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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG
Vastgesteld 9 juni 1993

De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid' heeft op
19 mei 1993 mondeling overleg gevoerd met de Minister en de Staats–
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun brief van 3
mei 1993 met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenoverleg/WAO
(Kamerstuk 22 824, nr. 26).

Van het gevoerde overleg brengt de commissie als volgt verslag uit.

Vragen en opmerkingen uit de commissie

Mevrouw Groenman (D66) herinnerde eraan dat zij op 27 april 1993
vragen heeft gesteld over de resultaten van de recente arbeidsvoorwaar–
denonderhandelingen, omdat zij zich ongerust maakte over de opstelling
van de regering ten aanzien van die onderhandelingen en ten aanzien van
de reparatie van het «WAO-gat». De regering heeft zich in krachtige
bewoordingen verzet tegen de uitkomsten van de onderhandelingen,
omdat daarmee de voorgestelde wijzigingen van de WAO in feite
ongedaan worden gemaakt en bovendien het volume-effect van die wijzi–
gingen verloren gaat. In een brief van 3 mei 1993 antwoordt de staatsse–
cretaris, mede namens de minister, in een nogal lakonieke brief op de
gestelde vragen. Dat het beeld van de cao-afspraken «zeer gevarieerd»
is, dat de voorgestelde uitkeringen «meestal tot 70 procent» worden
aangevuld en dat in een aantal gevallen sprake is van «individuele
keuzes», was ook de Kamer bekend. Verder is het wat vreemd dat wordt
vastgesteld dat met de compensatie door een bovenwettelijke uitkering,
de door de meerderheid van de SER bepleite opbouwelementen in de
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WAO teniet worden gedaan. Het was toch in de eerste plaats de regering
die hiervoor heeft gepleit?

De staatssecretaris merkt vervolgens op dat de afspraken meer «in
lijn» met het wetsvoorstel TBA kunnen worden geacht naarmate de
individuele verantwoordelijkheid van zowel werknemer als werkgever
wordt vergroot. Zij voegt hieraan toe dat de beperking van de aanspraken
per saldo wat mager afsteekt bij wat vooral door de werkgevers is
bepleit. Het was toch ook de regering die pleitte voor een beperking, zo
meende mevrouw Groenman.

Zij beaamde dat de vraag in hoeverre de cao-afspraken doorwerken in
de loonkosten nooit definitief kan worden beantwoord. Ook een beperkte
doorwerking in de loonkosten zal echter gevolgen hebben voor de lasten
van werkgevers. Het gemiddelde loonkosten-effect wordt geschat op
0,25 procent en is dus niet nihil, zoals de regering had beoogd.

De staatssecretaris maakt zich er wel wat gemakkelijk af als zij
antwoordt dat het effect op de collectieve lastendruk afhankelijk is van
de definitie van het begrip collectieve lastendruk. Een gedachtenwis–
seling over die definitie lijkt inderdaad gewenst, maar dit doet niets af
aan het effect van de afspraken die zijn en worden gemaakt.

De regering ziet geen reden de ingeboekte financiële taakstelling bij te
stellen, omdat zij ervan uitgaat dat de gedragseffecten als gevolg van de
niveaumaatregel in de eerste jaren gering zullen zijn. Zij reageert
daarmee wel erg lakoniek op de zorgen van de Kamer die zij ook zichzelf
zou moeten aantrekken. Veel cao's bevatten een te collectieve regeling.
Zij worden soms gepresenteerd onder het mom van vrijwilligheid, maar
voor nieuwkomers is deelneming verplicht.

Mevrouw Groenman wees erop dat de afgelopen jaren vooral wordt
gesproken over de wetswijziging als zodanig en, vooral de laatste
maanden, over de reparatie van het «WAO-gat», in plaats van over een
effectieve terugdringing van het verzuim. Ook bij de recente cao-onder–
handelingen lijkt minder aandacht te worden besteed aan bij voorbeeld
het ouderenbeleid, scholing, werkgelegenheid van allochtonen en
vrouwen, het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsonge–
schiktheid. Dit moet de minister toch ook zorgen baren?

Nadat de coalitie in januari jongstleden bijna is gestikt in het eigen
«bami-akkoord», heeft de regering nu een defensieve en afwachtende
houding aangenomen, terwijl een wat meer consequente opstelling,
zeker nu de wetswijziging al zover is gevorderd, meer op zijn plaats zou
zijn. Het enige effect van de voornemens is een premiedifferentiatie
tussen bedrijven en soms tussen bedrijfstakken. Het is de vraag of dit
effect niet op een andere manier had kunnen worden bereikt. Desge–
vraagd merkte mevrouw Groenman op dat zij van de minister een conse–
quente opstelling vraagt. Dit betekent echter niet dat zij op haar eigen
standpunt terugkomt.

Het enige middel dat de minister nog ten dienste staat om zijn doel te
bereiken, is ervan af te zien de afgesloten cao's of een aantal bepalingen
ervan algemeen verbindend te verklaren. Daarvoor zou echter eerst een
principiële discussie over het algemeen verbindend verklaren als zodanig
moeten worden gevoerd. Zij was van mening dat cao's en
cao-bepalingen niet automatisch algemeen verbindend hoeven te worden
verklaard. In plaats daarvan kan worden gekozen voor het «nee-tenzij–
principe», waarbij de goede doelen voorop mogen staan. Dit betekent
wel dat vooraf duidelijk moet zijn aan welke criteria de cao's zullen
worden getoetst, want het begrip «algemeen belang» is te vaag. De
minister lijkt zich echter in de nesten te hebben gewerkt. Waar hij erkent
dat een discussie over de algemeen verbindend verklaring als zodanig
dringend geboden is, kan hij haast niet anders doen dan de recente cao's
algemeen verbindend verklaren. Zo niet, dan kan hem onbehoorlijk
bestuur worden verweten: cao-partijen waren immers niet op de hoogte
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van de criteria die hij zal hanteren. Waarom heeft de regering niet eerder
een standpunt ingenomen over het SER-advies terzake dat al van oktober
1992 dateert? Cao-partijen hadden daarmee rekening kunnen houden bij
hun onderhandelingen. Wordt dit standpunt alieen gebaseerd op overwe–
gingen in algemene zin of ook op de cao-afspraken die nu zijn gemaakt?
Wat zijn de consequenties van het niet verbindend verklaren van bij
voorbeeld de bouw-cao? Overigens is uitstel van een dergelijke
beslissing niet eenvoudig, want in de cao's zijn afspraken gemaakt voor
langdurige verzekering van het «WAO-gat» die niet na een jaar kunnen
worden opgezegd.

Mevrouw Groenman vond het naïef dat de regering ervan uitging dat
de gemaakte afspraken zouden overeenstemmen met haar wensen. De
vakbeweging heeft de reparatie van het «WAO-gat» een en ander maal
aangekondigd.

De heer Linschoten (VVD) vond de toon van de brief van 3 mei te
luchtig. De reparatie van het «WAO-gat» kost hoe dan ook geld en is wel
degelijk relevant. De brief staat bovendien in schril contrast tot de
eerdere, strijdbare opstelling van de minister, die na de afsluiting van het
WAO-debat in de Kamer dreigende taal uitte aan het adres van sociale
partners en liet weten dat hij niet zou schromen het instrument van de
algemeen verbindend verklaring van cao's te gebruiken om zijn doel te
bereiken. Voor de verhoudingen tussen de minister en sociale partners
zou het beter zijn geweest als hij toen duidelijk had aangegeven welk
type afspraken hij niet zou accepteren. Dan was van het begin af
duidelijk geweest wie welke positie zou betrekken.

De sociale partners kunnen weinig verwijten worden gemaakt, zo
meende de heer Linschoten. De vakbeweging heeft bij iedere
gelegenheid laten weten te streven naar reparatie van het «WAO-gat».
Hij betreurde het dat de regering in antwoord daarop niet heeft gewezen
op de consequenties van dit streven. Nu hebben alle partijen stelling
genomen en zijn, nog voordat de Wet in het Staatsblad is gepubliceerd,
de onderhandelingen over de reparatie van het «WAO-gat» vrijwel
afgerond, terwijl de discussie over de consequenties nog moet beginnen.
De verhoudingen zijn vertroebeld en de situatie is daardoor nog gecom–
pliceerder.

Hij wees erop dat zijn verwijt vooral is gericht op de onduidelijkheid
van de minister. Het is nog niet te zeggen of de minister inconsistent zal
zijn. Het kan zijn dat hij aan het einde van de rit zegt dat bepaalde
afspraken zodanig strijdig zijn met het algemeen belang, dat hij het zich
niet kan veroorloven deze onderdelen van de cao's algemeen verbindend
te verklaren. De heer Linschoten hoopte op dit laatste. Hij voegde
hieraan toe dat hij geen bezwaar heeft tegen reparatie van het
«WAO-gat», maar wel tegen een collectieve regeling daarvoor.
Afspraken tussen werkgever en werknemers op het niveau van de onder–
neming in het kader van de onderhandelingen over alle andere loon– en
arbeidsvoorwaarden, maken een afweging van de kosten en baten
mogelijk en zijn in die zin niet bezwaarlijk. De afspraken die thans
worden gemaakt, hebben echter een hoog collectief gehalte en komen
erop neer dat het niet veel uitmaakt of de Wet in het Staatsblad wordt
gepubliceerd of niet. Is de minister bereid alle afspraken met een
collectief karakter ter reparatie van het «WAO-gat» niet algemeen
verbindend te verklaren? Als partijen daarover een afspraak maken en
een overeenkomst aangaan waaraan zij gebonden zijn, is er weinig aan
de hand, maar er is geen enkele reden dit type afspraken ook voor
derden van kracht te verklaren terwijl zij daar part noch deel aan hebben
gehad.

De heer Linschoten zei er begrip voor te kunnen opbrengen dat de
minister wellicht eerst de algemeen verbindend verklaring als zodanig ter
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discussie wil stellen, maar de bewindsman mag dan niet overgaan tot het
algemeen verbindend verklaren van een van de cao-afspraken voordat
die discussie is gevoerd en de Kamer in de gelegenheid is gesteld haar
mening uit te spreken.

De manier waarop de overheid in dezen zelf als werkgever is
opgetreden, is met geen pen te beschrijven, aldus de heer Linschoten.
Alle andere werkgevers in Nederland hebben de discussie over de WAO
en de reparatie van het «WAO-gat» ten minste nog als onderdeel van het
totale pakket van loon– en arbeidsvoorwaarden behandeld. De overheid
heeft echter eerst de reparatie van het «WAO-gat» «weggegeven» en
begint vervolgens de onderhandelingen over de lonen. Niet bepaald een
voorbeeld van goede onderhandelingstechniek, zo besloot hij.

De heer Biesheuvel (CDA) kon zich de terughoudendheid van de
staatssecretaris in de brief van 3 mei 1993 goed voorstellen. Het is
immers nog wat vroeg om nu al over een evaluatie te spreken. Voor een
aantal cao's geldt dat nog nader moet worden afgesproken of de
reparatie van het «WAO-gat» zal worden herverzekerd via het bedrijfs–
pensioenfonds dan wel via een particuliere verzekeringsmaatschappij.

Hij vond dat het te ver voert om nu te beweren dat de regering en de
coalitiepartners zich niet te voren hebben gerealiseerd dat het
«WAO-gat» op een of andere manier zou worden gedicht. Tijdens het
debat op 28 januari 1993 is ook gesproken over de manier waarop dit
zou kunnen gebeuren. De particuliere verzekeraars hadden zelfs al een
concreet aanbod gedaan voor lopende ziektegevallen, dat verder ging
dan de regering beoogde. De lijn naar de bedrijfspensioenfondsen was
wellicht iets minder bekend, omdat de Verzekeringskamer pas na afloop
van het WAO-debat aangaf hoe een reparatie via de bedrijifspensioen–
fondsen zou kunnen verlopen. Hij wees erop dat hij in het debat heeft
gezegd dat de individuele verantwoordelijkheid ook als bedrijf zou
kunnen worden ervaren. Een vorm van collectiviteit dus, maar dan
uitgelegd als een regeling per bedrijf.

De heer Linschoten vroeg bij interruptie of de heer Biesheuvel van
mening is dat sociale partners een contract kunnen afsluiten waaraan
ook niet-direct betrokkenen gebonden zijn wanneer de cao algemeen
verbindend wordt verklaard.

De heer Biesheuvel antwoordde dat dit ook geldt voor andere
aspecten van de arbeidsvoorwaarden. Als partners daarover een afspraak
maken, is het vanzelfsprekend dat zij vragen om een algemeen
verbindend verklaring. Overigens is de algemeen verbindend verklaring
een bevoegdheid van de minister en niet van de Kamer.

Hij merkte vervolgens op dat hij zijn opvatting over het algemeen
verbindend verklaren als zodanig naar voren zal brengen in het debat
over het regeringsstandpunt over het SER-advies. Hij wees erop dat hij
nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat individuen en groepen
van individuen een grote mate van vrijheid moet worden geboden als het
gaat om de WAO. In dit overleg is enige terughoudendheid geboden,
omdat cao-onderhandelingen hoe dan ook een verantwoordelijkheid zijn
van sociale partners en niet van de Tweede Kamer. Desgevraagd
antwoordde hij dat het beter zou zijn geweest als het regeringsstandpunt
was uitgebracht voordat de cao-onderhandelingen begonnen. Het heeft
echter weinig zin achteraf te bedenken hoe de situatie zich dan zou
hebben ontwikkeld. Het lijkt verstandiger eerst het standpunt af te
wachten, alvorens uitspraken te doen. Het begrip algemeen belang is in
ieder geval te vaag, maar over de precisering van dit begrip is een
discussie ten principale vereist. Het ging hem te ver naar aanleiding van
een, overigens belangrijk, onderdeel van de cao-onderhandelingen van
dit moment op dit vraagstuk in te gaan.

Verreweg de meeste cao's die tot nu toe zijn afgesloten, betreffen een
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collectieve regeling per bedrijf, niet per bedrijfstak, aldus de heer
Biesheuvel. Ook de suggestie in de brief van 3 mei dat een onderneming
of bedrijfstak kan kiezen voor herverzekering via de bedrijfsvereniging is
nog in geen enkele cao overgenomen. Hoe zal een reparatie via het
bedrijfspensioenfonds worden geregistreerd door het Centraal bureau
voor de statistiek (CBS)? De opmerkingen over de mogelijke premie–
daling in de komende jaren lijken overigens wat optimistisch.

Volgens de media heeft de regering afgelopen vrijdag het resultaat van
de onderhandelingen over de ambtenaren-cao geaccepteerd nadat
daarin een aantal preciseringen is aangebracht. Wat houden die precise–
ringen precies in? Moet hierover opnieuw worden onderhandeld?

De heer Leijnse (PvdA) citeerde uit de Handelingen van het debat op
28 januari 1993 om aan te tonen dat de afspraken in de cao's voor
aanvullende verzekeringen op de WAO voor hem niet als een verrassing
komen. Hij herinnerde eraan dat hij bij de behandeling van het
wetsvoorstel TBA niet alleen de verwachting, maar zelfs de wens heeft
uitgesproken dat partijen op dit punt hun verantwoordelijkheid zullen
nemen en ervoor zullen zorgen dat werknemers in de toekomst ook een
arbeidsongeschiktheidsuitkering van 70 procent behouden. Cao-partijen
hebben die verantwoordelijkheid genomen en hij was daarom des te
gelukkiger dat de bestaande uitkeringen niet zijn bevroren, omdat dit de
gelijke behandeling van bestaande en nieuwe WAO-ers in gevaar zou
brengen.

Een van de doelstellingen van het wetsvoorstel TBA, een deel van de
collectieve verantwoordelijkheid voor de arbeidsongeschiktheidsverze–
kering wordt overgenomen door werkgevers en werknemers, is verwe–
zenli jkt in de nieuwe regeling. Die eigen verantwoordelijkheid kan vorm
knjgen in een zekere keuzevrijheid van werkgever en werknemer voor bij
voorbeeld de hoogte van de uitkering, maar ook in een gedifferentieerde
premie. Van het in de premie voor de aanvullende verzekering verrekenen
van het risico van het aantal arbeidsongeschikten in een bepaald bedrijf,
kan een positieve prikkel uitgaan om hun aantal zo laag mogelijk te
houden. De tot nu toe afgesloten contracten voldoen aan een van deze
criteria of aan beide en komen daarmee tegemoet aan de wens dat
werkgever en werknemer meer verantwoordelijkheid dragen voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verwacht mag worden dat dit leidt
tot preventie en een beperking van de instroom, waarmee een belang–
rijke bijdrage wordt geleverd aan het volumebeleid. De heer Leijnse
deelde daarom de mening van de regering dat de volumedoelstelling
voorshands niet hoeft te worden bijgesteld

Wat overblijft is de vraag naar de situatie van mensen die zich indivi–
dueel moeten verzekeren, maar daar door risicoselectie niet in slagen.
Waar via cao-bepalingen of bedrijfscontracten een collectieve dekking
tot stand komt waarbij geen risicoselectie wordt toegepast, zullen veel
mensen die chronisch ziek zijn, een progressief ziektebeeld hebben of
om andere redenen niet zouden worden geaccepteerd, niettemin voor
een aanvullende verzekering in aanmerking komen. De vraag is echter of
die collectieve dekking nog verder zal groeien of niet. In dit verband is
ook van belang of een groei is waar te nemen in de individuele
contracten ter aanvulling op de collectieve contracten. Mag worden
verwacht dat een groot aantal mensen met gezondheidsrisico's binnen
de collectieve contracten zal worden opgenomen, of moet worden
gevreesd dat zij door de risicoselectie er niet in zullen slagen een aanvul–
lende verzekering af te sluiten?

De heer Leijnse was van mening dat de regering het SER-advies over
het algemeen verbindend verklaren van cao's moet volgen, omdat dit
middel niet bedoeld is om afspraken die tussen partijen zijn gemaakt
geldingskracht te geven, ook al lijkt het daar in de discussie soms op.
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Voor de grootste groep werknemers is de algemeen verbindend
verklaring niet van toepassing: 30 procent van de Nederlandse
werknemers valt onder een bedrijfs-cao en de regels die daarin worden
afgesproken, hebben directe werking op alle werknemers in dat bedrijf.
Verder valt het grootste deel van de werknemers, ongeveer 45 procent,
onder de directe werking van een bedrijfstak-cao die wordt afgesloten
door orgamsaties van werkgevers en werknemers. Alle leden van die
organisaties zijn direct gebonden aan de cao en dit geldt (via artikel 14
van de Wet op de cao) ook voor de ongeorganiseerde werknemers die
werken bij een georganiseerde werkgever. Wat overblijft is een kleine
categorie werknemers (tussen de 12 en 14 procent) die aan de
cao-bepalingen worden gebonden door de algemeen verbindend
verklaring. Dit is echter wel de zwakste groep: werknemers die werken
bij (meestal kleinere) ongeorganiseerde werkgevers, waarvan velen niet
willen meedoen aan het collectieve systeem. Wie nu pleit voor het niet
toepassen van de algemeen verbindend verklaring, pleit in wezen voor
het discrimineren van de zwakste groep werknemers als het gaat om hun
arbeidsvoorwaarden. Met andere woorden: het niet algemeen verbindend
verklaren heeft weinig effect en waar het effect heeft, is het nog het
meest schadelijk.

De heer Linschoten wees erop dat ook ongeorganiseerde werkgevers
in serieuze gesprekken met hun werknemers onderhandelen over
arbeidsvoorwaarden en –contracten. Vraagstukken als het algemeen
verbindend verklaren en het algemeen belang vragen bovendien om
meer dan een strikt marginale afweging. De Minister van Sociale Zaken
kan afspraken die in strijd zijn met het algemeen belang niet van
toepassing verklaren voor partijen die part noch deel hebben aan het
overleg.

De heer Leijnse antwoordde dat hij die visie op de arbeidsverhou–
dingen niet deelt. Collectieve regelingen zijn geen regelingen die door
derden worden ontworpen en afgesloten.

In Nederland is gekozen voor een systeem van vrije loonvorming, wat
betekent dat de overheid alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden
ingrijpt. De overheid moet er wel voor zorgen dat dit systeem kan
functioneren. Een van de voorwaarden daarvoor is dat de markt wordt
beschermd tegen al te deviant gedrag van werkgevers of werknemers.
Hierin is voorzien door het stakingsrecht, dat werknemers beperkt in de
mogelijkheden om de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden
onder druk te zetten, en in de algemeen verbindend verklaring, die
ongeorganiseerde werkgevers beperkt in de mogelijkheid van concur–
reren met arbeidsvoorwaarden. De vrije loonvorming en de vrije onder–
handelingen over arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de veronder–
stelling dat het zelfregulerende systeem binnen marges kan opereren.
Die marges worden bepaald door ongeorganiseerde ondernemers te
dwingen bepaalde arbeidsvoorwaarden toe te passen die zij eigener
beweging niet zouden toepassen. Het ongedaan maken van het middel
van de algemeen verbindend verklaring levert het risico op van fragmen–
tarische arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en stelt een premie op
het niet organiseren door werkgevers, het niet deelnemen aan cao's en
het hanteren van lagere arbeidsvoorwaarden. Daarmee wordt op den
duur de bodem weggetrokken onder het Nederlandse systeem van
loonvorming dat binnen de vrije onderhandelingen ruimte biedt voor een
zekere coördinatie van de arbeidsvoorwaardenvorming en loonmatiging
en centrale sturing van de keuzes voor loonmatiging en werkgelegenheid.
Daarom zou de regering het advies van de SER moeten volgen, aldus de
heer Leijnse.

Bij de aanvullingen op de WAO die thans voorliggen, roepen aileen de
afspraken die in de bouw-cao zijn gemaakt enige twijfel op, in het
bijzonder het ontbreken van de mogelijkheid voor premiedifferentiatie.
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De partners in de bouw-cao laden daarmee een grote verantwoorde–
lijkheid op zich om langs andere weg de volumebeperking in de WAO en
de Ziektewet te bereiken. Dit is echter geen reden om de bouw-cao niet
algemeen verbindend te verklaren.

Het algemeen verbindend verklaren van de voorliggende cao's zal de
minister ook van pas komen bij de behandeling van het wetsvoorstel TBA
in de Eerste Kamer. Zonder algemeen verbindend verklaring groeit
immers de groep die een beroep moet doen op individuele contracten en
daarmee dus voor risicoselectie in aanmerking komt. Uit de schriftelijke
voorbereiding blijkt dat dit een knelpunt kan zijn bij de behandeling in de
Eerste Kamer.

De heer Biesheuvel voegde hieraan toe dat zijn voorkeur uitgaat naar
een regeling per bedrijf. Dat wil echter niet zeggen dat een regeling per
bedrijfstak, zoals de bouw-cao, per definitie niet algemeen verbindend
mag worden verklaard.

De heer Leijnse vroeg of een regeling per bedrijfstak met een gediffe–
rentieerde premie dan ook een mogelijkheid is.

De heer Biesheuvel antwoordde bevestigend

De heer Schutte (GPV) meende dat de reparatie van het «WAO-gat»
min of meer kan worden beschouwd als een incident en dus niet het
belangrijkste onderdeel is van de materie die wordt aangesneden in de
brief van 3 mei. De algemene aspecten die aan dit vraagstuk kleven zijn
minstens zo belangrijk en kunnen worden teruggevoerd op de spanning
tussen de maatschappelijke werkelijkheid en de doelstellingen van het
sociaat-economisch beleid: het terugdringen van het aantal arbeidsonge–
schikten, werk boven inkomen en, althans wat het regeringsbeleid
betreft, de nullijn bij de cao-onderhandelingen. In werkelijkheid wil de
burger werk èn inkomen. Hiermee wordt een belangrijk economisch
probleem op het bord van de overheid gelegd, die vooralsnog met vrijwel
lege handen lijkt te staan. Zij formuleert uitgangspunten en doet een
beroep op de eigen verantwoordelijkheid van sociale partners, maar kan
vervolgens niet veel meer doen dan zich mopperend neerleggen bij de
cao-afspraken, die zij dan ook nog in het eigen beleid moet volgen. Het is
dan ook de vraag of het sociaal-economisch beleid van de regering
wordt gedragen door de samenleving, maar ook of, als daaraan wordt
getwijfeld, de overheid over instrumenten beschikt om toch de eigen
verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken.

De heer Schutte herinnerde eraan dat hij in het debat op 28 januari de
volume-effecten van het wetsvoorstel centraal heeft gesteld. De
minister-president heeft toen desgevraagd gezegd dat het effect van een
verlaging van de uitkering respectievelijk de uitkeringsduur op het
volume niet mag worden onderschat, omdat zonder een dergelijke
maatregel de neiging blijft bestaan al te gemakkelijk van de WAO
gebruik te maken. De heer Schutte wees erop dat hij dit argument onvol–
doende vond om op grond daarvan het wetsvoorstel te steunen. In de
rapportage van 3 mei wordt het belang van dit argument, zo dit er was,
nog verder gerelativeerd, waarmee in ieder geval de politiek-inhoudelijke
doelstelling van het wetsvoorstel TBA wordt bedreigd. Dit heeft ook
gevolgen voor het overheidspersoneel. In de brief van 3 mei wordt
opgemerkt dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de overheid
als werkgever en als wetgever. In beginsel is het zeker waar dat bij de
beoordeling van het opereren van de overheid als werkgever geen andere
criteria en maatstaven mogen worden gehanteerd dan bij een beoor–
deling van werkgevers in het algemeen, maar het heeft wel verstrek–
kende consequenties als dit beginsel zo in de onderhandelingen wordt
toegepast. Misschien geldt dit nog niet zo voor de onderhandelingen
over de reparatie van het «WAO-gat», maar wel als het gaat om het
kabinetsstandpunt over de nullijn. Kan de overheid het onderscheid
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tussen haar verschillende posities dan nog zo volhouden als in de brief
wordt verondersteld? De heer Schutte herinnerde aan de discussie bij de
behandeling van de Voorjaarsnota over het forse bedrag dat de regering
heeft ingeboekt voor de effectuering van de nullijn in de collectieve
sector. Dit onderscheid in posities vraagt om ruimte voor het volgen van
de marktsector in de onderhandelingen in de collectieve sector. Dit zal
direct ingrijpende effecten hebben voor het totale sociaal-economische
beleid van het kabinet.

De heer Schutte stelde zich op het standpunt dat het algemeen
verbindend verklaren geen automatisme kan zijn, welke argumenten
daarvoor ook feitelijk mogen pleiten. De overheid is verantwoordelijk
voor het algemeen economisch en financieel beleid; diezelfde overheid
moet op een gegeven moment beslissen over het algemeen verbindend
verklaren van een cao opdat die werking heeft voor de hele sector en
voor diegenen die daaraan niet als partijen zijn gebonden. Van de
overheid mag niet worden verlangd dat zij niets anders kan doen dan ja
zeggen, terwijl zij vanuit haar andere verantwoordelijkheid eigenlijk neen
zou moeten zeggen. De heer Schutte drong erop aan dat het regerings–
standpunt over het SER-advies zeer spoedig wordt uitgebracht.

Mevrouw Brouwer (CDA) herinnerde eraan dat haar fractie tijdens het
WAO-debat al de verwachting heeft uitgesproken dat een verlaging van
de WAO-uitkering niet zal leiden tot een drastische verlaging van het
aantal uitkeringsgerechtigden, maar wel tot een gecompliceerde situatie,
omdat werknemers en werkgevers zich niet zoveel gelegen laten liggen
aan de opvattingen van de politiek en in de praktijk een oplossing zullen
zoeken voor aanvulling van het «WAO-gat». Dat is dan ook gebeurd. Zij
was het in grote lijnen eens met de gedachte van de heer Leijnse dat de
algemeen verbindend verklaring vooral van belang is voor bescherming
van de zwakste groepen in dit kader. Er is echter een betere bescherming
voor die groepen: de wettelijke regeling die nu juist uit handen is
gegeven. De recente ontwikkelingen lijken de gedachte te rechtvaardigen
dat in Nederland nog steeds een groot sociaal gevoel heerst, in die zin
dat in onderhandelingen telkens weer wordt gesproken over bescherming
van de zwakkeren. Het is de vraag of de politiek enige invloed kan uitoe–
fenen op de vormen die daarvoor worden gezocht.

De heer Leijnse antwoordde dat de wettelijke regeling vooral de
zwakste groepen bescherming zou moeten bieden. Dat is precies wat nu
gebeurd is. In de nieuwe WAO blijven de zwakste groepen behoorlijk
beschermd en de bescherming neemt af naarmate het inkomen hoger
wordt.

Mevrouw Brouwer antwoordde dat dit niets afdoet aan het feit dat er
altijd zwakke groepen zullen zijn en dat dus altijd de principiële afweging
moet worden gemaakt of in het belang van die groep een wettelijke
regeling moet worden geformuleerd of een algemeen verbindend
verklaring. De vraag is dan ook of de nieuwe regeling zoveel voordelen
oplevert of dat de situatie, politiek gesproken, alleen maar gecompli–
ceerder is geworden. Daarnaast kan de vraag worden gesteld of niet de
tijd is aangebroken om de problematiek wat drastischer aan te pakken bij
de uitvoeringsorganisaties, nu het aantal arbeidsongeschikten niet zo ver
wordt teruggedrongen als de regering had bedoeld.

Mevrouw Brouwer vroeg vervolgens wat wordt bedoeld met de
opmerking dat bij de voorbereiding van het regeringsstandpunt over het
algemeen verbindend verklaren van cao's «ookandere aspecten dan de
hier in het geding zijnde cao-afspraken aan de orde» zijn.

In de passage over het onderscheid tussen de positie van de overheid
als werkgever en wetgever, lijkt een tegenstelling te zijn geslopen. De
regering verwijt de werkgevers in het algemeen dat zij geen voet bij stuk
hebben gehouden, terwijl zij als werkgever in de onderhandelingen zelf
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aangeeft een andere lijn te zullen volgen. Hiermee dreigt de positie van
overheid als wetgever te worden verzwakt.

Het deed mevrouw Brouwer deugd dat het registratie– en definitiepro–
bleem weer ter sprake wordt gebracht, want het voornemen tot
aanpassing van de WAO werd niet alleen ingegeven door het aantal
arbeidsongeschikten, maar ook door de hoogte van de collectieve lasten.
Nu blijkt dat die collectieve lasten niet lager worden. Zij was het ermee
eens dat het redelijk zou zijn de kosten van bovenwettelijke verzekering
niet langer te beschouwen als onderdeel van de collectieve lasten, maar
de vraag is natuurlijk wel gewettigd of dit niet ook een beetje een
definitie– en registratiekwestie is, omdat er in werkelijkheid niets
verandert. Of de collectieve lasten nu wettelijk of bovenwettelijk worden
geregeld, de kosten moeten worden betaald. Hoge collectieve lasten zijn
toch daarom een probleem, omdat zij doorwerken in de lonen, maar een
bovenwettelijke uitkering zal ook doorwerken in de looneisen. Die
oplossing biedt dus geen uitweg uit het probleem. Zij zag daarom niet
goed in waar de regering met deze definitie van de collectieve lasten
naar toe wil.

De fiscale aftrekbaarheid van het werknemersgedeelte is in de
Voorjaarsnota 1993 verwerkt. Mag hieruit worden afgeleid dat de
regering een helder beeld heeft van de hoogte daarvan zodat zij achteraf
niet voor verrassingen komt te staan?

Het antwoord van de bewindslieden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wees erop
dat het grote aantal aanvullende verzekeringen voor de regering niet als
een verrassing kwam. Bij de bespreking van de voornemens tot wijziging
van de WAO is immers uitgebreid gesproken over de «oude» gevallen die
niet in aanmerking zouden komen voor een aanvullende verzekering, wat,
zo meende de regering, voor de «nieuwe» gevallen niet zo'n probleem
zou zijn. Zij hoopte dat deze verlegging van verantwoordelijkheden
gepaard zou gaan met een proces waarin volop ruimte zou zijn voor
keuzevrijheid en premiedifferentiatie. Het proces van aanvullende verze–
keringen is inderdaad van de grond gekomen, maar op grotere schaal,
collectief verplicht en met weinig premiedifferentiatie en keuzevrijheid.

De werknemer moet op een bepaald moment een beslissing nemen
over een aanvullende verzekering. Dit kan op het moment dat de verze–
kering wordt aangeboden of op het moment dat hij in dienst treedt van
een bedrijf. Over een verplichting bij in diensttreding was de minister
niets bekend, maar hij zegde toe dit te laten nagaan.

De belangrijkste vraag van dit overleg is of de verwachtingen van de
regering zijn uitgekomen of niet, zo vervolgde hij. In oktober 1992 heeft
de SER een advies uitgebracht waarin een meerderheid van kroonleden
en werkgevers nadrukkelijk pleit voor een opbouwsysteem in de WAO.
Dit was voor de regering aanleiding te veronderstellen dat dit opbouw–
systeem ook in de aanvullende verzekeringen prioriteit zou hebben. In de
praktijk is hier echter weinig of niets van overgebleven en het opbouw–
element komt daarom in het eindresultaat niet meer tot uitdrukking. Het
kwam als een verrassing dat dit punt niet hoger op de agenda van het
cao-overleg is geplaatst en dat de werkgevers er geen belangrijk punt
van hebben gemaakt. In plaats daarvan zijn verschillende elementen die
door de meerderheid van de SER als buitengewoon belangrijk zijn aange–
merkt, gemakkelijker «weggegeven» dan op grond van het advies had
mogen worden verwacht.

De bewindsman wees erop dat er vooral sprake is van herschikking,
dat wil zeggen dat de toeslagen en aanvullingen op de uitkering van 70
procent in de «oude» cao's op grote schaal zijn afgeschaft en ingeruild
tegen de aanvullende verzekering van het «WAO-gat». Dit spoort met de
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doelstellingen van de Wet met betrekking tot het volume-effect. Door de
herschikking is de vorm van de aanspraken weliswaar veranderd, maar
de doelstelling om het totale niveau te verlagen, is daarmee wel verwe–
zenlijkt. Bij de overheid is dit nadrukkelijk het geval. Door twee toeslagen
op de WAO was het uitkeringsniveau verhoogd tot 76 procent bruto. Dit
niveau is nu teruggebracht tot 70 procent; de extra zes procent is
ingeleverd en gebruikt voor het dichten van het «WAO-gat». Met deze
herschikking kan 80 procent van het «WAO-gat» worden gerepareerd;
met een extra premie van 0.14 procent is de reparatie volledig. Het staat
werkgevers en werknemers vanzelfsprekend vrij in hun onderhandelingen
over de cao ook over een zekere herschikking van de bovenwettelijke
aanspraken te spreken om daarmee een deel van het probleem op te
lossen, maar waar die herschikking een collectief en verplichtend
karakter heeft aangenomen, worden bepaalde doelstellingen van de
regering niet in die mate verwezenlijkt als zij verwachtte.

De minister vond het niet naïef dat de regering bepaalde verwach–
tingen koesterde, omdat de hoofdlijn van haar besluitvorming spoorde
met de opvatting van de meerderheid van de SER. Als de werkgevers in
de SER zo nadrukkelijk een bepaalde voorkeur naar voren brengen, mag
toch worden verwacht dat die zal worden weerspiegeld in de cao's. Dit is
helaas niet het geval: blijkbaar wordt op cao-niveau niet hetzelfde
gedacht en gezegd als op het centrale niveau. Niettemin zou het onver–
standig zijn ervan uit te gaan dat de achterban de door sociale partners
met zoveel nadruk naar voren gebrachte voorkeuren niet deelt. Daarmee
zou de overlegstructuur onder druk komen te staan.

De heer Linschoten wees erop dat de minister zich niets aan het
SER-advies gelegen heeft laten liggen. 48 uur nadat het advies was
uitgebracht, nam de regering immers een volstrekt ander besluit. Dat dit
besluit door de gang van zaken niet in het uiteindelijke wetsvoorstel is
neergelegd, heeft een andere geschiedenis.

De minister antwoordde dat hij spreekt over het eindprodukt zoals dat
uiteindelijk door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin zit nadruk–
kelijk het opbouwelement waarvoor de SER heeft gepleit.

De Ministerraad heeft afgelopen vrijdag gesproken over aanvullingen
op de reparatie van het «WAO-gat» in het ambtenaren-akkoord. In de
eerste plaats heeft zij uitgesproken dat het onderhandelingsakkoord
betrokken zou kunnen worden bij het overleg in de sectoren. In de
tweede plaats acht zij het belangrijk dat het element van de keuzevrijheid
tot uitdrukking wordt gebracht in de premiereductie van de niet-deelne–
mende ambtenaren op een zodanige wijze dat de premie voor ambte–
naren die wel deelnemen aan het collectieve deel van de regeling, niet
hoger wordt. Hieruit blijkt dat de regering een poging heeft willen doen
alsnog een koppeling tot stand te brengen met het overleg in de
sectoren, ook al gold de afspraak dat de WAO-problematiek op centraal
niveau zou worden besproken.

Omdat het primaat voor het arbeidsvoorwaardenoverleg ligt bij sociale
partners, worden cao's niet inhoudelijk getoetst door de overheid. Dit
betekent natuurlijk niet dat de overheid geen opvatting heeft over de
inhoud van de cao-afspraken. Sinds jaar en dag geeft de overheid uiting
aan die opvattingen bij voorbeeld over de gewenste loonontwikkeling. In
dit geval heeft de regering duideiijk laten weten welke wijze van reparatie
van het «WAO-gat» verstandig wordt geacht, zo er a! sprake zou zijn van
reparatie. Op hun beurt steken sociale partners hun mening over het
regeringsbeleid evenmin onder stoelen of banken. Bij de gekozen
verdeling van verantwoordelijkheden respecteert de overheid de
afgesloten cao's. Met steun van de Tweede Kamer is geleidelijk aan ieder
instrument afgeschaft dat ingrijpen in cao's mogelijk maakte. Het laatste
instrument dat de overheid rest voor beïnvloeding van de cao's is de
algemeen verbindend verklaring.
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De heer Leijnse maakte bezwaar tegen deze formulering. De
algemeen verbindend verklaring is uitsluitend bedoeld om ervoor te
zorgen dat afspraken in de marktsector niet door een kleine groep
werkgevers kunnen worden ontdoken.

De minister antwoordde dat de gehechtheid aan de algemeen
verbindend verklaring niet alleen te maken heeft met het procedurele
karakter ervan, maar ook met de verwachting dat het niet algemeen
verbindend verklaren wel eens een doorwerking zou kunnen hebben in
het karakter van cao's en de inhoud ervan. Hij herinnerde eraan dat is
toegezegd dat in het voorjaar een regeringsstandpunt zal worden uitge–
bracht over het SER-advies. In de bestaande verhoudingen is het correct
dat dit standpunt, alvorens het aan de Kamer wordt voorgelegd, eerst
met sociale partners wordt besproken. Het is aangemeld voor het overleg
met sociale partners op 9 juni 1993.

Het algemeen verbindend verklaren is een belangrijk principieel punt
waarover ook een principiële discussie moet worden gevoerd. Het is
riskant een dergelijke discussie te koppelen aan een specifiek, actueel
politiek probleem, omdat dit de gedachtenwisseling ongetwijfeld een
extra lading zal geven. Daarom geeft de regering de voorkeur aan een
discussie in algemene zin. Als die discussie aanleiding geeft tot wijziging
van het beleid, zal die wijziging in ieder geval nooit met terugwerkende
kracht van toepassing worden verklaard. Verder hebben alle cao's een
bepaalde looptijd; de afspraken en het bindende karakter ervan verlopen
bij expiratie van de cao. De onderhandelaars zullen dan opnieuw,
eventueel op basis van een nieuwe beleidslijn, hun gedachten moeten
bepalen. Hij wees erop dat de tweejarige cao's in de PGGM-sectoren en
de metaal zijn opengebroken met het oog op de nieuwe WAO-syste–
matiek. Alle cao-afspraken die nu worden gemaakt, vallen onder de tot
dusverre gevolgde beleidslijn en zullen worden beoordeeld op basis van
de bestaande criteria. Als ze algemeen verbindend worden verklaard,
geldt de verklaring voor de looptijd van de cao.

De heer Leijnse betwijfelde of wijziging van de criteria voor de
algemeen verbindend verklaring toelaat dat voor cao-bepalingen die bij
voorbeeld tot 1994 doorlopen, een ander regime kan worden toegepast.

De heer Linschoten wees erop dat cao-partijen er belang bij hebben
dat hun cao algemeen verbindend wordt verklaard en dat zij daar iets
voor over zullen hebben. Zolang een cao echter automatisch algemeen
verbindend wordt verklaard, zal dit aspect geen invloed hebben op het
standpunt dat zij bij de onderhandelingen innemen.

De minister wees erop dat een cao geldt voor alle werkgevers die lid
zijn van de organisatie die namens hen heeft onderhandeld. Als de heer
Linschoten veronderstelt dat die afspraken onder een nieuw regime niet
zullen worden gewijzigd, heeft dat betrekking op de onderhandelingspo–
sitie van werkgevers en werknemers die partij zijn bij het afsluiten van de
cao. Voor de lopende cao's, zelfs als zij niet algemeen verbindend
verklaard zouden worden, zou dit geen enkel effect hebben: voor
contractpartijen is die cao bindend.

Bij het vraagstuk van het algemeen verbindend verklaren spelen
natuurlijk ook nog andere aspecten een rol. In de eerste plaats de vraag
of het inconsistent is als de regering cao's algemeen verbindend
verklaart waarin afspraken worden gemaakt die op gespannen voet staan
met haar beleid. De minister wees erop dat op een bepaald moment een
afweging moet worden gemaakt tussen het belang dat wordt gehecht
aan het algemeen verbindend verklaren als cao-ondersteunend
instrument en de schade die aan het algemeen belang wordt toegebracht
door het algemeen verbindend verklaren van afspraken die op gespannen
voet staan met het regeringsbeleid. In deze afweging spelen dus twee
aspecten van het algemeen belang, waarvan er een pleit voor het
algemeen verbindend verklaren en het andere daartegen kan pleiten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 27 11



Verder is natuurlijk ook de positie van derden aan de orde. Wanneer de
afspraken met georganiseerde werkgevers op basis van artikel 14 van de
Cao-wet ook van toepassing worden verklaard voor werknemers die niet
zijn georganiseerd, is dat in zekere zin hetzelfde als afspraken van
toepassing verklaren op werkgevers die niet georganiseerd zijn. Dan
komt de vraag naar de symmetrie aan de orde. Hij voegde hieraan toe
dat een meerderheid van de SER zich heeft uitgesproken voor de
beleidslijn van de afgelopen decennia. Een kleine meerderheid van de
kroonleden daarentegen heeft met kracht van argumenten gepleit voor
een andere koers. De minister zei dat hij in dit geval geneigd is zeker ook
de mening van die kleine meerderheid serieus in overweging te nemen.
De regering komt hiermee voor een lastige afweging te staan, zo besloot
hij.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
stelde vast dat de brief van 3 mei misschien wat lakoniek is gesteld,
maar dat de discussie van vandaag ook duidelijk maakt dat het daarin
besproken probleem ook redelijk lakoniek is. In alle ondernemingscao's
en alle bedrijfstak-cao's waar werkgevers in grote mate georganiseerd
zijn, zijn inmiddels immers afspraken vastgelegd. Zij herinnerde eraan dat
de afspraken in het najaarsoverleg van 1990 over de financiële effecten
van de uitstoot als gevolg van arbeidsongeschiktheid al snel in de praktijk
werden toegepast. Nu de werkgevers voor een deel zelf verantwoordelijk
worden voor de premiedruk, zullen zij ongetwijfeld geneigd zijn die
verantwoordelijkheid zo snel mogelijk vorm te geven. Het verwijt van de
vakbeweging dat het wetsvoorstel TBA hen te weinig tijd laat voor een
volumebeleid, wees zij van de hand. Dit beleid heeft de afgelopen jaren
kennelijk weinig prioriteit gekregen, ondanks het feit dat de Wet terug–
dringen arbeidsongeschiktheidsvolume al meer dan een jaar geleden is
gepubliceerd.

De bewindsvrouwe merkte vervolgens op dat de WAO-premie fiscaal
aftrekbaar is en dat de uitkering zal worden belast.

Volgens opgave van de verzekeraars komen ongeveer 500 000
werknemers in aanmerking voor een individuele bijverzekering. Het
aantal mogelijkheden om zich individueel te verzekeren is toegenomen,
maar er is een veelheid van redenen waarom iemand zich niet aanvullend
verzekert: uit principe, omdat er gezien de laagte van het inkomen of de
hoogte van de leeftijd geen enkele behoefte aan bestaat, omdat elders
een regeling is getroffen om het risico af te dekken of omdat de
verhouding prijs-uitkering ongunstig is. Risicoselectie speelt vooral een
rol bij levensverzekeringen. Bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is
risicoselectie niet op zijn plaats. Het feit dat een werknemer in de
toekomst loonschade zou kunnen ondervinden of arbeidsongeschikt zou
kunnen worden, kan niet worden voorspeld op grond van medische of
andere keuringen, omdat ook de inhoud van het werk, de arbeidsomstan–
digheden en –plaats hierbij een rol spelen. Bovendien kunnen mensen
zwaar invalide zijn en niet-arbeidsongeschikt in de zin van de WAO en
andersom kunnen ogenschijnlijk lichtgehandicapten een grote
loonschade hebben in de zin van de WAO. Dit soort onzinnige medische
keuringen vergroten problemen, leiden tot discriminatie en staan in geen
enkele verhouding tot het reële risico dat een werkgever, een verzekeraar
en een werknemer lopen om in de zin van de WAO arbeidsongeschikt te
worden.

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de commissie,
Jooren
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