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22824 Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere
wettert strekkende tot herziening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de arbeidsongeschiktheids–
uitkering aan de leeftijd alsmede invoering van
een stimuleringsmaatregel voor herïntreding
van arbeidsongeschikten (Wet terugdringing
beroep op de arbeidsongeschiktheids–
regelingen)

NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE
VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 8 juni 1993

Het onderzoek ten behoeve van het nader voorlopig verslag gaf
aanleiding tot het formuleren van onderstaande opmerkingen en vragen.
Opgemerkt zij, dat daarbij zoveel mogelijk de rubricering van de memorie
van antwoord is aangehouden, opdat de beantwoording bespoedigd zou
kunnen worden.

1. Algemeen

1.1. (Hernieuwde) algemene beoordeling van de voorstellen.
De leden van de fractie van het CDA kwamen terug op het onderscheid

tussen het «risque professionel» en het «risque social».
Doordat geen onderscheid gemaakt wordt tussen het risque profes–

sionel en het risque social neemt Nederland ten opzichte van de omrin–
gende landen een «bijzondere positie» in, aldus de memorie van
antwoord.

' 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), mw
Bolding (GroenLinks), Barendregt (SGP),
Schuurman (RPF) en Veling (GPV)

1.1. Als het juist is dat de grote meerderheid van de arbeidsonge–
schiktheid voortkomt uit de sfeer van het risque social, waarom verbaast
het kabinet zich dan over het grote aantal arbeidsongeschikten?

1.2. Dit grote aantal reflecteert dan toch de «bijzondere positie» van
Nederland?

Door te kiezen voor een brede arbeidsongeschiktheidsverzekering (een
«bijzondere») en door te kiezen voor een forse bezuiniging op de nieuwe
a.o.-gevallen, inclusief opbouwelementen, heeft het kabinet vooral
gekozen ten detrimente van een verzekering van toekomstige bedrijfsge–
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vallen en beroepsziekten en met name ten detrimente van de positie van
jongeren met een bedrijfsongeval of beroepsziekte.

2.1. Kan het kabinet zich voorstellen dat de maatschappij hierop
reageert met een algemene reparatie; en ook dat degenen die hiervan
uitgesloten worden of waarvan de toetrede wordt bemoeilijkt (bijv. de
chronisch zieken), hiermede geen genoegen nemen?

2.2. Verwacht het kabinet werkelijk dat het grote aantal arbeidsonge–
schikten aanmerkelijk zal dalen? Gaarne de opvatting van het kabinet.

De leden van de PvdA-fractie hadden met grote belangstelling kennis
genomen van de uitvoerige memorie van antwoord. Zij merkten op dat
het onderdeel van de memorie van antwoord (par. 1.4) dat ingaat op
vragen over de samenhang tussen wettelijk stelsel en aanvullende verze–
keringen en de toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen hen zeer
teleurgesteld had. Omdat dit voor hen een zeer aangelegen zaak was,
kwamen zij hierop uitvoerig terug. Op enkele andere onderdelen
volstonden zij met enkele nadere vragen en opmerkingen. Terwille van de
systematiek gingen zij echter eerst nog in op de invoeringsdatum van
(onderdelen van) het wetsvoorstel TBA.

De leden van de fractie van de PvdA hadden aan het eind van hun
inbreng in het voorlopig verslag een groot aantal punten genoemd die
een nadere regelgeving of nadere opheldering behoeven. Zij hadden
daaraan de vraag verbonden of die nadere regelgeving en nadere ophel–
dering niet zou moeten leiden tot uitstel van invoering van (onderdelen
van) deTBA.

Zij constateerden dat het kabinet op vele van die bedenkingen en
vragen inhoudelijk niet ingaat in de memorie van antwoord, maar wel
zonder meer (op pag. 5) stelt «dat er geen sprake is van enige noodzaak
van een latere invoeringsdatum van (onderdelen van) het voorliggende
wetsvoorstel (vraag 52).»

Enkele van hun bedenkingen wilden zij nu nader toelichten:
a. de herbeoordelingsoperatie en andere maatregelen (omzetting van

art. 34 AAW/45 WAO naar 33 AAW/44 WAO; stimuleringsmaatregel
etc.) vergt een forse extra personeelsinzet, door het kabinet in de «witte
stukken» geraamd op 350 extra VG's en 700 administratieve krachten.
(Terzijde: de GMD komt in een brief aan de SVR d.d. 27 april 1992
(bijlage 4, SVR-advies) tot iets andere cijfers: ca. 180 AD's en 190 VG's
en bijkomende administratieve en wetstechnische ondersteuning).

Het kabinet merkt in de memorie van antwoord op dat er ook
personeel vrijkomt als gevolg van TZ/Arbo (beoogde ingangsdatum:
1 -1 -94) en WVG (beoogde ingangsdatum: 1-1-94) en uitbreiding jaarad–
ministratieopdracht van GMD aan GAK. Indien deze leden goed geïnfor–
meerd zijn leidt de onzekerheid over de effecten van deze voorstellen op
de vereiste personeelsformatie thans bij de GMD tot een personeelsstop.
Zij veronderstelden voorts dat eventueel per 1-1-94 overtollig geworden
ZW-artsen niet zonder bijscholing ingezet kunnen worden voor
WAO-keuringen en dat de arbeidsmarkt voor VG's, AD's en reïntegratie–
begeleidend personeel niet als «ruim» gekwalificeerd kan worden. M.a.w.
de uitvoeringsorganisatie is nog niet startklaar voor eventuele invoering
TBA per 1-7-93.

b. Nog indringender is het gegeven dat het nieuwe a.o.-criterium
«operationalisering» via AMvB vergt. Volgens SVR-advies TBA d.d. 1 juni
1992, p. 27 is er tenminste sprake van 6 elementen die een nadere
uitwerking vergen, waaronder b.v. zulke essentiële als «de wijze van
vaststelling van het loon dat als maatstaf moet worden genomen voor de
bepaling van de resterende verdiencapaciteit.»
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Deze leden constateerden dat thans nog geen concept-AMvB gereed
is en dat vervolgens SVR-advisering en voorhangprocedure vereist zijn.

Het kwam hen zeer aannemelijk voor dat deze «operationalisering» van
het nieuwe a.o.-criterium op z'n vroegst per 1-1-94 afgerond kan zijn.

Zij hadden er kennis van genomen dat het kabinet in de memorie van
antwoord aan de Tweede Kamer (p. 37) stelt dat deze AMvB niet gereed
hoeft te zijn bij invoering van de TBA.

3. Begrepen zlj het goed dat het kabinet stelt dat de uitvoeringsor–
ganen - in afwachting van de AMvB - alvast «op eigen houtje» mogen
experimenteren met toepassing van het nieuwe a.o.-criterium?

Dit leek hen geen goed idee. Hierbij dient zich het volgende dilemma
aan:

- óf het kabinet volgt bij de definitieve formulering van de AMvB de
zich uitkristalliserende uitvoeringspraktijk, d.w.z. dat het primaat van de
politiek wordt ingeruild tegen het primaat van de uitvoeringsorganisatie;

- óf de AMvB formuleert eigen politieke keuzes, eventueel in afwijking
van de dan reeds gegroeide uitvoeringspraktijk. In dat geval zou iedereen
die tussen invoeringsdatum TBA (bijv. 1-7-93) en invoeringsdatum AMvB
(bijv. 1-1-94) is (her)beoordeeld, na de invoeringsdatum AMvB weer
opnieuw moeten worden beoordeeld!

Om deze reden gaven de leden van de PvdA-fractie het kabinet in
overweging om de invoeringsdatum van de TBA iets later te stellen.

Voorts merkten zij op dat de thans ontstane «wilde» privatisering van
delen van de a.o.-verzekering vele vragen oproept en vele onzekerheden
creëert, waarvan zij er in dit nader voorlopig verslag verderop een groot
aantal zouden inventariseren.

4. Opheldering van deze vragen en enige ordening van de markt van
aanvullende verzekeringen leek hen dringend gewenst voordat de Eerste
Kamer zich kan uitspreken over TBA.

Tenslotte meenden zij op dit stuk dat een korte denkpauze nuttig kan
zijn om bij de vele opeenvolgende maatregelen weer eens te kijken naar
de samenhang van het geheel voor bijv. de capaciteit van de uitvoerings–
organen, inzichtelijkheid voor betrokkenen en de gevolgen voor de
(toegang tot de) arbeidsmarkt. Zij hadden de laatste weken in toene–
mende mate signalen opgevangen - waarvan zij de «hardheid» niet
konden taxeren - dat de cumulatieve effecten van diverse maatregelen,
die elk afzonderlijk wellicht nuttig zijn (premiedifferentiatie ZW, 2/6
weken eigen risico ZW, malus en premiedifferentiatie aanvullende
a.o.-verzekeringen) dreigen te leiden tot uitbreiding van aanstellingskeu–
ringen en een grotere terughoudendheid om ex– of gedeeltelijk arbeids–
ongeschikten in dienst te nemen.

De leden van de fractie van D66 dankten het kabinet voor het uitge–
breide antwoord in het memorie van antwoord op de vele en indringende
vragen die gesteld zijn in het voorlopig verslag naar aanleiding van het
onderhavige wetsvoorstel.

Op een aantal punten had de D66-fractie de behoefte aan het stellen
van nadere vragen om in de complexe materie helderheid te krijgen.

De leden van de fractie van D66 waren er nog niet van overtuigd dat
het wetsvoorstel TBA, eventueel bezien in samenhang met de TAV en de
TZ een werkelijke bijdrage zal leveren aan de eerste doelstelling, het
terugdringen van het aantal mensen dat ten gevolge van ziekte of gebrek
niet (volledig) aan het arbeidsproces kan deelnemen.
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Het kabinet verwacht niet dat het uiteindelijk genoodzaakt zal zijn het
machtswoord in de Eerste Kamer uit te spreken.

De vraag betrof niet de verwachting van het kabinet.
Niet alleen bij de fractie van D66 bestond een groeiende twijfel of de

voorgestelde volumemaatregelen effect zullen hebben, zeker zolang als
de uitvoeringsorganisatie doorgaat een buitengewoon matige belang–
stelling te tonen voor volumebeheersing. Het rendement van de
voorstellen is niet positief er is nog steeds een onverminderd beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het kabinet slaagt er niet in de
indruk weg te nemen dat de (semi)collectieve lastendruk zal stijgen door
de reparatie van het WAO-gat.

De plenaire behandeling zal leren of de algemeen als onredelijk en
onbillijk ervaren ingreep in hoogte en duur van de uitkeringen die
inmiddels via CAO's massaal wordt gerepareerd voor de diverse fracties
zal leiden tot een positief oordeel, over het wetsvoorstel of dat dat
oordeel slechts door het machtswoord kan worden afgedwongen.

Uit de memorie van antwoord wordt helder dat als middel voor het uit
de hand gelopen volume in de WAO het kabinet nog steeds nauwelijks
een andere oplossing ziet dan het verlagen van de WAO-uitkeringen. Uit
niets blijkt dat het de bedoeling van het kabinet zou zijn de verantwoor–
delijkheid voor de uitvoering te verleggen van de huidige uitvoeringsor–
ganisatie naar particuliere verzekeraars of (bedrijfs)(tak) pensioen–
fondsen, of voor enige vorm van privatisering of uitbesteding te kiezen.

Het kabinet sprak bij herhaling uit dat het niet de bedoeling was dat de
ingreep in hoogte en duur van de uitkeringen gecompenseerd zou
worden door aanvullende regelingen, dat gebeurt nu juist wel.

Daardoor vindt een verschuiving van verantwoordelijkheid in de
uitvoering plaats van door de overheid geregelde organisatie naar markt–
partijen. De leden van de fractie van D66 vonden het buitengewoon
ongelukkig dat het kabinet een discussie daarover op de plaats waar het
thuishoort, namelijk de Tweede Kamer, heeft afgehouden in plaats van
geëntameerd.

Kennisneming van de memorie van antwoord had bij de leden van de
fracties van SGP, RPF en GPV de aarzelingen over het wetsvoorstel niet
verminderd.

Eén kernvraag komt in versterkte mate naar voren.

5.1. Zal de aanpassing van duur en hoogte van WAO/AAW-uitkeringen
inderdaad bijdragen tot het bereiken van de doelstellingen die de
regering daarmee beoogt?

De memorie van antwoord betoogt weliswaar opnieuw dat de beoogde
effecten inderdaad zullen optreden. «Het voorliggende wetsvoorstel
levert een belangrijk aandeel bij het realiseren van de hoofdinvalshoeken
van beleid». (p. 5).

Maar de beantwoording van de vragen uit de Kamer terzake beves–
tigen deze stelling - naar onze indruk - beslist niet. Het is allerminst
duidelijk of de beoogde volume-effecten (die overigens toch al
bescheiden zijn) feitelijk zullen optreden.

5.2. Het is de vraag of de premiedruk door de algemene neiging tot
bijverzekeren feitelijk niet eerder zal stijgen dan dalen.
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1.3. Samenhang met andere (aangekondigde) maatregelen

1.3.1. Wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim

1.3.2. Het Bonus/Malus-systeem

De leden van de fractie van D66 waren allerminst gelukkig met de
beantwoording door het kabinet van de vragen die zij stelden over
mogelijke aanpassingen van het BMS. Zij constateerden dat de met
algemene stemmen aangenomen motie-Gelderblom cum suis niet wordt
uitgevoerd. De staatsecretaris blijkt slechts bereid tot technische
aanpassing van het BMS en verder moet alles weer wachten op de
aangekondigde en nog niet uitgevoerde knelpunteninventarisatie. De
inmiddels aangekondigde nota van wijziging op de TZ schijnt op 21 mei
te zijn verschenen. De inhoud was de leden van de Eerste Kamer slechts
uit de media bekend. Hetgeen nogmaals de versnipperde aanpak van het
aangekondigde drieluik wetgeving TBA, TAV & TZ aantoont.

De leden van de fractie van D66 konden op dit moment op deze wijzi–
gingen in het malussysteem die ook betrekking hebben op dit voorstel
TBA alleen ingaan bij een eventueel tweede nader voorlopig verslag, dan
wel bij een eindverslag.

Het was de leden van de D66-fractie opgevallen dat het kabinet vraag
107 in het voorlopig verslag niet heeft beantwoord.

6. Moeten zij daaruit concluderen dat de verhoging van de maximale
geldelijke bijdrage (malus) na aanname van het wetsvoorstel bij KB
verdubbeld c.q. verhoogd gaat worden van zes naar twaalf maanden
salaris?

De leden van de fractie van D66 vonden het enerzijds bemoedigend
anderzijds betreurenswaardig van het kabinet te horen dat de uitvoe–
ringsorganisatie inderdaad in nog slechts een gering aantal gevallen
reïntegratieplannen opstelt. Bemoedigend, omdat het kabinet daarmee
eindelijk toegeeft dat de uitvoeringsorganisatie de voor de volumebe–
heersing noodzakelijke maatregelen laat liggen. Betreurenswaardig,
omdat er thans van de volumebeheersing nog steeds weinig terechtkomt.
Het verbaasde de leden van de fractie van D66 dat het kabinet dit wijt
aan een manco in de wettelijke regelingen, als zij stelt: «Overigens
hebben deze reïntegratie– of begeleidingsplannen nog geen wettelijke
basis».

Abusievelijk verwezen de aan het woord zijnde leden naar artikel 30
ZW en 46 WAO. Zij bedoelden artikel 71 a lid 3 WAO en artikel 65 lid 3
AAW. Bij de indiening van het amendement Linschoten/Schimmel,
waarmee deze bepalingen onderdeel van het wetsvoorstel TAV zijn
geworden, is in de toelichting vermeld dat: «Hoe sneller aandacht aan
door ziekte uitgevallen werknemers wordt besteed, hoe groter de kansen
op reïntegratie zijn. In dat verband is spoedige totstandkoming van een
reïntegratieplan van groot belang. Dit amendement voorziet dan ook in
een verplichting voor de GMD om in overleg met de werkgever en de
werknemer uiterlijk na dertien weken een dergelijk plan op te stellen».

Desalniettemin verbaasde het de leden van D66 dat het kabinet
verwijst naar het nog in te voeren wetsvoorstel TZ bij het geven van een
wettelijke basis aan de verplichting om reïntegratieplannen op te stellen.

7. In dit licht vroegen de leden van de fractie van D66 aan het kabinet
of het antwoord op vraag 108.1 in het voorlopig verslag op een
vergissing berust of niet, aangezien zij van mening zijn dat die wettelijke
basis door amendering van de TAV er reeds is.
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1.4. Aanvullende verzekeringen

De leden van de CDA-fractie waren teleurgesteld over het antwoord
inzake de chronisch zieken en gehandicapten die geen of geringe
mogelijkheden hebben zich individueel bij te verzekeren.

Dit te meer omdat het kabinet enkele malen heeft uitgesproken geen
voorstander te zijn van collectieve verzekeringen maar een voorkeur
heeft voor het afsluiten van individuele verzekeringen.

8. De CDA-leden vroegen geen wettelijke maatregelen, maar zouden
het op prijs stellen als de staatssecretaris in overleg zou treden met
verzekeraars en andere belanghebbenden om de aanwezige knelpunten
te inventariseren, te analyseren en naar eventuele oplossingen te zoeken
zodat ook deze genoemde individuen of groepen hun verantwoorde–
lijkheid kunnen beleven.

De leden van de PvdA-fractie hadden zich verbaasd over de wel zeer
rigoureuze waterscheiding die het kabinet aanbrengt tussen overheids–
verantwoordelijkheid (beperkt tot wettelijk stelsel) en de afwezigheid van
elke overheidsverantwoordelijkheid voor het in goede banen (bege)leiden
van aanvullende verzekeringen. Zij meenden dat in algemene zin
overheidsverantwoordelijkheid niet beperkt is tot datgene wat
nauwkeurig wettelijk geregeld wordt, maar mede tot uiting kan komen in
begeleiding van maatschappelijke processen door middel van onder
andere voorlichting, tripartiete afspraken, convenanten en het formuleren
van randvoorwaarden, waaronder maatschappelijke organisaties taken
kunnen uitvoeren. Dat laatste is zeker aan de orde indien voorheen door
of namens de overheid uitgevoerde taken worden overgeheveld naar de
private sector. Zij constateerden dat in het voorlopig verslag alle deelne–
mende fracties indringende vragen gesteld hadden over de toeganke–
lijkheid van aanvullende verzekeringen, met name voor zeer kwetsbare
groepen (b.v. sommige categorieën chronisch zieken, werknemers met
een progressieve ziekte). De resolute afwijzing van elke overheidsverant–
woordelijkheid op dit punt was hen rauw op de maag gevallen.

Zij constateerden dat het kabinet weliswaar spreekt over «voldoende
wettelijke dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico» (memorie van
antwoord, p. 15), maar dat de maatschappij hier klaarblijkelijk geheel
anders over oordeelt. Immers, de «reparatie van het WAO-gat» was topic
nr. 1 in de recente CAO-onderhandelingen en in elke dit voorjaar
afgesloten CAO is op enigerlei wijs het WAO-gat gerepareerd (door de
minister-president op 28 mei voor de radio betiteld als «een fantastisch
gebeuren»).

Het kabinet stelt in de memorie van antwoord (p. 8) dat bij overgangs–
recht de toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen «slechts in een
bepaalde situatie (nl. een wijziging vanuit het motief van herverdeling van
verantwoordelijkheden) een factor (is) die een rol speelt». Zij consta–
teerden dat thans de discrepantie tussen oorspronkelijk motief van het
kabinet en feitelijk ontstaan effect wel extreem fors is. In deze nieuwe
feitelijke situatie meenden zij dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel (voor
zover het de beperking van het wettelijk uitkeringsrecht betreft) niet
primair kan beoordelen vanuit het oorspronkelijk «motief» van het
kabinet, maar vanuit het feitelijk gerealiseerd effect, d.w.z. als een ingrij–
pende en omvangrijke privatiseringsoperatie.

Hierbij zijn naar hun mening thans actueel de voorbehouden en de
randvoorwaarden die de betrokken minister en staatssecretaris formu–
leerden bij het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid 1992 in de Tweede Kamer en de opmerkingen in de Sociale
Nota 1993 (pag.'s 65 en 66).
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Tijdens het debat over TBA in de Tweede Kamer betoogde de staatsse–
cretaris nog dat het niet de bedoeling is om lasten te verschuiven.
Inmiddels heeft de CAO-ontwikkeling die «bedoeling» goeddeels onder–
uitgehaald. Deze nieuwe situatie noopt naar hun mening ook het kabinet
tot een moment van herbezinning en heroverweging. Dat moment van
heroverweging kan leiden tot twee conclusies:

- óf het kabinet acht de nadelen van privatisering van grote delen van
het werknemersrisico van arbeidsongeschiktheid groter dan de
voordelen; in dat geval dient het kabinet het onderdeel van TBA dat
betrekking heeft op de uitkeringsstructuur in te trekken;

- óf het kabinet acht (potentiële) voordelen van een dergelijke privati–
sering hoger dan (potentiële) nadelen. In dat geval dient het kabinet de
vraag te beantwoorden hoe de potentiële voordelen optimaal tot hun
recht kunnen komen en hoe de potentiële nadelen zo goed mogelijk
vermeden kunnen worden, c.q. beperkt kunnen worden.

De leden van de PvdA-fractie constateerden in dit verband dat zowel
de uitgesproken voorstanders van gedeeltelijke privatisering van werkne–
mersverzekeringen (bijv. de VVD-fractie) als degenen die hiervoor
beducht zijn (bijv. de PvdA-fractie) in de Eerste Kamer in elk geval
overeenstemmen in de mening dat een dergelijke eventuele privatisering
het niet kan stellen zonder enige overheidsbemoeienis.

9. Hoe weegt het kabinet deze kwestie?

Terzijde merkten de aan het woord zijnde leden voorts op dat zij in het
voorlopig verslag een beknopte beschouwing gewijd hadden aan het
instrument van premiedifferentiatie - die overigens ook binnen het
wettelijk stelsel denkbaar is - met het verzoek aan het kabinet hierop te
reageren (vragen 36.2 en 36.3). In de memorie van antwoord vonden zij
die reactie niet terug.

10. Zij herhaalden dus nu hun verzoek.

De leden van de PvdA-fractie toonden zich bereid om constructief mee
te denken over de randvoorwaarden waaronder een gedeeltelijke privati–
sering van de WAO (een optie die niet hun voorkeur had) eventueel
acceptabel kan zijn.

Als majeure aandachtspunten formuleerden zij:
a. financiële veiligstelling van toezeggingen tot aanvullende uitke–

ringen, ook in situaties van surséance van betaling of faillissement;
b. de toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen, m.n. voor zeer

kwetsbare groepen met verhoogd risico;
c. (harmonische) aansluiting tussen wettelijk en aanvullend traject,

bijv. bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid, beroepsmo–
gelijkheden en preventie– en reïntegratie-inspanningen;

d. het voorkomen van verzekeringsbreuken bij bijv. baanwisseling,
kortdurende werkloosheid, ouderschapsverlof e.d., die immers zowel
negatief uitpakken voor betrokkenen als voor een goede werking van de
arbeidsmarkt.

Over aanvullende verzekeringen stelden de leden van de PvdA-fractie
voorts de volgende geclusterde vragen:

11.1. Hoe taxeert het kabinet het risico van verzekeringsbreuken?

11.2. Deelt het kabinet het vermoeden van Piet Vos (ESB 31 -3-03) dat
«een ratjetoe van bedrijfsgewijze verzekeringen» met WAO-breuk de
arbeidsmarkt gaat verstoren en dat tenslotte de heling van deze breuken
het collectieve sluitstuk zal zijn van de WAO-reparatie?
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In concreto stelden deze leden de volgende situatie aan de orde:
* een werknemer die werkloos wordt, blijft gedurende de WW-uitke–

ringsfase verzekerd voor de WAO. In hoeverre geldt hetzelfde voor de
thans afgesloten bedrijfs– en bedrijfstakgewijze geregelde aanvullingen?
Hoe is het bijv. geregeld in de bouw, waar nogal eens kortdurende
werkloosheid tussen werk aan opeenvolgende projecten voorkomt?

* lopen aanvullende verzekeringen door indien er gebruik gemaakt
wordt van het wettelijk recht op onbetaald ouderschapsverlof?

* indien een werknemer overstapt van een bedrijf waar het WAO-gat
gerepareerd is naar een bedrijf dat geen collectieve aanvullende regeling
kent, ontstaat er allicht een verzekeringsbreuk.

11.3. Deelt het kabinet de mening van deze leden dat dergelijke verze–
keringsbreuken ongewenst zijn? Welke mogelijkheden ziet het kabinet
om zulke breuken te vermijden? Valt er iets te zeggen om in situaties als
hiervoor beschreven een recht te creëren op individuele voortzetting van
de aanvullende verzekering (zonder nadere gezondheidsverklaringen of
keuringen), indien niet aansluitend een andere collectieve verzekering
openstaat? Is de overheid als werkgever bereid om in zulke situaties het
recht op individuele voortzetting te regelen in de ABP-sector?

Zijn er thans vanuit de huidige PSW belemmeringen om het recht op
individuele voortzetting bij pensioenfondsen te regelen? Indien ja, kunnen
die belemmeringen dan verwijderd worden?

In de Staatscourant van 26 april 1993 schrijft dr. L. J. M. Aarts:
«Voorts ontstaat in bedrijven waar de aanvullende premie niet afhangt
van het individuele WAO-gat, een perverse vorm van solidariteit. Immers,
daar betalen de werknemers met lage lonen voor de dekking van het
WAO-gat voor hun beter betaalde collega's».

12. Is aan het kabinet bekend of dit verschijnsel inderdaad voorkomt
of is de premie in aanvullende contracten steeds afgestemd op het
individuele WAO-gat? Kan het kabinet een overzicht geven van de
voornaamste typen van premieverdeling over de deelnemers bij aanvul–
lende regelingen?

13. Wat zijn de consequenties van de opmerking van de Verzekerings–
kamer dat de reparatie van het WAO-gat niet geregeld mag worden via
een VUT-fonds of soortgelijk bedrijfsfonds, omdat zulke verplichtingen
gekwalificeerd moeten worden als «verzekeringsverplichtingen» die
slechts mogen worden aangegaan met erkende verzekeraars of
pensioenfondsen?

Betekent dit dat de WAO-reparatie bij het Bijenkorfconcern (Stichting
Arbeidsongeschiktheidsverzekering KBB) en een soortgelijke constructie
in het boeken– en tijdschriftenbedrijf in strijd met de wet zijn? Noopt dit
tot heronderhandelingen?

De particuliere verzekeraars hebben aangekondigd zich bij aanvullende
collectieve contracten (voorlopig?) «WAO-volgend» op te stellen.

14.1. Impliceert deze uitspraak dat deze verzekeraars zich eveneens
conformeren aan uitspraken van de Arrondissementsrechtbank, sector
bestuursrecht en de Centrale Raad van Beroep?

14.2. Waarop is het bericht gebaseerd dat particuliere verzekeraars
van plan zijn over enkele jaren zelf keuringen te laten verrichten (NRC
25-3-93)?
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15. Hoe zijn gegevensuitwisseling en privacybescherming tussen
bedrijfsverenigingen en particuliere verzekeraars geregeld?

16.1. Noopt het thans ontstane «tweetrajectenstelsel» (wettelijk en
aanvullend stelsel) tot aanpassingen van de diverse Inkomensbesluiten
(TW, IOAW, AOW-toeslag) inzake inkomen uit of in verband met arbeid?

16.2. Worden facultatieve collectief geregelde aanvullingen (met
keuzevrijheid om al dan niet deel te nemen) beschouwd als individuele
verzekeringen of als arbeidsvoorwaardelijke regelingen?

16.3. Maakt het hierbij uit of een deel van de premie betiteld wordt als
werkgeversbijdrage? Indien ja, waarom?

16.4. Vallen facultatieve aanvullende regelingen onder de werkings–
sfeer van de vierde EG-richtlijn, d.w.z. dat aanvullmgen niet mogen diffe–
rentiëren naar sexe en naar burgerlijke staat?

17.1. Op welke wijze worden arbeidsinkomsten bij gedeeltelijke
werkhervatting verrekend bij een combinatie van wettelijke
WAO-uitkering en uitkering uit aanvullende verzekering?

17.2. Maakt het verschil uit of er sprake is van alleen WAO en aanvul–
lende verzekering of een combinatie van wettelijke uitkeringen (bijv.
WW/WAO) en aanvullende verzekering?

17.3. Met andere woorden worden uitkeringen krachtens gerepareerd
WAO-gat betrokken in de diverse anticummulatiebepalingen?

De premie voor aanvullende verzekeringen is aftrekbaar voor de
Inkomstenbelasting.

18. Geldt dit eveneens voor de loonbelasting? Is de aanvullende verze–
keringspremie aftrekbaar voor de premieheffing wettelijke werknemers–
verzekeringen? Welk effect heeft het nu ontstane «tweetrajectenstelsel»
(tariefgroepindeling bij twee inhoudingsplichtigen) voor het aantal
verplichte aanslagen Inkomstenbelasting? Is de consequentie dat straks
de meeste WAO-ers geconfronteerd worden met een verplichte Aangifte
Inkomstenbelasting? Hoe verhoudt zich dat tot het streven van het minis–
terie van Financiën om het aantal verplichte aangiften Inkomstenbe–
lasting te beperken?

19. Welk percentage werknemers valt volgens de laatst bekende
gegevens niet onder een CAO? Idem, niet onder een aanvullende pen–
sioenregeling? Indien een bedrijf dat geen CAO heeft voor zijn
werknemers een collectieve (verplichte of facultatieve) aanvullende
a.o.-verzekering wil afsluiten, behoeft dit dan instemming van de onder–
nemingsraad?

20. Welke consequenties heeft de stellingname van het kabinet dat de
sexevariabele als medebepalende factor bij premiestelling van aanvul–
lende collectieve contracten «niet aanvaardbaar» is, terwijl in een aantal
prospectussen van particuliere verzekeringsmaatschappijen sexe wel
genoemd wordt als medebepalend element? Kan een werkgever die
inmiddels voor zijn werknemers een collectief contract heeft afgesloten
waarbij de sexevariabele een rol speelt in de premievaststelling
herziening van het contract eisen (eventueel via de rechter) of de
nietigheid ervan inroepen? Welke eventuele andere instrumenten zijn er
om de sexevariabele uit te bannen?
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21. Welke juridische redenering ligt er ten grondslag aan de
stellingname van de Verzekeringskamer dat reparatie van het WAO-gat
via pensioenfondsen slechts mogelijk is als dit óf geïntegreerd wordt in
de totale pensioenregeling óf - indien apart geregeld - de werkgever een
aanmerkelijk deel van de pensioenpremie betaalt?

Deze leden verzochten het kabinet te reageren op het contrabetoog
van pensioenjurist Van der Griend in Het Financiële Dagblad van 17
maart 1993. Deze betoogt dat juridisch gezien een pensioentoezegging
een verplichting van de werkgever is, gebaseerd op een door werkgever
en werknemer gesloten overeenkomst. De werkgever is op grond van de
PSW verplicht de hele pensioenpremie aan het pensioenfonds af te
dragen.

Daarnaast kan er sprake zijn van een overeenkomst tussen werkgever
en werknemers die niet anders inhoudt dan dat «een deel van de door de
werkgever (voor de werknemers) beschikbaar gestelde loonruimte wordt
aangewend voor pensioen». Een werknemersbijdrage impliceert geen
enkele verplichting van de werknemer ten opzichte van het pensioen–
fonds, maar slechts een verplichting tegenover de werkgever.

Op het eerste gezicht leek dit de leden van de PvdA-fractie een
sluitende redenering.

22. Zijn er thans aanvullende verzekeringen afgesproken, onder te
brengen bij het pensioenfonds, zonder dat er sprake is van een aanmer–
kelijke werkgeversbijdrage? Indien ja, wat zijn dan de consequenties
daarvan, gezien het standpunt van de Verzekeringskamer?

Voorts meenden de leden van de PvdA-fractie dat er volstrekte
helderheid moet bestaan over het al dan niet algemeen verbindend
verklaren van CAO-bepalingen inzake reparatie van het WAO-gat,
voordat de Eerste Kamer TBA plenair kan behandelen.

Aangezien het hier om in principe langlopende verplichtingen gaat, zal
die helderheid betrekking moeten hebben op een langere termijn dan één
jaar.

23. Graag een reactie.

Ook na herlezing van het gestelde in de memorie van antwoord was
het de leden van de PvdA-fractie niet duidelijk geworden in hoeverre
vormen van zelfregulering of overheidsregulering in Europeesrechtelijke
zin toegestaan zijn. Zij hadden van het kabinet over hun vragen dienaan–
gaande een uitvoeriger en helderder antwoord verwacht, (memorie van
antwoord, pag.'s 16 en 17).

De leden van de PvdA-fractie erkenden overigens dat hun bewering in
het voorlopig verslag als zou EG-verordening 3922/92 de verzekerings–
sector onttrekken aan het verbod van art. 85, lid 1 EG-verdrag veel te
kort door de bocht geformuleerd was. Het was hen inmiddels duidelijk
dat «onderling afgestemde gedragingen» (zelfregulering van verzeke–
raars) geen betrekking mogen hebben op toeslagen voor administratieve
en commerciële kosten, posten onvoorzien en winstmarges.

De leden van de PvdA-fractie hadden daarom opnieuw gekeken naar
de opstelling van de particuliere verzekeraars (NVOZ: Het WAO-gat
verzekerd, 21 -01 -93). De NVOZ spreekt over een «biezonder product»
met een «sociale component», waarvoor een «apart acceptatiebeleid» zal
gelden. De verzekeraars concluderen tot volledige toegankelijkheid van
collectiviteiten, althans voorzover het gaat om werknemers« met een vast
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dienstverband voor onbepaalde tijd». Teneinde dit aanbod te kunnen
realiseren worden als eventueel «uiteindelijk sluitstuk» een maximale
premie en herverzekeringsconstructie mogelijk geacht.

De leden van de PvdA-fractie veronderstelden dat deze vorm van
zelfregulering onverlet laat dat er sprake kan zijn van concurrentie op
punten als overhead, efficiency en eventuele winstmarges en dus geheel
past binnen de toegestane zelfregulering ex EG-verordening 3922/92.

24. Graag ontvingen zij hierop een reactie van het kabinet.

De leden van de PvdA-fractie juichten de bredere maatschappelijke
verantwoordelijkheid die de particuliere verzekeraars thans claimen toe.
(Een punt van reserve was voor hen overigens wel de beperking tot
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

25.1. Zij vroegen of het kabinet die uitzondering voor werknemers met
tijdelijk contract in overleg met NVOZ ter discussie wil stellen.

25.2. Zij wilden voorts vernemen hoeveel werknemers volgens de
laatst bekende gegevens op tijdelijk contract werkzaam zijn).

Een punt van zorg voor de leden van de PvdA-fractie was de vraag
naar de hechtheid en duurzaamheid van bovenstaande vorm van zelfre–
gulering met sterk «sociale component».

26.1. Wat gebeurt er wanneer een (binnenlandse of buitenlandse)
verzekeraar te enigertijd deze vorm van zelfregulering met brede «sociale
component» negeert en zich geheel of overwegend gaat richten op de
«betere» risico's, bijv. door een aanbod te doen voor alleen het kantoor–
personeel of alleen voor personeel vanaf een bepaald functieniveau?

26.2. Stort de zelfregulering van de NVOZ dan als een kaartenhuis
ineen en worden dan andere verzekeraars gedwongen om eveneens
voorrang te geven aan goede of betere risico's?

Juist omdat de leden van de PvdA-fractie hechtten aan deze
«algemene toegankelijkheid voor collectiviteiten» vroegen zij zich af op
welke wijze deze vrijwillige acceptatieplicht bij collectieve contracten
ondersteund kan worden, bijv. in een convenant tussen overheid en
verzekeringssector of eventueel een wettelijke acceptatieplicht bij collec–
tieve contracten. De memorie van antwoord stelt «overheidsregulering
terzake zal de vrije marktwerking belemmeren....» (p. 17).

27.1. Indien en voorzover dit juist is, geldt dan niet hetzelfde voor
zelfregulering?

27.2. Is er - vanuit vrije marktwerking bezien - enig verschil tussen
zelfregulering en overheidsregulering als de mate van regulering dezelfde
is?

De memorie van antwoord vervolgt: «Een dergelijke inbreuk kan
slechts gerechtvaardigd worden door dringende eisen van algemeen
belang». De leden van de PvdA-fractie veronderstelden dat het
tegengaan van tweedeling tussen gezonde werknemers en werknemers
met een sterk verhoogd risico (bijv. personen met progressief ziekte–
beeld) als een dringende eis van algemeen belang gekwalificeerd kan
worden. De leden van de PvdA-fractie hadden in het voorlopig verslag
hun suggestie tot een acceptatieplicht beperkt tot collectieve contracten.
Zij erkenden dat een acceptatieplicht voor individuele contracten veel
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problematischer is. (Acceptatieplicht en verzekeringsplicht hangen nauw
samen). In de memorie van antwoord wijst het kabinet een acceptatie–
plicht in algemene zin af, maar onderscheidt daarbij niet tussen accepta–
tieplicht voor collectieve contracten èn voor individuele contracten.

28. Zij verzochten daarom om een nadere reactie, waarin dit onder–
scheid wel behandeld wordt.

Nu inmiddels duidelijk is dat binnenkort voor de grote meerderheid van
werknemers in markt– en collectieve sector een collectieve reparatie van
het WAO-gat openstaat, zal de problematiek van werknemers met
gezondheidsbeperkingen, die zich niet of nauwelijks kunnen «bijverze–
keren» in aantal beperkt zijn.

29. Zij vroegen nu opnieuw de aandacht voor hun suggestie een
Waarborgfonds voor deze restcategorie op te richten.

Zij meenden dat een heel bescheiden premieopslag (b.v. één promille
op het premieplichtig WAO-loon) op alle aanvullende verzekeringen zo'n
fonds kan voeden. Zo'n waarborgfonds zou open moeten staan voor die
werknemers

a. voor wie er geen collectief contract openstaat en
b. die op de markt van individuele verzekeringen te maken krijgen met

uitsluitingen of weigeringen. Zo'n fonds zou gezamenlijk bestuurd kunnen
worden door particuliere verzekeraars (NVOZ) en AOF.

30. Na deze uitvoeriger toelichting op hun eerdere suggestie
verzochten zij het kabinet om een serieuze reactie.

De leden van de PvdA-fractie wensten voorts een nadere toelichting bij
de veronderstelde «Europeesrechtelijke risico's en praktische bezwaren»,
indien bedrijfsverenigingen (eventueel in een samenwerkingsconstructie
met particuliere verzekeraars) worden opengesteld voor vrijwillige
aanvullende verzekeringen (met gescheiden geldstroom van wettelijk en
aanvullende verzekeringen). Zij constateerden dat bijna alle volksverzeke–
ringen en alle werknemersverzekeringen thans al een hoofdstuk
«vrijwillige verzekeringen» kennen, die openstaan voor bepaalde afgeba–
kende groepen. Soms is er daarbij sprake van een nader onderscheid
tussen «verplichte vrijwillige verzekeringen» (d.w.z. acceptatieplicht) en
«vrijwillige vrijwillige verzekeringen») (toelating is een discretionaire
bevoegdheid van de bedrijfsvereniging). Zij veronderstelden dat de
premiestelling voor deze vrijwillige verzekeringen meestal kostendekkend
zullen zijn, maar toch niet in alle gevallen (bijv. vrijwillige ZW-premie
voor zwangere vrouwen; de laagste vrijwillige AOW-premie a f 350,40
per jaar.)

Zij merkten voorts op dat ook ziekenfondsen vrijwillige aanvullings–
fondsen kennen.

31. Waarom gelden de veronderstelde «Europeesrechtelijke risico's en
praktische bezwaren» niet voor reeds bestaande wettelijke vrijwillige
verzekeringen?

De leden van de fractie van D66 constateerden dat niet alle
werknemers in Nederland in de gelegenheid zijn zich aanvullend te verze–
keren. In de meeste CAO's, zo meldt bijlage 1 van de memorie van
antwoord worden de voorgestelde uitkeringen tot 70% aangevuld.
Hierdoor verandert voor hen ten opzichte van de huidige wettelijke uitke–
ringssystematiek niets. Dezelfde bijlage meldt dat met name degenen die
niet onder een CAO vallen geen recht zullen verkrijgen op een dergelijke
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bovenwettelijke uitkering. De leden van de fractie van D66 merkten
hierover op dat daardoor een ongewenste arbeidsvoorwaardelijke
tweedeling ontstaat tussen het georganiseerde en het niet-georgani–
seerde bedrijfsleven. Het maken van afspraken voor aanvullende verzeke–
ringen, zo meldt de bijlage, behoort tot de onderhandelingsvrijheid van
CAO-partijen.

32. Hoe denkt het kabinet over de mogelijkheden van werknemers die
buiten een CAO vallen, zij vormen een derde van het totaal aantal
werknemers, om te kunnen onderhandelen over aanvullende verzeke–
ringen?

33. Is het kabinet het met de leden van de D66-fractie eens dat
daardoor een ongewenste arbeidsvoorwaardelijke tweedeling ontstaat
tussen de georganiseerde en de niet-georganiseerde werknemers?

De leden van de fractie van D66 betreurden het dat het kabinet zegt
geen gegevens voor handen te hebben over het aantal werknemers in
Nederland die moedig blijven werken terwijl ze chronisch ziek zijn, maar
nog niet op een of andere wijze door de WAO-molen zijn gehaald.

34. Heeft het kabinet overwogen aan de particuliere verzekeringsmarkt
te vragen of daar gegevens bekend zijn over chronisch zieken die werken
en nog niet in de WAO statistieken zijn opgenomen. Zo nee, waarom
niet?

Voor velen van hen zal het moeilijk zijn zich individueel bij te verze–
keren tegen het WAO-gat als de TBA wordt aangenomen.

De leden van de fractie van D66 hadden er thans geen zicht op of dit
probleem zich slechts voordoet voor een zeer kleine groep mensen, dan
wel dat de TBA een groot maatschappelijk probleem creëert voor een
zeer grote groep mensen.

35. Is het aantal werkende chronisch zieken - niet in een gedeeltelijke
WAO - kleiner dan duizend of groter dan honderdduizend?

We nemen aan dat het kabinet in staat moet zijn binnen deze marge
een antwoord te formuleren.

Het kabinet is van mening dat het wetsvoorstel TBA prikkels bevat om
het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen.
Ook de aanvullende aov zal naar de mening van het kabinet prikkels
moeten blijven bevatten om het beroep op de arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen terug te dringen. In antwoord van het kabinet op de vragen 73,
74 en 75 in het voorlopig verslag geeft het kabinet aan dat zij die
prikkels financieel opvat, aangezien zij premiedifferentiatie in de aanvul–
lende aov bespeurt. Bovendien blijkt dat hoe kleiner het collectief is
waarvoor een aov wordt afgesloten hoe groter de premiedifferentiatie
kan zijn, dus hoe groter de financiële prikkel kan zijn en hoe sterker de
voorkeur van het kabinet daar naar uitgaat. Naar de indruk van de leden
van D66 geeft het kabinet mede hierdoor te kennen dat uitsluitend en
alleen financiële prikkels zullen leiden tot een verminderd beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen. Als dat de overtuiging is van het
kabinet dan zou het voor de hand hebben gelegen in de WAO zelf de te
heffen premie op enigerlei wijze te differentiëren.

36. Wat zijn de overwegingen van het kabinet geweest in de TBA wél
de WAO uitkeringen in hoogte en duur te beperken maar niet de
WAO-premie te differentiëren?
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Het kabinet heeft in antwoord op vragen van de fractie van D66 de
mogelijkheden tot volumebeheersing door aanvullende regelingen
uitsluitend beoordeeld in termen van financiële prikkels.

37. Zou er ook een verschil kunnen zijn in het toelaten (keuren) tot een
uitkering tussen particuliere verzekeraars en pensioenfondsen?

38. Zou er ook een verschil kunnen zijn in de sfeer van preventie van
arbeidsongeschiktheid tussen particuliere verzekeraars en pensioen–
fondsen?

39. Zou er een wezenlijk verschil kunnen zijn in systematiek van
volumebeheersing tussen de verschillende organisatievormen?

40. Is de indruk juist dat alleen al de terminologie uitkering ten laste
van een pensioenfonds suggereert dat niet van tijdelijke maar van een
permanente situatie wordt uitgegaan?

De leden van de fractie van D66 betreurden het dat er geen enkele
garantie in het wetsvoorstel zit dat alle werkenden zich aanvullend
kunnen verzekeren.

Het kabinet zegt toe nog dit voorjaar naar aanleiding van een SER–
advies een standpunt te bepalen over het eventueel niet
algemeen-verbindend verklaren van CAO's.

41. Is het mogelijk dit standpunt te vernemen bij de nadere memorie
van antwoord nu volgens de kalender het voorjaar op 21 juni afloopt?

De leden van de fractie van de VVD hadden met verbazing kennis
genomen van de kikker-koude, formalistische en afstandelijke opstelling
van de staatssecretaris tegenover het probleem dat chronisch zieken met
een progressief ziektebeeld zich niet kunnen bijverzekeren.

42. Zij vroegen de staatssecretaris of zij meent dat de
sociaal-zwakkeren alleen onder de minima moeten worden gezocht. Is zij
blind voor het feit dat onder andere inkomenscategorieën mensen
kunnen zitten die zich in feite in een sociaal nog zwakkere positie
bevinden?

De aan het woord zijnde leden verheugden zich over het bij de
bewindsvrouwe doorgebroken inzicht dat overheidsregulering de vrije–
marktwerking zal belemmeren en een inbreuk zal vormen op de vrije
handel en op de vrijheid van dienstverrichting (memorie van antwoord, p.
27).

43. Geldt voor de staatssecretaris echter ook niet het adagium: hoedt
u voor een te grote ijver van de bekeerling(e)?

De leden van de VVD pleitten er niet voor dat door middel van een
acceptatieplicht en hiermee samenhangende regelgeving iedereen zich
tegen de laagst mogelijke premie zal kunnen bijverzekeren. Zij wensten
echter wel de speciale aandacht van de staatssecretaris voor de
chronisch zieken.

44. Zij herhaalden met klem hun verzoek - waarop in de memorie van
antwoord niet is gereageerd - om de verzekeraars alsnog te benaderen
met de intentie een oplossing van het probleem - bijv. door een accep–
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tatie binnen een zeer korte termijn na publikatie van de wet in het
Staatsblad - te bewerkstelligen (vraag 137).

Naar het inzicht van de aan het woord zijnde leden is de bewinds–
vrouwe moreel verplicht om zich in te spannen voor een categorie met
een hoge mate van arbeidsethiek en doorzettingsvermogen, die
weerstand heeft geboden aan de verleiding van de brede weg en aldus
heeft geweigerd een aandeel te nemen in de onaanvaardbare volume–
ontwikkeling van de WAO.

45.1. Refererend aan de opmerking van de staatssecretaris in haar
brief van 3 mei (22 824, nr. 26) dat niet alle werknemers recht zullen
krijgen op een bovenwettelijke uitkering omdat zij niet onder een cao
vallen, zouden de leden van de VVD willen weten of het hier om 1,5
miljoen werknemers gaat.

45.2. Kan de bewindsvrouwe aangeven welk deel van hen met een
uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon niet boven het
minimum uitkomt, zodat bijverzekeren geen reparatie inhoudt?

45.3. En welk deel zit zo hoog in de loonpyramide dat het zichzelf kan
redden en waarschijnlijk al een particuliere verzekering heeft afgesloten?

46. De aan het woord zijnde leden zouden vervolgens willen weten of
de mededeling van de zijde van de vakbeweging juist is dat de nieuwe
WAO als enig resultaat heeft een kostenverhoging van een half miljard
gulden.

Een andere vraag die zich bij de leden van de fracties van SGP, RPF en
GPV opdrong vanuit de eerste schriftelijke gedachtenwisseling tussen
Regering en Eerste Kamer, heeft te maken met de discussie over de
(on)mogelijkheid van alle werknemers om zich bij te verzekeren. Van
diverse zijden wordt bij de regering aangedrongen om iets te doen voor
bijv. chronisch zieken. Begrijpelijk!

Het antwoord van de regering is consequent: indien een versobering
van de WAO/AAW gerechtvaardigd is, dan is er ook geen reden om
wettelijke garanties te creëren voor mensen die zich willen bijverzekeren.

47. Maar de vraag rijst of uit het feit dat de discussie zich eigenlijk
vanaf het moment van aanvaarding in de Tweede Kamer volledig heeft
geconcentreerd op het «repareren van het WAO-gat», niet de conclusie
moet worden getrokken dat het draagvlak voor een vermindering van
WAO/AAW-rechten volledig ontbreekt?

2. Wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium

In de memorie van antwoord/Eerste Kamer stelt het kabinet dat bij de
a.o.-schatting uitgegaan moet worden van «de functie met de hoogste
loonwaarde». In de memorie van toelichting werden termen gebruikt als
«het voor betrokkene hoogst denkbare niveau» en «schatting op basis
van het hoogst haalbare functieniveau».

De leden van de PvdA-fractie meenden dat «de functie met de hoogste
loonwaarde» niet altijd zal samenvallen met «het hoogst haalbare
functieniveau». Zij veronderstelden dat met «niveau» gedoeld wordt op
de indeling in 7 ARBI-niveaus, die de GMD hanteert. Een schatting op de
loonwaarden (volgens de mediaanmethode) van het voor betrokkene
hoogst denkbare ARBI-niveau leek hen redelijk, ook indien dit niet
samenvalt met «de functie met de hoogste loonwaarde».
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48. Deelt het kabinet deze mening?

De leden van de PvdA-fractie waren verder niet overtuigd door het
betoog van het kabinet over eventuele herschatting bij werkaanvaarding
tegen de feitelijk gerealiseerde loonwaarde. Zij waren van mening dat het
kabinetsstandpunt:

- inconsequent is (wel herschatting tegen feitelijk loon als dit hoger
ligt dan de eerdere, meer theoretische schatting, maar geen herschatting
als dit feitelijk loon lager ligt);

- in sommige situaties anti-reïntegrerend kan uitwerken;
- wringt bij toepassing van art. 33 AAW/44 WAO. Bij werkaan–

vaarding onder de vigeur van art. 33 AAW/44 WAO (twijfel aan
duurzaamheid) wordt de WAO-uitkering vastgesteld alsof betrokkene is
«afgeschat» tegen de feitelijke functie en de feitelijke loonwaarde. Houdt
betrokkene het werk vol (opheffing twijfel aan duurzaamheid) dan wordt
volgens het kabinet betrokkene herschat tegen «de functie met de
hoogste loonwaarde». Dat laatste zou met recht een fictieve schatting
genoemd kunnen worden, zo meenden zij.

Door herkeuringen en de invoering van een gewijzigd arbeidsonge–
schiktheidscriterium verwacht het kabinet het volume aanzienlijk te
kunnen terugdringen. De leden van de fractie van D66 zijn er van
overtuigd dat de invulling en operationalisering van het a.o.-criterium
bepalend zal zijn voor het welslagen van die aanpak. Het schokte de
leden van de fractie van D66 te vernemen dat de adviesaanvrage aan de
SVr over de operationalisering van het arbeidsongeschiktheidscriterium
nog niet is verzonden. Zonder operationalisermg verwachtten de leden
van de fractie van D66 niets van de kostbare herkeuringsoperatie. De
leden van D66 hadden de indruk dat het kabinet de volumemaatregelen
voor zich uitschuift. Zij zijn van mening dat zonder de (concept)tekst van
de adviesaanvrage aan de SVr een plenaire behandeling van de TBA niet
goed mogelijk is.

49. Wil het kabinet een reactie geven op het artikel van W. Velema
over de waarschuwingen van J. Hibbeln in Intermediair van 9 april 1993?

50. Hoe oordeelt het kabinet over de stelling dat het begrip objectief
medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek nog steeds dermate
rekbaar is dat de toestroom naar de WAO niet afdoende te beheersen zal
zijn?

51. Streeft het kabinet naar uniformering zoals deze destijds bij de
Ongevallenwet wel bestond?

52. Kunnen de aan het woord zijnde leden de (concept)tekst van de
adviesaanvrage aan de SVr als bijlage van de nadere memorie van
antwoord aantreffen?

3. Wijziging in niveau en duur van de arbeidsongeschiktheidsuit–
kering

De leden van de PvdA-fractie lazen in de memorie van antwoord dat
de keus voor een gehele leeftijdskoppeling in plaats van tenminste een
gedeeltelijk arbeidsverledenkoppeling (mede) veroorzaakt is door het
ontbreken van een verzekerdenadministratie bij het overheidspersoneel.

Dit begrepen zij niet. Zij veronderstelden dat het ABP toch op z'n minst
moet beschikken over een «verzekerdenadministratie» inzake opbouw
ouderdomspensioen. Hoewel de doelgroep van het ouderdomspensioen
(opbouw vanaf 25 jaar) niet volledig samenvalt met de doelgroep van
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Invaliditeitspensioen meenden zij te weten, dat juist in de overheids–
sector - anders dan in de marktsector - de hoogte van het Invaliditeits–
pensioen mede afhangt van het aantal dienstjaren (zgn. inverdienpen–
sioen).

53. Hoe kan dan nu het ontbreken van een verzekerdenadministratie in
de ABP-sfeer thans verhinderen dat in de nieuw voorgestelde uitkerings–
structuur vanaf '89 gekozen wordt voor een arbeidsverledencriterium?

Het kabinet is voornemens om «in het komende parlementaire jaar»
('93-'94) voorstellen in te dienen voor een (gedeeltelijke) switch van
leeftijds– naar arbeidsverledencriterium. Het kabinet bevestigt in de
memorie van antwoord dat dit leidt tot öf complex overgangsrecht óf een
decennia durende nieuwe dubbele uitkeringsstructuur. Deze leden keken
wel zeer beducht aan tegen het risico dat er binnenkort in de WAO
sprake is van de volgende «bestanden»: a) oud bestand 50+; b) oud
bestand 50—; c) nieuw bestand met leeftijdskoppeling, d) nieuw bestand
met (gehele of ten dele) arbeidsverledenkoppeling.

54. Bestaat er uitzicht op deze categorisering?

Op p. 27 van de memorie van antwoord deelt de staatssecretaris mee
dat opbouwelementen binnen de sociale zekerheid ook bij risicoverzeke–
ringen niet nieuw zijn, zo constateerden de leden van de VVD-fractie.

55. Ervan uitgaande dat zij niet doelt op buitenlandse regelingen en
niet op de W.W. (hierover sprak zij reeds) zouden de leden van de fractie
van de VVD willen weten welke sociale risicoverzekeringen zij op het oog
heeft.

Tenslotte kwamen de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV nog
terug op de reactie van de regering op hun vraag naar de rechtvaardi–
gingsgrond van de datum van 25 januari (voorlopig verslag vragen 146.1
en 146.2; memorie van antwoord p. 29). Het was hen niet gelukt deze
reactie te begtïjpen als een beantwoording van hun vraag.

56. Graag een nadere toelichting.

6. Doorvertaling naar de overheidssector

De leden van de fractie van D66 constateerden dat het kabinet in de
definitie wil vasthouden aan twee benamingen voor inhoudelijk hetzelfde.
Immers, het kabinet stelt dat na inwerkingtreding van het wetsvoorstel
algemeen invalide en arbeidsongeschikt hetzelfde zullen betekenen.

57. Wat is het bezwaar om voor een en dezelfde benaming te kiezen
nu de definitie van het begrip gelijk zijn en in de WAO, de AAW alsook
de ABP identiek gewijzigd worden?

De leden van de fractie van D66 constateerden overigens dat de vraag
over het verschil in herplaatsbaarheid (vraag 88) niet beantwoord is.

58. Betekent dat «herplaatsbaar wanneer er sprake is van een restca–
paciteit waardoor betrokkene geschikt is om ten minste gedurende de
helft van de gebruikelijke werkweek een gangbare andere betrekking te
vervullen» (TBA-10, p. 39), in de non-marktsector de verdiscontering op
een minder stringente wijze wordt verwijderd dan dan in de marktsector
het geval is?
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7. Volume– en financiële effecten

7.2. Macro-economische effecten

Het kabinet meent, zo stelt zij in de memorie van antwoord, geen
rekening te hoeven houden met tegenvallende belastingopbrengsten als
gevolg van de aftrekbaarheid van premies voor de aanvullende verze–
kering. Zij bagatelliseert dit vraagstuk door het te doen voorstellen als
secundair of zelfs tertiair effect. Uit kranteberichten hadden de leden van
de fractie van D66 vernomen dat dat de belastingopbrengst door de
aftrekbaarheid van premies voor de aanvullende verzekering in de orde
grootte liggen van 1 miljard gulden per jaar, ingaande per direct. Het
kabinet noemt dit slechts een partieel effect dat zich op de korte termijn
zich substantieel kan voordoen.

59. Is de schatting correct dat de belastingopbrengst door de aftrek–
baarheid van premies voor de aanvullende verzekering in de orde grootte
liggen van 1 miljard gulden per jaar, ingaande per direct?

Hiertegenover staat dat de WAO-premie eveneens aftrekbaar is voor
de belasting, hetgeen als en wanneer de WAO-premie zal kunnen gaan
dalen zal leiden tot hogere belastinginkomsten. Bijlage 1 van de memorie
van antwoord meldt dat de WAO-premie in 1993 11,75% bedraagt, deze
in 1994 iets meer dan 10% zal zijn en in 1998 tot onder de 9% zal dalen.
Degenen die zich nu aanvullend verzekeren zijn een groter deel van hun
inkomen kwijt aan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid,
bestaande uit een wettelijk en een aanvullend deel, dan in het geval dat
de WAO-ingreep niet zou plaatsvinden. Ook in 1994 zullen ze duurder uit
zijn en naar de indruk van de leden van de D66-fractie zou het gemiddeld
op zijn vroegst in 1998 in een zeer bescheiden voordeel kunnen omslaan.
Daarbij is er van uitgegaan dat de aanvullende premie gemiddeld 2% van
de totale loonsom zal bedragen.

Een van de drie doelen van het voorstel namelijk de premiedruk te
verlagen, wordt daarmee de komende vijf jaar niet gehaald. Te doen
voorstellen dat vanaf volgend jaar de premiedruk wel zal dalen, door
eventuele aanvullende premies niet tot de collectieve lasten druk te
rekenen, is te simpel en te ongeloofwaardig. Als er reden was de premie–
betaling voor een dekking tegen het risico van arbeidsongeschiktheid in
het verleden en nu te rekenen tot premie-/collectieve lastendruk, dan is
er dat ook in de toekomst.

60. Is het kabinet voornemens de aanvullende premies voor a.o-verze–
keringen uit de definitie voor de Collectieve Lasten Druk te halen?

7.3. Reparatie WAO-gat

Door de reparatie van het WAO-gat wordt een deel van het beoogde
effect van het wetsvoorstel teniet gedaan, zo stelden de leden van de
D66-fractie vast. De prijsmaatregel levert uiteindelijk zeer weinig op
omdat de bestaande systematiek blijft gehandhaafd, zo stelt het kabinet.

61.1. Is het kabinet er van overtuigd geraakt dat verlaging van de
wettelijke uitkeringen niet tot een oplossing van het WAO-probleem
leiden?

Grosso modo regelen de CAO's een aanvulling tot 70% van het laatst
verdiende loon en onbeperkt in duur als iemand in de WAO terecht komt.
Dit is het niveau en duur van de huidige wettelijke regeling. Maatschap–
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pelijk gezien betekent dit een afwijzing van een poging tot verlaging van
de WAO-uitkering en de beperking in duur ervan.

61.2. Aangezien het kabinet geen verschuiving van verantwoordelijk–
heden in de uitvoering heeft beoogd met dit wetsvoorstel, door bijvoor–
beeld (een deel van) de WAO over te hevelen naar bijvoorbeeld de parti–
culiere verzekeraars of andere vormen van privatisering of uitbesteding.

61.3. Wat is dan nog de reden om het wetsvoorstel met een ingreep
in de WAO te verdedigen als die ingreep vrijwel volledig wordt gecom–
penseerd?

7.4. Volume-ontwikkeling

In de jaren tachtig is het WAO-volume gigantisch gestegen. In 1982
stelde de heer Lubbers dat hij er niet meer zou zijn als de drempel van
een miljoen werklozen zou worden overschreden.

62.1. Is er niet een moment geweest in de jaren tachtig dat het aantal
werklozen plus degenen die in de WAO geparkeerd werden, hoewel
feitelijk werkloos, boven de 1 miljoen is gestegen?

62.2. Kan het kabinet een staatje cijfers presenteren over de
afgelopen tien jaar voor het aantal werklozen/werkzoekenden, het aantal
arbeidsongeschikten, het aantal verborgen werklozen in de
a.o.-regelingen en de som van eerste en laatste?

62.3. Zouden de leden van de D66-fractie moeten constateren dat zal
blijken dat de minister-president met terugwerkende kracht naar huis zal
moeten vertrekken?

7.5. Gevolgen werkloosheidsregelingen

Het kabinet stelt dat met name de laatste paar jaren zowel het aandeel
van de personen dat niet tot de WAO cq. de AAW wordt toegelaten, als
het aandeel van gedeeltelijk arbeidsongeschikten verder oploopt. De
leden van de fractie van D66 vroegen daarom:

63. Kan het kabinet dit met cijfers onderbouwen, met name het eerste
punt?

De leden van de D66-fractie hadden de neiging de veronderstelling
van de OESO dat 30% tot 50% van het WAO-volume verborgen
werkloosheid betreft eerder te onderschrijven dan te bestrijden. Met de
herbeoordelingsoperatie zou eigenlijk de gehele verborgen werkloosheid
eruit moeten verdwijnen. De leden van D66 merken op dat degenen die
bij de stelselherziening niet herkeurd zijn, nu wel herbeoordeeld zullen
worden. In 1987 is de verdiscontering dus verdwenen voor de arbeidson–
geschikten van toen onder de 35 en voor de nieuwe instroom sindsdien.
Het kabinet doet echter voorkomen alsof de herbeoordeling nu alleen
gevolgen zal hebben voor de arbeidsongeschikten tussen 40 en 50 jaar
oud, omdat bij hen eventueel een stuk werkloosheid is verdisconteerd
geweest in de mate van arbeidsongeschiktheid.

64. Het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium is toch een
verscherping ten opzichte van het oude, dat al geen verdiscontering
meer toeliet?
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In de memorie van antwoord (p. 38) wordt gezegd dat er geen reden is
om de verwachting bij te stellen dat de helft van het aantal gedeeltelijk
arbeidsongeschikten werk zal kunnen vinden, zo constateerden de leden
van de fractie van de VVD.

65. Zij vroegen op welke veronderstelling deze verwachting is
gebaseerd, gezien de dramatische toename van de werkloosheid, die ook
zijn uitwerking op de middellange termijn zal hebben?

De lange termijn is naar de mening van de aan het woord zijnde leden
verborgen in het koffiedik - bovendien zal de nieuwe wet naar hun
stellige verwachting dan al weer door een andere zijn vervangen - en
gezien de intentie van het wetsvoorstel niet zo relevant.

66. Dreigt overigens niet een herhaling van het door de heer Kruse
gesignaleerde en ovengens alom bekende feit dat de politieke en minis–
teriële aandacht toch weer primair op de werkloosheidsstatistiek zal
worden gericht?

67. Sluit de staatssecretaris uit, gezien de ontwikkelingen rond de
WAO, dat dit invloed zal kunnen hebben op de statistiek van de arbeids–
ongeschikten?

7.6. Gevolgen voor de uitvoering

De leden van de fractie van D66 hadden tot hun teleurstelling moeten
constateren dat het kabinet de vragen over degenen die volumemaatre–
gelen daadwerkelijk moeten uitvoeren niet heeft beantwoord. Zij kunnen
zich nauwelijks voorstellen dat het kabinet berust in de weggeefcultuur
van de uitkeringsfabrieken.

68.1. Is het kabinet er van overtuigd dat degenen die de volumemaat–
regelen van de TBA moeten uitvoeren zich ervoor zullen inzetten om het
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen?

68.2. Welke garantie kan het kabinet op dit punt geven?

68.3. Zint het kabinet op taakstellende opdrachten aan GMD, GAK en
SVr? Zo ja, welke?

68.4. Welke acties heeft het kabinet ondernomen naar aanleiding van
de vierde rapportage volumebeleid arbeidsongeschiktheid van de
Toezichtkamer?

Daaruit bleek, zo meldt het kabinet in antwoord op een vraag van de
leden van D66, dat in de eerste drie kwartalen van 1991 in 10% van de
gevallen slechts een voorlopige schatting heeft plaatsgevonden. Dus
stromen er kennelijk nog steeds duizenden mensen per jaar na een jaar
Ziektewet de WAO in zonder keuring.

68.5. Deelt het kabinet deze laatste conclusie?

69. De leden van de fractie van de VVD zouden tenslotte binnen dit
hoofdstuk nog een antwoord willen hebben op de door hen gestelde
vragen 135, 136, 139,2, 140, en 142,2.
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8. Losse vragen en technische opmerkingen

70. Wil het kabinet ervoor zorgdragen, zo vroegen de leden van de
D66-fractie tot slot, dat in de tekst van in te dienen wetsvoorstellen tot
wijziging van bestaande wetgeving voortaan alle staatsbladen worden
vermeld welke noodzakelijk en onmisbaar zijn voor het kennis kunnen
nemen van de bestaande en geldende tekst?

71. Is het kabinet het met de leden van de fractie van D66 eens dat
een in te dienen wetsvoorstel tot wijziging van bestaande wetgeving–
wetsvoorstel duidelijk en exact dient aan te geven voor welke wettekst
de wijziging bedoeld is en dat zulks slechts mogelijk is indien de officiele
publikatie van de te wijzigen tekst met name wordt genoemd?

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De wnd. griffier van de commissie,
Baljé
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