
Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 1992-1993 Nr. 199e

22824

1 Samenstelling:
Bot-van Gijzen (CDA), Van der Meulen
(CDA), voorzitter, Rongen (CDA), Jaarsma–
Buijserd (PvdA), Van de Zandschulp (PvdA),
Gelderblom-Lankhout (D66), Soeten–
horst-de Savornin Lohman (D66), Heijmans
(VVD), Van Leeuwen-Schut (VVD). Bolding
(GroenLinks), Barendregt (SGP), Schuurman
(RPF), Veling (GPV).

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

VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR SOCIALE ZAKEN
EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 22 juni 1993

Na kennisneming van de nadere memorie van antwoord wenste de
commissie de volgende opmerkingen en vragen te formuleren.

De leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgele–
genheid waren het kabinet erkentelijk voor de uitvoerige nadere memorie
van antwoord. Zij herinnerden eraan dat in het voorlopig en nader verslag
reeds tot uiting is gekomen dat de toegankelijkheid van aanvullende
verzekeringen met name voor kwetsbare groepen met een sterk
verhoogd risico voor alle fracties een zeer aangelegen punt is.

Zij begrepen uit de nadere memorie van antwoord dat het kabinet zich
thans - in overleg met de verzekeraars - begeeft in de richting die vanuit
de Eerste Kamer gevraagd is.

De leden van de vaste commissie wensten nog vóór het plenaire debat
nader geïnformeerd te worden over de vorderingen van dit overleg met
de verzekeraars en over de vraag of er reeds uitzicht op een afdoende
oplossing is. Zij vroegen daarbij tevens om een reactie van het kabinet op
kranteberichten (o.a. NRC 16 juni, Volkskrant 17 juni) over de opstelling
van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen. Zij vroegen zich af in
welke mate er sprake is van een overeenkomstige of uiteenlopende
positie van pensioenfondsen en particuliere verzekeraars bij collectieve
(bedrijfs– of bedrijfstakgewijze) contracten, waar particuliere verzeke–
raars eveneens toegankelijkheid zonder risicoselectie nastreven en ook
pensioenfondsen de mogelijkheid hebben om aan deelnemers na beëin–
diging van de collectieve deelneming voortzetting op vrijwillige basis aan
te bieden.
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De leden van de commissie wilden zich in dit stadium onthouden van
inmenging in het onderhandelingsproces van kabinet en particuliere ver–
zekeraars. Daarom onthielden zij zich thans van een mening over de
vraag of verzekeraars geheel op eigen kracht tot een afdoende oplossing
van de toegankelijkheidsvraag kunnen komen dan wel dat daarbij een
overheidsrol onmisbaar is. Ook over de wijze waarop een oplossing in
het vat gegoten wordt (bijv. gentlemen's agreement, convenant, wettelijk
instrumentarium) wensten zij zich thans niet uit te laten.

De leden van de commissie waren erkentelijk voor de toezegging dat
«het kabinet bereid (is) - in overleg met Verzekeringskamer en verzeke–
raars - een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van
oplossingen». Deze bereidheid neemt niet alle twijfels weg om bij voor–
baat het vertrouwen van de staatssecretaris te delen «dat met de
gemaakte afspraken tot een afdoende oplossing kan worden gekomen».

Ervan uitgaande dat kabinet en verzekeraars doordrongen zijn van het
belang dat er op zo kort mogelijke termijn een oplossing wordt aange–
dragen, wilden zij geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken.

De leden van de commissie stonden op het standpunt dat, alvorens tot
afhandeling van het wetsvoorstel wordt besloten, een bindende overeen–
komst op hoofdlijnen tot stand moet zijn gekomen.

Bij de plenaire behandeling zal elke fractie vanuit de eigen verantwoor–
delijkheid aan de hand van de actuele stand van zaken beoordelen of zij
voldoende vertrouwen heeft in het dan bereikte resultaat.

Voorts stelden de leden van de commissie de volgende vragen inzake
de bonus/malus-regeling:

Kan het kabinet in een naar diverse groepen uitgesplitst en overzichte–
lijk staatje aangeven, hoe de situatie is van de eventueel te innen malus
wanneer:

- alleen de TAV in werking is, huidige situatie;
- de TBA (verdubbeling mogelijk) in werking zou treden;
- de TZ (voor bepaalde groepen halvering) in werking zou treden?
Voldoet een dergelijk systeem bij nader inzien nog aan het criterium

vereenvoudiging van wetgeving?
Verdient een veel eenvoudiger uitvoering van de met algemene stem–

men aangenomen motie Gelderblom c.s., n.l. een werkgever krijgt geen
malus opgelegd wanneer een bij hem in dienst genomen gedeeltelijk
arbeidsongeschikte na verloop van tijd wegens toegenomen ziektebeeld
volledig uitvalt, niet de voorkeur?

Welke argumenten zijn er om uit te blijven gaan van een verdubbeling
van de malus bij eventuele aanneming van de TBA nu de knelpuntenin–
ventarisatie van deze regeling is toegezegd per aanstaande september?

Ervan uitgaande dat het kabinet bereid en in staat is om de verlangde
nadere informatie met spoed te verschaffen, acht de commissie het
wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De wnd. griffier van de commissie,
Baljé
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