeschiktheidsrisico in te gaan.

8. Naar de opvatting van de Raad omvat winst niet alleen een arbeids-
beloning, maar wordt in hoge mate mede bepaald door «ondernemers-
kwaliteiten» en genomen risico’s. De Raad adviseert in de toelichting nader op
de keuze van de winst uit onderneming als grondslag voor de uitkering uit
hoofde van langdurig arbeidsongeschiktheidsrisico in te gaan. Aangezien dit
nauw samenhangt met punt 9 van het advies van de Raad wordt hierop onder
punt 9 ingegaan.

9. Gewaardeerd ondernemersloon

Het meest zuiver voor het bepalen van een uitkering uit hoofde van
langdurig arbeidsongeschiktheidsrisico zou naar het oordeel van de Raad zijn
om als grondslag niet de winst maar alleen de arbeidsbeloning van de
zelfstandige in aanmerking te nemen. Het uit de winst «filteren» van die
beloning geeft echter aanmerkelijke uitvoeringsproblemen. Forfaitair kan het
zogenoemd gewaardeerd ondernemersloon bij voltijdse werkzaamheden
worden gesteld op het minimumloon vermeerderd met een aan de omzet
gerelateerde, degressieve opslag. Hoewel de grootte van de opslag niet
onomstreden is vast te stellen, kan wel worden aangenomen dat steeds als
ondergrens het wettelijk minimumloon wordt gehanteerd. Op grond hiervan
zou er, ook los van hetgeen in punt 8 van dit advies is opgemerkt, reden zijn bij
voltijds ondernemerschap de grondslag ten minste op het minimumloon te
stellen. Hiermee zou de huidige situatie ten aanzien van die zelfstandigen
worden voortgezet.
De Raad adviseert in de toelichting op deze benadering in te gaan.

9. De Raad adviseert, in aansluiting bij het vorige punt, in de toelichting in te
gaan op de benadering, waarbij, ter bepaling van een arbeidsongeschiktheids-
uitkering, niet uitgegaan wordt van de winst, maar van de arbeidsbeloning van
de zelfstandige. De Raad geeft in overweging om het zogenoemd gewaardeerd
ondernemersloon bij voltijdse werkzaamheden forfaitair te stellen op het
minimumloon vermeerderd met een aan de omzet gerelateerde, degressieve
opslag.
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Het kabinet onderschrijft de analyse van de Raad dat de winst niet alleen de
arbeidsbeloning van de zelfstandige omvat, maar mede de vergoeding voor
het in de onderneming geı̈nvesteerde eigen vermogen en een positieve of
negatieve ondernemerspremie en dat de winst in hoge mate mede wordt
bepaald door «ondernemerskwaliteiten» en genomen risico’s.
Het kabinet kan zich echter niet vinden in de suggestie van de Raad om niet

uit te gaan van het begrip winst, maar alleen van de arbeidsbeloning. Zeker
waar de Raad adviseert om bij voltijdswerkende zelfstandigen altijd uit te gaan
van ten minste het minimumloon is het kabinet het hiermee principieel
oneens. Het kabinet vat dit namelijk zo op dat uitgegaan zou moeten worden
van de ingezette arbeid (bij voltijdwerken analoog aan werknemers minimaal
gewaardeerd met het minimumloon) en derhalve bij arbeidsongeschiktheid
van het hiermee gepaard gaande verlies aan in te zetten arbeid. Feitelijk zou
hiermee een stuk verlies aan verdiencapaciteit als zodanig worden vergoed,
zonder dat gekeken zou worden welk inkomensverlies hiermee gepaard gaat.
Dit staat haaks op het arbeidsongeschiktheidscriterium, zoals dit in de WAO en
ook de AAW sinds het ontstaan van deze wetten wordt gehanteerd.
Bovendien zou hiermee het buiten de regeling houden van personen die

eveneens geconfronteerd zijn met een stuk verlies aan verdiencapaciteit ten
gevolge van arbeidsongeschiktheid zonder dat dit gepaard is gegaan met
feitelijk inkomensverlies niet langer te verdedigen zijn.

Hierbij kan gedacht worden aan personen die aangewezen zijn op de
bijstand of aan personen die onbetaald een verzorgende taak verrichten dan
wel hebben verricht. Op het moment dat zij zich opnieuw oriënteren op de
arbeidsmarkt dan wel zich daarop georiënteerd zouden hebben, indien zij niet
arbeidsongeschikt waren geworden, zouden ook zij aanspraak kunnen maken
op vergoeding als gevolg van verlies (geheel of gedeeltelijk) van arbeids-
capaciteit. Het kabinet geeft er, gezien deze overwegingen, dan ook de
voorkeur aan om aan het inkomensdervingsbeginsel vast te houden en niet uit
te gaan van het element van – forfaitair gehonoreerde – arbeidsinbreng. Dit
temeer omdat het uitgangspunt van inkomensderving, gekoppeld aan een
middelingsregeling, naar verwachting voor de meeste zelfstandigen tot een
ten opzichte van de huidige AAW even hoge uitkering leidt. Dit geldt met name
voor zelfstandigen die een inkomen derven gelijk aan of boven het
minimumloon. Voor deze categorie zou het overschakelen naar een andere
maatstaf zijn doel missen.
In de tweede plaats is het inherent aan de keuze voor het zelfstandig

ondernemerschap dat bij het bedrijfsresultaat geen uitsplitsing valt te geven
naar arbeidsbeloning, kapitaalvergoeding, risicopremie, etc. Het kabinet is het
met de Raad eens dat het element arbeidsbeloning moeilijk langs objectieve
weg uit de winst kan worden geı̈soleerd. Een zelfstandige verricht voor eigen
rekening en risico bepaalde werkzaamheden met het oogmerk om winst te
behalen. Betoogd kan worden dat het winst-inkomen het beste aansluit bij de
bijzondere positie van het zelfstandig ondernemerschap.
Ten derde merkt het kabinet op dat met het in de WAZ gehanteerde begrip

winst-inkomen wordt aangesloten bij het in de AAW gehanteerde begrip dat is
ontleend aan de Wet op de inkomstenbelasting. Voordeel is ook dat dit begrip
door de belastingdienst wordt gehanteerd en als uitgangspunt kan dienen bij
de premieheffing voor de WAZ. Het overschakelen naar een andere maatstaf
roept complicaties op bij de uitvoering, zowel wat betreft de uitkerings-
verstrekking als bij de premieheffing. Indien aan de uitkeringskant zou worden
gekozen voor de arbeidsbeloning als maatstaf, ligt het vanuit verzekerings-
technisch en beleidsmatig oogpunt voor de hand om dit ook te doen aan de
premieheffingskant. Voor zelfstandigen zou, naast het gangbare winstbegrip
voor de belastingheffing en premieheffing volksverzekeringen, een geheel
nieuwe maatstaf voor de heffing van de WAZ-premie ontstaan, met alle
gevolgen van dien voor de uitvoerbaarheid en inzichtelijkheid.

Tenslotte zijn vraagtekens te zetten bij de concrete suggestie van de Raad
om uit te gaan van een gewaardeerd ondernemersloon dat bij voltijdse
werkzaamheden kan worden gesteld op het minimumloon vermeerderd met
aan de omzet gerelateerde, degressieve opslag. Wat de uitkeringskant betreft
is het voor het kabinet niet geheel duidelijk wat de ratio van een opslag-
systeem zou zijn. De WAZ is immers een verzekering op minimumniveau,
waarbij de WAZ-uitkering is gerelateerd aan ten hoogste het minimumloon.
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Een WAZ-uitkering die is gebaseerd op een hoger inkomen is derhalve niet
mogelijk. Kennelijk – de Raad spreekt zich daarover echter niet uit – vervult de
suggestie van een aan de omzet gerelateerde, degressieve opslag bovenop het
forfaitait toegekende minimumloon alleen een functie aan de premieheffings-
kant. Een dergelijk systeem zou, nog afgezien van de intrinsieke waarde ervan,
leiden tot nadere vormgevingsvragen, zoals de inrichting van het opslag-
systeem, en extra uitvoerende werkzaamheden. Het kabinet ziet, gelet op deze
overwegingen, geen aanleiding een dergelijk systeem te volgen.

10. Fiscale winst

De invoering van het inkomensdervingsprincipe stelt hoge eisen aan de
maatstaf waaraan de inkomensderving wordt gemeten. De uitkering is immers
rechtstreeks van deze maatstaf afhankelijk; de maatstaf heeft niet enkel
betekenis voor de vraag of een bepaalde minimumgrens wordt overschreden,
zoals het geval is bij toepassing van de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Indien de winst uit
onderneming deze maatstaf moet zijn, voldoet naar het oordeel van de Raad
het fiscale begrip winst uit onderneming indien de referteperiode tot enkele
jaren wordt beperkt, niet (meer) aan deze hoge eisen. De – recent in versterkte
mate – invoering van fiscale faciliteiten, met name voor de ondernemers in het
midden- en kleinbedrijf, doen de fiscale winst steeds sterker afwijken van de
commerciële winst. Zij leiden tot een verschuiving van de fiscale afrekening
naar het tijdstip van staken van de onderneming.
Bij de beoordeling van de inkomensderving, waarbij naar het oordeel van de

Raad meer betekenis aan de commerciële dan aan de fiscale winst toekomt,
dienen de opgebouwde stille en fiscale reserves, alsmede de goodwill dan ook
mede in aanmerking te worden genomen.
In de toelichting dienen de contouren van een nadere regeling in dit licht te

worden geschetst en dient meer uitgebreid op deze problematiek te worden
ingegaan.

10. De Raad merkt op dat het inkomensdervingsprincipe hoge eisen stelt
aan de maatstaf waaraan de inkomensderving wordt gemeten. Het oordeel van
de Raad dat het fiscale winstbegrip in dit opzicht niet voldoet indien de
referteperiode zich tot enkele jaren beperkt, deelt het kabinet niet. Allereerst zij
opgemerkt dat ook nu voor de bepaling van een uitkering op grond van de
AAW bij zelfstandigen wordt aangesloten bij het fiscale winstbegrip (artikel 6
van het Inkomensbesluit AAW). Er wordt op dit punt dus geen wijziging
beoogd ten opzichte van de huidige situatie.
Verder zij er op gewezen dat de fiscale (jaar)winst ingevolge artikel 9 van de

Wet op de inkomstenbelasting 1964 wordt bepaald volgens goed koopmansge-
bruik waarvan de inhoud nader is bepaald door jurisprudentie. Daaruit volgt
dat de uitgangspunten van goed koopmansgebruik zijn gebaseerd op de
bedrijfseconomie voor zover dit geen strijd oplevert met een voorschrift van de
belastingwet of met de algemene opzet of een beginsel van die wet. In
tegenstelling tot de fiscale winstbepaling is de commerciële winstbepaling
voor zelfstandigen echter nauwelijks genormeerd door wet en jurisprudentie.
Het kabinet is dan ook van mening dat de commerciële winstbepaling geen
redelijk alternatief kan vormen voor de fiscale winstbepaling als maatstaf voor
de winstderving.

Ook uit een oogpunt van uitvoerbaarheid verdient het daarom de voorkeur
aan te sluiten bij de fiscale winst.
Anders dan de Raad is het kabinet voorts van oordeel dat er geen aanleiding

is om opgebouwde stille en fiscale reserves alsmede in het bedrijf gevormde
goodwill te betrekken in de maatstaf voor de inkomensderving. Bij stille
reserves gaat het namelijk om nog niet gerealiseerde winst die is belichaamd
in activa; bij goodwill gevormd in het bedrijf van de zelfstandige gaat het om
de winstcapaciteit die uitgaat boven een normaal rendement van het in het
bedrijf belegde vermogen. Fiscale reserves hebben betrekking op kosten die
verband houden met toekomstige bedrijfsuitgaven c.q. investeringen dan wel
met het afdekken van bepaalde risico’s. In de eerste twee gevallen is er geen
sprake van feitelijk genoten inkomen, in het derde geval is er geen sprake van
inkomen dat beschikbaar is voor consumptie.
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Gezien het bovenstaande acht het kabinet het niet noodzakelijk om het
advies van de Raad te volgen om hierop in de toelichting nader in te gaan.

11. Kring van verzekerden

De kring van verzekerden wordt in de artikelen 4 en 5 omschreven door
verwijzing naar de desbetreffende bepalingen in de Wet IB’64. Naar het
oordeel van de Raad is het dan in strijd met het karakter van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering als categorale verzekering het recht op uitkering
afhankelijk te maken van nadere eisen. De kring van verzekerden en uitkerings-
gerechtigden behoort bij een dergelijke verzekering samen te vallen.
De Raad kan in dit kader de opmerking in paragraaf 4.4.1 van de toelichting

niet plaatsen, waarin wordt aangegeven dat minimumeisen omtrent de
omvang van de verrichte arbeid zullen worden gesteld, teneinde te voorkomen
dat de kring van rechthebbenden wordt uitgebreid met personen die in het
refertejaar incidenteel arbeid hebben verricht. Het gaat daarbij om werkzaam-
heden die eenmaal per jaar gedurende een zeer korte periode worden verricht
of die over een geheel jaar bezien slechts een zeer gering aantal dagen
betreffen. Indien dit het geval is, zullen deze activiteiten immers reeds steeds
of nagenoeg steeds niet te kwalificeren zijn als winst uit onderneming in de zin
van artikel 6 Wet IB’64. In de uitzonderlijke gevallen dat desondanks sprake is
van winst uit onderneming, moet dit voor de toekenning van een uitkering op
uitvoeringsgronden worden aanvaard. Het aantal gewerkte uren vormt bij de
inkomstenbelastingheffing thans geen toets voor de (fiscale) ondernemers-
kwalificatie. Invoering van die toets voor het bepalen van de kring van
uitkeringsgerechtigden heeft, gegeven de gelijkheid van beide kringen, tot
gevolg dat deze ook voor het bepalen van de kring van de verzekerden zou
moeten worden ingevoerd. De uitvoering van de premieheffing door de
belastingdienst wordt in dat geval onevenredig verzwaard.
Artikel 6, zevende lid, WAZ kan in dit licht komen te vervallen. De Raad

adviseert het voorstel in deze zin aan te passen.

11. Naar het oordeel van de Raad is het in strijd met het karakter van de
arbeidsongeschiktheidsverzekering als categoriale verzekering om het recht op
uitkering afhankelijk te maken van nadere eisen. De kring van verzekerden en
uitkeringsgerechtigden behoort, aldus de Raad, bij een dergelijke verzekering
samen te vallen.
In dit kader kan de Raad de opmerking in paragraaf 4.4.1 van de toelichting

niet plaatsen, waarin wordt aangegeven dat minimumeisen omtrent de
omvang van de verrichte arbeid zullen worden gesteld, ten einde te
voorkomen dat de kring van rechthebbenden wordt uitgebreid met personen
die in het refertejaar incidenteel arbeid hebben verricht. Die incidentele
activiteiten zullen, aldus de Raad steeds of nagenoeg steeds niet te kwalifi-
ceren zijn als winst uit onderneming in de zin van artikel 6 Wet IB’64. In de
uitzonderlijke gevallen dat desondanks sprake is van winst uit onderneming,
moet dit volgens de Raad voor de toekenning van een uitkering op uitvoerings-
gronden worden aanvaard. Artikel 6, zevende lid, van de WAZ kan in dit licht,
aldus de Raad, komen te vervallen. De Raad adviseert het voorstel in deze zin
aan te passen.

Het kabinet erkent de door de Raad van State gesignaleerde discrepantie en
neemt het advies van de Raad over om het zevende lid van artikel 6 (inmiddels
artikel 7) te laten vervallen. De toelichting is hieraan aangepast.
Naast het door de Raad genoemde argument verdraagt het achterwege laten

van minimumeisen omtrent de omvang van de verrichte arbeid zich bovendien
goed met het uitgangspunt van het kabinet om het inkomensdervingsbeginsel
als uitgangspunt te nemen en niet de geleverde arbeidsinbreng.

12. Meewerkende echtgenoot

De omschrijving van de meewerkende echtgenoot als verzekerde in artikel 3,
in samenhang gelezen met artikel 5, roept de vraag op of ook de meewerkende
echtgenoot die jonger is dan 65 jaar tot de kring van de verzekerden behoort,
indien de ondernemer ouder is dan 65 jaar maar zijn onderneming is blijven
drijven. De Raad adviseert deze vraag in bevestigende zin te beantwoorden en
de voorgestelde bepalingen daartoe aan te passen.
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12. De aanbeveling van de Raad is gevolgd om duidelijk aan te geven dat
ook de meewerkende echtgenoot die jonger is dan 65 jaar verzekerd is, ingeval
de zelfstandige zelf ouder dan 65 jaar is en de onderneming nog uitoefent.

13. Stelsel van premieheffing

In zijn advies over het voorstel van Invoeringswet premiedifferentiatie en
marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (no.W12.95.0700),
waarover de Raad heden eveneens adviseert, gaat hij meer uitvoerig in op de
premieheffing en op uitvoeringsproblemen.
Bij de beoordeling van het voorliggende voorstel kan echter niet worden

voorbijgegaan aan enkele in het oog springende elementen uit dit voorstel.
De invoering van een premievrije voet in de premiestelling behoeft een

uitdrukkelijke motivering. Uitgangspunt bij categorale verzekeringen is dat de
premie een lineair verband houdt met het te lopen risico. Indien in deze premie
naast solidariteit met betrekking tot het te lopen risico ook solidariteit tussen
meer en minder inkomensgenietenden wordt ingebouwd, vormt dit een
vreemd element, waarvoor een uitdrukkelijke motivering moet worden
gegeven. Voor het vergelden van draagkrachtverschillen ligt het primaat bij de
belastingheffing. In de toelichting is naar het oordeel van de Raad in onvol-
doende mate aangetoond dat er een uit de aard van het risico voortvloeiende
reden voor de invoering van een premievrije voet aanwezig is. Naar het
oordeel van de Raad dient de premiestelling heroverwogen te worden.
Daarnaast kan ook niet worden voorbijgegaan aan te voorzien «calculerend

gedrag». De invoering van een premievrije voet van f 23 000,– zal leiden tot
een meer frequente toedeling van een gedeelte van de winst aan de meewer-
kende echtgenoot door toekenning van de zogenoemde reële beloning. Op
grond hiervan adviseert de Raad in de toelichting uiteen te zetten om welke
redenen in het geval van de meewerkende echtgenoot voor wie meewerkaftrek
wordt genoten, niet is voorzien in een dubbele franchise.
Tevens is het van belang aandacht te geven aan een andere vorm van

calculerend gedrag die, indien directeuren-grootaandeelhouders buiten de
verzekering blijven, voortkomt uit de prikkel die daarvan uitgaat op het
onderbrengen van werkzaamheden in een besloten vennootschap. In het
bijzonder zal dit gelden voor de vrije beroepsuitoefening en andere relatief
veel winst genererende werkzaamheden, in de gevallen dat het thans (fiscaal)
niet aantrekkelijk is de b.v.-vorm te kiezen in verband met de hoogte van het
uitgavenpatroon van de ondernemer. Ook indien het salaris in deze gevallen
gelijk is aan de winst van de vennootschap, wordt nog een premiebesparing
van maximaal f 5500,– bereikt.

13. De Raad plaatst kanttekeningen bij de invoering van een premievrije
voet in de premiestelling voor de WAZ. Het uitgangspunt, aldus de Raad, bij
een verzekering dient te zijn dat de premie een lineair verband houdt met het
te lopen risico. Een solidariteit tussen hogere en lagere inkomens, zo al
noodzakelijk, verdient uitdrukkelijke motivering. De Raad bepleit om die reden
een heroverweging ten aanzien van de premiestelling.
Daarnaast ontstaat in de ogen van de Raad het risico van calculerend gedrag

teneinde de hoogte van de WAZ-premie te beı̈nvloeden. Dit betreft zowel de
mogelijkheid van toekenning van een reële arbeidsbeloning aan de meewer-
kende echtgenoot als het kiezen voor de status van directeur-grootaandeel-
houder.

Het uitgangspunt dat de premie een lineair verband houdt met het te lopen
risico is op zich een gebruikelijke uitgangssituatie voor een sociale verzekering.
Ook ten aanzien van de WAZ is dit de startsituatie geweest. Het kabinet had in
eerste instantie een premiegrondslag die zo veel mogelijk overeenkwam met
het huidige inkomenstraject voor ogen. Gedacht werd daarbij aan een
premieplichtig inkomen dat liep tot een hoogte van f 55 000,– zonder
premievrije voet. Rekening houdend met diverse aspecten, zoals het
uitkeringsniveau (indiceert een maximumpremiegrens op minimumniveau) en
de onderlinge draagkrachtverhoudingen (indiceert een veel ruimere of zelfs
geen premiegrens) resulteerde de aanvankelijk gekozen premiegrens van
f 55 000,– als middenweg. Ten opzichte van de huidige AAW-premieheffings-
systematiek betekende deze premiegrondslag voor zelfstandigen met een
winstinkomen tot of net boven het minimumniveau echter een onevenredig
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zware inkomensachteruitgang. Zelfstandigen met een winstinkomen op dit
niveau zijn thans als gevolg van de fiscale invorderingsvrijstelling geen
belasting en premies volksverzekeringen verschuldigd.

Premieheffing over de winst vanaf de eerste gulden betekent voor
alleenverdieners in deze inkomenscategorieën een koopkrachteffect van ruim
–7%; daarentegen ondervonden alleenverdieners met een winstinkomen van
bijvoorbeeld f 50 000,– of meer een positief koopkrachteffect. Teneinde een
meer evenwichtig koopkrachtbeeld tot stand te brengen is vervolgens gezocht
naar een premiegrondslag, waarbij zoveel mogelijk recht werd gedaan aan het
equivalentiebeginsel, echter rekening houdend met onderlinge draagkracht-
verschillen. Rekening houdend met beide aspecten heeft het kabinet gekozen
voor een franchise van f 23 000,– en een maximumpremiegrens van f 78 000,–.
Het kabinet onderkent dat deze premiegrondslag een grote solidariteit tussen
hogere en lagere inkomenscategorieën betekent. Gezien de uiteindelijke
koopkrachteffecten als gevolg van deze premiegrondslag, die een meer
evenwichtige spreiding tussen de verschillende inkomenscategorieën te zien
geeft, acht het kabinet de voorgestelde premiegrondslag aanvaardbaar.
Met betrekking tot de kanttekening van de Raad ten aanzien van het

calculerend gedrag kan over de reële beloning worden gesteld dat de keuze
tussen de meewerkaftrek en de arbeidsbeloning van tal van factoren afhan-
kelijk is. Het is dus niet mogelijk zonder meer een antwoord te geven welke
van beide voordeliger is. Dit is onder meer afhankelijk van:
– het overig inkomen van de meewerkende echtgenoot;
– de invloed op de grondslag van de dotatie aan de fiscale oudedagsreserve;
– de middeling en verliesrekening;
– de invloed van de reële beloning op de zelfstandigenaftrek.
Op dit moment wordt relatief zeer weinig gebruik gemaakt van de reële

arbeidsbeloning voor de meewerkende echtgenoot. Dit gegeven, naast de
genoemde factoren, zijn voor het kabinet aanleiding geweest om geen grote
gevolgen wat betreft calculerend gedrag toe te kennen aan de introductie van
de franchise.
Ten aanzien van de keuze of een zelfstandige al dan niet directeur-

grootaandeelhouder wordt spelen eveneens meerdere factoren een rol. Het
calculerende gedrag waar de Raad op doelt betreft één factor voor de keuze
om al dan niet directeur-grootaandeelhouder te worden, namelijk de
mogelijkheid tot het ontlopen van de WAZ-premie. Een zelfstandige die winst
uit onderneming maakt is WAZ-premie verschuldigd; indien deze zelfstandige
zijn onderneming omzet in een besloten vennootschap en directeur-
grootaandeelhouder wordt, is hij deze premie niet verschuldigd.

Zoals eerder gesteld heeft het kabinet inmiddels echter besloten de
directeuren-grootaandeelhouders onder de werknemersverzekeringen te
brengen. De keuze om directeur-grootaandeelhouder te worden betekent
daarom, naast alle overige factoren, niet langer een keuze voor het ontlopen
van de WAZ-premie, maar de keuze tussen de WAZ-premie en de premies
werknemersverzekeringen.

14. Bevallingsuitkering

Voorgesteld wordt in deze wet tevens een uitkeringsregeling in verband met
bevalling ten behoeve van vrouwelijke zelfstandigen en vrouwelijke meewer-
kende echtgenoten op te nemen. Nu geen sprake is van dekking tegen het
risico van langdurige arbeidsongeschiktheid en daarmee het te verzekeren
risico van geheel andere aard is, is de Raad op systematische gronden van
oordeel dat opneming van deze tijdelijke uitkering in de onderhavige wet niet
wenselijk is. Zij kan eventueel in een andere wettelijke regeling worden
opgenomen.
De motivering voor de invoering van een bevallingsregeling voor zelfstan-

digen als zodanig is daarenboven niet overtuigend; de niet verder uitgewerkte
verwijzing naar het feit dat de Emancipatieraad verschillende malen gepleit
heeft voor een bevallingsregeling voor alle vrouwen die inkomen uit arbeid
verwerven, is in dit verband onvoldoende. Evenmin overtuigt de stelling dat
door de uitkering voorkomen wordt dat vrouwen door het ontbreken van een
goede regeling lang doorwerken en snel weer beginnen, hetgeen schadelijk
kan zijn voor de gezondheid van zowel de vrouw als het kind. Een uitkering kan

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 758, A 16



het mogelijk maken vervangende arbeidskracht, die gelet op de aard van de
arbeid in een aantal gevallen ingezet kan worden in een situatie van meewer-
kende echtgenoten in het midden- en kleinbedrijf maar vrijwel niet in een
situatie van zelfstandig ondernemerschap, aan te trekken voor de periode van
zwangerschap en bevalling, maar zij verplicht daartoe uiteraard niet.
Naar het oordeel van de Raad kan een motief voor de regeling worden

gevonden, indien de regeling zou zijn bedoeld om het krijgen van kinderen niet
te ontmoedigen door het tegemoet komen in een eventueel financieel nadeel
dat wordt geleden, indien gedurende enige tijd niet kan worden gewerkt.
Dergelijke motieven kunnen echter wel een door de gehele gemeenschap
gedragen en te dragen regeling funderen, zoals ook ten aanzien van de
Algemene kinderbijslagwet is geschied, maar rechtvaardigen niet dat de
uitkeringslast door de beperkte groep zelfstandigen wordt gedragen. De Raad
adviseert alles bijeen genomen de opneming van een bevallingsregeling in de
WAZ te heroverwegen.

14. De Raad van State is op systematische gronden van oordeel dat
opneming van een tijdelijke uitkering in verband met bevalling in de onder-
havige wet niet wenselijk is omdat het te verzekeren risico van geheel andere
aard is dan het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid.
Voorts vindt de Raad de motivering voor de invoering van een bevallings-

regeling voor zelfstandigen niet overtuigend.
Naar het oordeel van de Raad kan een motief voor de regeling worden

gevonden, indien de regeling zou zijn bedoeld om het krijgen van kinderen niet
te ontmoedigen, door het tegemoet komen in een eventueel financieel nadeel
dat wordt geleden indien gedurende enige tijd niet kan worden gewerkt.
Dergelijke motieven, aldus de Raad, kunnen echter wel een door de gehele

gemeenschap gedragen en te dragen regeling funderen, zoals ook ten aanzien
van de Algemene kinderbijslagwet is geschied, maar rechtvaardigen niet dat
de uitkeringslast door de beperkte groep zelfstandigen wordt gedragen.
De Raad adviseert alles bijeen genomen de opneming van een bevallings-

regeling in de WAZ te heroverwegen.

Het kabinet ziet geen aanleiding om het voornemen tot opnemen in de WAZ
van een uitkering in verband met bevalling te heroverwegen.
Met betrekking tot het motief voor betreffende regeling kan het volgende

worden opgemerkt. Reeds geruime tijd is de wenselijkheid in discussie van
een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen
en meewerkende echtgenoten, die vergelijkbaar is met die voor werkneem-
sters. Voor werkneemsters is het zwangerschaps- en bevallingsverlof een
maatregel met een tweeledig doel. Enerzijds dient het verlof ter bescherming
van de gezondheid van de vrouw en het kind. Anderzijds wordt met het verlof
beoogd te voorkomen dat vrouwen uit het arbeidsproces treden. Bescherming
van de gezondheid van moeder en kind en stimulering van het actief blijven
van vrouwen op de arbeidsmarkt na de geboorte van kinderen gelden hier dus
als argumenten.
Dezelfde argumenten gaan, blijkens de resultaten van het onderzoek naar

zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandige en meewerkende
vrouwen in het midden- en kleinbedrijf, op voor zelfstandige en meewerkende
vrouwen (rapport «Doorwerken rond de bevalling» drs. J.T.F. Nouws en drs.
M.T.E.Meijs-Appels, EIM onderzoek 1989). Verder blijkt uit genoemd onderzoek
alsmede uit het rapport «zwangerschapsverlof voor boerinnen en tuinders-
vrouwen»(U.Ph. Blom en J. M. van den Hoek, Landbouw-Economisch
Instituut, 1989, onderzoeksverslag 51) dat een ruime meerderheid van de
zelfstandige en meewerkende vrouwen vindt dat er iets geregeld moet worden
om hen in staat te stellen een periode van verlof te nemen voor en na de
bevalling. Uit onderzoek blijkt dat er door betreffende vrouwen thans alleen
maar verlof wordt genomen als er sprake is van medische complicaties. De
meeste van de bij betreffende onderzoeken betrokken vrouwen geven aan dat
de belangrijkste belemmering om verlof op te nemen de kosten van
vervanging en inkomstenderving zijn. Met een uitkeringsregeling in verband
met bevalling kan worden voorkomen dat betreffende vrouwen lang
doorwerken en snel weer beginnen, hetgeen schadelijk kan zijn voor zowel de
gezondheid van de vrouw als van het kind.
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Naar het oordeel van het kabinet maakt het treffen van een afzonderlijke
verzekering voor zelfstandigen het ook mogelijk om daarin in een uitkerings-
regeling in verband met bevalling op te nemen. Het in de WAZ onderbrengen
van een dergelijke uitkeringsregeling is in overeenstemming met het door het
kabinet gehanteerde uitgangspunt dat de financiële verantwoordelijkheid
zoveel mogelijk bij betrokkenen zelf moet worden gelegd.
Het kabinet beseft terdege dat de uitkeringsregeling in verband met

bevalling een ander risico betreft dan het risico van langdurige arbeidsonge-
schiktheid. Dit behoeft echter geen beletsel te zijn. Zo bestaat op grond van de
Ziektewet recht op uitkering in verband met zwangerschap of bevalling, dit
ongeacht de vraag of sprake is van ongeschiktheid tot het verrichten van
arbeid. Gelet hierop is het opnemen in de WAZ van een uitkeringsregeling in
verband met bevalling niet iets bijzonders.
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Raad is het desbetreffende

gedeelte van het algemeen gedeelte van de toelichting aangepast.

15. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

Uit de in paragraaf 2.2 van de toelichting opgenomen tabel 1 blijkt dat de
uitkeringslasten thans ongeveer 1 miljard gulden belopen. Het
Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, dat door het Tica zal worden
beheerd, krijgt hiermee een beperkte omvang die nog zal teruglopen door de
gemiddeld lagere uitkering door het doorwerken van het inkomensdervings-
principe dan thans het geval is. In de premieheffing door de belastingdienst
zullen ongeveer 660 000 verzekerden worden betrokken, terwijl ongeveer
60 000 zelfstandigen van de bedrijfsverenigingen een uitkering zullen
ontvangen.
De Raad adviseert in de toelichting naast de reeds opgenomen gegevens

van de belastingdienst ook inzicht te geven in de uitvoeringskosten van het
fonds en van de bedrijfsverenigingen. De totale uitvoeringskosten kunnen
daarbij worden vergeleken met die van de andere sociale en volksverzeke-
ringen. Indien uit deze vergelijking blijkt dat de kosten in verhouding tot het
uitkeringsvolume onevenredig groot zijn, adviseert de Raad alternatieven te
overwegen voor de thans voorgestelde regeling.

15. De invoering van een apart fonds voor de uitkeringslasten voor
zelfstandigen betekent, aldus de Raad, dat een fonds wordt geı̈ntroduceerd dat
slechts een beperkte omvang zal kennen. De Raad adviseert om in de
toelichting naast de uitkeringslasten ook inzicht te geven in de uitvoerings-
kosten van het fonds en de bedrijfsverenigingen, dit in vergelijking tot de
uitvoeringskosten van de overige fondsen. Indien deze uitvoeringskosten in
onevenredige mate afwijken van die van de overige fondsen adviseert de Raad
alternatieven te overwegen voor de voorgestelde regeling.

Het advies van de Raad om in de toelichting aandacht te besteden aan de
uitvoeringskosten is overgenomen. In de toelichting is aandacht gegeven aan
de uitvoeringskosten van de WAZ, mede in relatie tot het Arbeidsongeschikt-
heidsfonds.
De uitvoeringskosten voor de WAZ bedragen in 1997 in termen van de totale

uitkeringslasten naar verwachting ca. 8,3%; voor de WAO is dit 6,4%. De
uitvoeringskosten voor de WAZ zijn verhoudingsgewijs dus hoger dan voor de
WAO.
Dit is overigens verklaarbaar. In de eerste plaats betekent de nieuwe wijze

van premieheffing door de belastingdienst dat wat betreft de uitvoerings-
kosten meeruitgaven zullen optreden. De uitvoeringskosten van de belasting-
dienst vormen in de structurele situatie ca. 7% van de totale uitvoeringskosten.
Ook valt te verwachten dat het vaststellen van de WAZ-uitkering ingewikkelder
– en derhalve met hogere uitvoeringskosten gepaard gaand – zullen zijn dan
het vaststellen van de WAO-uitkering. Daarnaast geldt dat voor de uitvoerings-
kosten van een regeling de vaste kosten niet lineair af- of toenemen met de
uitkeringslasten; naarmate met andere woorden de uitkeringslasten van een
regeling toenemen zullen de vaste kosten relatief gezien daarvan een geringer
aandeel uitmaken.
Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat de uitvoeringskosten

van de WAZ niet in betekenende mate afwijken van die van het
Arbeidsongeschiktheidsfonds. Daarnaast is een betere toerekening van de
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kosten één van de uitgangspunten van het voorgestelde kabinetsbeleid. Het
aandeel van de uitvoeringskosten van de WAZ ten opzichte van de totale
uitkeringslasten is niet van dien aard dat deze niet draaglijk zou zijn. Het
kabinet ziet op basis hiervan geen reden af te zien van de introductie van een
apart fonds voor zelfstandigen.

16. Voor enkele redactionele kanttekeningen verwijst het college naar de bij
het advies behorende bijlage.

16. De redactionele opmerkingen van de Raad zijn verwerkt. Aan de
toelichting van het wetsvoorstel is een door de Raad aanbevolen concordantie-
tabel toegevoegd.

Tenslotte is, afgezien van het voorgaande, van de gelegenheid gebruik
gemaakt om het wetsvoorstel op een aantal technische en meer inhoudelijke
punten aan te passen. Wat de inhoudelijke punten betreft gaat het om het
volgende.
Wat betreft de omschrijving van het begrip zelfstandige is de bepaling

geschrapt, waarin geregeld was dat winst, waarop een regeling ter
voorkoming van dubbele belasting van toepassing is, niet kan leiden tot
verzekerd-zijn in de zin van de WAZ. Deze bepaling bleek bij nader inzien te
leiden tot een ongewenste beperking van de kring van verzekerden. Wel is, net
als nu in de AAW en in het wetsvoorstel Wajong, de mogelijkheid opgenomen
om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur uitbreiding dan wel
beperking te geven aan de kring van verzekerden (artikel 3, derde lid).
Voorts zijn, mede in verband met het opnemen van overige niet-werknemers

met inkomen uit arbeid in de WAZ, zowel aan de uitkeringskant als aan de
premieheffingskant, anticumlatieregelingen opgenomen (artikel 58 respectie-
velijk artikel 72, eerste lid). Tevens is in verband hiermee een bepaling in het
wetsvoorstel opgenomen die regelt welke bedrijfsvereniging bij samenloop-
situaties bevoegd is (artikel 82).
Aangezien de beoogde datum van inwerkingtreding van deze wet – 1 januari

1997 – samenvalt met de datum waarop de verplichte bezwaarschriftprocedure
integraal in de arbeidsongeschiktheidswetten dient te worden ingevoerd, is
tenslotte in het wetsvoorstel voorzien in de mogelijkheid om bij algemene
maatregel van bestuur regels te stellen met betrekking tot medische
bezwaarschriftenprocedures (artikel 96).

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet niet te zenden
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan nadat met het vorenstaande
rekening zal zijn gehouden.

De Vice-President van de Raad van State,
W. Scholten

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde, gewijzigde voorstel van wet en
de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
R. L. O. Linschoten
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Bijlage bij het advies van de Raad van State van 15 maart 1996,
no. W12.95.0701, met redactionele kanttekeningen die de Raad in
overweging geeft.

– De in artikel 54 gebruikte term «wachtgeldfonds» van een begrips-
omschrijving voorzien.
– In de toelichting een concordantietabel van de Algemene

Arbeidsongeschiktheidswet en het wetsvoorstel opnemen.
– In paragraaf 4.6.1 (Systematiek van de premieheffing en -inning), onder a,

de tweede alinea («Het is in overeenstemming met ...») stilistisch en inhou-
delijk aanpassen.
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