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De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer
als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het
voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen
genoegzaam zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare
beraadslaging over het voorstel van wet voldoende voorbereid.

ALGEMEEN

1. Inleiding

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling en waardering
kennisgenomen van het wetsvoorstel inzake een afzonderlijke arbeidson-
geschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (WAZ).
Het wetsvoorstel is onlosmakelijk verbonden met de wetsvoorstellen

24 698 (Wet premiedifferentiatie en marktwerking arbeidsongeschiktheids-
verzekeringen; hierna Pemba) en 24 760 (Wet arbeidsongeschiktheids-
voorziening jonggehandicapten; hierna Wajong). Met dat nieuwe
wetssysteem wordt de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) als
volksverzekering vervangen door aantal afzonderlijke wetten voor
afzonderlijke groepen, met een toegespitste wijze van aansprakelijkheids-
stelling en bekostiging. Een tendens tot samenvoeging en vereenvou-
diging wordt hiermee doorbroken, terwille van het belangrijker doel om
vermijdbare arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk terug te dringen.
De rechten van de arbeidsongeschikten zijn bij deze wijziging van het

wetssysteem niet in het geding: hoogte en duur van de uitkering blijven
onveranderd. Dat geldt grosso modo ook de voorstellen inzake de WAZ.
De leden van de PvdA-fractie hebben uit de voorliggende plannen
begrepen dat de huidige rechten op uitkeringen en voorzieningen
ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) voor deze
categorieën personen grotendeels ongewijzigd gehandhaafd blijven, zij
het dat voor twee categorieën van een duidelijke verandering sprake is. Zo
komt er uitkeringsrecht voor vrouwen in verband met bevalling. Voor wat
betreft de duur wordt daarbij aangesloten bij de gebruikelijke termijn van
minstens 16 weken. De hoogte van de bevallingsuitkering wordt bepaald
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op 100% van de grondslag. De leden van de PvdA-fractie zijn buiten-
gewoon verheugd over dit voornemen. Het illustreert naar hun mening de
zorg van het huidige kabinet voor de problematiek van de combinatie van
werken en de zorg voor moeder en kind. De hoogte van de uitkering toont
aan dat de regering serieus rekening houdt met de specifieke vraag-
stukken van jonge gezinnen.
De tweede categorie voor wie de WAZ een duidelijke verandering zal

betekenen, zijn de toekomstige zelfstandigen die in het afgelopen jaar
weliswaar minder dan het minimumloon (misschien zelfs helemaal niets)
hebben verdiend, maar wel voltijd hebben gewerkt. Onder de huidige
AAW hebben zij volledige uitkeringsrechten. Onder de WAZ vervalt die
mogelijkheid, zij het dat eventueel het gemiddelde winstinkomen van de
laatste drie jaar als uitgangspunt kan worden genomen. Geldt voor oude
gevallen die wel aan de huidige, maar niet aan deze toekomstige eis
voldoen niettemin dat zij hun uitkeringsrechten behouden, zo vragen de
leden van de PvdA-fractie? Hoeveel zelfstandigen zullen door deze
bepaling straks geen WAZ-rechten krijgen die zij onder de AAW wel
zouden hebben gehad?
De AAW, zo stellen de leden van de PvdA-fractie, wordt in feite gesplitst

in een drietal wetten: de nieuwe Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering (WAO), de WAZ en de Wajong. Tezamen met de Invoeringswet gaat
het dan om een viertal wetsvoorstellen. De memorie van toelichting
spreekt echter ook nog over een wetsvoorstel Aanpassingswet. Heeft die
Aanpassingswet ook betrekking op de andere drie genoemde wetsvoor-
stellen, zo vragen zij en wanneer kan de Kamer dat wetsvoorstel tegemoet
zien?
Onverlet hun principiële instemming met het wetsvoorstel hebben de

leden van de PvdA-fractie over de uitwerking van de voornemens naast de
bovenstaande nog een aantal andere vragen die zij hierbij aan de regering
ter beantwoording voorleggen.

De leden van de CDA-fractie nemen kennis van het wetsvoorstel dat de
arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen moet gaan regelen.
Het wetsvoorstel is op zichzelf een logisch gevolg van de Pemba waar de
AAW wordt afgeschaft. Deze afschaffing van de AAW betekent dat er voor
een aantal groepen nog iets naders moest worden geregeld. Op zichzelf
kunnen de leden van de CDA-fractie die redenering van de regering
volgen. Het moge echter bekend worden verondersteld dat deze leden
uitermate negatief staat ten opzichte van de Pemba en al helemaal ten
opzichte van de afschaffing van de AAW. De noodzaak voor de afschaffing
van de AAW wordt door de aan het woord zijnde leden niet onder-
schreven.
Met de voorliggende wetsvoorstellen wordt in feite een nieuwe

stelselwijziging geı̈ntroduceerd. Dergelijke vergaande maatregelen dienen
naar de mening van de leden van de CDA-fractie allereerst betrokken te
worden bij een fundamentele discussie over de totale herziening van de
sociale zekerheid. De regering tracht nu blijkbaar principiële vragen over
bijvoorbeeld de verantwoordelijkheidsverdeling in de sociale zekerheid te
ontlopen.
De CDA-fractie is van mening dat basistaak van de overheid is het

zorgen voor een fatsoenlijke bestaansvloer gerelateerd aan het bestaand
sociaal minimum. Met het voorliggende wetsvoorstel ontkent de regering
in feite het hebben van die basistaak.
Het is de leden van de CDA-fractie overigens verder opgevallen dat de

versnipperde behandeling in vier wetsvoorstellen een belemmering is
voor de zorgvuldigheid. In elk wetsvoorstel wordt herhaaldelijk voor
onderbouwing verwezen naar de andere drie, hetgeen een integrale
afweging moeilijk maakt. Een en ander betekent dat deze leden een aantal
opmerkingen bij alle vier de betreffende wetsvoorstellen zal inbrengen.
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De leden van de VVD-fractie hebben met grote interesse kennis-
genomen van het onderhavige wetsvoorstel, strekkende tot het creëren
van een afzonderlijke arbeidsongeschiktheidsverzekering en een
uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, meewer-
kende echtgenoten en overige niet-werknemers met inkomsten uit arbeid.
Samen met de wetsvoorstellen Pemba en Wajong en de Invoeringswet
nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (kamerstuk
24 776) maakt de WAZ deel uit van de noodzakelijke herijkingsoperatie
van de sociale zekerheid, gericht op een meer activerend stelsel met
gewijzigde verantwoordelijkheden tussen publieke en private actoren.
Deze leden billijken de keuze van de regering om ten aanzien van de

voorgestelde regeling op een aantal punten aan te sluiten bij de syste-
matiek van de huidige AAW-regeling, bijvoorbeeld door vast te houden
aan het inkomensdervingsprincipe en het nieuwe arbeidsongeschiktheids-
criterium. Omdat de AAW zijn betekenis als volksverzekering door de
invoering van premiedifferentiatie en eigen risico in de WAO inderdaad
verliest, stuit het intrekken van de AAW dan ook niet op bezwaren van de
kant van deze leden. Het opsplitsen van de AAW in categorale regelingen
past ook naar de mening van deze leden niet alleen in een beleid gericht
op meer activering, maar impliceert tevens minder afwentelingsmogelijk-
heden en derhalve een betere en meer zuivere toebedeling van de
premielast. In die zin ondersteunen de leden van de VVD-fractie de inzet
van de regering om de solidariteitsgedachte anders in te vullen en
solidariteitselementen alleen indien «noodzakelijk» in te brengen.
De leden van de VVD-fractie hebben, zoals gezegd, begrip voor de keuze

van de regering om na afschaffing van de AAW voor zelfstandigen een
aparte verplichte wettelijke verzekering te treffen. De regering motiveert
deze keuze onder meer door te wijzen op het risico dat een groot aantal
zelfstandigen anders zal afzien van het afsluiten van een verzekering. Deze
leden delen de mening dat afwenteling van de kosten op de Algemene
Bijstandswet (Abw) dient te worden voorkomen, maar vragen zich toch af
deze overweging sec niet iets paternalistisch in zich heeft. Zij zijn veeleer
overtuigd van het draagvlak-argument voor de financiering van de
verzekering, het feit dat niet wordt beoogd de sociale bescherming van
zelfstandigen te wijzigen, en zouden de regering willen aanmoedigen deze
argumenten sterker te belichten. Minstens zo belangrijk vinden deze leden
de begrijpelijke angst van de regering dat niet alle zelfstandigen toegang
zouden kunnen krijgen tot een betaalbare particuliere verzekering, gelet
op het niet-collectieve karakter van de af te sluiten contracten. Niettemin
vragen zij zich op dit laatste punt af in hoeverre deze problematiek door
de regering als structureel wordt beschouwd en of de regering heeft
onderzocht of verzekeraars bereid zijn om verzekeringen van groepen van
zelfstandigen in enigerlei vorm als collectief aan te merken, waardoor de
geschetste problemen zouden kunnen worden ondervangen. Deze leden
verzoeken de regering hier nader op in te gaan.
De leden van de VVD-fractie zijn geschrokken van de door de regering

gegeven kwantitatieve gegevens in tabel 1 op blz. 7 van de memorie van
toelichting. Zo blijkt uit die tabel dat het aantal zelfstandigen dat is
aangewezen op de AAW excessief is gestegen van zo’n 18 000 in 1976 tot
ruim 58 000 in 1994. Kan de regering hier een verklaring voor geven? Zo
niet, is er dan geen reden om dit eens te onderzoeken, zowel vanuit
sociaal verzekerings- als uit volksgezondheidsoogpunt, zo vragen deze
leden?

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen
voor het voorliggende wetsvoorstel. Directe aanleiding voor de regering
om voor zelfstandigen een afzonderlijke arbeidsongeschiktheidsregeling
tot stand te brengen, vormt de voorgenomen invoering van de nieuwe
geı̈ntegreerde AAW/WAO-werkgeverspremie voor de arbeidsongeschikt-
heidsverzekering van werknemers met als doel vermijdbare arbeidsonge-
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schiktheid terug te dringen en de daarmee gepaard gaande afschaffing
van de AAW als volksverzekering.
Niet alleen voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten wordt door

middel van dit wetsvoorstel een verplichte arbeidsongeschiktheidsverze-
kering op minimumniveau gecontinueerd. Ook groepen werknemers met
overig inkomen uit arbeid die tussen wal en schip zouden vallen omdat zij
noch werknemer noch zelfstandige zijn, zijn onder de WAZ gebracht, de
zogenaamde beroepsbeoefenaren. De leden van de D66-fractie vinden het
tevens een vooruitgang dat het voorliggende wetsvoorstel voorziet in een
uitkering in verband met bevalling voor de vrouwelijk verzekerden.
De leden van de D66-fractie constateren dat de nieuwe regeling op een

aantal punten verandering in de huidige situatie van de betrokkenen
aanbrengt. De groep zelfstandigen moet voortaan zelf zorgen voor de
financiering van de regeling hetgeen tot verkleining van het draagvlak
leidt. De financiële lasten van het risico worden zoveel mogelijk daar
neergelegd waar het ontstaat en het voortbestaan van de arbeidsonge-
schiktheid kan worden beı̈nvloed. Deze leden constateren dat de voorge-
stelde regeling het principe van lastentoedeling niet tot het uiterste
doordrijft. In een aantal gevallen zal er zelfs geen relatie bestaan tussen
premiebetaling en uitkeringsrecht, namelijk wanneer een zelfstandige een
winst behaalt die beneden het minimumloon ligt. In de memorie van
toelichting wordt erkend dat er een groot beroep op de solidariteit wordt
gedaan tussen zelfstandigen. De leden van de D66-fractie merken op dat
er inderdaad een grote solidariteit wordt gevraagd van een groep die zeer
divers is samengesteld en vragen de regering of de nieuwe regeling voor
zelfstandigen niet beter geschetst kan worden als een voorziening dan als
een verzekering door de voorrang van het solidariteitsbeginsel boven het
equivalentiebeginsel.
Ook wordt het uitgangspunt van lastentoedeling niet doorgevoerd waar

de regering heeft besloten geen premiedifferentiatie en eigen-risicodrager-
schap in de WAZ te introduceren. De leden van de D66-fractie zijn evenals
de regering van mening dat noch van premiedifferentiatie, noch van
eigen-risicodragerschap bij zelfstandigen verwacht mag worden dat zij de
financiële prikkel van de individuele ondernemer om zijn eigen risico
terug te brengen significant zullen vergroten, en bovendien door het
eigen-risicodragerschap het draagvlak aan de WAZ dreigt te ontvallen.
Gelet op het aanvullend uitvoeringstechnisch commentaar van het Tica

(d.d. 9 juli 1996) vragen de leden van de D66-fractie de regering hoe het
met de voortgang van de nadere invulling van de wetgeving staat, zoals
de nadere regels over een afwijkende wijze van vaststellen van de mate
van arbeidsongeschiktheid en toerekenen van de resterende verdien-
capaciteit alsmede over de berekening van de uitkering bij samenloop van
WAZ-aanspraken met aanspraken op grond van een andere
arbeidsongeschiktheidsregeling. Deze nadere invulling is naar de
opvatting van de leden van de D66-fractie van belang om het geheel goed
te kunnen beoordelen.
De omzetting van de AAW-uitkeringen in WAZ-en/of Wajong-uitkeringen

en de omzetting van de AAW/WAOuitkeringen in WAO-, WAZ- en/of
Wajong-uitkeringen dient goed geregeld te worden. De uitvoeringsin-
stellingen hebben voor deze omzetting enige tijd nodig. De leden van de
D66-fractie wijzen op de aanbeveling van de Tijdelijke commissie
onderzoek Ctsv (kamerstuk 24 653, nr. 16) dat systematisch aandacht moet
zijn voor aspecten van uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en toezicht-
baarheid van toekomstige wetgeving alsook voor reële implementatieter-
mijnen. Een aanbeveling overigens die ook de commissie-Buurmeijer al
eerder gedaan heeft en waarvan de leden van de D66-fractie menen dat
dit geen gratuite aanbevelingen zijn. Niet alleen moet er nog veel nadere
regelgeving tot stand komen, maar ook de post nOsv moet nog worden
ingediend. De leden van de D66-fractie vragen de regering hiermee
rekening te houden.
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De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat met de WAZ de
regering een nieuw soort van sociale verzekering introduceert. De WAZ is
namelijk noch een volksverzekering, noch een werknemersverzekering,
noch een sociale voorziening, maar een verplichte verzekering voor
zelfstandigen. Deze nieuwe verzekering is noodzakelijk geworden doordat
voor werknemers de AAW in de WAO op zal gaan en de AAW daardoor als
volksverzekering ophoudt te bestaan.
In feite is het vooral om pragmatische redenen dat de AAW nu wordt

voortgezet als aparte verzekering voor zelfstandigen. Het wetsvoorstel
ontbeert een beschouwing over de vraag of voor zelfstandigen een
verplichte verzekering tegen inkomensderving nodig en wenselijk is en zo
ja, welke risico’s zo’n verzekering dan eigenlijk dient te dekken. In andere
landen komen ook verplichte zelfstandigenverzekeringen voor, waarbij
soms ook meer risico’s verzekerd zijn. Eigenlijk had bij de afschaffing van
de AAW als volksverzekering een beschouwing gepast over de vraag in
hoeverre risico’s van zelfstandigen voor verplichte, collectieve verzekering
in aanmerking komen. Waarom zijn bijvoorbeeld het ziektekostenrisico of
het werkloosheidsrisico niet ook risico’s die zich lenen voor verplichte
collectieve verzekering. Of zou juist de conclusie moeten worden
getrokken, dat, waar zelfstandigen volledig vrij zijn in de keuze of zij zich
willen verzekeren tegen een aantal risico’s, ook een eventuele verzekering
tegen het arbeidsongeschiktheidsrisico een vrijwillige zaak zou moeten
zijn? Wat heeft de regering nu eigenlijk precies tot de conclusie geleid dat
uitgerekend het arbeidsongeschiktheidsrisico van zelfstandigen voor
verplichte verzekering in aanmerking komt?
Het wetsvoorstel leidt tot een verplichting voor zelfstandigen om premie

te betalen voor deze specifieke verzekering. Ook moeten zelfstandigen
opdraaien voor de kosten die gemoeid zijn met het doorbetalen van de
AAW-uitkeringen van zelfstandigen die thans reeds arbeidsongeschikt zijn.
De regering motiveert deze keuze door te stellen dat de kosten daar
moeten worden neergelegd waar ze worden gemaakt en waar ze kunnen
worden voorkomen. Dit is de leden van de fractie van GroenLinks een iets
te simpele redenering. Met name op het voorkomen van de kosten
hebben zelfstandigen zelf geen invloed. Zij betalen premie voor het
collectief van zelfstandigen, maar kunnen in de bedrijven van andere
zelfstandigen niets doen aan preventie of reı̈ntegratie. In hoeverre gaat
het credo van de regering dat de kosten van arbeidsongeschiktheid
moeten worden gelegd bij degenen die voor die arbeidsongeschiktheid
verantwoordelijk zijn ook op voor zelfstandigen? Is het bij nader inzien
redelijk om zelfstandigen de last voor doorbetalen van reeds aan
zelfstandigen toegekende AAW-uitkeringen te laten dragen. Zijn deze
lasten niet relatief hoog, in vergelijking tot de kosten van doorbetaling van
AAW-uitkeringen aan werknemers? Welke mogelijkheden hebben
zelfstandigen om deze schadelast te beperken?

De leden van de RPF-fractie hebben kennisgenomen van het voorlig-
gende wetsvoorstel. Zij hebben, zoals zij reeds in hun inbreng in het
verslag bij het wetsvoorstel Pemba hebben gemeld, moeite met de
beoogde integratie van WAO en AAW. De regering kan moeilijk gebrek
aan daadkracht worden verweten op het terrein van de sociale zekerheid.
De in gang gezette operatie waarmee wordt beoogd om de marktwerking
op dit terrein te versterken is bijzonder ambitieus te noemen. Tegelijkertijd
moet echter worden vastgesteld dat nog bijzonder veel onduidelijkheden
over de concrete invulling van de nieuwe regelingen bestaat. Daarnaast is
het draagvlak voor de beoogde stelselwijziging zacht gezegd niet groot.
De Raad van State, werkgevers- en werknemersorganisaties, de
Gehandicaptenraad, het Verbond van Verzekeraars en het Tica hebben
forse kritiek op de kabinetsplannen. Het grootste bezwaar van de leden
van de RPF-fractie tegen de beoogde marktwerking is dat met name de
positie van degenen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico sterk
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verslechtert. Zij vragen zich dan ook af of deze prijs voor het streven naar
een eigentijdse invulling van een juiste balans tussen de uitgangspunten
van publieke solidariteit en eigen verantwoordelijkheid niet te hoog is.
De integratie van WAO en AAW leidt niet tot vereenvoudiging van de

regelgeving. Integendeel, ter vervanging van de AAW worden twee
nieuwe wetten in het leven geroepen, de WAZ en de Wajong, terwijl de nu
nog bij de AAW ondergebrachte voorzieningen worden ondergebracht bij
vijf andere wetten (de WAO, de AAW – zolang dat nodig is , de WAZ, de
Wajong en de Wet arbeid gehandicapte werknemers (Wagw)). De leden
van de RPF-fractie komen op dat laatste terug bij hun inbreng bij het
wetsvoorstel Invoeringswet. De Raad van State wijst ook op de grote
versnippering over een aantal regelingen. Al met al is de hele operatie
niet echt een schoolvoorbeeld van deregulering. Deze leden vragen de
regering of is uitgesloten dat de AAW naast de op Pemba-leest
geschoeide WAO blijft bestaan, met uiteraard de nodige wijzigingen. Zij
vinden het bijzonder onbevredigend dat het ingediende complex
wetsvoorstellen betreffende de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
door de regering wordt bestempeld als «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»
(nader rapport, blz. 3). Dit bevestigt hun indruk dat de regering genoegen
neemt met een ad hoc beleid op een zo belangrijk en complex dossier.
De leden van de RPF-fractie hebben geconstateerd dat de regering er na

aandringen van de Raad van State voor heeft gekozen voor iedereen van
rechtswege een toegankelijke en betaalbare voorziening bij inkomens-
derving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid in stand te houden. Zij
informeren of met de voorliggende wetsvoorstellen inderdaad voor alle
groepen die «tussen wal en schip» vallen een regeling is getroffen.
Volgens de regering is en blijft een publieke verzekering met een brede

solidariteit noodzakelijk, maar is er daar waar particuliere verzekeringen
het risico kunnen dragen ruimte voor de publieke verzekering om terug te
treden. Daarbij geldt een aantal randvoorwaarden; onder andere een
verzekeringsplicht voor alle werknemers en het recht van werkgevers om
voor alle werknemers een betaalbare verzekering te kunnen afsluiten. De
leden van de RPF-fractie informeren in hoeverre aan deze laatste
randvoorwaarde wordt voldaan onder het regime van de Wet terug-
dringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA). Zijn in de
praktijk altijd collectieve verzekeringen voor het WAO-gat af te sluiten
waarbij geen enkele werknemer buiten de boot valt? Zo nee, hoe groot is
dan momenteel de ruimte voor de publieke verzekering om nog verder
terug te treden?
De regering hanteert in het voorliggende wetsvoorstel de uitgangs-

punten dat uitsluitend recht op uitkering wordt verleend indien ten
gevolge van arbeidsongeschiktheid daadwerkelijk inkomen in verband
met arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven is gederfd en dat de uitkering
wordt gerelateerd aan het feitelijk gederfde inkomen. Hiermee lijkt het
uitgangspunt dat sprake moet zijn van feitelijke inkomensderving
consistent en consequent te worden uitgewerkt. De leden van de
RPF-fractie vragen in dit verband een meer expliciete toelichting op deze
keuze. Zij missen een nadere onderbouwing van de keuze om ingeval van
verlies van arbeidscapaciteit geen recht op een uitkering te geven. Wil de
regering daarop uitgebreider ingaan?

De leden van de SGP-fractie hebben kennisgenomen van het
wetsvoorstel en de daarbij behorende toelichting. De ingrijpende
wetsgevingsoperatie met betrekking tot de WAO heeft ook gevolgen voor
de AAW. Het opsplitsen van het resterende deel van de AAW in de WAZ
en de Wajong vinden de aan het woord zijnde leden een niet ongelukkige
aanpak. Naar het oordeel van deze leden is deze splitsing dienstbaar aan
de duidelijkheid van de regelgeving op het punt van de arbeidsonge-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 758, nr. 5 6



schiktheidsverzekeringen. Waar deze leden echter minder duidelijkheid
over hebben, is de motivering die de regering aan het splitsen van het
restant van de AAW in de WAZ en de Wajong heeft meegegeven. In de
memorie van toelichting heet het, dat als gevolg van het incorporeren in
de WAO van aanspraken van werknemers op de AAW deze laatste wet
haar karakter van volksverzekering verliest. Om toch bescherming te
bieden tegen het risico van langdurige arbeidsongeschiktheid voor de
huidige kring van AAW-gerechtigden, dient voor zelfstandigen, meewer-
kende echtgenoten en beroepsbeoefenaren een aparte regeling tot stand
te worden gebracht. Op andere plaatsen in de toelichting wordt bij
herhaling beklemtoond, dat door de huidige aanpak (het creëren van
aparte regelgeving voor werknemers, zelfstandigen, etc.) de risico’s van
arbeidsongeschiktheid worden gelegd waar zij behoren te liggen. Naar
aanleiding van deze gegevens uit de memorie van toelichting vragen de
leden van de SGP-fractie de regering of de noodzaak van het verdwijnen
van de AAW is ingegeven door het feit dat, ten gevolge van het
wetsvoorstel Pemba, werknemers voortaan aanspraak kunnen maken op
AAW-voorzieningen, waardoor deze wet geen echte volksverzekering
meer kan worden genoemd of dat de AAW ophoudt te bestaan ten
gevolge van het standpunt van de regering, dat in de nieuwe situatie
eindelijk de risico’s worden gedragen door diegenen die ze behoren te
dragen. Met andere woorden: is het verdwijnen van de AAW een logisch
uitvloeisel van de WAO-plannen van de regering, zoals neergelegd in
wetsvoorstel Pemba, of is het juist een principiële keuze van de regering
om risico’s te laten dragen door de daarvoor bestemde schouders, als
gevolg waarvan er gewoon geen behoefte meer bestaat aan deze
volksverzekering? Ook in het advies van Raad van State en het nader
rapport worden hierover enige opmerkingen gemaakt. Die hebben de aan
het woord zijnde leden echter niet voldoende inzicht kunnen geven in de
beweegredenen van de regering tot de onderhavige wetgevingsoperatie.
Daar het naar de mening van deze leden één van de meest wezenlijke
vragen is die ten grondslag liggen aan de motivering van het
wetsvoorstel, vragen zij de regering op de gestelde vragen uitgebreid in te
gaan.
De leden van de GPV-fractie hebben met kritische belangstelling

kennisgenomen van onderhavig wetsvoorstel. Deze leden constateren dat
als gevolg van de voorgestelde afschaffing van de AAW en de in de plaats
daarvan voorgestelde categorale regelingen, waaronder voorliggend
wetsvoorstel, het solidariteitselement in de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering afneemt en het draagvlak voor de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering van zelfstandigen zal worden verkleind. Het gevolg hiervan is dat
zelfstandigen per saldo een hogere arbeidsongeschiktheidspremie
moeten betalen.
In het nader rapport lezen deze leden dat arbeidsongeschikte zelfstan-

digen die op basis van voorliggend wetsvoorstel een uitkering krijgen die
ligt onder het sociaal minimumniveau aanspraak kunnen maken op de
Abw. Als argument hiervoor wordt genoemd het feit dat deze regeling
gekenmerkt wordt door een op een brede solidariteit gebaseerd
draagvlak. Pleit dit argument er niet voor om de AAW als volksverzekering
te handhaven, met uitzondering van de werknemers op wie de Pemba van
toepassing is? Deze leden vragen de regering ten principale of het
rechtvaardig is arbeidsongeschikte zelfstandigen die geen mogelijkheid
meer hebben tot inkomensverwerving te confronteren met een
vermogenstoets, zoals is opgenomen in de Abw.

De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het
wetsvoorstel. Zij zijn van mening dat de termijn waarbinnen op dit
wetsvoorstel gereageerd moet worden veel te kort is geweest voor een
echt grondige analyse. Bovendien zijn er vanuit de maatschappij nog niet
veel commentaren geleverd. De wijze waarop dit wetsvoorstel en de
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daarmee samenhangende wetsvoorstellen thans wordt afgehandeld,
roept herinneringen op aan de behandeling van de Wet uitbreiding
doorbetalingsplicht bij ziekte (Wulbz), waarbij de maatschappelijke
discussie over de gevolgen van die wet eerst op gang kwam nadat de
Tweede Kamer in meerderheid met deze wet had ingestemd. De leden van
de SP-fractie zouden een herhaling betreuren.
De leden van de SP-fractie constateren dat de Raad van State opnieuw

zijn bezorgdheid uit over de gevolgen die ook deze wet zal hebben voor
«het fundament waarop de verzekering tegen langdurige arbeidsonge-
schiktheid als sociaal risico is gebouwd». De Raad spreekt over de
uitsluiting van bepaalde groepen van de arbeidsongeschiktheidsverze-
kering. Dit roept bij deze leden de vraag op of de wetsvoorstellen Pemba,
WAZ, en Wajong nu daadwerkelijk alle mogelijke groepen arbeidsonge-
schikten omvatten. Kan de regering dit bevestigen?
De leden van de SP-fractie zijn van mening dat ten onrechte de

verzorgers van naaste verwanten niet meer onder een
arbeidsongeschiktheidsregeling zullen gaan vallen. Zij zullen daar nader
op terug komen in hun commentaar op de Wajong.
De leden van de SP-fractie zien in het onderhavige wetsvoorstel een

grote mate van overeenstemming met de op dit moment bestaande
regeling voor zelfstandigen. Uit de toelichting op het wetsvoorstel valt af
te leiden dat als gevolg van de te betalen premie er voor zelfstandigen een
lastenverzwaring zal gaan optreden. Heeft de regering inzicht in de
omvang daarvan? En is de regering van plan hiervoor compensatie te
geven, en zo ja op welke manier?
De leden van de SP-fractie zouden, tenslotte, willen vernemen of een

eventuele uitkering op grond van een particuliere arbeidsongeschiktheids-
verzekering consequenties heeft voor de uitkering op grond van de WAZ.

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel

2.1 Wenselijkheid van intrekking van de AAW en van een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, meewerkende
echtgenoten en beroepsoefenaren

De leden van de CDA-fractie spreken hun teleurstelling uit over de
afschaffing van de AAW. Zij hebben vooral bezwaar tegen het feit dat niet
meer alle ingezetenen op basisniveau verzekerd zijn tegen arbeidsonge-
schiktheid (sociaal risico) en tegen de verkleining van het draagvlak
waardoor lastenverzwaring voor zelfstandigen optreedt. De leden delen
de belangrijke kritiek van de Raad van State op dit punt. Met name de
administratieve lasten voor de zelfstandigen zijn erg hoog. Acht de
regering dit nu echt gewenst? De opmerking van de regering dat de WAZ
een eigentijdse invulling is van een juiste balans tussen de uitgangs-
punten van publieke solidariteit en eigen verantwoordelijkheid spreekt
hen dan ook niet aan. Naar de mening van deze leden wordt doorge-
slagen naar de kant van de eigen verantwoordelijkheid. De aan het woord
zijnde leden vragen of met name op die publieke solidariteit nog eens kan
worden ingegaan.

De leden van de D66-fractie onderschrijven de wenselijkheid van een
verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen,
meewerkende echtgenoten en zgn. beroepsbeoefenaren op basis van de
argumenten die de regering in de memorie van toelichting op blz. 13
noemt.
Volgens de leden van de D66-fractie is het maar de vraag of alle

zelfstandigen en meewerkende echtgenoten nog wel een verplichte
effectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben na de invoering van
de WAZ. Tot nu toe was de zelfstandige ondernemer volledig verzekerd
ingevolge de AAW. Voor het recht op AAW-uitkering geldt onder meer als
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voorwaarde dat de verzekerde onmiddellijk voorafgaande aan de
arbeidsongeschiktheid een bepaald inkomen moet hebben verworven in
het bedrijfs- of beroepsleven waaronder ook de winst is begrepen. Als er
sprake is van een geringe winst of het geheel ontbreken daarvan kan aan
de zelfstandige een fictief inkomen worden toebedeeld: iedere maand van
het refertejaar dat de betrokkene gemiddeld 40 uur heeft gewerkt, wordt
hij geacht voor 1/6 aan de inkomenseis te hebben voldaan. Voor de
deeltijd zelfstandigen is een specifieke regeling getroffen. Deze komt er op
neer dat voor de inkomenseis mag worden uitgegaan van de gemiddelde
winst per jaar over de drie jaar onmiddellijk voorafgaande aan de datum
waarop de arbeidsongeschiktheid is ingetreden.
De leden van de D66-fractie merken op dat de regering verder werkt

langs de lijnen van het wetsvoorstel 22 968, een wetsvoorstel dat het
overigens niet verder heeft gebracht dan een het voorlopige verslag (11
maart 1993). De leden van de D66-fractie constateren dat er ten opzichte
van de huidige AAW een verslechtering optreedt ten aanzien van een
bepaalde groep zelfstandigen. Immers in de AAW worden zelfstandigen
en meewerkende echtgenoten die feitelijk geen inkomsten verwerven
maar tenminste 38 uur in de week werkzaam zijn geweest geacht een
bepaald inkomen te hebben verworven. Dat geldt bijvoorbeeld voor
startende ondernemers maar ook voor langdurig verlies lijdende
ondernemers. Deze in wetsvoorstel 22 968 voorgestelde wijziging, die nu
verwerkt wordt in WAZ, betekent dat deze zelfstandigen en meewerkende
echtgenoten geen effectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ontlenen
aan de WAZ, zulks in tegenstelling tot hun aanspraken in de AAW. De
leden van de D66-fractie betreuren het dat het wetsvoorstel 22 968 niet
afgerond is, aangezien nu in dit voorliggende wetsvoorstel twee stappen
tegelijkertijd worden genomen. De leden van de D66-fractie vragen de
regering hoe zij deze wijziging moeten zien in relatie tot het stimuleren
van het zelfstandig ondernemerschap, in relatie tot reı̈ntegratie, en in
relatie tot het effectief verzekerd zijn voor het risico van langdurige
arbeidsongeschiktheid. De leden van de D66-fractie vragen de regering
hierop uitvoerig in te gaan.

Met het voorliggende wetsvoorstel wordt, zo constateren de leden van
de RPF-fractie, afstand genomen van de bij de totstandkoming van de
AAW gehuldigde opvatting dat het risico van langdurige arbeidsonge-
schiktheid het beste gedragen kan worden door de gehele bevolking via
een algemene omslagpremie.
De premielast moet in de toekomst preciezer worden toegedeeld. Deze

keuze heeft vergaande gevolgen voor de koopkracht van met name
zelfstandigen. De regering geeft ook onomwonden aan dat de operatie
een lastenverzwaring betekent voor zelfstandigen. Uitgaande van een
premiehoogte van 8,8% kan het WAZ-regime zelfs leiden tot een
maximale stijging van de premielasten van 55%. Onduidelijk is welke
gevolgen dit heeft voor de concurrentiepositie van zelfstandigen, ook in
internationaal verband. Kan daarover meer worden meegedeeld? Met
hoeveel zekerheid is overigens te zeggen dat het premiepercentage
uiteindelijk niet hoger wordt dan 8,8%? Overigens menen deze leden dat
de regering goede argumenten heeft om voor elke zelfstandige een gelijke
premie te hanteren.

2.2 Kring van verzekerden

De leden van de PvdA-fractie merken op dat de regering stelt dat
inkomensderving een essentieel criterium is voor het recht op een
WAZ-uitkering. Daarbij gaat het om gerealiseerde winst-inkomen in het
laatste jaar (of, indien dat hoger is, om het gemiddelde winst-inkomen van
de afgelopen drie jaar). Uit de opmerking van het Tica blijkt dat vaak pas
achteraf blijkt of er winst of verlies is geleden. Dat zegt op zich niet alles
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over de vraag of recht op uitkering bij arbeidsongeschiktheid bestaat.
Maar het kan het voor de zelfstandige wel erg lastig maken om op een
bepaald moment te weten of hij of zij ergens voor verzekerd is en zo ja,
voor welk bedrag. Een eigen al dan niet aanvullende particuliere verze-
kering is dan min of meer onontbeerlijk; dat is geen probleem, zo stelt de
regering. Heeft de regering contact gehad met de verzekeraars over de
praktische mogelijkheden en voornemens voor zo’n verzekering(saanbod),
zo vragen de leden van de PvdA-fractie? Is er contact geweest met
bijvoorbeeld de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland of die organisatie
voornemens is onderlinge verzekeringen te organiseren of te stimuleren?

De leden van de CDA-fractie constateren dat tot de kring van verze-
kerden behoren alle zelfstandigen conform de definiering van de
belastingdienst, mits ze in Nederland hebben gewerkt. De verzekering is
verplicht. Ook de zelfstandige die verlies lijdt is verzekerd. Ook voor hem
hangt het recht op uitkering af van de hoogte van het winst-inkomen in
het voorafgaande jaar of is er sprake van een middelingsregeling over
drie jaar. Dit impliceert naar de mening van de leden van de CDA-fractie
dat de kans dat iemand wel verzekerd is maar geen uitkering krijgt wel
aanwezig is. Wat is dan het alternatief? Hoe verhoudt dit zich tot het
equivalentiebeginsel? Wordt hiermee de verzekeringsgedachte van de
WAZ niet ondergraven?
Niet onder de kring van verzekerden voor de WAZ vallen de dga’s. In de

invoeringswet wordt hier nader op ingegaan. De leden van de CDA-fractie
delen de commentaren die erop wijzen dat de dga niet onder de WAO
moet worden gebracht. Dit geeft uitvoeringstechnische problemen
(bijvoorbeeld registratie van alle dga’s etc.), waar ook het Tica op wijst.
Buiten uitvoeringstechnische problemen is er het principiële punt dat
dga’s geen werknemers zijn en het dus oneigenlijk gebruik is van de
werknemersverzekeringen (zie uitspraak Centrale Raad voor beroep van
1985). Het lijkt deze leden beter de dga onder de WAZ te brengen; hij is
dan verplicht verzekerd op minimumnivo en kan zelf voor aanvulling
zorgen. Dat is ook de huidige systematiek. De leden van het CDA-fractie
zien niet in waarom hiervan wordt afgeweken.

De leden van de VVD-fractie stemmen in met de voorgestelde kring van
verzekerden, waar naast zelfstandigen ook meewerkende echtgenoten en
beroepsbeoefenaren onder vallen.
Ten aanzien van de zelfstandigen hebben deze leden begrip voor de

opstelling van de regering dat negatieve winst ook rechtsgrond voor
verzekering is maar dat voor het mogelijke recht op een uitkering het
gerealiseerde winst-inkomen wel degelijk relevant is. Ook de door de
regering voorgestelde middelingsregeling wordt door deze leden als
redelijk en billijk ervaren. Voor wat betreft de opmerking van het Tica dat
bij zelfstandigen vaak pas achteraf blijkt of er sprake is van winst of verlies
en dat dit problematisch zou kunnen zijn om tijdig een vervangende
particuliere verzekering af te sluiten, merkt de regering terecht op dat een
en ander inherent is aan het zelfstandig ondernemerschap. Niettemin
zouden de leden een meer uitvoerige reactie op deze opmerking van het
Tica op prijs stellen.
Kan de regering concreet aangeven, zo vragen de leden van de

VVD-fractie, tot welke implicaties de verzekeringsplicht van buiten
Nederland wonende maar binnen ons land werkzame zelfstandigen kan
leiden, als het gaat om premie-inning en mogelijke handhaving?
Hoewel de leden van de VVD-fractie positief staan tegenover het onder

de werking van de WAZ brengen van de meewerkende echtgenoot,
vroegen zij de regering wel om uitgebreid aan te geven waarom niet is
gekozen voor de figuur dat de meewerkende echtgenoot zich desgewenst
op vrijwillige basis en tegen betaling van een eigen bijdrage kan
aansluiten. De EG-richtlijn nr. 86/613/EEG biedt immers deze ruimte.
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Hoewel deze leden in beginsel ook met het onder de WAZ brengen van
de beroepsbeoefenaren kunnen instemmen, vragen zij ook ten aanzien
van deze groep of vrijwillige aansluiting is overwogen en wat precies de
voor- en nadelen daarvan zouden zijn. Is het mogelijk afkalvende
draagvlak het voornaamste bezwaar? Welke voordelen zouden er naar de
mening van de regering aan vrijwilligheid verbonden zijn?
De regering stelt ten aanzien van de meewerkende echtgenoot dat de

bedrijfsvereniging in het kader van de beoordeling of er sprake is van een
recht op uitkering nader zal moeten beoordelen of er sprake is van
verzekerd zijn in de zin van deze regeling. Deze leden vragen de regering
helder uiteen te zetten hoe en op basis van welke concrete criteria deze
beoordeling door de bedrijfsvereniging zal plaatsvinden.
Wel plaatsen de leden van de VVD-fractie enige kanttekeningen bij het

voornemen van de regering om de directeuren-grootaandeelhouders
(dga’s) niet onder de kring van verzekerden van de WAZ te brengen, maar
hen onder de werking van de WAO te brengen. Deze leden hebben
kennisgenomen van de argumenten van het Verbond van Verzekeraars,
zoals verwoord in haar brief aan de Kamer van 27 juni 1996. Waar de
regering wijst op het probleem dat deze groep niet door de belasting-
dienst te traceren zou zijn, stelt het Verbond dat de uitvoeringstechnische
bezwaren niet onoplosbaar zijn, door bijvoorbeeld met forfaitaire
bedragen te werken. Heeft de regering dit overwogen? Welke overige
bezwaren ziet de regering tegen het onder de WAZ brengen van de dga’s?
Is de regering niet bevreesd voor de door het Verbond geconstateerde
dubbelrol van werkgever/verzekeringnemer en werknemer/verzekerde ten
gevolge van het onder de WAO brengen van de dga’s? Kan inderdaad
geen calculerend handelen gaan ontstaan indien men, wetende op korte
termijn arbeidsongeschikt te worden, hun onderneming omzet in een NV
of BV waarvan men zelf dga wordt? Kan hier sprake zijn van een
aanzuigende werking op de WAO en een uitholling van de het draagvlak
van de WAZ, zo vragen deze leden. Is hier inderdaad sprake van een
onnodige collectivisering en een stijging van de collectieve lastendruk?
Kan de regering voorts ingaan op de strekking en gevolgen van een
uitspraak van het Europese Hof van Justitie van eind juni 1996 naar
aanleiding van een vraag om een tussenoordeel van de Belastingkamer
van de Hoge Raad (de zaak P.H. Asscher)? Is het waar dat het Europese
Hof in de marge van die uitspraak stelt dat de dga geen werknemer is
maar zelfstandig ondernemer? Zo ja, betekent dit dat het onder de WAO
brengen van dga’s in dat licht strijdigheid oplevert met het Europees
recht? Deze leden zouden op al deze vragen en opmerkingen betreffende
de dga’s graag een zeer uitvoerig antwoord en toelichting van de regering
ontvangen, daar zij op thans nog niet overtuigd zijn van de keuze van de
regering om de dga’s niet onder de kring van verzekerden van de WAZ te
brengen.

De leden van de D66-fractie constateren dat het voorliggende
wetsvoorstel de zelfstandige, waar hij of zij ook woont, als verzekerings-
plichtig is aan te merken, mits de werkzaamheden in Nederland worden
uitgeoefend. Door aansluiting bij fiscale begrippen en gegevens en de
uitvoering van de premieheffing en -inning door de belastingdienst wordt
de kring van verzekerden in eerste instantie vastgesteld door de fiscale
wetgeving en de belastingdienst. De toetsing van het verzekerd zijn vindt
plaats door de bedrijfsvereniging wanneer betrokkene een aanvraag
indient voor een uitkering.
De leden van de D66-fractie wijzen erop dat het Ministerie van Financiën

momenteel voorbereidingen aan het treffen is voor een wetsvoorstel,
waarin voortaan wordt uitgegaan van een ander ondernemersbegrip.
Deze leden zouden graag willen vernemen hoe dit zich verhoudt tot het
ondernemersbegrip uit de WAZ. Overigens merken de leden van de
D66-fractie op – nu de kring van verzekerden door de fiscaliteit wordt
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afgebakend – waarom de handtekening van de staatssecretaris van
Financiën niet onder het wetsvoorstel staat.
Wat betreft het begrip ondernemer willen de leden van de D66-fractie de

volgende mogelijke problemen onder de aandacht van de regering
brengen. De commanditaire vennoot in een CV is fiscaal ondernemer
indien hij gerechtigd is tot de winstreserves en/of goodwill; kenmerk is
verder dat hij geen arbeidsactiviteiten in de CV mag verrichten. Hij is dus
eigenlijk een soort belegger/geldschieter. Hoe moet worden omgegaan
met bijvoorbeeld de vruchtgebruiker, de blooteigenaar, de verhuurder en
huurder van een onderneming? Waarin verschilt hij dan van degene die
rechtstreeks belegt in bijvoorbeeld onroerende zaken en dergelijke en die
inkomsten uit vermogen geniet?
Indien een ondernemer zijn activiteiten staakt wordt nog wel eens een

winstrecht of andere soorten rechten bedongen: belanghebbende blijft
dan onder omstandigheden fiscaal ondernemer, maar is feitelijk niet meer
actief in het bedrijf. Hoe verloopt de regeling indien men zijn
eenmanszaak inbrengt in een BV, zowel «ruisend» (er wordt fiscaal
afgerekend) als «geruisloos» (er wordt fiscaal doorgeschoven). Komt bij
een ruisende inbreng de stakingslijfrentevrijstelling in mindering op de
stakingswinst (volgens de huidige systematiek niet)?
De leden van de D66-fractie vragen de regering of een zelfstandige

ondernemer voor wie een vrijstelling voor de winst geldt, verzekerings-
plicht bestaat. Deze leden merken op dat ook een zelfstandige die verlies
lijdt, verzekerd is.
De leden van de D66-fractie willen het volgende onder de aandacht van

de regering brengen. Een verlies is een negatief inkomen uit een van de
voorafgaande acht jaren, dan wel een van de drie volgende jaren. Een
verlies dat in een bepaald jaar ontstaat, kan dus gedurende drie jaren
worden afgewenteld en in mindering worden gebracht op de positieve
inkomens in die jaren. Verliezen kunnen ook worden gecompenseerd met
de positieve inkomens van de acht jaren op die waarin het verlies is
ontstaan. Indien er sprake is van een verlies moet eerst geprobeerd
worden dat te compenseren door middel van «carry-back» (het langst
verstreken jaar eerst) en daarna met de positieve inkomens van de daarop
volgende jaren. Verliezen ontstaan uit een onderneming zijn onbeperkt
voorwaarts te compenseren. De WAZ kent slechts premieheffing over
positieve inkomens en geeft ook slechts recht op uitkering indien
inkomsten gederfd worden, dus indien inkomsten werden genoten voor
intreden van de arbeidsongeschiktheid. In tegenstelling tot de wet op de
inkomstenbelasting kent de WAZ geen verrekening van verliezen met
winsten over voorgaande of volgende jaren. De zelfstandige betaalt
daardoor uiteindelijk meer premie dan overeenkomt met de totale winst
uit de onderneming. De leden van de D66-fractie vragen de regering
hierop in te gaan, en op de vraag of binnen de WAZ ook geen verliescom-
pensatie moet worden ingevoerd.
De leden van de D66-fractie constateren dat de dga niet onder de kring

van verzekerden van de WAZ wordt gebracht, maar voor het risico van
arbeidsongeschiktheid verzekerd wordt onder de WAO. Hiermee wordt
volgens de regering aangesloten bij de fiscale en civielrechtelijke positie
van de dga en wordt de randvoorwaarde ingevuld dat voor iedereen een
toegankelijke en betaalbare voorziening bij inkomensderving ten gevolge
van arbeidsongeschiktheid blijft bestaan. De leden van de D66-fractie
constateren ook dat de dga van verzekering voor de Ziektewet en de
Werkloosheidswet (WW) blijft uitgesloten. Zij merken op dat het Tica in de
brief van 30 mei 1996 grote uitvoeringstechnische bezwaren hiertegen
naar voren heeft gebracht en opgemerkt heeft dat, indien publieke
verzekering wenselijk is, het het meest voor de hand ligt dat de dga onder
de WAZ wordt gebracht. Het Tica wijst in betreffende brief en in het
aanvullend uitvoeringstechnisch commentaar tevens op de inbreuk op de
jurisprudentie dienaangaande, op de uitspraak van het Europese Hof en
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op het feit dat het voor een ondernemer ook om verzekeringstechnische
redenen weer van belang wordt of de onderneming als eenmanszaak dan
wel in een besloten vennootschap moet worden gevoerd.
De leden van de D66-fractie wijzen ook op de commentaren van de

Raad van de Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) en het Verbond
van Verzekeraars respectievelijk d.d. 20 juni 1996 en 28 juni 1996. Het
Verbond wijst erop dat het Tica het voornemen van de regering om de dga
onder de WAO op uitvoeringstechnische redenen afwijst terwijl de
regering het voornemen juist op uitvoeringstechnische gronden stoelt. De
RCO en het Verbond wijzen om principiële overwegingen dit voornemen
af en beargumenteren dat op grond van de uitspraak van de Centrale
Raad van Beroep (CRvB) van 4 oktober 1985, RSV 1986 nr 21, ARB
1986/38. De CRvB bepaalde dat de dga van een NV, BV of daarmee gelijk
te stellen vennootschap niet langer onder de verplichte sociale verzeke-
ringen mochten worden gebracht, omdat een grootaandeelhouder de
feitelijke macht heeft in de algemene vergadering van aandeelhouders en
dit niet te rijmen valt met de essentiële kenmerken van een arbeidsover-
eenkomst naar burgerlijk recht (onder meer ondergeschiktheid en
werkgeversgezag) en dus het bestaan daarvan uitsluit. De RCO en het
Verbond wijzen nog op een ander – ook door het Tica genoemd – effect,
namelijk dat zelfstandigen die over aanwijzingen beschikken dat zij op
korte termijn arbeidsongeschikt dreigen te worden hun onderneming
omzetten in een NV of BV waarvan zij zelf directeur/grootaandeelhouder
worden. Hierdoor vallen zij onder de WAO, terwijl zij als zelfstandigen bij
arbeidsongeschiktheid terug zouden vallen op een uitkering op minimum-
niveau. Hierdoor gaat er een aanzuigende werking op de WAO uit en
dreigt het draagvlak van de WAZ uitgehold te worden. De leden van de
D66-fractie vragen de regering hierop in te gaan.
De leden van de D66-fractie wijzen nog op de relatie tot het Europese

recht. In een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van 27 juni 1996 (Asscher arrest) wordt gesteld dat
«(a)angezien Asscher in Nederland directeur is van een vennootschap
waarvan hij enig aandeelhouder is, oefent hij zijn werkzaamheid niet uit in
het kader van een positie van ondergeschiktheid. Derhalve moet hij niet
worden aangemerkt als »werknemer« in de zin van artikel 48 van het
Verdrag, maar als persoon die een werkzaamheid anders dan in
loondienst uitoefent in de zin van artikel 52 van het Verdrag.» De leden
van de D66-fractie vragen de regering in hoeverre het onderbrengen van
de dga in de WAO in strijd is met het Europese recht. De leden van de
D66-fractie merken op dat het in het Asscher-arrest om een grens-
overschrijdende dga gaat waarvan wordt gesteld dat hij niet aangemerkt
moet worden als werknemer. Als in het regeringsvoorstel de dga onder de
WAO wordt gebracht, kan het dus niet om een grensoverschrijdende dga
gaan, maar dan ontstaat er een verschil in behandeling tussen de
grensoverschrijdende en de binnenlandse dga. De leden van de
D66-fractie vragen de regering hier nader op in te gaan.
Wat betreft het begrip beroepsbeoefenaar merken de leden van de

D66-fractie op dat dit begrip fiscaal onbekend is. Voor een aantal
algemene opmerkingen met betrekking tot de afbakening ten opzichte van
andere bronnen verwijzen deze leden naar supplement 960 (april 1995)
van Wet op de inkomstenbelasting 1964, blz. 605–608. Vervolgens vragen
de leden van de D66-fractie hoe de volgende personen te kwalificeren zijn:
geestelijken, gelegenheidsarbeiders, seizoenswerknemers, laders en
lossers, kuikenvangers, avonddocenten, tennisleraren, dirigenten,
sportbeoefenaren, fotomodellen, enqueteurs, franchisenemers, journa-
listen, demonstratrices, presentatrices, vrijwilligers en verpleegkundigen.
Voorts vragen de leden van de D66-fractie hoe wordt gehandeld indien de
fiscus van oordeel is dat iemand beroepsbeoefenaar is en dus
WAZ-premie heft, terwijl de bedrijfsvereniging meent dat betrokkene
werknemer is. Wordt in dat geval dubbel premie geheven en moet
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vervolgens worden geprocedeerd gedurende doorgaans een jaar of vijf?
En wat gebeurt er indien geen van beiden – fiscus en bedrijfsvereniging –
van oordeel is dat er juist geen beroepsbeoefenaar c.q. werknemer is? En
wat dient te geschieden indien betrokkene arbeidsongeschikt wordt in die
periode? Krijgt hij dan geen uitkering?
De leden van de D66-fractie wijzen erop dat het aantal gerechtelijke

uitspraken over de vraag wie ondernemer, werknemer of persoon in de
zin van artikel 22, eerste lid, onder b, Wet op de inkomstenbelasting 1964
(alleen al gedurende de laatste tien jaren) is in de honderden beloopt.
Daarbij doet zich bovendien nog het probleem voor dat in de afbakening
tussen WAO en WAZ (werknemer versus iemand anders dan de
werknemer) de CRvB (voor de WAO) een andere benadering hanteert dan
de Hoge Raad (voor de fiscale regelgeving en straks ook voor de WAZ).
Het zou dus kunnen zijn dat iemand volgens de CRvB geen werknemer is
en volgens de Hoge Raad wel en omgekeerd. De leden van de D66-fractie
vragen de regering hierop in te gaan. Ook het Tica wijst in zijn aanvullend
uitvoeringstechnisch commentaar op het feit dat de beoordeling of
iemand werkzaam is als zelfstandige dan wel als werknemer niet altijd
even gemakkelijk te maken is en noemt als voorbeeld de interim-manager
die via een bemiddelingsbureau werkt. Het Tica verwacht in dit soort
gevallen lastige verrekeningen.
De leden van de D66-fractie wijzen erop dat niet verzekerd zijn voor de

WAZ en de werknemersverzekeringen personen zijn die arbeid verrichten
in het kader van verzorging van hulpbehoevende gezinsleden, terwijl deze
personen nu wel verzekerd zijn voor de AAW en een recht op uitkering
hebben. Deze groep personen bestaan voornamelijk uit vrouwen en
beëindiging van de publieke verzekering zal mogelijk in strijd kunnen zijn
met de antidiscriminatiebepalingen in internationale verdragen en het
EG-recht. De leden van de D66-fractie vragen de regering hier op in te
gaan.
De leden van de D66-fractie vragen de regering waarom de alpha-hulp

onder de WAZ wordt gebracht en niet onder de WAO. De alpha-hulp is
een werknemer en lijkt beter op zijn plaats in de WAO dan in de WAZ. Ook
vragen de leden van de D66-fractie waarom freelancers niet onder de
WAO worden gebracht. Deze leden erkennen dat het onderscheid tussen
freelancers en freelancers altijd een bron van onduidelijkheid zal zijn. Er
zijn er namelijk die onder de werknemersverzekeringen vallen en die
worden aangemerkt als beroepsbeoefenaren.
De leden van de D66-fractie merken op dat de startende ondernemer

met een (langerdurend) verlies verzekerd is voor de WAZ: hij geniet
immers (negatieve) winst uit onderneming.
Recht op een uitkering heeft hij echter niet omdat de uitkering wordt

gekoppeld aan gederfd inkomen door middel van de grondslag winst uit
de onderneming. Dit betekent een wijziging ten nadele van de zelfstandige
ten opzichte van de AAW. Immers in de AAW worden zelfstandigen die
feitelijk geen inkomsten verwerven, maar tenminste 38 uur per week
werkzaam zijn geweest, geacht een bepaald inkomen te hebben
verworven. Hetzelfde geldt voor de langdurig verlieslijdende ondernemer.
Zeker voor startende ondernemers kan de wijziging betekenen dat zij geen
effectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ontlenen aan de WAZ, zulks
in tegenstelling tot de aanspraken op de grond van de AAW. Dit kan een
rem betekenen op het starten als zelfstandige en daarmee een belem-
mering opwerpen bij reı̈ntegratie van werkzoekenden. De leden van de
D66-fractie vragen de regering hierop in te gaan.
Deze leden merken op dat de meewerkende echtgenoot van de

beroepsbeoefenaar in tegenstelling tot de meewerkende echtgenoot van
de zelfstandige niet verzekerd is en vragen waarom dat zo is.
Wat betreft de meewerkende echtgenoot van een zelfstandige merken

de leden van de D66-fractie op dat als er geen sprake is van meewerk-
beloning of meewerkaftrek de beoordeling van de verzekeringsplicht door
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de bedrijfsvereniging geschiedt op het moment waarop de bedrijfsvere-
niging om uitkering wordt gevraagd. De betrokkene moet aannemelijk
maken dat er sprake is van meewerken. De leden van de D66-fractie
vragen de regering om een voorbeeld hoe dat in praktijk zal gaan.
De leden van de D66-fractie vragen of de beroepsbeoefenaar die in het

buitenland woont eigenlijk verzekerd zijn voor de WAZ.
De leden van de RPF-fractie vragen of de kring van verzekerden in het

wetsvoorstel voldoende scherp worden omlijnd. Zij verwijzen in dit
verband naar het uitvoeringstechnisch Tica-commentaar. Welke regeling
geldt bijvoorbeeld voor degenen die «op weg zijn» naar het ondernemer-
schap?

De leden van de SGP-fractie stellen vast dat in het voorliggende
wetsvoorstel een regeling wordt getroffen voor de categorieën zelfstan-
digen, meewerkende echtgenoten en beroepsbeoefenaren. Hoewel
hiermee – ook ten opzichte van de WAO en de Wajong – een zo goed als
waterdichte regeling is ontstaan met betrekking tot de diverse kringen van
verzekerden, zijn er nog bepaalde categorieën waarvoor de leden van de
SGP-fractie de aandacht vragen.
In de eerste plaats wijzen zij op het feit dat personen die de verzorging

van verwanten op zich hebben genomen in tegenstelling tot de AAW
onder het nieuwe regime in geen enkele regeling zijn in te passen.
Hierover hebben deze leden ook vragen gesteld in het verslag inzake de
Wajong. Deze leden verwijzen naar dat verslag.
In de tweede plaats vragen de leden van de SGP-fractie of de meewer-

kende echtgenoot van een beroepsbeoefenaar verzekerd is in de zin van
de WAZ. Het eerste lid van artikel 6 van het wetsvoorstel maakt slecht
melding van de echtgenoot die meewerkt in de onderneming van zijn
echtgenoot. Dit is bij de echtgenoot van een beroepsbeoefenaar echter
niet aan de orde. Deze geniet inkomsten uit tegenwoordige arbeid.
Behoeft artikel 6, eerste lid, in dit opzicht geen redactionele wijziging?
In de derde plaats stellen de aan het woord zijnde leden vragen over de

positie van de startende ondernemer. Niet duidelijk is het deze leden
geworden of, en zo ja hoe, de startende ondernemer is ingedekt tegen het
risico van arbeidsongeschiktheid op basis van het voorliggende
wetsvoorstel. De situatie kan ontstaan dat er geen feitelijke inkomens-
derving heeft plaatsgevonden (startende ondernemer met aanloop-
verlies). Maakt de betreffende ondernemer in dat geval aanspraak op een
WAZ-uitkering? Zo neen, ervaart de regering dit als een hiaat in het
wetsvoorstel? Welke voorziening denkt de regering hiervoor dan te
treffen? Gelijkluidende vragen kunnen worden gesteld over de positie van
de langdurig verlieslijdende ondernemer. De leden van de SGP-fractie
vragen de regering ook op de positie van laatstbedoelde ondernemer in te
gaan.

2.3 Recht, hoogte en duur van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De leden van de PvdA-fractie constateren dat bij algemene maatregel
van bestuur straks regels worden gesteld voor de bepaling van de winst
uit onderneming. Worden dat precies dezelfde regels als nu gelden voor
de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de
Toeslagenwet?
Hoe wordt, vragen de leden van de PvdA-fractie, ingeval van een

meewerkende echtgenoot die geen eigen reële arbeidsbeloning heeft,
beoordeeld of betrokkene verzekerd is en welke grondslag moet worden
gehanteerd? Is er daarbij voldoende mogelijkheid om fraude of ander
onbedoeld gebruik te voorkomen?
De regering stelt met recht, zo menen de leden van de PvdA-fractie, dat
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bij samenloop slechts één bedrijfsvereniging bevoegd moet zijn.
Conflicten kunnen zo worden voorkomen. Bovendien, zo vervolgt de
regering, is dan één bedrijfsvereniging belast met de reı̈ntegratie-
inspanningen en bestaat voor betrokkene één loket. De leden van de
PvdA-fractie beamen het belang van één loket voor de uitkeringsgerech-
tigde. Zij hebben toch goed begrepen dat er in alle denkbare combinaties
van WAZ-, Wajong-, WAO- en WW-rechten slechts één bedrijfsvereniging
bevoegd is met betrekking tot de keuring, de vaststelling van het
uitkeringsrecht en de reı̈ntegratie, óók indien voor wat betreft de WAO
sprake is van een eigen-risicodragende onderneming?

Het is de de leden van de CDA-fractie opgevallen dat de regering strikt
vasthoudt aan het feitelijk gederfd inkomen met de mogelijkheid van de
aanvulling tot op sociaal minimumniveau vanuit IOAZ/Abw, omdat dit
anders niet te rechtvaardigen verschillen in rechtspositie oplevert ten
opzichte van anderen met verlies aan verdiencapaciteit. Merkwaardig is
het in dit geval de inconsistentie met de wet Wajong vast te stellen. Daar
gaat het wel om verlies aan verdiencapaciteit/veronderstelde inkomens-
derving. Waarom zijn de verschillen daar dan wel gerechtvaardigd?
Uitgangspunt van de WAZ is feitelijke inkomensderving. Grondslag is

(winst)inkomen uit arbeid in het jaar voorafgaand aan de arbeidsonge-
schiktheid, met als maximum 70% van het minimumloon. Indien het
gunstiger is kan worden uitgegaan van drie jaren voorafgaand aan de
arbeidsongeschiktheid. Is het niet beter de grondslag altijd over drie jaar
te spreiden, zo vragen de leden van de CDA-fractie. Dit biedt de verze-
kerde toch meer zekerheid. Is de keuzevrijheid overigens aan de verze-
kerde of aan de uitvoerder? Waarom is overigens niet gekozen voor het
meerderheidsadvies van de SER, waarbij wordt voorgesteld om bij
zelfstandigen uit te gaan van het hoogste jaarinkomen uit de afgelopen
drie jaren indien het inkomen in het jaar voorafgaand aan de arbeidsonge-
schiktheid lager is dan het minimumloon (één-uit-drie-variant). Dit
voorkomt dat in geval van een middelingsregeling een eventueel
«rampjaar» een te grote neerwaartse invloed krijgt op de uitkerings-
hoogte. De leden van het CDA-fractie zien ook dit punt graag expliciet
toegelicht.

De leden van de VVD-fractie constateren dat de regering in het kader
van dit wetsvoorstel geen wijzigingen voorstelt ten aanzien van recht,
hoogte en duur van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze leden
sluiten dergelijke wijzigingen bij eventuele nadere toekomstige wijzi-
gingen in de sociale zekerheid echter geenszins uit. Ten aanzien van de
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om recht op een uitkering
krachtens de WAZ te krijgen vragen deze leden de regering aan te geven
waarom is afgezien van de eis dat in het refertejaar een bepaald minimum-
inkomen moet zijn verdiend en de voorwaarde dat men in het refertejaar
arbeid moet hebben verricht, gericht op het behalen van verzekerd
inkomen. Weliswaar past dit in de inkomensdervingslijn, maar anderszins
bestaat bij deze leden de indruk dat de regering hiertoe vooral
uitvoeringstechnische en minder beleidsmatige argumenten heeft. Kan de
regering een en ander meer inhoudelijk motiveren?
Kan de regering reeds aangeven wat op hoofdlijnen de inhoud van de

aangekondigde algemene maatregel van bestuur zal zijn die nadere regels
stelt over het inkomen dat uitgangspunt vormt voor de uitkerings-
grondslag?
Ten aanzien van de bepaling van de uitkeringsgrondslag voor de

meewerkende echtgenoten stelt de regering bij het ontbreken van
arbeidsbeloning een bepaalde verdeelsleutel voor, waarbij het loon van
een werknemer met een gelijkwaardige dienstbetrekking als de
echtgenoot relevant is. Deze leden vragen de regering aan te geven hoe
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een dergelijk loon precies wordt bepaald. Is het maatmaninkomen hier
relevant of wordt dit op een andere wijze bepaald, zo vragen deze leden.
De leden van de VVD-fractie kunnen zich in beginsel vinden in de door

de regering voorgestelde samenloopregelingen, die zoveel mogelijk
aansluiten bij de bestaande anti-cumulatieregelingen. Zeer geı̈nteresseerd
zijn deze leden in de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid
bij samenloopsituaties WAZ/WAO. Het verbaast deze leden enigszins dat
de regering hier louter stelt dat een en ander in nadere regelgeving zal
worden geregeld. Zij verzoeken de regering echter hier thans al nader
inzicht in te verschaffen.
Deze leden vragen de regering aan te geven of de laatstelijk door de

Tweede Kamer aanvaarde wijziging van de Algemene nabestaandenwet
(Anw) in verband met samenloop met inkomsten in verband met arbeid,
nog gevolgen heeft voor hetgeen in de memorie van toelichting bij de
WAZ inzake anti-cumulatie wordt gesteld.

De leden van de D66-fractie wijzen erop dat het vaststellen van
arbeidsongeschiktheid moeilijker is bij de zelfstandige dan bij de
werknemer. De verdiensten van de zelfstandige moeten uit zijn bedrijfsre-
sultaten worden afgeleid, welke – behalve door zijn eigen arbeids-
prestaties – ook worden beı̈nvloed door het economisch proces en
inbreng van de meewerkende partner. Met de introductie van de WAZ
blijft deze problematiek met de uitvoering van het Schattingsbesluit voor
zelfstandigen bestaan. De leden van de D66-fractie vragen de regering
hierop in te gaan.
De aan het woord zijnde leden vragen de regering in te gaan op hetgeen

het Tica heeft gesteld over het vaststellen van de grondslag van de
WAZ-uitkering. Zoals het Tica stelt, is op grond van de meewerkaftrek
slechts een globale inschatting van de arbeidsuren mogelijk. Wordt
hiermee niet bereikt dat er een gedwongen overstap zal worden gemaakt
van de meewerkaftrek tot de zakelijke beloningsregeling, zo vragen de
leden van de D66-fractie zich af.
Hier wreekt zich het feit dat de algemene maatregel van bestuur inzake

de winst, de inkomsten en de perioden waarover de winst en de
inkomsten worden berekend voor de zelfstandigen, beroepsbeoefenaar en
de meewerkende echtgenoot nog niet bekend is. De leden van de
D66-fractie vragen op welke termijn deze Algemene maatregel van
bestuur te verwachten valt.
De leden van de D66-fractie vragen de regering in te gaan op hetgeen

door het Tica is gesteld over de maximumtermijn van drie maanden na
aanzegging van de bedrijfsvereniging van herziening van de uitkering.
Tevens vragen deze leden naar de mogelijkheid die de zelfstandige heeft

om de hoogte van de WAZ-uitkering te beı̈nvloeden. Pas na afloop van
een boekjaar wordt de winst- en verliesrekening opgemaakt. De
zelfstandige kan bij het opstellen daarvan rekening houden met de
gevolgen voor de hoogte van zijn WAZ-uitkering als hij binnen het eerste
halfjaar na afloop van het boekjaar arbeidsongeschikt wordt. Dit geldt ook
indien de startende ondernemer arbeidsongeschikt wordt in het eerste
boekjaar. Het boekjaar is dan nog niet afgesloten en gegevens over de
vorige boekjaren zijn er niet.
De leden van de D66-fractie constateren dat de WAZ en WAO twee

aparte verzekeringen zijn met elk een eigen verzekerd object. Het
verzekerd object gerelateerd aan inkomen uit alle arbeid (AAW) wordt met
invoering van de WAZ gewijzigd (alleen gerelateerd aan inkomen als
zelfstandige of beroepsbeoefenaar). Bij samenloop van AAW- en
WAO-uitkering is de AAW de basis. In principe hoeft bij samenloop van
WAZ- en WAO-uitkering geen sprake te zijn van een basisuitkering en is er
geen noodzaak voor maximering van de totale arbeidsongeschiktheids-
uitkering. De leden van de D66-fractie vragen de regering waarom een
WAZ-uitkering en een WAO-uitkering op basis van de vrijwillige verze-
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kering wel volledig naast elkaar uitbetaald kunnen worden en niet als er
een WAO-uitkering op basis van de verplichte verzekering verstrekt wordt.
De leden van de D66-fractie vragen hoe, als er naast een WAZ- en

WAO-uitkering een loon wordt ontvangen, de feitelijke verdiencapaciteit
toegerekend moet worden en of en op welke manier anticumulatie moet
plaatsvinden. Bovendien wijzen de leden van de D66-fractie erop dat in
het kader van de OOW-operatie voorzien moet worden in samenloop van
WAZ- en WAO-uitkeringen en de combinatie van WAZ/WAO-uitkeringen
met IOAZ en IOAW uitkering geregeld moet worden.

De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat de regering van de
gelegenheid gebruik maakt om niet alleen een aparte arbeidsongeschikt-
heidsverzekering voor zelfstandigen in het leven te roepen, maar daarbij
ook de uitkeringsvoorwaarden ten opzichte van de AAW aan te passen.
Een van de verslechteringen die daarbij wordt doorgevoerd betreft de
koppeling van de uitkering en het inkomen dat verdiend is, indien dat
minder bedraagt dan het minimumloon. Hierdoor krijgen arbeidsonge-
schikt geworden zelfstandigen met bescheiden inkomsten niet langer een
uitkering ter hoogte van het sociaal minimum, ook niet als zij full-time
werkzaam waren. Bestaande uitkeringsrechten blijven daarbij gerespec-
teerd, zo begrijpen de leden van de GroenLinks-fractie.
Nog even los van het feit dat deze verslechtering zich slecht verdraagt

met de toezegging van de regering dat de wijziging in de
verantwoordelijkheidsverdeling bij de arbeidsongeschiktheidsregeling
niet zou leiden tot een verlaging van de uitkeringaanspraken, willen de
leden van de fractie van GroenLinks graag van de regering vernemen in
welke behoefte deze verslechtering nu eigenlijk voorziet. Zijn er verhou-
dingsgewijs veel arbeidsongeschikte zelfstandigen die in een full-time
werkweek minder verdienen dan het minimumloon? Welke besparingen
levert deze maatregel met andere woorden op termijn op? Is het
bovendien niet reëel om te veronderstellen dat zij, indien zij arbeids-
geschikt waren, in gangbare arbeid ten minste het wettelijk minimumloon
zouden kunnen verdienen en dat zij dus arbeidscapaciteit tot een hoogte
van minimaal dat bedrag hebben verloren? Kan deze wijziging niet
gemakkelijk leiden tot een vroegtijdige beëindiging van een bedrijf waar
een zelfstandige verwacht door langer doorwerken zijn aanspraken op
AAW uit te hollen? In hoeverre betekent deze verslechtering een belem-
mering voor starters?
Het Tica heeft de nodige problemen gesignaleerd en vragen gesteld

over samenloop van verschillende uitkeringen en over de franchise bij
samenloop van met dienstbetrekking. Kan de regering op deze problemen
en vragen ingaan?

De leden van de GPV-fractie lezen in de toelichting dat de
arbeidsongeschiktheidsuitkering voor zelfstandigen afhankelijk wordt
gesteld van het gerealiseerde winst-inkomen in de referte-periode, maar
maximaal 70% bedraagt van het minimumloon. Deze GPV-leden vragen of
bij zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn verklaard, en vanwege
negatieve winst in de afgelopen drie jaar inkomen hebben onttrokken aan
bijvoorbeeld de reserve, sprake is van een inkomensderving. Is de
zienswijze van deze leden juist dat deze zelfstandigen een zeer lage
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen? Is het niet logisch dat deze
zelfstandigen hun kosten zo laag mogelijk proberen te houden, zodat het
niet voor de hand zal liggen dat zij een particuliere arbeidsongeschikt-
heidsverzekering afsluiten?

2.4 Financiering via een landelijk uniforme omslagpremie door de
zelfstandigen

Het wetsvoorstel, zo stellen de leden van de PvdA-fractie, geeft aan dat
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de WAZ-uitgaven straks 1030 mln per jaar bedragen, waarvan 85 miljoen
vanwege het bevallingsverlof. Zonder dat verlof bedragen de uitgaven
dus 945 mln. Hoeveel bedragen de kosten nu voor dezelfde categorieën
verzekerden?

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van het
voornemen van de regering om mogelijk met een rijksbijdrage te komen
indien de door beroepsbeoefenaren opgebrachte premie niet lasten-
dekkend is, om nadelige effecten voor zelfstandigen te voorkomen.
Hoewel deze leden met de regering van mening zijn dat het een goede
zaak is om solidariteit tussen verzekerden te vervangen door solidariteit
tussen zelfstandigen middels de voorgestelde uniforme omslagpremie,
plaatsen zij wel vraagtekens bij de voorgenomen rijksbijdragen. Hoe weet
de regering nu reeds dat de premie niet kostendekkend zal zijn en waarom
kan er niet voor worden gezorgd dat de premie voor de beroeps-
beoefenaren geheel kostendekkend is, zodat van rijksbijdragen geen
sprake hoeft te zijn?
Kan de regering het aangegeven lastenverzwarende effect van 120 mln

(85 mln + 35 mln) ten gevolge van de WAZ nader cijfermatig onder-
bouwen?
De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de keuze om

conform het advies van de SER geen premiedifferentiatie in de WAZ te
introduceren. Voor de argumenten van de regering bestaat bij deze leden
begrip. Niettemin betreuren zij het dat een dergelijk systeem met
incentives om het volume terug te dringen niet door de regering is
gevonden. Met inachtneming van alle haken en ogen verzoeken zij de
regering nogmaals alle creativiteit uit de kast te halen en te bezien of ook
binnen de WAZ een extra instroom-beperkend instrument gevonden kan
worden.

De leden van de D66-fractie constateren dat er geen premiedifferentiatie
en eigen-risicodragerschap in de WAZ worden geı̈ntroduceerd. De leden
van de D66-fractie onderschrijven dat van premiedifferentiatie, noch van
eigen risicodragerschap bij zelfstandigen de financiële prikkel van de
individuele ondernemer om het risico terug te brengen significant wordt
vergroot, maar wel dat in geval van eigen-risicodragerschap in de WAZ
het risico bestaat dat het draagvlak van de WAZ wordt verkleind.
Tegelijkertijd vindt er, zoals de leden van de D66-fractie al eerder hebben
opgemerkt, een verevening binnen een zeer divers samengestelde groep
plaats, zeker in relatie tot de voorgestelde franchise.
In deze landelijk uniforme omslagpremie, constateren de leden van de

D66-fractie, worden ook de «bestaande» arbeidsongeschikte dga’s
meegenomen, terwijl de nieuwe dga’s onder de WAO worden gebracht.
Dit vinden de leden van de D66-fractie moeilijk te volgen en vragen een
nadere reactie van de regering.

De leden van de RPF-fractie vinden dat de regering goede argumenten
hanteert om af te zien van premiedifferentiatie in de WAZ. Met dit
onderdeel van het wetsvoorstel hebben zij dan ook geen moeite.

2.5 Wijze van premieheffing en -inning

Meewerkende echtgenoten worden, zo lezen de leden van de
PvdA-fractie in het wetsvoorstel, voor zover mogelijk in de premieheffing
betrokken. Maar waarom wordt de echtgenoot die een zelfstandig
inkomen heeft in de vorm van een arbeidsbeloning niet onder de werking
van de WAO gebracht?
Indien de premieheffing plaatsvindt volgens de voorgestelde

WAZ-regels, hoe gaat dat dan met de franchise? Geldt dan voor beiden de
franchise van f 23 000? En hoe gaat dat in gevallen waarin geen sprake is
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van een zelfstandige arbeidsbeloning? Wordt daar de franchise éénmaal
gehanteerd?
De hoogte van het premiepercentage wordt vastgesteld door het Tica,

onder goedkeuring van de minister, zo stelt het wetsvoorstel. Wie stelt nu
eigenlijk de premie vast, vragen de leden van de PvdA-fractie. Is bij de
premievaststelling door het Tica niet eerder sprake van een voorstel aan
de minister? Als dat zo is, waarom wordt dan niet gesproken over een
advies?
De uitvoeringskosten zijn 8,3% van de totale lasten. Dat is 30% meer

dan de uitvoeringskosten voor de WAO, zo constateren de leden van de
PvdA-fractie. Wat is de verklaring voor dat verschil, zo willen zij weten.

De leden van de VVD-fractie nemen kennis van de keuze van de
regering om als afzonderlijke premiegrondslag te kiezen voor de
procentuele premie die over de winst van de onderneming wordt geheven
en niet voor de procentuele premie over de belastbare som. Dit ondanks
het feit dat premieheffing over de belastbare som aansluit bij de huidige
systematiek voor de inkomensheffing en dat de verliescompensatie zijn
functie zou kunnen blijven behouden. Het is deze leden niet geheel
duidelijk waarom deze keuze is gemaakt, temeer daar de premieheffing
voor de volksverzekeringen thans wel op de belastbare som is gebaseerd.
Is het onredelijk om de premiehoogte aan de genoemde horizontale en
verticale tariefstructuren te onderwerpen?
Wel zien zij helder dat het op grond van de verzekeringsgedachte

ongewenst is om eenderde van de zelfstandigen die tevens inkomen uit
arbeid in dienstbetrekking hebben over het gehele inkomen premie te
laten betalen, temeer daar zijn werkgever hierover reeds een
arbeidsongeschiktheidspremie heeft betaald. Kan de regering aangeven
hoe de inkomenseffecten zouden zijn indien de premiehoogte bijvoor-
beeld wel aan de genoemde horizontale en verticale tariefstructuren
zouden worden onderworpen? Worden de nivellerende negatieve
inkomenseffecten wellicht hierdoor veroorzaakt?
Zeer veel vraagtekens plaatsen de leden van de VVD-fractie bij de door

de regering voorgestelde franchise en maximumpremiegrens. Waar de
regering stelt dat de keuze in zekere zin arbitrair is, heeft zij het in de ogen
van deze leden voor elkaar gekregen het arbitraire karakter verder te
versterken. Deze leden betreuren het sterk nivellerende karakter van de
keuze voor een franchise van f 23 000 en een maximumpremiegrens van
f 78 000. In dat kader hebben zij grote bedenkingen bij de vaststelling van
de franchise en de maximumpremiegrens bij ministeriële regeling en
zouden een en ander bij voorkeur middels algemene maatregel van
bestuur geregeld willen zien. De regering stelt zelf te erkennen dat haar
keuze een grote solidariteit tussen hogere en lagere inkomenscategorieën
betekent. Kan de regering precies aangeven wat de precieze inkomens-
gevolgen zijn voor alle inkomenscategorieën van de keuze voor f 23 000
en f 78 000 (worden deze bedragen overigens ook geı̈ndiceerd?), en dit
ook te vergelijken met de inkomensgevolgen van het oorspronkelijke
voornemen? Het gaat naar de mening van deze leden niet aan om via
deze wijze in de WAZ inkomenspolitiek te bedrijven. Zij verzoeken de
regering dan ook met nadruk een en ander te heroverwegen.
Kan de regering aangeven wat de gevolgen voor het premiepercentage

zouden zijn, indien de dga’s wel onder de werking van de WAZ zouden
worden gebracht? Wat is het opwaartse effect van de genoemde 110 mln
in premiepercentage en is het zo dat dit anderzijds een evenredige daling
van de WAO-premie tot gevolg zal hebben?
De regering stelt dat wanneer geen winst of een negatief resultaat is

behaald, er geen premie verschuldigd is. Ook wordt gesteld dat geen
aanslag wordt vastgesteld indien voor de inkomstenbelasting geen
aanslag wordt vastgesteld. Is een en ander niet manipuleerbaar, zo vragen
de leden van de VVD-fractie zich af? Kan het behaalde resultaat niet
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zodanig worden gemanipuleerd dat er geen premie verschuldigd is en wel
recht op uitkering bestaat? Hoe denkt de regering een en ander te
ondervangen?
De leden van de VVD-fractie vinden de uitvoeringskosten van ca. 95 mln

aan de hoge kant. Met de introductie van een zwangerschaps- en
bevallingsuitkering is in het totaal eenzelfde bedrag gemoeid. Ziet de
regering geen mogelijkheid dit bedrag neerwaarts bij te stellen? Waar is
dit bedrag precies op gebaseerd?
Hoewel deze leden begrip hebben voor de argumenten van de regering

om een vereveningsbijdrage ter hoogte van de premies werknemers-
verzekeringen te introduceren, moet het hen toch van het hart dat de
systematiek van de wet hierdoor gecompliceerder wordt. Ook de
constatering van het Tica dat het hier rondpompen van geld betreft, snijdt
hout en verklaart de hoge uitvoeringskosten waarover deze leden zich
hiervoor reeds kritische hebben uitgelaten. Zij verzoeken de regering in dit
verband met enkele heldere voorbeelden te komen die de door de
regering voorgestelde keuze verduidelijken en tevens aangeven hoe een
netto-koppeling aan het wettelijk minimumloon, incluis extra berekening
voor de verschuldigde betaling en premies volksverzekeringen, er uit ziet.

De leden van de D66-fractie vragen de regering of het praktisch is een
nieuwe heffingsgrondslag te introduceren die afwijkt van het fiscale
belastbare inkomen en afwijkt van het premie-inkomen. De leden van de
D66-fractie menen dat artikelen 71 en 74 WAZ niet juist zijn opgezet. In
artikel 71 wordt voor de begrippen winst uit onderneming en winst uit
binnenlandse onderneming verwezen naar de Wet IB 1964; dat zijn de
artikelen 6–20 Wet IB 1964. In artikel 74 WAZ wordt opgemerkt dat
artikelen 64, 65 en 66a van de Wet IB 1964 niet van toepassing zijn, maar
dat zijn ze zonder meer al niet omdat nergens staat dat de Wet IB 1964 van
overeenkomstige toepassing is. Zou dat anders zijn dan zouden ineens
ook de FOR, de zelfstandigenaftrek en de andere vermeerderingen en
verminderingen van het onzuiver inkomen weer van toepassing zijn. De
verwijzing naar de heffing en de invordering kan niet zien op de Wet IB
1964, omdat die zaken worden geregeld in de AWR en de Invorderingswet
1990.
Het is de leden van de D66-fractie onduidelijk hoe om te gaan bij winst

uit onderneming met de vermogensaftrek, investeringsaftrek, vervroegde
afschrijving op milieuvriendelijke middelen betrokken en startersaftrek.
In zijn algemeenheid kan volgens de leden van de D66-fractie gesteld

worden dat fluctuerende inkomsten vreemde effecten kunnen hebben op
de premiehoogte. Zo is het «aantrekkelijker» om in jaar 1 f 100 000 winst
te maken en in de volgende jaren 2 en 3 geen winst in plaats van in jaar 1,
2 en 3 f 33 000 winst te maken. Bovendien kan het aantrekken van vreemd
vermogen in eigen onderneming in plaats van eigen vermogen ook de
heffingsgrondslag van de WAZ drukken. De leden van de D66-fractie
vragen de regering hierop in te gaan.
De leden van de D66-fractie merken op dat de meewerkende echtgenoot

slechts premie verschuldigd is over de reëel genoten arbeidsbeloning. De
arbeidsbeloning komt ten laste van de winst. Als gebruik wordt gemaakt
van de meewerkaftrek is geen premie verschuldigd voor de meewerkend
echtgenoot. De meewerkaftrek komt niet ten laste van de winst en
vermindert in tegenstelling tot de arbeidsbeloning de premiegrondslag
voor de zelfstandige niet. De leden van de D66-fractie vragen de regering
hierop in te gaan.
De leden van de D66-fractie merken op dat door de toepassing van de

franchise en de hogere maximering van het premie-inkomen de equiva-
lentie tussen premie en uitkering doorbroken wordt, hetgeen niet past bij
het verzekeringskarakter van de WAZ. Veel ondernemers en beroeps-
oefenaren zullen geen of een geringe premie verschuldigd zijn voor de
verplichte verzekering, waardoor de lasten in belangrijke mate gedragen
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zullen worden door de ondernemers en beroepsoefenaren met een
relatief hoog inkomen (en door de belastingbetaler via de rijksbijdrage ten
behoeve van de beroepsbeoefenaren).
Het Tica geeft in zijn uitvoeringstechnisch commentaar een probleem

aan, waarop de leden van de D66-fractie een reactie van de regering
verzoeken. Het gaat om de franchise bij samenloop van dienstbetrekking,
met name of het genieten van inkomsten uit dienstbetrekking (premie-
grondslag WAO) naast winst/overige inkomsten (premiegrondslag WAZ)
van invloed is op de franchise en het maximum van het premie-inkomen.
Het Tica geeft daarvan een vijftal voorbeelden, waarvan de vraag is of
deze voorbeelden een juiste weergave bieden van de bedoeling van de
regering en of de door de regering voorgenomen uitwerking spoort met
de regeling die wordt getroffen inzake de samenloop van uitkeringen.
De leden van de D66-fractie merken op dat de koppeling van premie-

heffing aan de aanslag voor de inkomstenbelasting wellicht minder voor
de hand ligt omdat het niet opleggen van een aanslag gevolg kan zijn van
allerhande aftrekposten en negatieve inkomensbestanddelen die buiten
het winstbegrip vallen, waardoor de premieplicht wordt beı̈nvloed door
elementen die vreemd zijn aan de premiegrondslag en meer te maken
hebben met de belastbare som.

Het is de leden van de fractie van GroenLinks opgevallen dat zelfstan-
digen een fors hogere premie gaan betalen. In de media verschenen reeds
berichten als zou in sommige gevallen de premie met meer dan 50%
stijgen. Kloppen die berichten? Hoe verhoudt zich deze lastenverzwaring
tot het streven van de regering om het zelfstandig ondernemerschap te
stimuleren?
Bij de premiebetaling geldt een franchise ter hoogte van circa f 23 000.

Dit betekent dat er een groep zelfstandigen zal zijn die geen of nauwelijks
premie betalen, terwijl deze groep juist het meeste belang zal hebben bij
deze uitkering. Beter verdienende zelfstandigen zullen daarentegen vaak
behoefte hebben aan een particuliere surplusverzekering. Wordt op deze
wijze niet een erg zware lastendruk gelegd op een categorie van zelfstan-
digen die weliswaar wat meer verdient dan het sociaal minimum, maar
anderzijds niet gezien kan worden als buitengewoon vermogend? Meent
de regering dat er onder zelfstandigen voldoende draagvlak zal bestaan
voor een dergelijke verdeling van de premiedruk? Welke mogelijkheden
hebben zelfstandigen om premieplicht te ontlopen door hun inkomen
kunstmatig tot beneden de franchise te houden? Hoe waardeert de
regering de opmerkingen van het Tica dat op deze manier de WAZ weinig
te maken heeft met een verzekering, maar veel meer met een louter op
solidariteit gebaseerde voorziening?
Een laatste vraag die de leden van de fractie van GroenLinks stellen

betreft de ook in dit wetsvoorstel voorziene verhoging van de grondslag
wegens het feit dat een verzekerde (voortdurend) oppassing en verzorging
nodig heeft. In het verleden is al eens het probleem aangekaart dat deze
verhoging onmiddellijk leidt tot een verlaging van andere inkomensafhan-
kelijke aanspraken van de verzekerde. Is de regering voornemens aan dit
euvel tegemoet te komen?

De leden van de GPV-fractie krijgen van de door de regering gekozen
premiegrondslag en de wijze waarop de uitkeringsrechten worden
bepaald, de indruk dat zelfstandigen pas recht hebben op een maximum
arbeidsongeschiktheidsuitkering, als ze in het verleden voldoende premie
hebben betaald. Zijn de eisen in voorliggend wetsvoorstel waaraan
zelfstandigen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering van 70% van het minimumloon, ten
opzichte van de huidige situatie, verzwaard? Deze leden constateren dat
met voorliggend wetsvoorstel niet langer wordt uitgegaan van het verlies
aan verdiencapaciteit, maar van het inkomensdervingsbeginsel. Is de
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regering niet van mening dat de belemmering om inkomen te verwerven
als gevolg van volledige arbeidsongeschiktheid, een gegarandeerde
inkomenspositie van 70% van het minimumloon rechtvaardigt?

2.6 De uitkering in verband met bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen,
meewerkende echtgenoten en beroepsoefenaren

De leden van de CDA-fractie merken het volgende op. De Raad van
State heeft kritiek op het opnemen van de bevallingsregeling in de WAZ.
Dit omdat het een tijdelijke uitkering is voor een risico van geheel andere
aard en het niet gerechtvaardigd zou zijn dat dat zo moet worden
opgebracht. Bovendien is de regeling te vrijblijvend omdat vervangende
arbeidskracht mogelijk gemaakt wordt. De Raad pleit voor een aparte
regeling. Ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK) heeft
kritiek op de regeling voor bevallings- en zwangerschapsverlof. Zij geven
drie knelpunten aan: er is geen garantie voor vervangende hulp; de
uitkering is ontoereikend (maximaal minimumloon voor 40 uur, moet
cao-loon zijn, bovendien wordt er 7 dagen per week gewerkt); vrouwen
die meewerken in bedrijf en ook buitenshuis werken vallen buiten deze
regeling in de WAZ. De leden van de CDA-fractie achten de genoemde
punten reëel en zien graag door de regering aangegeven hoe een en
ander opgelost kan worden.

Het spreekt de leden van de VVD-fractie aan dat de regering heeft
gekozen voor een uitkering bij bevalling voor vrouwelijke zelfstandigen en
meewerkende echtgenotes. Los van de opmerkingen ten aanzien van de
vrijwilligheid die zij eerder plaatsten ten aanzien van het onder de WAZ
brengen van meewerkende echtgenoten, delen zij de mening dat de
bescherming van de gezondheid van moeder en kind het actief blijven van
vrouwen op de arbeidsmarkt ook voor deze groep opgeld doet en een
zekere regeling dan ook rechtvaardigt. Tevens delen zij de beargumen-
teerde keuze van de regering dat het niet voor de hand ligt te kiezen voor
de mogelijkheid de basisuitkeringsduur van 16 weken te verlengen. Kan
meer inzichtelijk worden gemaakt wat de inhoud van de nadere regel-
geving zal zijn regarderende de samenloop van bevallings- en arbeidson-
geschiktheidsuitkeringen?

De leden van de D66-fractie zijn blij dat er nu een collectieve regeling
komt waarmee het voor vrouwelijke zelfstandigen, meewerkende
echtgenoten en beroepsoefenaren (maar niet de meewerkende
echtgenote van de beroepsbeoefenaar) mogelijk wordt zwangerschaps-
en bevallingsverlof op te nemen. De vraag die de leden van de D66-fractie
zich stellen is of de voorstellen die er nu liggen voor deze vrouwen
voldoende uitkomst bieden. Doelstelling van een regeling voor
zwangerschapsen bevallingsverlof is bescherming van gezondheid voor
moeder en kind. Om deze rust te garanderen is het van groot belang dat
de arbeid die de vrouw verricht door een vervanger wordt uitgevoerd. De
leden van de D66-fractie geven een voorbeeld uit de agrarische sector.
Omdat het om jonge vrouwen gaat zijn die vaak werkzaam op bedrijven
die pas zijn overgenomen of nog overgenomen moeten worden. Hiervoor
moeten grote investeringen gedaan worden en in vrijwel alle gevallen is
sprake van een lage arbeidsbeloning of winst. Deze vrouwen doen het
werk om het bedrijf mee op te bouwen en zullen pas in een later stadium
beloond worden. In praktijk zou dit betekenen dat de uitkering in geval
van zwangerschap nihil is, omdat er nauwelijks sprake is van inkomen.
Hiermee zou de wetgeving, zo vrezen de leden van de D66-fractie zijn doel
voorbijschieten, namelijk bescherming van gezondheid van moeder en
kind. Waar geen uitkering is, is ook geen geld voor vervangende hulp.
Daarom vragen de leden van de D66-fractie of de regering kan ingaan op
de suggestie die door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)
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wordt gedaan om de hoogte van de uitkering te baseren op het bedrag
dat betaald moet worden aan vervanging gedurende 16 weken, gebaseerd
op het aantal uren dat de vrouw voor of op het bedrijf werkt. Om te
voorkomen dat het geld niet aan vervangende hulp zou worden uitge-
geven, zouden de agrarische bedrijfsverzorgingsdiensten ingeschakeld
kunnen worden.
De leden van de D66-fractie laten aan de hand van een voorbeeld zien

hoe de WAZ in praktijk uitpakt voor jonge boerinnen. Bedrijfssituatie:
vader en dochter in maatschap. 45 melkkoeien, 45 stuks jongvee, 60
meststieren, 22,5 hectare grond. De jonge boerin werkt 60 uur per week,
waarvan 11 uur in het weekend. Winstverdeling: 60% voor de dochter,
40% voor de vader. Belastbaar inkomen voor de dochter is f 14 000. De
jonge agrarische vrouw is lid van de agrarische bedrijfsverzorging in een
gebied waar f 13 het minimale uurtarief is. Zij betaalt per jaar een
contributie van f 945. Hiermee is ze verzekerd van 40 uur vervangende
hulp door de week voor een tarief van f 13 per uur en voor 6 uur in het
weekend voor een tarief van f 18 per uur. Haar vervanging tijdens 16
weken zwangerschaps- en bevallingsverlof kost dan f 10 048. Maximale
uitkering voor zwangerschaps- en bevallingsverlof volgens de WAZ
bedraagt f 4307,20 (f 14 000 : 260 werkbare dagen = f 53,84 per dag. 16
weken x 5 dagen x f 53,84). Dit betekent dat in dit geval circa 43% van de
kosten voor vervangende hulp voor eigen rekening is. De leden van de
D66-fractie vragen een reactie van de regering.

De leden van de GroenLinks-fractie stellen dat de regeling voor
bevallingsverlof van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten een
verbetering is. Op deze wijze worden zwangere en pas bevallen vrouwen
beter beschermd tegen de «verleiding» om maar zo lang mogelijk door te
werken of zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Hierbij klemt echter
het feit dat de uitkering wordt afgeleid van het gederfde arbeidsinkomen
indien dat lager ligt dan het minimumloon. Zal niet in veel gevallen de
bevallingsuitkering bij lange na niet voldoende zijn om de afwezigheid
van de kraamvrouw op te vangen? Juist omdat het vaak zal gaan om
relatief jonge zelfstandigen, rijst de vraag of zij niet veelal een betrekkelijk
laag inkomen genereren. Hoe oordeelt de regering bijvoorbeeld over de
kritiek op de voorgestelde regeling, zoals die uit kringen van jonge
agrariërs geklonken heeft? Heeft de regering overwogen om de verze-
kerde de keuze te geven tussen een beroep op een vervangingsdienst (een
uitkering in natura) of een bevallingsuitkering? Zo ja, waarom is een
dergelijke keuzemogelijkheid niet in de wet voorzien?

De leden van de RPF-fractie zijn er niet van overtuigd dat de bevallings-
uitkering in de voorliggende wet moet worden opgenomen. De uitkerings-
regeling in verband met de bevalling betreft een heel ander risico dan het
risico van langdurige arbeidsongeschiktheid. De analogie die zou bestaan
met de Ziektewet, waarnaar de regering verwijst in het nader rapport (blz.
18), is deze leden niet geheel duidelijk. In het verlengde hiervan missen zij
een onderbouwing van de keuze om alleen zelfstandigen de kosten te
laten dragen voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwe-
lijke verzekerden. Zij verzoeken de regering de betreffende vraag van de
Raad van State alsnog te beantwoorden.
De leden van de RPF-fractie hebben moeite met de voorgestelde hoogte

van de bevallingsuitkering. Juist omdat het om jonge vrouwen gaat, zal in
veel gevallen sprake zijn van een lage arbeidsbeloning of winst. De
toepasselijke uitkeringsgrondslag zal dus vaak laag zijn, zodat de uitkering
ingeval van zwangerschap en bevalling relatief zeer laag is. Schiet de
regeling haar doel – bescherming van vrouw en kind alsmede blijvende
arbeidsparticipatie – op deze manier niet voor een groot deel of zelfs
volledig voorbij?
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Vindt de regering het voor de hand liggend dat de uitkering wordt
gebruikt om voor vervanging van de vrouw te zorgen? De leden van de
RPF-fractie vragen een reactie op de suggestie om de hoogte van deze
uitkering te baseren op het bedrag dat betaald moet worden aan
vervanging van de vrouw gedurende 16 weken, met een maximum van
100% van het minimumloon. Hoe wordt overigens gewaarborgd dat de
uitkeringsgelden ook daadwerkelijk ingezet worden voor vervanging?

2.7 Overige aspecten in verband met het recht op uitkering

De leden van de D66-fractie vragen waarom de melding aan de
bedrijfsvereniging en de aanvraag van een uitkering niet zouden kunnen
samenvallen.

2.8 Uitvoering en implementatie

De belastingdienst brengt straks eenmalig 14 miljoen en structureel 6
miljoen in rekening voor de inning van de WAZ-premies. Kan de belas-
tingdienst die raming toelichten, zo vragen de leden van de PvdA-fractie.
Hoeveel kosten brengt de belastingdienst tot nu toe in rekening voor de
inning van de premies in het gecombineerde tarief eerste schijf? En welk
bedrag wordt toegerekend aan de inning van AAW-premies.

De leden van de CDA-fractie wensen een reactie van de regering op het
commentaar van het Tica d.d. 9 juli 1996 te ontvangen.

De leden van de VVD-fractie vragen ten aanzien van de verschillende
door het Tica ingebrachte kritische aandachtspunten hoe het gaat met de
voortgang van het genoemde intensieve overleg tussen het Tica, de
bedrijfsverenigingen en de belastingdienst. Kan ook wat worden gezegd
over de voortgang van het afstemmingsoverleg inzake de gegevens-
uitwisseling?

De leden van de D66-fractie vragen de regering nader in te gaan op de
kosten die de belastingdienst aan het WAZ fonds in rekening gaat
brengen.
De leden van de D66-fractie vragen hoe de kosten voor de groep

beroepsbeoefenaren (rijksbijdrage, geen premie-inning) zijn gedefinieerd
en ook in te gaan op de gemoedsbezwaarden.
De leden van de D66-fractie merken op dat de premies WAZ niet eerder

dan voor 1 juli 1997 geheven kunnen worden en vragen hoe een en ander
geregeld gaat worden als het voorliggende wetsvoorstel per 1 januari
1997 in werking zou treden.

De leden van de GroenLinks-fractie constateren dat in de memorie van
toelichting op het wetsvoorstel een duidelijke financiële paragraaf
ontbreekt. Daardoor ontbreekt met name inzicht in de vraag of de WAZ
hogere uitvoeringskosten met zich mee zal brengen en waar die extra
kosten eventueel door worden veroorzaakt. Kan de regering daar alsnog
nader inzicht in bieden? Welke besparingen verwacht de regering van de
invoering van de regresmogelijkheid en van de wijziging in de uitkerings-
hoogte? Zijn er wellicht nog besparingen te verwachten doordat de
regering de kosten van arbeidsongeschiktheid meer dáár zegt te leggen
waar ze gemaakt worden? Wat zijn ten slotte de meerkosten in verband
met de bevallingsregeling?
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5. Volumebeheersing

5.1 Mogelijkheden tot preventie en reı̈ntegratie

Bij diverse gelegenheden hebben de leden van de PvdA-fractie
aangedrongen op goede en dus effectieve maatregelen met betrekking tot
de reı̈ntegratie van arbeidsongeschikten. De huidige maatregelen blijken
weinig effectief te worden gehanteerd. De leden van de PvdA-fractie zijn
daarop meer uitgebreid teruggekomen in het wetsvoorstel Pemba. Voor
hun commentaar op de reı̈ntegratiemaatregelen en de voorgenomen Wet
op de reı̈ntegratie verwijzen zij naar hun inbreng bij dat verslag. Zij doen
dat echter niet zonder ook op deze plaats te benadrukken dat de
reı̈ntegratie-inspanningen naar hun mening dienen te worden geı̈ntensi-
veerd. Dat zal met name van belang zijn voor gedeeltelijk arbeidsonge-
schikte zelfstandigen.

De leden van de VVD-fractie zijn tevreden over de voorgestelde
mogelijkheden tot preventie en reı̈ntegratie in het kader van de volume-
beheersing. Het waar nodig en gewenst treffen van voorzieningen, de
introductie van een inkomenssuppletie voor oudere zelfstandigen naar
analogie van de Wet Amber en de nieuwe garantieregeling voor oudere
arbeidsongeschikte WAZ-verzekerden juichen deze leden toe. Bovendien,
zo merkt de regering terecht op, kunnen alle WAZ-verzekerden die tevens
arbeid in dienstbetrekking verrichten, aanspraak maken op het gehele
Amber-pakket aan reı̈ntegratie-instrumenten.

De leden van de D66-fractie merken op dat de regering constateert dat
de mogelijkheden voor de bedrijfsvereniging inzake preventie en
reı̈ntegratie van zelfstandigen beperkt zijn. De verantwoordelijkheid ligt bij
de verzekerde zelf. In de WAZ zijn 5 reı̈ntegratie-instrumenten
opgenomen, namelijk de inkomenssuppletie, de garantie voor oudere
arbeidsongeschikten, voorzieningen, toelage en vergoeding en de
verlening van toelagen.
De leden van de D66-fractie merken op dat de inkomenssuppletie alleen

mogelijk is voor degene die in eigen bedrijf blijft doorwerken en niet voor
een zelfstandige die in loondienst gaat werken tegen een lagere beloning
dan overeenkomt met de theoretische verdiencapaciteit. De leden van de
D66-fractie vinden het wenselijk dat ook voor deze laatste de mogelijkheid
van inkomenssuppletie wordt opengesteld en vragen de regering hierop
in te gaan.
Het Tica wijst op een voorkomend uitvoeringstechnisch probleem,

namelijk het bepalen van het moment dat een betrokkene niet langer zijn
verdiencapaciteit als zelfstandig beroepsbeoefenaar c.q. in eigen bedrijf
kan waarmaken. En daarnaast wordt het inschatten van de kosten en
baten van de ingezette instrumenten moeilijk. De leden van de D66-fractie
vragen de regering hierop in te gaan.
De leden van de D66-fractie vragen de regering in te gaan op het

samenlopen van WAZ-, WAO- en WW- reı̈ntegratie-instrumenten en de
verantwoordelijkheid van de hierbij betrokken bedrijfsverenigingen.

Ten aanzien van het onderwerp reı̈ntegratie willen de leden van de
fractie van GroenLinks de vraag opwerpen in hoeverre de zelfstandige
reeds gedurende de wachttijd van 52 weken een beroep kan doen op het
reı̈ntegratie-instrumentarium van de bedrijfsvereniging. Dat de bedrijfs-
vereniging in die periode zelf al het initiatief tot reı̈ntegratie-activiteiten
kan nemen is duidelijk, maar bestaat er ook zoiets als een recht op
reı̈ntegratie zijdens de verzekerde?
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5.2 Recht van regres op degene die de arbeidsongeschiktheid heeft
veroorzaakt

De leden van de PvdA-fractie constateren dat de regering een opbrengst
van 15 mln raamt, waar sprake is van een ruim 900 mln aan jaarlijkse
lasten (exclusief bevallingsuitkeringen). Waarop is de raming van 15 mln
gebaseerd? Is hierbij uitgegaan van periodieke betalingen of van een
afkoopsom? Op welke wijze wordt voorkomen dat een te lage afkoopsom
wordt overeengekomen?

Het verheugt de leden van de VVD-fractie dat naar analogie van de WAO
ook in de WAZ een regresrecht wordt voorgesteld. Wellicht dat hierin
aanleiding kan worden gevonden om het alsnog in de volksverzekeringen
in te voeren. De regering spreekt in de memorie van toelichting over de
verhouding tussen de particuliere verzekeraars en de bedrijfsvereniging.
De bijna vaderlijke toon over hoe betrokkenen zich wel of niet moeten
gedragen, heeft in ieder geval geen indruk gemaakt op deze leden.
Gegeven het feit dat in het kader en tengevolge van met name Pemba
beide partijen steeds vaker met elkaar geconfronteerd worden, is het
primair van belang dat de toekomstige publieke uitvoerder en particuliere
verzekeraar zakelijk met elkaar kunnen omgaan. De door deze leden in het
verslag bij de Pemba geconstateerde potentiële punten van verschil
dienen tegen deze achtergrond wel maximaal beperkt te worden,
respectievelijk van een goede geschillenoplossing te worden voorzien.
Voor een nadere toelichting verwijzen deze leden naar hun bijdrage aan
het verslag van de Pemba.

De leden van de D66-fractie onderschrijven het voornemen om het
regresrecht in te voeren in de WAZ.

De leden van de RPF-fractie hebben kennisgenomen van de beoogde
introductie van het regresrecht. Zij hadden echter begrepen dat het de
bedoeling is dat eerst een integrale gedachtenwisseling met het
parlement over dit principiële vraagstuk zou plaatsvinden, voordat dit
verder in allerlei wetgeving zou worden vastgelegd. Een dergelijke
bezinning is des te wenselijker, nu de Raad van State blijkbaar negatief
heeft geadviseerd over een wetsvoorstel tot uitbreiding van het regres-
recht naar de volksverzekeringen. Deze leden vragen zich af of de regering
niet te optimistisch is met betrekking tot de wijze waarop bedrijfsvereni-
gingen en aansprakelijkheidsverzekeraar in de toekomst zullen omgaan
met het regresrecht. Zij vragen de regering dit optimisme te motiveren.

6. Handhavingsaspecten

De leden van de VVD-fractie zeggen verheugd te zijn over de
verplichting van de bedrijfsvereniging om ook in het kader van deze wet
maatregelen dan wel boeten op te leggen. Een imperatieve formulering is
in de handhaving volgens deze leden volstrekt op zijn plaats.

7. Overige onderwerpen

7.1 Informatievoorziening

De leden van de PvdA-fractie constateren dat het Ctsv wordt belast met
het toezicht op de uitvoering van de WAZ. Onder de uitvoering valt ook de
premie-inning die door de belastingdienst geschied. Betekent dit, zo
vragen de leden van de PvdA-fractie, dat het Ctsv gaat toezien op een deel
van de werkzaamheden van de belastingdienst? Hoe verhoudt zich naar
de mening van de regering dit Ctsv-toezicht zich tot het toezicht dat de
Staten-Generaal uitoefent?
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De leden van de RPF-fractie vragen een reactie op de suggestie om een
soort centrale gegevensbank op te richten en daarbij gebruik te maken
van geüniformeerde computersystemen. Alle organisaties die zijn
betrokken bij de uitvoering van deze en andere verzekeringen zouden hun
administratie van gegevensbeheer kunnen bundelen in deze centrale
gegevensbank, waarvoor bijvoorbeeld een «front-office» wordt opgericht.
Zou een dergelijke opzet niet veel efficiënter zijn?

ARTIKELEN

Artikel 2

De leden van de fractie van D66 merken, in navolging van het
aanvullend technisch commentaar van het Tica, op dat in artikel 2 het
begrip arbeidsongeschiktheid wordt behandeld, terwijl pas in de artikelen
3 tot en met 5 wordt geregeld wie de «verzekerde» is. Naar de mening van
deze leden is het logisch om eerst de laatste bepaling op te nemen en
eerst daarna de bepaling over het begrip arbeidsongeschiktheid. Dan sluit
deze bepaling ook beter aan bij hoofdstuk 2 over het recht op en de
hoogte van de uitkering. Graag een reactie van de regering.
De leden van de D66-fractie vragen de regering of er al duidelijkheid is

over de inhoud van de afwijkende regels die kunnen worden gesteld met
betrekking tot de mate van arbeidsongeschiktheid en met name de
toerekening van de resterende verdiencapaciteit op grond van het
negende lid van dit artikel.

Artikel 5

De leden van de fractie van D66 merken op dat in dit artikel en in de
memorie van toelichting bij de verzekeringsplicht van de beroeps-
beoefenaar steeds wordt gesproken over degene die «inkomsten uit
tegenwoordige arbeid in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting
1964 geniet». Deze leden nemen aan dat hier kennelijk wordt bedoeld
artikel 5, tweede lid, sub b, en artikel 22, eerste lid Wet IB. Deze leden
vragen de regering of de wettekst hier dan niet bij moet aansluiten.
De leden van de D66-fractie vragen de regering in te gaan op het door

het Tica gestelde in haar aanvullende technisch commentaar met
betrekking tot de zelfstandige die geen ingezetene is doch in Nederland
een onderneming drijft of een beroep uitoefent en die op grond van
Verordening 1408/71 is verzekerd op grond van de AAW (memorie van
toelichting § 4.3). Het Tica leidt uit de toelichting af dat is beoogd de
zelfstandige in de zin van artikel 4 en de beroepsbeoefenaar van artikel 5
voor de WAZ op gelijke wijze te behandelen. Het Tica neemt dan ook aan
dat bedoeld is dat de beroepsbeoefenaar in de zin van de WAZ ook
verzekerd is voor de WAZ indien hij in het buitenland woont en hier te
lande zijn werkzaamheden verricht. Opgemerkt wordt echter dat deze
persoon over zijn buiten dienstbetrekking genoten inkomsten niet
belastingplichtig is in Nederland (artikel 48, eerste en derde lid jo artikel
49, eerste lid, sub b, onder 1, Wet IB) zodat hij volgens de tekst van de
WAZ, in tegenstelling tot de zelfstandige, niet verzekerd is. Indien dit door
de regering inderdaad wordt beoogd, spoort dit niet met artikel 13, lid 2,
sub b, van Verordening 1408/71. Hieruit kan worden afgeleid dat niet de
wetgeving van de woonplaats, doch de Nederlandse wetgeving van
toepassing is.
De leden van de D66-fractie merken op dat op grond van artikel 4, eerste

lid, sub e, van de WAO, een lid van de bemanning van een vissersvaartuig
met recht op een aandeel in de besomming die tegen de gevolgen van
arbeidsongeschiktheid is verzekerd bij het Sociaal Fonds voor de
Maatschapvisserij (SFM); hij is dus niet verzekerd ingevolge de WAO.
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Onder het huidige recht ontleent hij de aanspraak op
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de AAW en aan zijn verzekering bij
genoemd fonds. Onder de WAZ wordt als beroepsbeoefenaar aangemerkt
degene die anders dan uit dienstbetrekking inkomsten uit tegenwoordige
arbeid in de zin van de Wet IB geniet. Onder dienstbetrekking wordt
daarbij verstaan een dienstbetrekking in de zin van de WAO. Omdat in de
WAO niet als dienstbetrekking wordt beschouwd de arbeidsverhouding
van de maatschapvisser met een verzekering bij het SFM, is deze persoon
verzekerd voor de WAZ. Daarnaast behoudt hij zijn verzekering bij het
SFM. De leden van de fractie van D66 merken in navolging van het
aanvullend technisch commentaar van het Tica op dat in het stelsel van
verzekeringen is gekozen voor integratie van de AAW en WAO tot een
arbeidsongeschiktheidsverzekering en invoering van categoriale verzeke-
ringen ter vervanging van de AAW. Deze leden constateren dat de
maatschapvisser zowel onder de WAZ als bij het SFM is verzekerd, in het
verlengde van de huidige situatie waarin hij verzekerd is voor de AAW en
bij het SFM. Graag ontvangen deze leden een reactie van de regering.

Artikel 8

De leden van de D66-fractie merken op dat op basis van het tiende lid
van dit artikel bij algemene maatregel van bestuur nog nadere regels
zullen worden gesteld omtrent winst en inkomsten. Deze leden vragen de
regering of er al duidelijkheid is over de inhoud van deze regels.

Artikel 11

Buiten beschouwing kan worden gelaten de gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid die binnen een half jaar na aanvang van de
verzekering intreedt, als deze naar medische maatstaven voorzienbaar
was, zo stelt de toelichting. Hoewel de leden van de PvdA-fractie de
mening delen dat uitgesproken calculerend gedrag (zich verzekeren
omdat men weet dat binnenkort een beroep op de verzekerde rechten
moet worden gedaan) moet worden tegengegaan, is de implicatie van
deze bepaling hen niet zonder meer duidelijk. Wat betekent hier medisch
voorzienbaar? Dat veronderstelt toch niet dat mensen vooraf medisch
gekeurd worden, zo menen zij. Kan de regering, met name in verband met
de standpunten met betrekking tot niet-functionele medische aanstellings-
keuringen nader ingaan op de vraag hoe «naar medische maatstaven
voorzienbaar» moet worden uitgelegd?
Wat betekent de «kan-bepaling» in dit artikel? Op grond waarvan beslist

de bedrijfsvereniging om arbeidsongeschiktheid al dan niet buiten
beschouwing te laten?
Indien iemands arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk buiten

beschouwing wordt gelaten, is betrokkene dan toch de gehele premie
verschuldigd, zo vragen de leden van de PvdA-fractie.

Artikel 16

De leden van de RPF-fractie pleiten ervoor de periode van vijf jaar
(eerste lid) te schrappen. Zij vinden het moeilijk verdedigbaar dat de ene
chronisch zieke wel recht heeft op herziening van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl een ander bij wie de ziekte na een
langere periode terugkeert die rechten voorgoed heeft verspeeld. Welke
kosten brengt dit voorstel met zich mee?

Artikel 17

De leden van de D66-fractie constateren dat hernieuwde grondslag-
vaststelling plaatsvindt indien dit leidt tot een hogere grondslag. De leden
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van deze fractie vragen de regering of er ooit sprake kan zijn van een
lagere grondslag bij toeneming van arbeidsongeschiktheid en vervolgens
herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel 20

De leden van de D66-fractie vragen of het zo is dat een eigen-
risicodragende werkgever meer moet betalen dan hij in eerste instantie
had gedacht omdat de grondslag van de eerdere WAZ-uitkering hoger is
dan het WAO-dagloon.

De leden van de RPF-fractie pleiten ook hier voor schrapping van de
periode van vijf jaar. Het is naar hun oordeel moeilijk verdedigbaar dat de
ene chronisch zieke wel recht te geven op toekenning, terwijl een ander bij
wie de ziekte na langere periode terugkeert voorgoed kan zijn overge-
leverd aan het ABW-regime, als hij niet opnieuw werk vindt. Ook hier
informeren deze leden naar de te verwachten kosten van hun voorstel.

Artikel 23

De leden van de fractie van D66 merken op dat voor de verzekerde
bedoeld in artikel 3, eerste lid, sub b, niet naar artikel 8, tweede lid, maar
naar artikel 8, derde lid, dient te worden verwezen voor de berekening van
de grondslag in artikel 23, tweede lid, sub a. Graag een reactie van de
regering.

Artikel 26

Dit artikel regelt het recht op een vakantie-uitkering op de overlijdensuit-
kering. Het gaat hier, zo begrijpen de leden van de PvdA-fractie, niet om
de vakantie-uitkeringsrechten die de overledene heeft opgebouwd en die
dus verschuldigd zijn, maar om een vakantie-uitkering over de overlijdens-
uitkering. Los van het feit dat het om een beperkt bedrag gaat, vragen de
leden van de PvdA-fractie zich af of dit een gepaste uitkering is. De
overlijdensuitkering is immers bedoeld als bijdrage aan de nabestaanden
voor de nog tijdelijk doorlopende kosten en de uitvaartkosten. Een
vakantie-uitkering dient een volstrekt ander doel.

Artikel 27

De leden van de fractie van D66 vragen de regering of er al duidelijkheid
is met betrekking tot de uitwerking van de inkomenssuppletie bij
algemene maatregel van bestuur.

Artikel 31

Indien gebruik wordt gemaakt van een voorziening kan sprake zijn van
inkomstenderving en hogere kosten. Voor beide situaties kan de bedrijfs-
vereniging (een hogere) vergoeding geven. Hoe wordt deze
«kan-bepaling» ingevuld, dat wil zeggen, onder welke voorwaarden zullen
de kosten worden vergoed, vragen de leden van de PvdA-fractie.

Artikelen 32

De leden van de SGP-fractie vragen waarom een onderscheid is
aangebracht tussen de termijn van het melden van de arbeidsonge-
schiktheid aan de bedrijfsvereniging en de termijn van het aanvragen van
een uitkering ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.
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Artikel 34

De leden van de SGP-fractie vragen waarom een onderscheid is
aangebracht tussen de termijn van het melden van de arbeidsonge-
schiktheid aan de bedrijfsvereniging en de termijn van het aanvragen van
een uitkering ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Artikel 35

De leden van de D66-fractie vragen de regering een voorbeeld te geven
van een situatie waar toepassing van de regel van artikel 35 tot bijzondere
hardheid zal leiden, zodat er van de regel mag worden afgeweken.

Artikel 36

De leden van de D66-fractie onderschrijven de gedachte van de regering
dat alleen op aanvraag een uitkering wordt heropend. Deze leden menen
echter dat in bepaalde situaties ook zonder aanvraag de uitkering
heropend zou moeten kunnen worden, bijvoorbeeld in geval van
aanvraag van een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering en onderkend
wordt dat belanghebbende in aanmerking komt voor heropening.

Artikel 40

De leden van de D66-fractie vragen de regering of het eerste lid, sub e,
niet moet worden toegevoegd: degene ten aanzien van wie een
vergoeding of toelage wordt overwogen.

Artikel 42

De leden van de D66-fractie nemen aan dat alleen die voorschriften
kunnen worden gegeven, die strekken tot genezing, behandeling of
bevordering van de arbeidsgeschiktheid op grond van dit artikel, indien
deze in redelijkheid gesteld kunnen worden. Graag een reactie van de
regering.

Artikel 45

De leden van de D66-fractie gaan er vanuit dat een maatregel als
genoemd in artikel 44 niet wordt getroffen als een voorschrift genoemd in
artikel 42 niet in redelijkheid gegeven had kunnen worden. Graag een
reactie van de regering.

Artikel 47

De leden van de D66-fractie merken op dat in artikel 47, eerste lid:
«binnen de door de bedrijfsvereniging daarvoor vastgestelde termijn». In
artikel 69, waarnaar verwezen wordt, wordt echter geen vaste termijn
genoemd maar wordt gesproken over «onverwijld». Graag een reactie van
de regering.

Artikel 54

De leden van de fractie van D66 constateren dat op grond van artikel 54,
tweede lid, de bedrijfsvereniging een voorschot op uitkering kan betalen.
In het wetsvoorstel Pemba wordt geen mogelijkheid geopend om
voorschotten op uitkering te betalen. Deze leden vragen de regering dit
verschil te motiveren.
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De leden van de SGP-fractie vragen naar aanleiding van het bepaalde in
artikel 54, tweede lid, hoe een eventueel voorschot wordt vastgesteld voor
bijvoorbeeld een startende ondernemer.

Artikel 57

De leden van de D66-fractie vragen of er duidelijkheid is omtrent de
inhoud van de ministeriële regeling waarbij regels kunnen worden gesteld
met betrekking tot het eerste lid van artikel 57 en met betrekking tot de
ministeriële regeling waarbij kan worden bepaald dat het tweede lid geen
toepassing vindt ten aanzien van andere vormen van arbeid die de
verzekerde gaat verrichten.

Artikel 58

De leden van de D66-fractie constateren dat op grond van het achtste lid
de wijze waarop het bedrag in het derde lid moet worden vastgesteld,
alsmede wat onder «in betekenende mate» moet worden verstaan, in een
algemene maatregel van bestuur zal worden opgenomen. Deze leden
vragen wat de inhoud is van deze algemene maatregel van bestuur en van
die op grond van artikel 58, achtste lid, sub b.

Artikel 60

Op grond van artikel 60, zevende lid, wordt op verzoek aan de rechtheb-
bende of rechthebbenden door de bedrijfsvereniging een overlijdings-
uitkering betaald. De leden van de D66-fractie vragen de regering of hier
een melding van de bedrijfsvereniging aan vooraf gaat.

Artikel 68

Bij de leden van de D66-fractie bestaat onduidelijkheid over het tweede
lid van dit artikel. Deze leden merken op dat niet is geregeld door wie de
afkoopsom wordt vastgesteld en het is niet duidelijk hoe de afkoopsom
moet worden vastgesteld. De redactie van het tweede lid en de artikelsge-
wijze toelichting daarop zijn niet eenduidig. Graag een reactie van de
regering.

Artikel 72

De leden van de D66-fractie vragen de regering op grond van welke
criteria de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn
goedkeuring kan verlenen aan de vaststelling van het premiepercentage
door het Tica.

Artikel 87

De leden van de fractie van D66 constateren dat op basis van dit artikel
instellingen en organisaties zich tot het Tica kunnen wenden met een
verzoek om een financiële bijdrage in projecten van uiteenlopende aard.
Deze leden vragen de regering of het arbocon-project van het landelijk
samenwerkingsverband van regionale platforms hieronder valt?

Artikel 94

Binnen hoeveel weken zal een bedrijfsvereniging moeten beslissen op
een aanvraag voor een voorziening of een uitkering, zo vragen de leden
van de PvdA-fractie.
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Artikel 95

De leden van de fractie van D66 vragen de regering op grond van welke
overwegingen is afgeweken van artikel 7:10 van de Awb, zodat voor de
bedrijfsverenigingen ten aanzien van beslissingen op bezwaar een termijn
van 13 weken geldt.

Artikel 96

De leden van de D66-fractie of er al duidelijkheid is over de inhoud van
de algemene maatregelen van bestuur waarin regels kunnen worden
gesteld met betrekking tot medische bezwaarschriftenprocedures.

De voorzitter van de commissie,
De Jong

De waarnemend griffier van de commissie,
Nava
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