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Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere
wetten strekkende tot herzïening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd
alsmede invoering van een
stimuleringsmaatregel voor herïntreding van
arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

BRIEF VAIM DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN
WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 mei 1993

In antwoord op vragen, gesteld tijdens de regeling van werkzaam–
heden van uw Kamer op 27 april jl. (zie bijlage) betreffende de resultaten
van de recente arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in relatie
tot de wetsvoorstellen aangaande de WAO, deel ik u, mede
namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die
momenteel buitenlands verblijft, het volgende mede.

Allereerst zij herinnerd aan de eerste interimrapportage cao-afspraken
voor het contractjaar 1993, van de Dienst Collectieve Arbeidsvoor–
waarden van het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
die u op 27 april jl. toegestuurd is. Daarin wordt ondermeer aangaande
34 cao(principe-, c.q. deel)akkoorden, van toepassing op ruim 820000
werknemers, uitvoerig verslag gedaan over afspraken in verband met de
gevolgen van de voorgestelde wijzigingen van de WAO. Uit dit verslag
kan geconcludeerd worden dat het beeld van de cao-afspraken in
verband met de voorgestelde wao-wijzigingen in tal van opzichten zeer
gevarieerd is. Meestal worden echter de voorgestelde wettelijke uitke–
ringen tot 70% aangevuld, waarbij in een aantal gevallen sprake is van de
mogelijkheid tot individuele keuzes. Ook in het zogeheten «ambtenaren–
akkoord» is dit het geval.

Wat betreft de voorgestelde wet TBA betekent dit dat de wijziging van
de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering door de desbetreffende
cao-afspraken «gecompenseerd» wordt door een bovenwettelijke
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aanvulling. Met andere woorden: de door de meerderheid van de SER
bepleite opbouwelementen in de WAO worden door deze arbeidsvoor–
waardenafspraken teniet gedaan.

Wel wordt per saldo voor de meeste werknemers het uitkeringsper–
centage bij arbeidsongeschiktheid verlaagd. In de desbetreffende
gesloten akkoorden is doorgaans een «herschikking» van middelen aan
de orde; dat wil meestal zeggen: een aanvulling tot 70% van het salaris
in plaats van - zoals voorheen op basis van bovenwettelijke uitkeringen -
een aanvulling tot een hoger percentage.

Dergelijke afspraken kunnen meer «in lijn» met het wetsvoorstel TBA
geacht worden naarmate de individuele verantwoordelijkheid van zowel
de werknemer als de werkgever - mede door hun grotere, directe betrok–
kenheid bij de verzekering en de daarvoor te betalen premie - wordt
vergroot. Wel moet geconcludeerd worden dat de beperking van
aanspraken die uiteindelijk per saldo gerealiseerd is mager afsteekt bij
wat met name van de zijde van de werkgevers is bepleit; dat heeft
uiteraard ook consequenties voor het totaal van de wettelijke en boven–
wettelijke wig.

Overigens zij erop geattendeerd dat niet alle werknemers recht zullen
verkrijgen op een dergelijke bovenwettelijke uitkering daar dit met name
van toepassing is op de werknemers die onder een cao vallen. Uiteraard
behoort het maken van dergelijke afspraken tot de onderhandelings–
vrijheid van cao-partijen.

Inzake het algemeen verbindend verklaren van cao's bereidt het
kabinet - zoals reeds eerder meegedeeld is - thans zijn standpunt naar
aanleiding van het advies van de Sociaal-Economische Raad voor;
daarbij zijn overigens ook andere aspecten dan de hier in het geding
zijnde cao-afspraken aan de orde.

Voor wat betreft de overheidssectoren moet worden onderkend dat de
overheid enerzijds verantwoordelijkheid draagt als wetgever en ander–
zijds ten aanzien van de ambtenaren de werkgeverspositie en –rol heeft.
Voor een zuiver oordeel dient zorgvuldig onderscheid gemaakt te worden
tussen deze verschillende posities en verantwoordelijkheden. Bij een
beoordeling van het opereren van de overheid als werkgever behoren
geen andere criteria en maatstaven te worden gehanteerd dan bij een
beoordeling van werkgevers in het algemeen. Dit geldt ook in het onder–
havige geval.

De vraag in hoeverre de cao-afspraken direct of indirect doorwerken in
de loonkosten, laat zich nooit definitief beantwoorden. Niet bekend is
namelijk hoe de loonontwikkeling zou zijn geweest indien de
WAO-maatregelen niet tot stand zouden zijn gekomen.

Wel kan worden aangegeven wat het directe effect van de
WAO-reparatie in termen van loonkosten is. Op basis van de thans
totstandgekomen WAO-regelingen in diverse sectoren geldt dat de
WAO-maatregelen in directe zin op zeer bescheiden schaal doorwerken
in de loonkosten. In de eerste plaats wordt dit veroorzaakt door het feit
dat in de meeste sectoren financiering van de WAO-maatregelen volledig
voor rekening van de werknemers komt. Voorts is er een beperkt aantal
sectoren waar vooralsnog helemaal geen premie zal worden geheven,
omdat de financiële opbrengst van verlaging van reeds bestaande boven–
wettelijke uitkeringen voldoende wordt geacht voor reparatie van het
«WAO-gat». De effecten van de WAO op de loonkosten worden ten
derde ook gedrukt doordat in een aantal (tot dusverre een beperkt
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aantal) van de sectoren waar afgesproken is dat de werkgever zal
bijdragen aan de WAO, deze bijdrage gemaximeerd is.

Het daadwerkelijke gemiddelde loonkosteneffect is, zoals eerder
gememoreerd, niet vast te stellen. Wel kunnen indicaties hierover
worden verstrekt. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat
in veel gevallen deze bovenwettelijke regelingen nog niet nader zijn
uitgewerkt, en de kosten derhalve inschattingen zijn.

De tot dusverre afgesproken financiële bijdragen van werkgevers in de
betreffende sectoren variëren van 0,4% tot maximaal 1% van de
loonsom. Indien ervan wordt uitgegaan dat voor 1 op de 4 werknemers
(huidige beeld) de werkgevers de bovenwettelijke uitkeringen zullen
meefinancieren, komt het gemiddelde loonkosten-effect uit op 0,25%.

De mate waarin de cao-afspraken met betrekking tot de reparatie van
het WAO-gat van invloed zijn op de collectieve lastendruk wordt op basis
van de huidige regels bepaald door de wijze waarop deze reparatie is
vormgegeven. Hier doet zich met andere woorden weer het registratie–
en definitieprobleem met betrekking tot de collectieve lastendruk voor.
Indien een onderneming of bedrijfstak de reparatie bijvoorbeeld herver–
zekert via de bedrijfsvereniging (zolang dit nog is toegestaan) zal het
Centraal Bureau voor de Statistiek dit registreren in de collectieve
lastendruk. Indien de reparatie door de onderneming zelf geschiedt of bij
een particuliere verzekeringsmaatschappij wordt ondergebracht wordt
deze niet tot de collectieve lastendruk gerekend. Vooralsnog bestaat te
weinig inzicht in de vorm en mate van aanvulling om een uitspraak te
doen over de kwantitatieve invloed op de collectieve lastendruk. Voor de
volledigheid zij er nog op gewezen dat de WAO-premie als gevolg van de
maatregelen de komende jaren substantieel kan dalen, hetgeen uiteraard
een neerwaartse invloed heeft op de collectieve lastendruk. De premie
voor 1993 bedraagt 11,75%, terwijl voor de komende periode een
premie wordt voorzien van iets meer dan 10% in 1994, dalend tot minder
dan 9% in 1998. Overigens ziet het kabinet in de gang van zaken rond de
aanvullende WAO-verzekering een extra reden om zich te bezinnen op de
vraag of het nog wel redelijk is de kosten van bovenwettelijke verzeke–
ringen te blijven beschouwen als een onderdeel van de collectieve
uitgaven en de collectieve lasten.

In het wetsvoorstel TBA is een - beperkt - volume-effect verondersteld
als gevolg van de aanpassing van de uitkeringshoogte. Dit gedragseffect,
15 000 uitkeringsjaren in de structurele situatie, kan worden gemitigeerd
indien reparatie van het WAO-gat plaatsvindt. Hierbij dient echter te
worden aangetekend dat er nog steeds vanuit wordt gegaan, dat er altijd
nog een volume-effect zal optreden als gevolg van het zogenaamde
«announcementeffect» van de maatregelen, de verlaging van bestaande
bovenwettelijke toeslagen, alsmede vanwege het feit dat niet voor alle
werknemers volledige reparatie zal plaatsvinden. Op dit moment ziet het
kabinet nog geen reden, mede gezien het feit dat de gedragseffecten als
gevolg van de niveau-maatregel in de eerste jaren zeer gering zijn, om de
ingeboekte financiële taakstelling bij te stellen.

Van de cao-afspraken tenslotte wordt geen additionele beperking van
de instroom in de WAO verwacht.

Bij het opstellen van het Centraal Economisch Plan 1993, het Econo–
misch Beeld 1994 en de mede daarop gebaseerde Voorjaarsnota 1993 is
op de volgende wijze rekening gehouden met de gevolgen voor de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 26



CAO-onderhandelingen van reparatie van de WAO-maatregelen in de
marktsector zoals die op dat moment bekend waren.

Herverzekering is in het CEP geraamd op 0,2% van de loonsom en
0,1% aan extra, fiscaal aftrekbare, werknemerspremie. De effecten van
fiscale aftrekbaarheid van het werknemersgedeelte in de veronderstelde
kosten van herverzekering zijn derhalve op basis van deze veronderstel–
lingen in het budgettaire beeld van de Voorjaarsnota 1993 verwerkt.

Voor de overheidssector is in de Voorjaarsnota 1993 uitgegaan van de
veronderstelling dat geen herverzekering van de WAO-maatregelen zou
plaatsvinden.

Inmiddels is er tussen de werknemers en werkgevers bij de overheid
een onderhandelingsresultaat bereikt over aanvullende verzekering van
het invaliditeitspensioen. De daaruit voortvloeiende extra kosten komen
ten laste van het overheidspersoneel. Het kabinet zal zich nog een
oordeel moeten vormen over het bereikte onderhandelingsresultaat.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE 's-Gravenhage, 27 april 1993

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hierbij zend ik u het stenografisch verslag van het ordedebat van
heden toe.

Met deze brief breng ik het verzoek van mevrouw Groenman over en
vraag u mij te willen berichten of u aan dit verlangen kunt voldoen.

Met vriendelijke groet,
W. J. Deetman
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De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Groenman.

Mevrouw Groenman (D66): Voorzitter! Nu de CAO-onderhandelingen,
waarbij de reparatie van het WAO-gat een overheersende rol heeft
gespeeld, zo langzamerhand zijn afgerond, heeft de fractie van D66
behoefte aan inzicht in de stand van zaken. Een globaal commentaar van
de regering op de thans afgesloten CAO's, inclusief die van de ambte–
naren, lijkt ons zinvol om na drie maanden de neveneffecten van de
TBA-wetgeving van januari jongstleden te kunnen beoordelen, wetgeving
die overigens nog door de Eerste Kamer moet worden goedgekeurd. Wij
zouden het kabinet om een brief op korte termijn willen vragen, waarin
antwoord wordt gegeven op de in ieder geval bij ons levende volgende
vragen.

Hoe beoordeelt het kabinet in het algemeen de stand van zaken bij de
thans afgesloten CAO's, inclusief de ambtenaren-CAO, in het licht van de
doelstellingen van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen, de TBA? In hoeverre werken de CAO-afspraken met betrekking
tot de WAO direct of indirect door in de loonkosten, waardoor ze op
korte of langere termijn bedreigend kunnen zijn voor de toch al slechte
ontwikkeling van de werkgelegenheid? Wat betekenen de CAO-afspraken
voor de collectieve-lastendruk, waar de WAO-premie voorlopig niet
omlaag zal gaan? Hoe verhouden de CAO-afspraken over de
WAO-reparatie zich tot de verwachte volume-effecten in de WAO? Er
was bij de WAO-wetgeving van januari immers sprake van verwachte
gedragseffecten door een lagere WAO-uitkering voor toekomstige
arbeidsongeschikten. Zullen die gedragseffecten zich voordoen, nu het
WAO-gat grotendeels gerepareerd is? Verwacht het kabinet dat de
CAO-afspraken leiden tot een beperking van de WAO-instroom? Is er
enig inzicht op de categorie werknemer die buiten de boot valt bij de
WAO-reparatie? Te denken valt aan werknemers die niet onder een CAO
vallen en chronisch ziek zijn, een hoog beroepsrisico lopen of na 25
januari in de Ziektewet zijn beland. Wat betekenen de CAO-afspraken in
het algemeen voor de voor 1994 en later ingeboekte financiële
taakstelling op het gebied van het WAO-volume? Is bij het opstellen van
de voorjaarsbrief rekening gehouden met de effecten van de
CAO-onderhandelingen? In welke mate treden besparingsverliezen op in
de belastingsfeer, als werknemers– en eventueel een werkgeversbijdrage
fiscaal aftrekbaar zijn, en tevens een deel van de loonruimte is benut
voor de herverzekering van de WAO? Kan nader worden toegelicht, hoe
de WAO-reparatie in de ambtenaren-CAO zich verhoudt tot de positie
van het kabinet in zijn dubbelrol van wetgever en werkgever?

Voorzitter! Het antwoord op in ieder geval deze vragen zouden wij
graag, voor zover ze van belang zijn voor de besprekingen van de
Voorjaarsnota, voor 5 mei ontvangen; voor zover ze dat niet zijn, op zo
kort mogelijke termijn, waarbij wat ons betreft ook de vraag het al dan
niet algemeen verbindend verklaren van afgesloten CAO's wel eens
beantwoord mag worden.

De heer Rosenmöller (Groen Links): Voorzitter! Namens de fractie
van Groen Links zou ik me graag van harte willen aansluiten bij de vele
vragen die mevrouw Groenman over dit contract heeft gesteld. Het is
natuurlijk toch een beetje een waanzinnige situatie dat het land anderhalf
jaar op zijn kop staat over de WAO, en dat dat gat binnen no time door
hetzelfde kabinet als werkgever wordt gedicht, in dit geval door de
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directeur-generaal op dit terrein. Ik moet zeggen, namens mijn fractie,
dat ik in dit geval iets meer respect en bewondering heb voor het kabinet
als werkgever, dan voor het kabinet als wetgever.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de verga–
dering door te geleiden naar de regering.
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