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1. Algemeen

7 .7 . Algemene beoordeling van de voorstellen

Het voorbereidend onderzoek van de Vaste Commissie voor Sociale
Zaken en Werkgelegenheid geeft de leden van de fracties aanleiding tot
het formuleren van een groot aantal vragen en opmerkingen neergelegd
in het op 27 april 1993 vastgestelde voorlopig verslag. Het kabinet stelt
het op prijs dat de vaste Commissie dat met voortvarendheid heeft willen
doen. In het voorlopig verslag van de vaste commissie is afgezien van
een nadere rubricering. De commissie heeft de vragen en opmerkingen
op een rij gezet en voorzien van een nummer. Het kabinet acht het
evenwel, ter wille van de leesbaarheid van deze memorie, wenselijk om
met betrekking tot een aantal onderwerpen een rubricering in de
antwoorden aan te brengen. Zonder rubricering zou de beantwoording in
de visie van het kabinet te zeer gefragmenteerd worden en daarnaast zou
dit leiden tot een groot aantal doublures. Het kabinet zal bij zijn beant–
woording verwijzen naar de nummers van de vragen en opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie staan geheel achter de doelstelling van
het kabinet het beroep op de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen terug te dringen. Hierbij denken deze leden met name aan
begeleiding bij ziekte, scholing, reïntegratie en herziening van de huidige
systematiek. De leden van de CDA-fractie menen te moeten constateren
dat in de laatste fase voor de behandeling in de Tweede Kamer een
(tweede) nota van wijziging is ingediend, waardoor het wetsvoorstel
uiteindelijk sterk is afgeweken van enkele oorspronkelijke uitgangspunten
(zo kort mogelijke periode tussen de twee verschillende systemen; een
niet al te groot verschil tussen bestaande en nieuwe gevallen). Deze
leden vragen of het kabinet het verdedigbaar acht dat een paar dagen
voor de formele besluitvorming in de Tweede Kamer een dergelijke
principiële wijziging in het wetsvoorstel wordt aangebracht zonder dat de
Raad van State is gehoord en zonder dat een discussie buiten het
parlement kon plaatsvinden (vraag 1).

Naar aanleiding hiervan zij allereerst opgemerkt, dat de publieke en
politieke discussie over het al dan niet ontzien van lopende gevallen al in
gang was vóór de Raad van State zijn advies uitbracht. In dat advies
heeft de Raad van State vervolgens aangegeven onder welke omstandig–
heden een inbreuk op bestaande rechten te rechtvaardigen valt. Het
kabinet heeft vervolgens in de schriftelijke voorbereiding van de plenaire
behandeling in de Tweede Kamer betoogd dat de bevriezing van lopende
uitkeringen een belangrijk onderdeel vormt van het onderhavige
wetsvoorstel. Het kabinet had gekozen voor deze bevriezing teneinde de
rechten van de groep van huidige WAO-gerechtigden langs geleidelijke
weg toe te laten groeien naar de rechten die kunnen worden ontleend
aan de nieuwe uitkeringssystematiek. De geleidelijke toegroei door
middel van de bevriezing van bestaande uitkeringen bracht in de visie
van het kabinet het juiste evenwicht tussen de uitgangspunten van
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. De voorkeur van het kabinet ging
derhalve in beginsel uit naar het handhaven van het overgangsrecht zoals
dit was vormgegeven in het wetsvoorstel vóór de indiening van de
tweede nota van wijziging. Die voorkeur en de daarvoor gegeven onder–
bouwing konden echter niet verhinderen dat zowel binnen als buiten het
parlement sterke aandrang werd uitgeoefend op het ontzien van lopende
gevallen. Het kabinet heeft vervolgens uit de laatste schriftelijke gedach–
tenwisseling met de Tweede Kamer de conclusie moeten trekken dat een
meerderheid van de leden van de Tweede Kamer niet met het voorge–
stelde overgangsrecht kon instemmen. De meerderheid van de leden van
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de Tweede Kamer was niet overtuigd van de wenselijkheid van de door
het kabinet nagestreefde bevriezing van lopende uitkeringen. Daarmee
stond het kabinet voor de keuze tussen vasthouden aan de eigen
voorkeur - met als risico dat het wetsvoorstel zou worden verworpen en
geen van de noodzakelijke maatregelen tot stand zouden komen - of
instemmen met wijziging van het overgangsrecht. Dit heeft geleid tot de
indiening van de tweede nota van wijziging, waarbij het overgangsrecht
is aangepast in de zin, zoals die door een meerderheid van de Tweede
Kamer werd gewenst. Uit het vorenstaande moge blijken, dat de
wijziging van het overgangsrecht voor lopende gevallen niet een
beslissing is geweest die plotsklaps is genomen. Ze is de resultante van
een uitvoerige discussie, zowel binnen als buiten het parlement, over het
overgangsrecht. Daarbij zij nog aangetekend, dat het advies van de Raad
van State een rechtvaardiging zag voor de keuze die het kabinet gemaakt
had, maar in zijn bewoordingen geenszins aangaf dat die keuze ook een
dwingende was. Ook uit de notitie inzake overgangsrecht blijkt dat het in
kwesties als deze veelal van de invalshoek van waaruit men de proble–
matiek benadert, afhangt tot welke keuze met betrekking tot het
overgangsrecht men komt. In soortgelijke situaties, waarin vanuit
verschillende invalshoeken verschillende keuzes mogelijk zijn komt het
vaker voor dat in het gemeen overleg tussen regering en parlement
uiteindelijk een andere keuze wordt gemaakt dan aanvankelijk aan de
Raad van State is voorgelegd, zonder dat de Raad van State daarover
opnieuw wordt gehoord. Met name bij keuze van een bepaald type
overgangsrecht bij wijziging van formele wetgeving kunnen verschillende
afwegingen van de formele wetgever (regering en parlement) tot zeer
verschillende uitkomsten leiden. Het kabinet acht het dan ook zeer wel
verdedigbaar en niet in strijd met de Grondwet dat gekomen is tot een
wijziging van het overgangsrecht, zonder dat de Raad van State daarover
is gehoord.

De vragen van de leden van de CDA-fractie inzake het overgangsrecht
en de particuliere aanvullende verzekeringen zullen verderop in deze
memorie van antwoord (§ 1.2 respectievelijk § 1.4) worden behandeld.
Dit geldt ook voor de vragen van de leden van de andere fracties terzake.

De leden van de CDA-fractie besteden aandacht aan het onderscheid
tussen het «risque professionel» en het «risque social» (vragen 5 t/m 8).
Het kabinet heeft niet het voornemen gehad in de nieuwe WAO dit
onderscheid aan te brengen. Om principiële en praktische redenen is in
het verleden zeer bewust gekozen voor een verzekeringsstelsel dat is
gebaseerd op het zogenaamde risque social. Hoe men wegens ziekte of
gebrek arbeidsongeschikt is geraakt, is in die benadering niet van
belang; wèl van belang is dat men arbeidsongeschikt is geworden en dat
dit inkomensderving tot gevolg heeft. Voor het kabinet (en tevens de
overgrote meerderheid van de SER) staat dit niet ter discussie. Het
verrichten van een nadere studie over dit systeem acht het kabinet op dit
moment dan ook niet opportuun (vraag 8). Als achtergrond voor de vraag
van de leden van de CDA-fractie naar een nadere studie geldt, zo
begrijpt het kabinet, de vraag of het nu niet voor de hand ligt dat
werkgevers gedwongen worden het zgn. WAO-gat niet alleen te
repareren vanuit hun verantwoordelijkheid voor het risque professionel,
maar tegelijkertijd voor het risque social (vraag 7). Het kabinet tekent
hierbij aan, dat het een zaak van werkgevers en werknemers is om te
bezien of al dan niet afspraken moeten worden gemaakt over aanvul–
lingen op de WAO-uitkeringen en zo deze tot stand komen, of daarbij
onderscheid naar soort van risico gemaakt moet worden. Van het
voorliggende wetsvoorstel gaat zeker geen dwang uit om tot dergelijke
afspraken te komen en evenmin om daarbij uit te gaan van het risque
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social. Afspraken tussen sociale partners over aanvullingen op de
WAO-uitkering kunnen louter op vrijwillige basis tot stand te komen. De
verschillen die ontstaan tussen de oude en de nieuwe situatie zijn voor
het kabinet geen aanleiding tot het verrichten van een nadere studie naar
het onderscheid tussen wettelijke dekking van het risque professionel en
het risque social. Op vraag 6 van de leden van de CDA-fractie
(lAO-Verdrag 121) komt het kabinet terug in hoofdstuk 8.

De WAO-premie is gebaseerd op het omslagstelsel. Dit betekent,
gezien de vormgeving van het overgangsrecht, dat personen die in de
toekomst een beroep moeten doen op de WAO (en derhalve in veel
gevallen een lager uitkeringsrecht krijgen dan de huidige groep
WAO-uitkeringsgerechtigden) in feite «meebetalen» aan de (dikwijls
hogere) aanspraken van de huidige groep WAO-uitkeringsgerechtigden.
De leden van de CDA-fractie vragen of dit op gespannen voet staat met
het zogenaamde equivalentiebeginsel (vraag 9). Het equivalentiebeginsel
in de werknemersverzekeringen betekent in essentie dat er een zekere
band bestaat tussen enerzijds de hoogte van het inkomen en de hoogte
van de te betalen premie en anderzijds tussen de hoogte van het
inkomen en de hoogte van de uitkering. Door het gegeven dat
werknemers een hogere premie betalen ter financiering van de
aanspraken van de groep huidige WAO-gerechtigden, ontstaat naar de
mening van het kabinet geen spanning met dit equivalentiebeginsel, de
essentie van dit beginsel blijft immers volledig intact. Bovendien is dit
verschijnsel niet uniek. Bij de totstandkoming van de AAW in 1976 is
voor de toen reeds lopende WAO-uitkeringen bepaald dat deze volledig
voor rekening van de WAO zouden blijven komen (zgn. stuwmeer-WAO).
Dit heeft er toe geleid dat de WAO-premie op een hoger en de franchise
op een lager dan structureel niveau zijn vastgesteld.

De leden van de CDA-fractie vragen of het kabinet nog heeft
overwogen om de WAO-premie te differentiëren naar bedrijfstak (vraag
10). In het kader van het onderhavige wetsvoorstel heeft het kabinet dit
niet overwogen. Wel heeft het kabinet naar aanleiding van het rapport
van de Tripartiete Werkgroep Volumebeleid Arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen (Kamerstukken II, 1989-90, 21 300, nr. 8) een afweging gemaakt
tussen invoering van het bonus/malussysteem en een vorm van premie–
differentiatie in de AAW of de WAO. Indertijd is gekozen voor invoering
van het bonus/malussysteem bij gelegenheid van de wet Terugdringing
Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV, Stb. 1992, 83). Het bonus/malus–
systeem kan in haar uitwerking worden beschouwd als de meest ultieme,
op werkgevers gerichte vorm van premiedifferentiatie in de AAW.

De leden van de PvdA-fractie hebben met grote belangstelling, maar
tevens met gemengde gevoelens, kennis genomen van het voorliggende
wetsvoorstel. Deze leden constateren met instemming dat het kabinet
uiteindelijk gekozen heeft voor de waarborging van de rechtszekerheid
van de huidige groep WAO-uitkeringsgerechtigden. De gemengde
gevoelens van de leden van de PvdA-fractie, zo begrijpt het kabinet,
hebben vooral te maken met de vragen rond de toegankelijkheid van
aanvullende verzekeringen. De leden van de fractie van de PvdA hebben
bij diverse gelegenheden ervoor gepleit dat de toegankelijkheid van
aanvullende verzekeringen (zonder risicoselectie) voor ieder gewaarborgd
dient te zijn. Deze leden zijn van mening dat het voorliggende
wetsvoorstel op het punt van rechtsgelijkheid kwetsbaar blijft, voor zover
en voor zolang de toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen onvol–
doende gewaarborgd is. Aanvullend beleid op dit gebied is, in de ogen
van deze leden, daarom gewenst. Op het vraagstuk van de aanvullende
verzekeringen komt het kabinet in deze memorie van antwoord nog
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uitgebreid terug (§ 1.4). Ook het kabinet heeft overigens steeds aange–
geven dat het volledig accentueren van de rechtszekerheid van de
huidige groep WAO-gerechtigden, een vergroting van de rechtsonge–
lijkheid tussen huidige en toekomstige arbeidsongeschikten met zich
brengt (vraag 25).

De leden van de PvdA-fractie merken nog op dat zij de volgorde,
waarin de diverse voorstellen met betrekking tot de beheersing van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid gepresenteerd worden, niet erg
voor de hand liggend vinden (vraag 28). Deze leden zouden het meer
voor de hand liggend vinden om eerst de wetsvoorstellen TZ, Wijziging
Arbowet en Wijziging OSV en de kabinetsstellingname inzake de
reikwijdte van medische aanstellingskeuringen te behandelen. Tevens
merken deze leden op dat de uitvoeringspraktijk en –organisatie, hoewel
verbeterd, nog steeds niet echt op orde zijn. Het kabinet merkt naar
aanleiding hiervan op dat het alle (wets)voorstellen, gericht op
beheersing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, steeds in onder–
linge samenhang heeft bezien. Alle wetsvoorstellen leveren een belang–
rijke bijdrage aan het realiseren van de kabinetsdoelstellingen. De
volgorde waarin de wetsvoorstellen worden behandeld en geïmplemen–
teerd, is hierbij van ondergeschikt belang. Het voorliggende wetsvoorstel
levert een belangrijk aandeel bij het realiseren van de hoofdinvalshoeken
van beleid: het terugdringen van het aantal mensen dat tengevolge van
ziekte of gebrek niet (volledig) aan het arbeidsproces kan deelnemen; het
beheersen van de premiedruk/collectieve lastendruk; het verbeteren van
de verhouding tussen actieven en niet-actieven). Ook een andere
volgorde van behandeling van de (wets)voorstellen zou niets hebben
afgedaan aan het belang van het onderhavige wetsvoorstel.

Vooruitlopend op de concrete beantwoording van een aantal vragen
van de leden van de PvdA-fractie over onder meer de toegankelijkheid
van de aanvullende verzekeringen, wil het kabinet aangeven dat er geen
sprake is van enige noodzaak van een latere invoeringsdatum van
(onderdelen van) het voorliggende wetsvoorstel (vraag 52).

De leden van de fractie van D66 hebben met grote scepsis de gang
van zaken rond de behandeling van het voorliggende wetsvoorstel in de
Tweede Kamer gevolgd. Deze scepsis is verder vergroot door de bestu–
dering van het wetsvoorstel. Volgens deze leden kan op dit moment
nauwelijks nog worden gesproken van een samenhangend pakket van
maatregelen, door de verschillende stadia waarin de wetsvoorstellen TBA
en TZ zich bevinden (vraag 53). Zoals reeds aangegeven in reactie op de
inbreng van de leden van de PvdA-fractie, doet de volgorde of de volgtij–
delijkheid van behandeling en invoering in de visie van het kabinet niet af
aan de inhoudelijke samenhang van de wet TAV en de wetsvoorstellen
TBA en TZ. Het kabinet heeft ook reeds aangegeven wat de hoofdinvals–
hoeken van beleid zijn ten aanzien van de verschillende wetsvoorstellen.
De leden van de fractie van D66 hebben bij de behandeling van de wet
TAV benadrukt dat het van het grootste belang is te kijken naar de
dingen die een werkwillige nog wel kan. Ook in de visie van het kabinet is
dit van groot belang. De invalshoek werkwilligheid is naar de mening van
het kabinet echter te beperkt. Tegenover de rechten die werknemers
kunnen doen gelden, mogen tevens verplichtingen worden gesteld. Zo
stelt het kabinet voor, in het verlengde van het wijzigen van het arbeids–
ongeschiktheidscriterium, een artikel in de WAO op te nemen (artikel 21,
lid 4, WAO) dat ertoe strekt dat er consequenties worden verbonden
indien een verzekerde zonder redelijke gronden weigert deel te nemen
aan een voor hem of haar gewenste opleiding of scholing. Van vrijblij–
vendheid in dergelijke zaken kan geen sprake zijn.
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De leden van de D66-fractie informeren of niet-aanvaarding van het
onderhavige wetsvoorstel voor het kabinet onaanvaardbaar is (vraag
125). Met andere woorden, zal zonodig de kabinetskwestie worden
gesteld? Het kabinet gaat ervan uit dat het niet noodzakelijk zal zijn om
het machtswoord te spreken bij de behandeling in de Eerste Kamer. Na
lange en intensieve politieke en maatschappelijke discussies is het
kabinet, door het indienen van de tweede nota van wijziging (Kamer–
stukken II, 1992/93, 22 824, nr. 12), tegemoet gekomen aan een breed
politiek levende wens om de groep huidige WAO-gerechtigden uit te
zonderen van de voorgestelde wijzigingen in duur en niveau van de
uitkering. Het kabinet gaat ervan uit dat daarmee ook tegemoet is
gekomen aan belangrijke wensen van de Eerste Kamer en dat daarmee
voldoende basis aanwezig is voor aanvaarding van het onderhavige
wetsvoorstel.

De leden van de VVD-fractie hebben het wetsvoorstel met teleur–
stelling ontvangen. Deze leden vragen zich af of het volumebeleid
gedurende het proces op de achtergrond is geraakt en vragen in dit
verband naar het realiteitsgehalte van de door het kabinet geraamde
bezuinigingen (vraag 126). Het kabinet komt hierop terug in hoofdstuk 7.
Ook vragen deze leden wat de principiële - en dus niet de pragmatische
- rechtvaardigingsgrond is voor de beslissing om, in het verlengde van
het ontzien van de huidige groep WAO-gerechtigden, te kiezen voor een
verslechtering van de uitkeringsvoorwaarden voor toekomstige arbeids–
ongeschikten (vraag 128). Zoals aangegeven in de toelichting bij de
tweede nota van wijziging, heeft het ontzien van bestaande WAO-uitke–
ringen aanzienlijke budgettaire consequenties. De budgettaire kaders en
doelstellingen (mede in relatie tot de doelstelling van verlagmg van de
premiedruk c.q. collectieve lastendruk) hebben hierbij een dominante rol
gespeeld. Het kabinet achtte het onverantwoord om de budgettaire
bijstelling zonder meer te accepteren. Daaruit voortvloeiend moest het
kabinet (gedeeltelijk) compensatie vinden door aanpassing van de
regeling voor toekomstige arbeidsongeschikten.

De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV hebben met gemengde
gevoelens kennis genomen van het wetsvoorstel. Deze leden zijn
weliswaar overtuigd van de noodzaak het beroep op de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen terug te dringen, maar zij hebben over het voorlig–
gende wetsvoorstel de nodige vragen. Deze vragen en de antwoorden
van het kabinet, komen aan de orde in de navolgende paragrafen en
hoofdstukken van deze memorie van antwoord.

1.2. Overgangsrecht

De leden van de CDA-fractie vragen zich af waarom de bevriezing van
de oude gevallen in de WAO ongedaan is gemaakt, maar nog steeds
onderdeel uitmaakt van de Algemene nabestaandenwet (vraag 2). Naar
aanleiding hiervan moet worden opgemerkt, dat het hier om twee heel
verschillende situaties van overgangsrecht gaat. De voorgestelde
bevriezing van de WAO-uitkering betrof alle bestaande uitkeringsgerech–
tigden. De variant van bevriezing was gekozen als uitvloeisel van de
afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Het zou ertoe
leiden, dat bestaande uitkeringsgerechtigden geleidelijk op het niveau
van de nieuwe WAO-uitkeringen zouden komen, waardoor op termijn
rechtsgelijkheid zou worden bereikt tussen oude en nieuwe gevallen. De
rechtszekerheid speelde in die afweging een grote rol vanwege de ingrij–
pendheid van de wijzigingen, de aard van de regeling en de motieven tot
wijziging. Uiteindelijk heeft het gewicht dat aan de rechtszekerheid werd
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toegekend, ertoe geleid om niet voor bevriezing maar voor eerbiedigende
werking te kiezen.

De bevriezing in de Anw betreft alleen de weduwen en weduwnaars
met kinderen beneden de 18 jaar. Zij ontvangen nu een AWW-uitkering
van 100% van het minimumloon. Dit terwijl in alle andere sociale verze–
keringswetten en sociale voorzieningen de éénoudernorm op 90%
minimumloon ligt. De discrepantie tussen de in de AWW gehanteerde
éénoudernorm en die gehanteerd in de overige sociale zekerheidswetten
werd nog groter bij de Oort-operatie. Daarvoor waren de AWW– en de
AOW-uitkering bruto wel maar netto geen 100% minimumloon. Gezien
de aard van de regeling, de in andere regelingen bestaande éénou–
dernorm en het feit dat het hier mede gaat om een correctie van
onbedoelde effecten als gevolg van de Oort-operatie, weegt in dat
verband de rechtsgelijkheid zwaarder. Een opstelling als bij de WAO zou
ertoe leiden dat gedurende langere tijd, binnen eenzelfde wet, twee
niveaus van minimumbescherming zouden blijven bestaan. In een op
minimumbehoefte gebaseerde wet als de Anw is dit niet te verdedigen.
Onmiddellijke doorvoering van de verlaging zou voor de hand hebben
gelegen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was aan deze maatregel ook
onmiddellijke werking verbonden. Tijdens de behandeling van het
voorstel in de Tweede Kamer is, vanwege het inkomenseffect en gezien
de rechtszekerheid van betrokkenen, voor uitgestelde werking gekozen.

In dit verband is het ook goed te wijzen op de beschouwingen in de
notitie «Overgangsrecht bij wijzigingen in sociale verzekeringswetten»,
die op 29 maart j.l. aan het parlement is gezonden. Naar aanleiding van
de vraag van de leden van de CDA-fractie (vraag 12.1), wat de waarde
van die notitie kan zijn gezien de voorliggende voorstellen, zij erop
gewezen dat deze notitie het algemene kader voor de bij overgangsrecht
te maken afwegingen aangeeft. De notitie geeft beschouwingen die in
meerdere situaties van overgangsrecht bruikbaar zijn. In relatie tot de
gestelde vraag (vraag 12.2) van deze leden kan daaraan toegevoegd
worden, dat de notitie ook aangeeft, dat de keuze die in het ene geval
wordt gemaakt niet noodzakelijkerwijs ook maatgevend hoeft te zijn voor
de keuze die in andere gevallen wordt gemaakt. Het is derhalve zeker
niet zo, dat de nu gemaakte keuze ten aanzien van het overgangsrecht
voor bestaande gevallen in de WAO maatgevend kan worden geacht
voor alle toekomstige situaties van overgangsrecht. De wetgever zal
steeds tot een deugdelijke afweging van rechtszekerheid en rechtsge–
lijkheid moeten komen. Een eventueel onderscheid tussen bestaande en
nieuwe uitkeringsgerechtigden moet evenredig zijn aan het gewicht van
de diverse belangen die in het geding zijn. Bij de wijziging van de WAO
gaat het om belangen die een ander gewicht in de schaal leggen dan bij
de wijziging van de AWW.

De leden van de CDA-fractie vragen voorts of en, zo ja, hoe de drie
modellen binnen de Sociale Nota 1993 een rol hebben gespeeld in
relatie tot de afzonderlijke systemen voor nieuwe en bestaande uitke–
ringsgerechtigden in het onderhavige wetsvoorstel (vraag 12.3). Indien
dit niet het geval is willen deze leden weten welk belang dan kan worden
gehecht aan de Sociale Nota (vraag 12.4). In hetzelfde kader vragen
deze leden welke volume-effecten verwacht mogen worden van beide
systemen afzonderlijk en naast elkaar (vraag 12.5).

Het nieuwe systeem, zoals voorgesteld in het voorliggende
wetsvoorstel, past binnen het stelsel dat in de terminologie van de
sociale nota 1993 wordt aangeduid als basisstelsel. De volume-effecten
van de niveau-aanpassing zijn voor bestaande uitkeringsgerechtigden
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uiteraard nihil. De verwachte effecten van het systeem voor nieuwe
uitkeringsgerechtigden bedragen in de structurele situatie 15 000 uitke–
ringsjaren. In de situatie dat beide systemen nog naast elkaar bestaan zal
het verwachte effect in de loop der tijd naar dit structurele niveau
toegroeien.

De leden van de CDA-fractie vragen of ook naar de burgers toe
verklaarbaar is, dat in een wet twee verschillende systemen bestaan
(vraag 4). De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vragen in dit
kader of niet na verloop van jaren het op verschillende manieren behan–
delen van vergelijkbare gevallen als onrechtvaardig zal worden gaan
ervaren (vraag 149.2) en of een dergelijk systeem in de praktijk houdbaar
zal blijken, ook ten aanzien van chronisch zieken die op het moment van
invoering van dit wetsvoorstel nog geen arbeidsongeschiktheidsuitkering
hebben (vraag 149.3 en vraag 149.4). Zoals reeds meerdere keren door
het kabinet is aangegeven, vindt het kabinet het niet gewenst dat er ten
aanzien van de (bijzonder moeilijk eenduidig af te bakenen) categorie
chronisch zieken die geen arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen
een uitzondering wordt gemaakt. In algemene zin kan vervolgens worden
opgemerkt, dat het minder gewenst moet worden geacht bij langlopende
uitkeringen onderscheid aan te brengen tussen bestaande en nieuwe
gevallen, juist ook omdat de redenen voor dit onderscheid op termijn
vaak niet meer beleefd worden. De intensieve discussie die niet alleen in
het parlement, maar in de hele samenleving is gevoerd over de vraag of
het gerechtvaardigd kon worden geacht ook bestaande uitkeringsge–
vallen onder het nieuwe regime van de WAO te brengen, geeft naar mijn
oordeel de zekerheid, dat het gekozen overgangsrecht verklaarbaar is.
Zelden is immers bij een wijziging van een wettelijk regime zo indringend
en langdurig publiekelijk gediscussieerd over aspecten als verworven
rechten en gewekte verwachtingen. Uit de discussie kan worden afgeleid
dat de bescherming van de verworven rechten c.q. gewekte verwach–
tingen in deze een zaak is die in brede lagen van de samenleving wordt
gevoeld. Het zijn ook die aspecten die bij de afweging tussen rechtsge–
lijkheid en rechtszekerheid een belangrijk gewicht in de schaal hebben
gelegd. Zoals ook in de notitie inzake overgangsrecht wordt aangegeven,
is bij het kiezen van een bepaald type van overgangsrecht hetgeen
maatschappelijk rechtvaardig wordt geacht vaak de doorslaggevende
factor.

Het kabinet heeft niet overwogen bij de keuze voor een bepaald type
van overgangsrecht onderscheid te maken op basis van de mate van
arbeidsongeschiktheid (vraag 11). De eis van rechtszekerheid in de vorm
van behoud van verkregen rechten, was de uiteindelijke drijfveer voor de
indexering. Niet goed valt in te zien waarom dit tot uitsluitend de volledig
arbeidsongeschikten beperkt had kunnen worden. De mate van arbeids–
ongeschiktheid is immers geen weerspiegeling van de ernst van de ziekte
of het gebrek, maar de resultante van de vergelijking tussen het vroeger
verdiende loon en het loon dat nog verdiend kan worden.

De leden van de PvdA-fractie zijn van mening dat de enige en
doorslaggevende rechtvaardiging voor het onderscheid tussen bestaande
en nieuwe uitkeringsgerechtigden is gelegen in de constatering dat de
eerste groep zich niet kan «bijverzekeren» (vraag 25). Zoals uit de notitie
«Overgangsrecht bij wijzigingen in sociale verzekeringswetten» blijkt, is
naar het oordeel van het kabinet de vraag of groepen uitkeringsgerech–
tigden zich kunnen bijverzekeren slechts in een bepaalde situatie (nl. een
wijziging vanuit het motief van herverdeling van verantwoordelijkheden)
een factor die een rol speelt. Bij de nu voorliggende wijzigingen van de
WAO zijn er andere factoren die maken, dat meer gewicht moet worden
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toegekend aan het rechtszekerheids– en vertrouwensbeginsel. Zoals deze
leden ook constateren, is het motief van wijziging van de WAO voor het
kabinet niet primair gelegen in de wens te komen tot een andere verant–
woordelijkheidsverdeling.

Naar aanleiding van de door het kabinet gekozen oplossing van eens
een oud geval altijd een oud geval, vragen de leden van de PvdA-fractie
zich af of hier niet volstaan had kunnen worden met een generieke
toepassing van de artikelen 33 AAW/44 WAO (vraag 26). Bij een
generieke toepassing van de artikelen 33 AAW/44 WAO zou in ieder
geval gedurende drie jaar na werkhervatting, bij hernieuwde arbeidson–
geschiktheid een uitkering worden toegekend gebaseerd op het oude
uitkeringsniveau. Echter de twijfel aan de duurzaamheid is niet zozeer het
probleem, maar de vrees dat men bij hernieuwde uitval geconfronteerd
wordt met het nieuwe uitkeringssysteem. Ook in het geval dat men gaat
werken zonder dat er twijfel is over de duurzaamheid is het mogelijk dat
men na verloop van tijd opnieuw uitvalt. De nu door het kabinet gekozen
oplossing geeft de maximale waarborg en legt in die zin de minste rem
op de reïntegratie.

De leden van de WD-fractie wijzen erop, dat tot de tweede nota van
wijziging het standpunt is mgenomen, dat bij langdurige uitkeringen na
verloop van tijd de rechtsgelijkheid de voorrang moet hebben boven de
rechtszekerheid. Zij vragen hoe die opvatting zich verhoudt tot de
toezegging van 11 september om bij het bereiken van 758 000 uitke–
ringsjaren alle bestaande gevallen te ontdooien (vraag 133). Naar
aanleiding hiervan merk ik op, dat de keuze voor een bepaald type
overgangsrecht vanuit verschillende invalshoeken benaderd kan worden.
In de notitie inzake overgangsrecht zijn die verschillende invalshoeken
aangegeven. Daaruit is ook af te leiden, dat wanneer men de keuze voor
het overgangsrecht benadert vanuit de invalshoek van het financiële
motief een uitzondering van bestaande gevallen (op grond van gewekte
verwachtingen en rechtszekerheid) ertoe kan leiden, dat van de nieuwe
gevallen een extra offer moet worden gevraagd om de beoogde
taakstelling te halen. Naarmate dit offer groter wordt, zal zulks ook meer
wringen. Het eerbiedigen van de rechtszekerheid vraagt dan een prijs,
die onder omstandigheden te hoog kan worden geacht, hetgeen leidt tot
de wenselijkheid van het zoeken van een beter evenwicht. In het
oorspronkelijke voorstel was dit evenwicht gezocht in het zodanig eerbie–
digen van bestaande rechten, dat via bevriezing van de uitkeringen gelei–
delijk rechtsgelijkheid zou kunnen worden bereikt. Het werd echter
mogelijk geacht aan de eerbiediging van bestaande uitkeringsrechten
meer recht te doen op het moment dat de beoogde doelstelling in uitke–
ringsjaren zou zijn bereikt. In dat verband kan nog worden opgemerkt,
dat de keuze voor een bepaald type overgangsrecht vanuit verschillende
invalshoeken kan worden benaderd, maar dat zelden een bepaalde
invalshoek alles overheersend zal zijn. Er is veelal sprake van een
afweging van een aantal verschillende factoren die tot de uiteindelijke
keuze leidt. Van welke invalshoek uit de keuze voor het overgangsrecht
ook belicht wordt, altijd zullen andere aspecten een rol mee spelen. In
het kader van het WAO-dossier speelde bij de keuze voor het overgangs–
recht, binnen de afweging van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, niet
alleen reïntegratiemogelijkheden maar ook financiële aspecten en
volume-effecten een rol. Naar de mate waarin aan een van deze invals–
hoeken een zwaarder (soms doorslaggevend) argument voor de keuze
wordt ontleend kan ook de uiteindelijke keuze gaan verschillen. Een
benadering van het overgangsrecht vanuit afzonderlijke invalshoeken kan
soms leiden tot conclusies die niet logischerwijs in elkaars verlengde
liggen. Steeds zal om de afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtsze–
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kerheid te kunnen maken, de situatie vanuit verschillende invalshoeken
belicht moeten worden. Ook uit de notitie inzake overgangsrecht blijkt,
dat daarbij soms vanuit verschillende invalshoeken verschillende
indicaties ten aanzien van het te kiezen type van overgangsrecht naar
voren komen. Daarom ook is het niet mogelijk een simpele en voor ieder
geval eenvoudig toepasbare leidraad op te stellen.

De leden van de D66-fractie vragen of er niet tot in lengte van jaren
twee of drie arbeidsongeschiktheidscriteria naast elkaar blijven bestaan
(vraag 78). Het onderhavige wetsvoorstel leidt ertoe dat de uitvoering op
basis van deze wet wordt geconfronteerd met twee arbeidsongeschikt–
heidscriteria. De bestaande AAW/WAO-uitkeringsgerechtigden van 50
jaar of ouder behouden recht op een uitkering op basis van het huidige
arbeidsongeschiktheidscriterium. De bestaande AAW/WAO-uitkerings–
gerechtigden van jonger dan 50 jaar zullen worden herbeoordeeld op
basis van het nieuwe criterium en zullen dus uiteindelijk worden gecon–
fronteerd met een uitkering gebaseerd op dit nieuwe criterium. Volgens
het in dit wetsvoorstel opgenomen overgangsrecht zal het oude arbeids–
ongeschiktheidscriterium voor de betreffende groep geldend blijven tot
maximaal 15 jaar na de inwerkingtreding van het onderhavige
wetsvoorstel, tot degene die nu 50 jaar is 65 jaar is geworden. Dit zou
men, zoals de leden van de D66-fractie doen, kunnen kwalificeren als
«tot in lengte van jaren». Wel met de aantekening dat er sprake is van
een einddatum. De leden van deze fractie vragen vervolgens of de
regering dit in overeenstemming acht met het principe van rechtsge–
lijkheid (vraag 79). Naar aanleiding hiervan zij opgemerkt, dat het
hanteren van verschillende arbeidsongeschiktheidscriteria eveneens
voortkomt uit de afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid.
Vanwege het motief voor de wijziging van dit criterium en gezien de
bijzondere positie van bepaalde groepen zijn er vanuit gewekte verwach–
tingen, evenredigheid en rechtszekerheid argumenten aangedragen om
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium niet toe te passen voor
enkele specifieke groepen, zoals ouderen die al een uitkering hebben.

De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vragen of het mogelijk
is uit het voorliggende wetsvoorstel conclusies te trekken over het beleid
m.b.t. overgangsrecht bij wijzigingen van regelingen in de sociale
zekerheid (vraag 149.5). Zoals ik heb aangegeven, is de bij dit
wetsvoorstel gekozen vorm van overgangsrecht de resultante van een
proces van afweging tussen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. In
andere situaties kan dat proces tot een andere uitkomst leiden. Een
onderscheid tussen bestaande en nieuwe uitkeringsgerechtigden moet
namelijk evenredig zijn aan het gewicht van de in het geding zijnde
belangen. De resultante van het afwegingsproces in het kader van dit
wetsvoorstel kan derhalve niet als maatgevend worden gezien voor
andere situaties van overgangsrecht bij wijziging van sociale verzeke–
ringswetten. Wel is het algemeen kader, waarbinnen dit afwegingsproces
zich zal moeten afspelen over het algemeen gelijk. Dit algemene kader is,
zoals eerder aangegeven, beschreven in de inmiddels aan het parlement
gezonden notitie Overgangsrecht bij wijzigingen in sociale verzekerings–
wetten.

1.3. Samenhang met andere (aangekondigde) maatregelen

1.3.1. Wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim

De leden van de CDA-fractie geven bij vraag 19 een citaat van prof. dr.
Doeke Post uit «Trouw» d.d. 9 februari 1993 weer, waarin geconstateerd
wordt dat de behandelende sector en de verzekeringssector slecht met
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elkaar samenwerken en waarin wordt voorgesteld de scheiding tussen
controle en behandeling juist op te heffen en de huisarts een primaire
taak te geven bij de advisering inzake de werkhervatting. Deze leden
vragen een reactie op deze ideeën.

Het principe van de scheiding van behandeling en controle wordt van
oudsher juist voor behandelende artsen van groot belang geacht
teneinde de vertrouwensrelatie van deze artsen met hun patiënten niet te
verstoren.

In het standpunt sociaal-medische begeleiding dat het kabinet op 1
juni 1992 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd (kamerstukken II,
1991/92, 22 300, hoofdstuk XV, nr. 82) en dat nader is uitgewerkt in de
wetsvoorstellen Terugdringing Ziekteverzuim en Wijziging Arbowet, is
ook het principe van de scheiding van begeleiding enerzijds en (controle)
claimbeoordeling anderzijds aan de orde. Het kabinet heeft daarbij de
begeleidings– en controletaken gedurende de eerste zes weken als
werkgeversverantwoordelijkheid aangemerkt en voor de periode daarna
een scheiding aangebracht tussen claimbeoordeling bij de bedrijfsver–
eniging en verzuimbegeleiding bij de werkgever, die wordt ondersteund
door zijn arbodienst. De arbodienst adviseert werkgever en werknemer
inzake werkhervatting. De vertrouwensrelatie tussen huisarts en patiënt
en tussen sociaal-medisch begeleider en werknemer is een belangrijk
element in het licht van de afweging omtrent werkhervatting. Bij het
ontbreken van deze vertrouwensrelatie bestaat het risico van een
verzuimverlengend en medicaliserend proces tussen arts en
werknemer/patiënt.

Het opheffen van de scheiding tussen behandeling en controle en het
voorstel om de huisarts een primaire taak te geven bij adviezen omtrent
werkhervatting, zoals in het artikel wordt voorgesteld, zou leiden tot een
onduidelijke verantwoordelijkheidsstructuur. Ik zie niet in hoe deze taak
zich dan verhoudt tot de verantwoordelijkheden van bedrijfsvereniging en
werkgever. Bovendien biedt een dergelijke constructie ook een grotere
gebruikersruimte. De huisarts is ook niet degene met het beste inzicht in
(de belasting van) het werk van de betrokken werknemer.

Overigens meent het kabinet dat de communicatie tussen bedrijfsver–
eniging, werkgevers/arbodienst en curatieve sector een belangrijk
aandachtspunt is. De Nationale Raad voor de Volksgezondheid zal de
samenwerking tussen arbodiensten en de curatieve sector betrekken in
het advies over de amvb arbodiensten.

1.3.2. Het Bonus/Malus-systeem

De leden van de CDA-fractie vragen welke positief effect als gevolg
van het bonus-malus-systeem op het arbeidsongeschiktheidsvolume zal
optreden (vraag 19.1). Tevens vragen zij op welke termijn veranderingen
zullen worden voorgesteld indien dit effect niet optreedt (vraag 19.2).

Het bonus-malus-systeem vormt een onderdeel van het totaalpakket
zoals dat is geregeld in TAV. Dit totale pakket bevat naast het genoemde
bonus-malus-systeem een aantal maatregelen om het volume in de
arbeidsongeschiktheid terug te dringen (maatregelen op het gebied van
de Ziektewet, betere scholingsmogelijkheden, gewijzigde anticumulatie–
regeling). Als gevolg van dit pakket wordt de verwachte groei van het
volume in de arbeidsongeschiktheidsregelingen teruggebracht tot 2% per
jaar. Voor 1994 betekent dit een neerwaartse bijstelling van het volume
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van 30 000 uitkeringsjaren. Een uitsplitsing van het volume-effect per
afzonderlijke maatregel is niet berekend.

Door de leden van de fracties van D66 en de fracties van SGP, RPF en
GPV zijn vragen gesteld over het bonus/malussysteem (BMS) (vragen
105 tot en met 108 en 151). De vragen van de leden van D66 hebben
vooral betrekking op mogelijke aanpassingen van het BMS. Bij nota van
wijziging bij het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim zal het BMS
worden aangepast. Het kan bijvoorbeeld gaan om wijzigingen inzake
kortdurende dienstverbanden en het verminderen van de eventuele
selectie op arbeidsongeschiktheid bij het in dienst nemen van personeel.

Ten aanzien van deze punten wordt de aangekondigde knelpuntenin–
ventarisatie van het BMS niet afgewacht omdat uit de diverse reacties en
inzichten die inmiddels zijn verworven, voldoende duidelijk is geworden
dat op deze onderdelen wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

In antwoord op de vraag van leden van de fractie van D66 over het
«nogal makkelijk uitschrijven van malusverplichtingen» (vraag 108.1 en
108.2) volgt onderstaand een korte procedurebeschrijving. De bedrijfs–
vereniging zal (in het huidige wettelijke kader) trachten, wanneer iemand
ziek is, in overleg met de werkgever passend werk te zoeken in zijn
bedrijf. Voor het einde van het ziektewetjaar volgt een arbeidsonge–
schiktheidsbeoordeling waarbij ook de mogelijkheden tot werkhervatting
worden bezien en waarbij werknemer en werkgever daarop worden
aangesproken. Komt betrokkene in de WAO, dan wordt een malus
aangezegd, dat wil zeggen dat wordt meegedeeld dat deze over een jaar
verschuldigd zal zijn indien voordien geen reïntegratie plaats heeft
gevonden. Is na een jaar WAO nog geen sprake van reïntegratie dan
wordt de geldelijke bijdrage geïnd. Wanneer de werkgever in het eerste
WAO-jaar passend werk aanbiedt maar betrokkene weigert dit te
verrichten, dan zal de bedrijfsvereniging op straffe van korting op de
uitkering van de werknemer verlangen dat hij alsnog het werk hervat.
Wat betreft de vraag van de leden van de fractie van D66 over de
begeleidingsplannen (vraag 108.1), is het inderdaad zo dat deze slechts
in een gering aantal gevallen worden opgesteld. Overigens hebben deze
reïntegratie– of begeleidingsplannen nog geen wettelijke basis. Deze
basis krijgt het bij invoering van het wetsvoorstel TZ.

In antwoord op de vraag van de leden van de fracties van SGP, RPF en
GPV (vraag 151.1) wil ik nadrukkelijk stellen dat ik de wensen van de
Eerste Kamer aangaande de bonus-malusregeling neergelegd in de motie
Gelderblom-Lankhout c.s. (kamerstukken I, 1991-92, 222 28, nr. 130e)
zal betrekken bij de wijziging van het bonus/malussysteem. Zoals reeds
aangegeven, zal dit gebeuren bij nota van wijziging op het wetsvoorstel
TZ.

1.3.3. Samenhang OSV

De leden van de fractie van D66 vragen hoe de Toezichtkamer de
naleving van de wettelijke regels door de bedrijfsverenigingen controleert
(vraag 97). In zijn vergadering van 16 januari 1992 heeft de Sociale
Verzekeringsraad een Toezichtkamer ingesteld aan welke Kamer de Raad
zijn toezichthoudende taken en bevoegdheden heeft gedelegeerd. Het
Besluit Toezicht SVr 1992 bevat een nadere uitwerking van de toezicht–
staak die aan de SVr op grond van artikel 47 OSV is opgedragen. Het
toezicht strekt zich uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid (incl.
doeltreffendheid) van de uitvoering. De controle op de naleving van
wettelijke regels door de bedrijfsverenigingen heeft betrekking op de
rechtmatigheid van de uitgaven en ontvangsten in verband met de
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uitvoering van de wettelijke regelingen en het overig handelen van de
uitvoeringsorganen.

Het directoraat Toezicht is opgebouwd uit drie onderdelen: het bureau
controle (BCO), de eenheid analyse, ontwikkeling en processen (AOP) en
het bedrijfsbureau toezicht (BBT). Het bureau controle is belast met de
controle van de uitkomsten van het uitvoeringsproces en wordt zonodig
ingeschakeld bij de uitvoering van specifieke controlewerkzaamheden.

De eenheid AOP is belast met het ontwikkelen en uitvoeren van de
toezichtsprojecten en met het ontwikkelen en bijstellen van (nieuwe)
methodieken, systematieken en instrumenten. De toezichtstaak wordt
gerealiseerd via het systematisch toezicht op de uitvoeringsprocessen en
het toezicht op uitkomsten daarvan. In dat kader worden de bedrijfsver–
enigingen periodiek op hoofdlijnen bezien. Deze hoofdlijnen betreffen de
besturing en het beheer, de primaire en ondersteunende processen en de
lopende of voorgenomen veranderingsprocessen. Naar behoefte worden
specifieke onderwerpen per orgaan meegenomen.

Het directoraat rapporteert aan de Toezichtkamer, die vervolgens een
oordeel geeft over de resultaten.

Ook vragen deze leden welke mogelijkheden tot controle het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op de uitvoering en de
dagelijkse praktijk (vraag 98). Op grond van artikel 47, eerste lid, van de
OSV is de SVr belast met het toezicht op de uitvoeringsorganisatie. Het
is dus de SVr die de controle op de uitvoering en de dagelijkse praktijk
uitoefent. Voor de uitoefening van deze taak is de SVr uitgerust met een
aantal instrumenten. Zo kan de SVr voorschriften geven met betrekking
tot de administratie van de bedrijfsverenigingen (art. 26 OSV) en is het
bestuur van o.a. een bedrijfsvereniging verplicht aan de SVr alle inlich–
tingen te verstrekken die hij ten behoeve van de uitoefening van zijn taak
noodzakelijk acht. Daarnaast is er de verplichting om de Raad in de
gelegenheid te stellen tot het uitvoeren van onderzoek (art. 50 OSV). De
minister kan, op grond van art. 41 OSV, aan de SVr aanwijzingen geven
met betrekking tot de uitoefening van diens taak. Aldus heeft de minister
de mogelijkheid indirect in de uitvoeringsorganisatie in te grijpen.

Ten slotte vragen deze leden of de Algemene Rekenkamer de
bevoegdheid heeft om uitvoering van de WAO-praktijk te controleren
(vraag 99). De Algemene Rekenkamer heeft sinds februari 1989 contro–
lebevoegdheden bij rechtspersonen die een bij of krachtens de wet
geregelde taak uitoefenen en daartoe geheel of gedeeltelijk worden
bekostigd uit bij of krachtens de wet ingestelde heffingen (artikel 80,
eerste lid onderdeel f, Comptabiliteitswet). Hiermee zijn ook de organen
die een taak hebben in het sociale zekerheidsveld onder het controle–
bereik van de Rekenkamer gebracht. De bedrijfsverenigingen als uitvoe–
ringsorganen van de WAO mogen dus ook door de Algemene Reken–
kamer gecontroleerd worden. Een vergelijking tussen de toezichthou–
dende taak van de SVr en de rol van de Algemene Rekenkamer op dit
terrein leert dat het bij de ARK gaat om een bevoegdheid waarvan de
ARK gebruik kan maken, terwijl de SVr een wettelijke taak heeft waartoe
hij verplicht is. De ARK legt verantwoording af aan het parlement terwijl
de SVr rapporteert aan de minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid.

1.4. Aanvullende verzekeringen

De leden van de fracties hebben een groot aantal vragen gesteld en
opmerkingen gemaakt met betrekking tot aanvullende, particuliere verze–
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keringen. In de memorie van antwoord en de nota naar aanleiding van
het eindverslag bij de behandeling in de Tweede Kamer is het kabinet
hierop ook reeds uitvoerig ingegaan. Daarnaast is hierover uitgebreid
gediscussieerd tijdens de mondelinge behandeling van het voorliggende
wetsvoorstel in de Tweede Kamer. De lijn van het kabinet is steeds
helder geweest: met de aanspraken die kunnen worden ontleend aan de
nieuwe WAO wordt op voldoende wijze invulling gegeven aan de collec–
tieve verantwoordelijkheid op het gebied van inkomensbescherming bij
arbeidsongeschiktheid. De overheid dient haar verantwoordelijkheid ook
te beperken tot de wetgeving. Zij heeft geen verantwoordelijkheid om
sturend op te treden bij aanvullende verzekeringen; dit behoort tot het
particuliere domein, uiteraard binnen de kaders van de reguliere
voorwaarden van de Pensioen– en Spaarfondsenwet (PSW) en de Wet
Toezicht Verzekeringsbedrijf (WW). Het kabinet is dan ook niet
voornemens om te komen tot bijvoorbeeld acceptatieplicht, waarborg–
fonds(en), openstelling van de bedrijfsvereniging voor vrijwillige aanvul–
lende verzekeringen of overleg met particuliere verzekeraars om te
bewerkstelligen dat iedere werknemer toegang krijgt tot een aanvullende
verzekering. Zou zulks wel geschieden dan zou in feite de decollecti–
vering, die het gevolg is van het voorliggende wetsvoorstel, weer
ongedaan worden gemaakt. Het zou ook een ingewikkeld stelsel van
bepalingen met zich brengen (afbakening van groepen voor wie de
overheid verantwoordelijkheid moet nemen, acceptatieplicht, polisvast–
stelling en premie-opslag). Het netto-resultaat van het wetgevingsproces
zou dan een aanmerkelijke complicering van de wetgeving zijn, zonder
substantiële materiële wijziging van aanspraken. Dit lijkt het kabinet een
onbegaanbare weg. Bij de beantwoording van de concrete vragen van de
leden van de verschillende fracties zal het kabinet nog op onderdelen van
deze algemene standpuntbepaling terugkomen.

De leden van de CDA-fractie vragen of enig inzicht verschaft kan
worden in de hoogte en verschillen in de premies bij particuliere verzeke–
ringsmaatschappijen (vraag 13.1). De hoogte van de premie van indivi–
duele verzekeringen is geheel afhankelijk van de vorm van de verzekering
en de situatie van de verzekerde. Het scala aan mogelijkheden en
verschillen is dermate groot dat hierover geen algemene uitspraken
kunnen worden gedaan. De hoogte van de premie vertoont per cao grote
verschillen. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de overeengekomen
voorwaarden van de verzekering (hoogte van de aanvulling, vorm van de
aanvulling, duur van de aanvulling) en het in de onderhandelingen
overeengekomen «wisselgeld», maar ook door de gekozen wijze van
financiering (omslag– versus kapitaaldekkingstelsel), bedrijfstak waarop
de verzekering van toepassing is, opbouw van het personeelsbestand,
(veronderstelde) invalideringsfrequentie etc. Hierdoor wordt het al heel
moeilijk algemene uitspraken over premiehoogte te doen. Daarnaast
bestaat op dit moment nog te weinig inzicht in de omvang en precieze
inhoud van de aanvullende verzekeringen.

De leden van de CDA-fractie informeren of de datum van aanmelding
voor 1 augustus aanstaande bij particuliere verzekeringsmaatschappijen
niet wat aan de korte kant is (vraag 13.2). Deze leden refereren hier aan
de zgn. inloopproblemen met betrekking tot de aanvullende verzeke–
ringen. Deze inloopproblemen zijn voor een belangrijk deel ondervangen
door de bepaling dat personen die op 25 januari jongstleden een beroep
op de Ziektewet deden, en vervolgens arbeidsongeschikt zijn geworden
of zullen worden, uit te zonderen van de ingrepen in de duur en hoogte
van de WAO-uitkering. In de visie van het kabinet is er absoluut geen
sprake van een te korte voorbereidingstijd voor het afsluiten van
contracten. Particuliere verzekeraars hebben zich overigens, in een
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NVOZ-persbericht van 5 november 1992, eveneens tegen uitstel van
invoering van het voorliggende wetsvoorstel gekeerd.

De leden van de CDA-fractie stellen enkele vragen over de positie van
chronisch zieken en gehandicapten met betrekking tot (individuele) parti–
culiere verzekeringen (vraag 14.1), over opmerkingen van de Nationale
Commissie Chronisch Zieken terzake (vraag 14.2) en een mogelijke
verantwoordelijkheid voor de overheid in deze (vraag 15). De juistheid
van de stelling van de Nationale Commissie Chronisch Zieken, dat het
genoegzaam bekend is dat chronisch zieken en gehandicapten voor de
huidige particuliere AOV's niet in aanmerking komen dan wel een zeer
hoge premie moeten betalen of een uitsluiting krijgen voor de mogelijke
gevolgen van hun specifieke ziekte, kan ik in deze algemene bewoor–
dingen niet beoordelen. De aard van de specifieke ziekte of aandoening
zal hierbij een belangrijke rol spelen; de ene chronische ziekte is de
andere niet. Voorspellingen, middels medisch onderzoek, over het risico
van uitval, zijn in dit verband ook zeer moeilijk te maken. De positie van
werkende chronisch zieken is uitvoerig bediscussieerd in de Tweede
Kamer (Handelingen II, 1992/93, 43, pag. 3195 - 3198). Het kabinet
heeft onderkend dat in individuele gevallen problemen kunnen ontstaan
bij de toegang tot individuele particuliere verzekeringen voor de door de
leden van de CDA-fractie aangeduide groep werknemers. Ik heb in dat
verband toegezegd dat bij het nog te bepalen kabinetsstandpunt inzake
voorspellend medisch onderzoek bij keuringen, ook zal worden ingegaan
op keuringen voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De directe
aanleiding voor dat kabinetsstandpunt is het onderzoek van het RIVM
naar het gebruik en de voorspellende waarde van medisch onderzoek bij
keuringen. Nadat de Gezondheidsraad zijn advies hierover heeft bepaald,
zal het kabinet met een standpunt terzake komen.

In het verlengde hiervan speelt ook nog het onderzoek van het
NIPG/TNO over de reikwijdte van de aanstellingskeuring een rol. De
leden van de PvdA-fractie vragen of een kabinetsstandpunt inzake de
medische aanstellingskeuring de Eerste Kamer nog kan bereiken voor de
plenaire behandeling van het voorliggende wetsvoorstel (vraag 36.1). Dit
is niet het geval. Wel is het standpunt uit 1990 onverkort van kracht,
waarin staat dat de aanstellingskeuring alleen gebruikt mag worden ter
beoordeling van de medische geschiktheid van de sollicitant voor de
beoogde functie. Alleen als de aard en de inhoud van de functie daar
aanleiding toe geven, zou een medische beoordeling plaats moeten
vinden, aldus dit standpunt. Verder dient het onderzoek erop gericht te
zijn alleen de informatie te verzamelen die relevant is om de beoordeling
te kunnen maken. In het onderzoek van het NIPG/TNO wordt nagegaan
of de praktijk conform voornoemde uitgangspunten plaatsvindt. Dit
onderzoek zal over enige tijd worden afgerond. Op dit moment zijn er
nog geen gegevens beschikbaar op basis waarvan conclusies getrokken
kunnen worden en een standpunt kan worden ingenomen.

De leden van de CDA-fractie trekken in vraag 16 een vergelijking met
de particuliere ziektekostenverzekering, waar - bij de overgang van de
verplichte naar de particuliere ziektekostenverzekering - een acceptatie–
plicht werd opgelegd en deze maatregel ervoor zorgde dat niemand
onverzekerbaar bleef. Het kabinet acht deze vergelijking niet terecht. In
de ziektekostensfeer was de vraag aan de orde hoe vermeden kon
worden dat ingezetenen volledig onverzekerd zouden zijn. In de sfeer van
arbeidsongeschiktheid speelt deze vraag absoluut niet. Het kabinet was
en is van mening dat, gelet op de voldoende wettelijke dekking van het
arbeidsongeschiktheidsrisico (ook na invoering van het voorliggende
wetsvoorstel) er geen verantwoordelijkheid voor de overheid is met
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betrekking tot de aanvullende verzekeringen. Dit geldt tevens voor de
overgangsperiode. Een garantie dat alle werkenden zich kunnen bijverze–
keren is daarmee niet aan de orde. Dit mede in reactie op vragen van de
leden van de PvdA-fractie (vraag 36.4), de leden van de D66-fractie
(vraag 61), de leden van de fractie van de VVD (vraag 137) en de leden
van de fracties van SGP, RPF en GPV (vragen 148.1 t/m 148.3).

Ook de leden van de D66-fractie hebben een aantal specifieke vragen
gesteld met betrekking tot de positie van chronisch zieken. Deze leden
vragen, in het licht van de mogelijkheid tot aanvullende verzekering, hoe
groot de groep chronisch zieken is, die nog geen beroep doet op de
AAW/WAO. Tevens vragen zij naar de omvang van de groep gedeeltelijk
arbeidsongeschikten, die zijn ingeschakeld in het arbeidsproces. Zij infor–
meren welk deel van deze groep in toenemende mate arbeidsongeschikt
zal raken en zich wel kan bijverzekeren en welk deel zich niet meer zal
kunnen bijverzekeren (vragen 62, 64.1 t/m 64.3).

Omtrent de omvang van het aantal chronisch zieken, dat nog geen
beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen doet, zijn geen gegevens
voorhanden. Over het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten, dat
werkzaam is in het arbeidsproces, bestaan wel enige indicaties. Uit het
onderzoek «De werking van de WAGW» kwam naar voren dat ultimo
1988 ca. 80000 gedeeltelijk arbeidsongeschikten een baan van
minimaal 15 uren per week hadden. Dit aantal betrof uitsluitend
niet-WSW-ers. Dit was ca. 10% van het totale bestand van arbeidsonge–
schikten en ca. 60% van het totale aantal gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten. Uit een onderzoek van het CBS kwam naar voren dat in 1991
ca. 13%van het totale aantal arbeidsongeschikten een baan had, ook
weer uitsluitend niet-WSW-ers. In dit onderzoek is geen ondergrens
gesteld aan het aantal uren dat per week werd gewerkt. Volledigheids–
halve dient nog te worden opgemerkt dat de uitkomsten van het laatste
onderzoek vertekend zijn vanwege het feit dat het onderzoek slechts ca.
670 000 van het totale aantal van 900 000 personen met een arbeidson–
geschiktheidsuitkering omvatte.

Over het aantal arbeidsongeschikten van deze groep dat in de
toekomst in toenemende mate arbeidsongeschikt zal raken zijn geen
uitspraken mogelijk. Overigens zij erop gewezen dat deze groep bij een
toename van de mate van arbeidsongeschiktheid niet te maken krijgt met
de nieuwe bepalingen omtrent duur en niveau van de WAO-uitkering.

De leden van de fractie van de PvdA vragen, naast het aantal gedeel–
telijk arbeidsongeschikten met een baan, tevens naar het aantal gedeel–
telijk arbeidsongeschikten met een aanvullende werkloosheidsuitkering
(WW, IOAW, IOAZ, Rww) (vraag 29.6.7).

In 1989 ontvingen naar schatting ca. 30000 perscnen naast een
arbeidsongeschiktheidsuitkering tevens een werkloosheidsuitkering;
hiervan betrof het voor ca. 13 000 personen een WW-uitkering.

De leden van de PvdA-fractie verzoeken om informatie ten aanzien van
de juridische complicaties bij de invoering van acceptatieplicht. In dat
kader verwezen zij onder andere naar de recente EG-groepsvrijstellings–
verordening nr. 3932/92 voor de verzekeringssector die volgens deze
leden de verzekeringssector onttrekt aan het verbod van art. 85, lid 1 van
het EEG-Verdrag (vraag 37.1). Dit laatste is niet juist. De per 1 april
1993 van kracht geworden groepsvrijstellingsverordening houdt in dat
bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling
afgestemde feitelijke verdragen in de verzekeringssector worden vrijge–
steld van het verbod van artikel 85, eerste lid, van het EEG-Verdrag, mits
voldaan is aan een aantal strikte voorwaarden. De vraag of bepaalde
overheidsregulering al dan niet toegestaan is - bedoeld zal zijn: in
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europeesrechtelijke zin - kan niet worden beantwoord op basis van de
groepsvrijstellingsverordening. Relevant is veeleer welke mogelijkheden
er zijn in het kader van de Interne Markt voor verzekeringen en de eisen
die dienaangaande worden gesteld in de coördinatierichtlijnen voor de
verzekeringssector en wel in het bijzonder in de derde coördinatierichtlijn
voor het schadeverzekeringsbedrijf.

Wat het onderhavige voorstel van de leden van de PvdA-fractie betreft,
zij vooropgesteld dat invoering van een acceptatieplicht slechts effect zal
kunnen sorteren indien ook het pakket waarvoor de acceptatieplicht geldt
en de premie die daarvoor ten hoogste mag worden berekend, van
overheidswege wordt voorgeschreven. Ook zou, als sluitstuk van een
dergelijke constructie dienen te worden voorzien in (wettelijke) mogelijk–
heden voor verzekeraars om de financiële gevolgen van genoemde
maatregelen onderling te verevenen. Overheidsregulering terzake zal de
vrije marktwerking belemmeren en een inbreuk vormen op de vrije
handel en op de vrijheid van dienstverrichting. Een dergelijke inbreuk kan
slechts worden gerechtvaardigd door dringende eisen van algemeen
belang. De vraag of daaraan in de door de leden van de PvdA-fractie
voorgestelde constructies kan worden voldaan, valt niet op voorhand
positief te beantwoorden. De acceptatieplicht zou moeten gelden voor
verzekeringen die een risico dekken dat de overheid bewust niet (meer)
via een sociale verzekering heeft willen dekken.

Ten aanzien van de suggestie van de leden van de PvdA-fractie (punt
38) om de acceptatieplicht niet van overheidswege op te leggen doch
door verzekeraars zelf overeen te laten komen bij convenant, geldt het
volgende. Ook een dergelijk convenant zal om risicomijdend gedrag bij
individuele verzekeraars tegen te gaan - niet slechts betrekking dienen te
hebben op de acceptatieplicht maar tevens op de omvang en premie–
stelling van het aan te bieden pakket. Hoe dergelijke ondernemersaf–
spraken zich verhouden met de EG-mededingingsregelgeving dient nader
te worden onderzocht. Daarbij is overigens het laatste woord niet aan de
Nederlandse overheid, maar aan de Europese Commissie en het
Europese Hof van Justitie. Dat de eerdergenoemde groepsvrijstellings–
verordening soelaas zou kunnen bieden, wordt niet aannemelijk geacht.
In die verordening is namelijk bepaald dat afspraken tussen verzekeraars
die tot een onderwerp hebben het opstellen van gemeenschappelijke
(«netto») risicopremietarieven - nadrukkelijk te onderscheiden van de
commerciële («bruto») premies - en van standaardpolisvoorwaarden,
slechts worden vrijgesteld van de EG-mededingingsbepalingen indien zij
niet bindend zijn en niet leiden tot standaardisatie van produkten.
Bovendien zullen ondernemersafspraken zich in geen geval mogen
uitstrekken tot de commerciële premies van verzekeringen.

De hiervoor beschreven Europeesrechtelijke risico's en praktische
bezwaren verbonden aan overheidsvoorschriften op arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringsgebied, doen zich eveneens voor met betrekking tot de
door de leden van de PvdA-fractie gesuggereerde variant waarbij
bedrijfsverenigingen (al dan niet in samenwerkingsconstructies met parti–
culiere maatschappijen) worden opengesteld voor vrijwillige aanvullende
verzekeringen, zowel op semi-collectieve als op individuele basis, met
acceptatieplicht en strikte scheiding van wettelijke en aanvullende
geldstrornen.

De leden van de PvdA-fractie informeren voorts of het juist is dat in
België voor bepaalde branches het gebruik van een door de verzekeraars
opgestelde standaardpolis bij overheidsregulering wordt voorgeschreven
(vraag 37.2). Op dit moment bestaat geen volledig inzicht in de
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Belgische overheidsregulering terzake. Het moge, gelet op het boven–
staande, duidelijk zijn dat indien de informatie van deze leden correct is,
in een eventuele procedure op de Belgische autoriteiten de last rust te
bewijzen dat deze overheidsregulering in het algemeen belang is
getroffen en zich uit dien hoofde verdraagt met de hiervoor beschreven
EG-coördinatierichtlijnen op verzekeririgsgebied.

De leden van de PvdA-fractie stellen verder de vraag of het beginsel
van gelijke behandeling zich ertegen verzet dat verzekeraars gebruik
maken van sexevariabelen bij de vaststelling van de premiehoogte van de
aanvullende bedrijfsregeling (vragen 40, 40.1 en 40.2).

Het kabinet stelt zich op het standpunt dat op geen enkele wijze
aannemelijk is te maken dat bij arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim
sprake zou zijn van door het geslacht bepaalde achtergronden. Als er al
een onderscheid aanwijsbaar zou zijn, wordt dit veeleer bepaald door
arbeidsomstandigheden, functievoorwaarden en dergelijke in plaats van
door biologische factoren. Het hanteren van het geslacht als bepalend
criterium voor de vaststelling van de premies voor aanvullende arbeids–
ongeschiktheidsverzekeringen is dus niet aanvaardbaar. Het kabinet
verwijst in dit verband naar hetgeen hierover is gesteld tijdens de
mondelinge behandeling in de Tweede Kamer van het voorstel voor een
Algemene Wet Gelijke Behandeling, waarin door de regering dit
standpunt reeds is ingenomen (Handelingen II, 1992-1993, blz. 3531,
midden– en rechterkolom).

Op de vraag van deze leden of een sexevariabele bij de vaststelling van
de premiehoogte het selectie– en aannamebeleid van werkgevers kan
beïnvloeden, kan worden geantwoord dat - onverminderd hetgeen
hiervoor is opgemerkt - bij het selectie– en aannamebeleid een veelheid
van factoren een rol speelt en dat het niet in de rede ligt dat een derge–
lijke factor daarbij van bepalende invloed zal zijn.

De leden van de PvdA-fractie vragen zich voorts af of een werkgever
op juridisch houdbare wijze al dan niet bij CAO een deel van zijn
werknemers wel en een ander deel geen aanvullende WAO-verzekering
kan aanbieden, dan wel een dergelijke verzekering voor een deel van het
personeel verplicht kan stellen en aan een ander deel een individuele
keuze laten (vraag 41). Voor een goed begrip van deze situatie moet naar
de mening van het kabinet onderscheid worden gemaakt tussen het
aanbieden van een vrijwillige verzekering en het verplichtstellen van een
dergelijke verzekering.

Wat betreft een verplichtstelling, zij gewezen op artikel 1637s BW, dat
bepaalt dat een beding tussen een werkgever en een werknemer, waarbij
deze zich verbindt het loon of een gedeelte daarvan op een bepaalde
wijze te besteden, nietig is tenzij één van de uitzonderingen, genoemd in
het tweede lid van dit artikel, van toepassing is. Over de vraag of dit
laatste het geval is, is in zijn algemeenheid geen uitspraak mogelijk.

Als aan een deel van de werknemers wél en aan een ander deel niet, of
onder andere voorwaarden, een aanvullende verzekering wordt aange–
boden, zal daarbij in ieder geval het verbod van (direct en indirect)
onderscheid tussen mannen en vrouwen, zoals neergelegd in artikel
1637IJ BW, in acht moeten worden genomen. Indien overigens de
aanvullende WAO-verzekering is vormgegeven middels een invaliditeits–
pensioen conform de PSW, dan geldt deze verzekering voor iedereen die
niet expliciet is uitgesloten van dat pensioenreglement.

De leden van de PvdA-fractie vragen of het kabinet de «premie-terug–
AOV-polis» van Aegon beschouwt als een verzekering. Zij vragen tevens
of de premie voor ca. 80% aftrekbaar is en de gerestitueerde premie
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geheel belastingvrij. Zij zijn benieuwd, als dit zo is, op welk fiscaal
beginsel dit dan berust (vragen 43.1 t/m 43.3).

Met betrekking tot de genoemde polis zij opgemerkt dat de fiscale
aspecten verbonden aan deze verzekeringsvorm thans het onderwerp van
studie vormen bij de fiscale afdelingen van het Ministerie van Financiën.
Het gaat daarbij met name om de vraag of het bedrag dat aan het einde
van de looptijd van deze verzekering wordt uitgekeerd aan verzekering–
nemers, die niet arbeidsongeschikt zijn geworden, voor het inkom–
stendeel in de heffing van de inkomstenbelasting dient te worden
betrokken dan wel vrijgesteld is op grond van artikel 26a van de Wet op
de inkomstenbelasting 1964. Het antwoord op deze vraag is mede
afhankelijk van de inhoud van het begrip «levensverzekering» in de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf, aangezien sedert 1 januari 1992 voor de
heffing van inkomstenbelasting ter zake van levensverzekeringen naar dat
begrip wordt verwezen. Naar verwachting zal de Verzekeringskamer
binnenkort een nadere duiding geven van het begrip levensverzekering.
Daarna kunnen met betrekking tot de fiscaliteit definitieve conclusies
worden getrokken. Ter voorkoming van misverstand, zij opgemerkt dat
het gedeelte van de premies voor de AOV-polis dat betrekking heeft op
het verzekeren van periodieke uitkeringen bij invaliditeit en arbeidsonge–
schiktheid aftrekbaar is als persoonlijke verplichtingen voor de inkom–
stenbelasting.

De leden van de PvdA-fractie vragen of bij de introductie van invalidi–
teitspensioenen de pensioenfondsen gebruik kunnen maken van de
bestaande reserves (vraag 42). Het is voor de pensioenfondsen onder
voorwaarden mogelijk gebruikte maken van hun bestaande reserves
voor de financiering van een invaliditeitspensioen. De voorwaarden
bestaan uit de eisen die de Verzekeringskamer stelt ten aanzien van
hetgeen in de PSW is neergelegd om de toezegging van pensioenen
veilig te stellen. Het gaat hierbij met name om actuariële voorwaarden en
liquiditeits– en solvabiliteitseisen alsook de vraag waar de bestaande
reserves voor zijn bestemd .

De leden van de PvdA-fractie informeren of de Verzekeringskamer al
een oordeel heeft gegeven over afgesproken aanvullende invaliditeits–
pensioenen. Hoe luidt dit oordeel en deelt het kabinet dit oordeel?
(vragen 42.1 en 42.2) De Verzekeringskamer heeft nog niet in concrete
gevallen een oordeel gegeven over afspraken inzake een invaliditeitspen–
sioen. Afspraken omtrent een invaliditeitspensioen dienen te worden
verwerkt in de reglementen van de pensioenfondsen. Pas nadat een
dergelijke wijziging door het bestuur van het fonds is besproken en
geaccordeerd, kan de Verzekeringskamer formeel kennis nemen van de
wijziging en daarover een oordeel geven. Tot op heden zijn dergelijke
reglementswijzigingen nog niet aan de Verzekeringskamer voorgelegd.

Ook de leden van de fractie van D66 hebben een aantal vragen
voorgelegd met betrekking tot aanvullende arbeidsongeschiktheidsverze–
keringen onder te brengen als invaliditeitspensioen bij het
(bedrijfs)pensioenfonds.

Zo informeren deze leden of het kabinet een voorkeur heeft voor een
aanvullende verzekering bij een particuliere verzekeraar of een invalidi–
teitspensioen bij een pensioenfonds (vraag 73).

Zoals reeds eerder aangegeven, is het kabinet van mening dat de
prikkels die in het voorliggende wetsvoorstel zijn aangebracht om het
beroep op de arbeldsongeschiktheidsregelingen terug te dringen
overeind moeten blijven. Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzeke–
ringen die op individueel niveau worden afgesproken komen het meest
tegemoet aan deze wens van het kabinet. De (premie)last wordt dan
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immers op het individuele niveau gedragen. Naar mate de regelingen een
meer collectief karakter hebben, worden de beoogde prikkels meer
ongedaan gemaakt. Het maakt daarbij weinig uit of de regeling een
invaliditeitspensioen of een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverze–
kering omvat. Wel kan worden opgemerkt dat bij de pensioenregelingen
altijd sprake is van een collectiviteit, ofwel op ondernemingsniveau ofwel
op bedrijfstakniveau, terwijl dit voor de aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekering niet het geval hoeft te zijn. Het gaat hier overigens niet
om een statische situatie. In het kader van de flexibilisering en individua–
lisering bestaat er vanuit de (bedrijfs)pensioenfondsen een groter
wordende behoefte hun deelnemers maatwerk te leveren. In het
verlengde van het bovenstaande, verwijs ik nog naar de brief aan de
Voorzitter van de Tweede Kamer van 3 mei 1993 (ABA/AV/
AVB/935432), die als bijlage 1 is bijgevoegd.

De leden van de D66-fractie vragen of de twee zojuist onderscheiden
mogelijkheden in wezen gelijk of in wezen verschillend zijn (vraag 74).

De twee mogelijkheden kunen in wezen verschillend zijn. Bij een invali–
diteitspensioen is er sprake van een collectieve regeling waarbij tevens
sprake is van een bijdrage van de werkgever. Bij een aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering kan er sprake zijn van een afspraak
op individueel niveau en kan het zijn dat de werknemer geheel uit eigen
middelen de premie voor de verzekering betaalt. Bij een particuliere
verzekeraar is de tussenkomst van een werkgever niet noodzakelijk, bij
een invaliditeitspensioen wel; er dient immers sprake te zijn van een
pensioentoezegging door de werkgever. Afhankelijk van hoe de aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverzekering is vormgegeven, kan er dus een
wezenlijk verschil zijn met een invaliditeitspensioen.

De voor– en nadelen vanuit het perspectief van mogelijkheden tot het
terugdringen van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
(vraag 75), blijken reeds uit de antwoorden op de twee voorgaande
vragen. Naarmate er sprake is van een grotere collectiviteit, of dit nu is
geregeld met behulp van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of een
invaliditeitspensioen, zullen de nadelen ten aanzien van de mogelijkheden
tot het terugdringen van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsrege–
lingen toenemen.

Voor het antwoord op de vraag naar de kabinetsreactie op de brief van
Verzekeringskamer van 10 maart jongstleden (vraag 76), moge het
kabinet verwijzen naar de antwoorden op de vragen van de Tweede–
Kamerleden Van Zijl en Zijlstra welke als bijlage 2 zijn bijgevoegd.

Zoals eerder aangegeven, gaat van het voorliggende wetsvoorstel geen
garantie uit dat alle werkenden zich aanvullend kunnen verzekeren; dit
geldt zowel voor werknemers die onder een CAO vallen als voor
werknemers die buiten een CAO vallen. Dit in reactie op de vragen 61 en
63 van de de leden van de D66-fractie.

Deze leden constateren dat het kabinet in het wetsvoorstel TZ een
bepaling heeft opgenomen die ertoe strekt dat bedrijfsverenigingen geen
herverzekering van aanvullende ZW-uitkeringen kunnen aanbieden. De
leden informeren waarom in het voorliggende wetsvoorstel geen
bepaling is opgenomen die het herverzekeren van het WAO-gat bij
bedrijfsverenigingen verbiedt (vraag 65). Het kabinet wijst erop dat met
het schrappen van artikel 57 ZW, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel
TZ, tevens de basis vervalt voor herverzekering van aanvullingen op de
WAO-uitkering. Artikel 57 ZW heeft immers betrekking op zowel «hogere
uitkeringen» (aanvullingen op het wettelijk ziekengeld) als op «uitke–
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ringen van langere duur» (aanvullingen op de WAO-uitkering). Het
kabinet is niet voornemens om aanvullende verzekeringen vanuit de parti–
culiere markt langs wettelijke weg te verbieden of te ontmoedigen
(vragen 66 en 67). In dit verband informeren de leden van de D66-fractie
of het kabinet voornemens is om CAO's waarin het WAO-gat gerepa–
reerd is, niet-verbindend te verklaren (vraag 68). Dezelfde vraag wordt
gesteld door de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV (vraag
147.3). Het kabinet komt nog dit voorjaar met zijn standpunt ten aanzien
van het algemeen verbindend verklaren van (bepalingen van) collectieve
arbeidsovereenkomsten, naar aanleiding van het SER-advies terzake. Dit
standpunt zal mede omvatten de in het kader van verzoeken om
algemeen verbindend verklaring te hanteren gedragslijn met betrekking
tot CAO's waarin het WAO-gat is gerepareerd.

2. Wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium

Door de leden van de PvdA-fractie kan ten principale wel worden
ingestemd met de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscri–
terium. Wel roept met name de vormgeving van de diverse wijzigings–
voorstellen bij deze leden nog een aantal vragen op.

Op zich kunnen zij instemmen met de passage betreffende het
«rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekten en
gebreken» , maar zij constateren dat de toelichting in feite de wettekst
ondergraaft (vraag 29.1). Het kabinet kan dit niet inzien. In de wet wordt
aangegeven dat de arbeidsongeschiktheid een gevolg moet zijn van
ziekte en gebreken. In de huidige WAO is dit zo en in de «nieuwe» WAO
wordt dit niet anders. Ten einde aan te geven dat deze begrippen (ziekte
en gebrek) niet te ruim moeten worden geïnterpreteerd, stelt het kabinet
voor toe te voegen «als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen
gevolg». Deze woorden worden derhalve alleen toegevoegd om de inter–
pretatieruimte die in de wet aanwezig is te verkleinen. In de toelichting
wordt dit nog eens aangegeven en verhelderd. Om te bewerkstelligen dat
in de uitvoeringspraktijk deze interpretatieruimte niet wordt
overschreden, heeft het kabinet zich geschaard achter de gedachte van
de SVr inzake een zekere standaardisering van de procedure en het
inbouwen van een toetsingskader. Ook de leden van de PvdA-fractie
kunnen hiermee instemmen.

Deze leden vragen zich vervolgens af of het niet de voorkeur zou
verdienen om bij de duiding van functies gelijke tred te houden met de
WW (vraag 29.2 en 29.3). Dit zou betekenen dat, omdat eerst functies
op hetzelfde niveau of 1 a 2 niveaus lager passend zijn, en eerst later
functies die verder verwijderd zijn van het vroegere functieniveau, de
mate van arbeidsongeschiktheid ook in de loop der tijd aangepast moet
worden. Ook het kabinet heeft deze mogelijkheid overwogen. Principieel
vindt het kabinet het echter niet juist, om de inkomensvergoeding te
baseren op een hogere mate van arbeidsongeschiktheid dan betrokkene
daadwerkelijk heeft. Betrokkene kan ondanks zijn handicap werk
verrichten, alleen van een lager niveau dan hij vroeger verrichtte. Op het
werk dat hij nog kan doen, moet de arbeidsongeschiktheidsuitkering
worden gebaseerd. Een en ander vloeit naar het oordeel van het kabinet
logisch voort uit de keuze die wordt gemaakt om niet langer uit te gaan
van opleidmg en vroeger beroep, maar van alle algemeen geaccepteerde
arbeid. Dat betrokkene dit werk niet direct hoeft te accepteren en een
zekere tijd de gelegenheid krijgt om werk op zijn eigen functieniveau te
zoeken, is een geheel andere zaak. Dan raakt men aan het passende–
arbeidbegrip van de WW en de eisen die aan betrokkene in dat kader
worden gesteld. Overigens vraagt het kabinet zich af of het voor
betrokkene niet evenzeer verwarrend is, dat de mate van arbeidsonge–

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 199b 21



schiktheid in de loop der tijd wordt aangepast, terwijl er in de omstandig–
heden van betrokkene niets verandert. Alles afwegende heeft het kabinet
uiteindelijk de voorkeur gegeven aan het nu voorgestelde systeem.

Het heeft de leden van de PvdA-fractie verbaasd dat in de visie van het
kabinet herschatting bij werkaanvaarding tegen een lager loon dan
waarop men geschat is, niet meer aan de orde is. Volgens deze leden
zou hiervan een rem op herintreding uitgaan (vraag 29.4, 29.4.1, 29.4.2
en 29.4.3).

In de huidige situatie, waarin herschatting wel mogelijk is, vloeit deze
herschatting min of meer logisch voort uit het feit dat men bij de
schatting, bij het duiden van de arbeid die nog verricht kan worden,
aansluit bij het vroeger verrichte beroep en de opleiding. De geduide
functies liggen zo dicht mogelijk aan bij de vroeger verrichte functie.
Door de wijze waarop men hier een loonwaarde aan verbindt, is het
mogelijk dat men bij de daadwerkelijk gerealiseerde loonwaarde net in
een andere arbeidsongeschiktheidsklasse terechtkomt.

Bij het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium wordt uitgegaan van
alle algemeen geaccepteerde arbeid. De afstand gemeten in loonwaarde
tussen de vroeger vernchte functie en de na de ontstane arbeidsonge–
schiktheid nog passende functie, kan derhalve veel groter zijn.

Dit roept gelijk de vraag op, op welke functie de schatting moet plaats–
vinden als er meerdere functies met verschillende loonwaarden verricht
kunnen worden. En in het verlengde hiervan de vraag wat er moet
gebeuren als er vervolgens een andere loonwaarde wordt gerealiseerd
dan waarop men is geschat. Uiteraard spelen deze vragen alleen als er
sprake is van meerdere geduide functies met sterk uiteenlopende
loonwaarden. Vandaar ook dat het kabinet in de memorie van toelichting
heeft aangegeven dat dit vraagstuk zich minder frequent zal voordoen
wanneer de bij de arbeidsongeschiktheidsschatting te hanteren norm
niet langer 5 functies met ieder 10 arbeidsplaatsen zou zijn, maar indien
(zoals ook de SER in zijn advies van 12 juli 1991 opmerkt) ook 2 functies
met ieder 25 arbeidsplaatsen voldoende is. Ook wil het kabinet niet
uitsluiten dat in bepaalde omstandigheden 1 functie voldoende is, als
deze maar voldoende arbeidsplaatsen vertegenwoordigt.

Het kabinet vindt dat bij de arbeidsongeschiktheidsschatting uitgegaan
moet worden van de functie met de hoogste loonwaarde. Hiermee wordt
de geringste mate van arbeidsongeschiktheid gerealiseerd. Bovendien is
hiermee een stimulans tot daadwerkelijke inschakeling in het arbeids–
proces op het voor betrokkene hoogst mogelijke niveau ingebouwd. Deze
wijze van schatten impliceert tevens dat niet overgegaan moet worden
tot herschatting bij lager gerealiseerde loonwaarde. Dat anders ook weer
arbeidsmarktelementen in het arbeidsongeschiktheidscriterium zouden
sluipen, blijkt ook duidelijk uit het voorbeeld dat de leden van de
PvdA-fractie geven. Hierbij moet men zich realiseren dat ook iemand met
een WW-uitkering na verloop van tijd werk moet accepteren dat verder
verwijderd ligt van zijn vroegere beroep en niveau. Ook iemand met een
WW-uitkering krijgt vervolgens deze inkomensachteruitgang niet gecom–
penseerd vanuit de WW. Werkaanvaarding tegen een hoger loon leidt
overigens wel tot herschatting. Het kan immers niet zo zijn dat men uit
blijft gaan van een lagere verdiencapaciteit, terwijl men een hogere
verdiencapaciteit realiseert. In de omgekeerde situatie realiseert men
weliswaar een lagere verdiencapaciteit, maar men kan, gezien de
krachten en bekwaamheden, wel een hogere realiseren. Dit is dus een
principieel andere kwestie. Bij de fictieve schatting op basis van artikel
33 AAW/44 WAO gaat men wel uit van de feitelijk gerealiseerde
loonwaarde. Deze artikelen bevatten immers een anticumulatieregeling in
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de vorm van een fictieve schatting. Het zou niet juist zijn op basis van
een ander bedrag te anticumuleren dan feitelijk ontvangen wordt. Mocht
echter op het moment dat er definitief geschat wordt blijken dat de
feitelijk te realiseren loonwaarde hoger is, dan dient dit het uitgangspunt
van de schatting te zijn. In het merendeel van de gevallen zal echter de
gerealiseerde loonwaarde, op basis waarvan de fictieve schatting plaats–
vindt, samenvallen met de definitieve feitelijke schatting.

De leden van de fractie van D66 vragen of het nieuwe arbeidsonge–
schiktheidscriterium geldend is voor alle gevallen zowel voor de WAO'ers
van vóór als van na 25 januari (vraag 77). Het overgangsrecht waarbij 25
januari een rol speelt heeft betrekking op de maatregelen betreffende
niveau en duur van de WAO-uitkering. Het nieuwe arbeidsongeschikt–
heidscriterium geldt voor iedereen die na de datum van inwerkingtreding
van het onderhavige wetsvoorstel in de WAO/AAW terechtkomt. Voor de
personen die, op het moment dat de wet in werking treedt, al een
uitkering hebben en 50 jaar of ouder zijn dan wel vroeggehandicapt zijn,
blijft het oude arbeidsongeschiktheidscriterium van toepassing. De
personen die jonger zijn dan 50 jaar zullen worden herbeoordeeld op
grond van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium.

Deze leden vragen vervolgens hoe het zit met de uitkering van een
volledig arbeidsongeschikte die na herkeuring gedeeltelijk arbeidsge–
schikt wordt verklaard. Wordt de uitkering van deze persoon uiteindelijk
verlaagd of niet (vragen 80 en 81)? lemand die op het moment dat het
voorliggende wetsvoorstel in werking treedt arbeidsongeschikt is en op
dat moment jonger is dan 50 jaar, wordt herbeoordeeld op basis van het
nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium. Als er op basis van die beoor–
deling wordt vastgesteld dat er sprake is van resterende verdiencapa–
citeit, dan wordt de mate van arbeidsongeschiktheid aangepast. De
WAO-uitkering van betrokkene wordt dan uiteindelijk verlaagd. Wel blijft
de WAO-uitkering van betrokkene gebaseerd op het dagloon. Betrokkene
valt niet onder de bepalingen van het vervolgdagloon.

De adviesaanvrage aan de SVr over de operationalisering van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, waarnaar de leden van de fractie van
D66 informeren (vragen 90 en 91), is nog niet verzonden. De precieze
tekst van de adviesaanvrage, met name welke elementen voor operatio–
nalisering in aanmerking komen en op welke wijze, moet nog worden
afgerond.

De leden van de fractie van D66 vragen naar het aantal WAO-ers en
ABP-ers dat vanwege stressklachten arbeidsongeschikt is (vragen 92 en
93). Daarnaast informeren zij naar het aantal werknemers dat door angst
voor reorganisaties in de WAO zit (vraag 95).

Het aantal personen dat wegens stressklachten arbeidsongeschikt is, is
als zodanig niet bekend. Stressklachten vallen onder de - veel ruimere -
diagnosehoofdgroep «psychische afwijkingen». Het aantal personen dat
vanwege deze diagnose arbeidsongeschikt is, bedroeg in 1991 ca.
260 000; dit betreft bijna 30% van het totale bestand. Ook van de
nieuwe instroom in de WAO gaat het in ca. 30% van de gevallen om
personen met psychische aandoeningen; van de instroom van arbeidson–
geschikten onder ambtenaren gaat het zelfs om 45% van alle gevallen.
Over het aantal personen dat vanwege angst voor reorganisaties in de
WAO zit, zijn geen gegevens bekend.

Ook vragen deze leden zich af of men ten gevolge van stress ook bij
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium nog steeds in de WAO kan
komen (vraag 94). Het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium wil
enerzijds door in de definitie op te nemen «rechtstreeks en objectief
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medisch vast te stellen gevolg», een signaal afgeven dat er niet louter
sprake moet zijn van een subjectief beleven van betrokkene. Anderzijds
moeten meer functies bereikbaar worden voor schatting, door niet langer
aan te haken bij opleiding en vroeger beroep, maar door uit te gaan van
alle algemeen geaccepteerde arbeid. Het is niet de bedoeling bepaalde
ziekteoorzaken - bijvoorbeeld, zoals wel eens is gesuggereerd, bepaalde
psychische aandoeningen - uit te sluiten van de arbeidsongeschiktheids–
schatting. Voor zover men derhalve ten gevolge van stress ziek wordt en
vervolgens ongeschikt wordt voor bepaalde werkzaamheden en
loonschade heeft, is het ook onder het nieuwe criterium nog steeds
mogelijk om (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt te worden.

De leden van deze fractie vragen ten slotte of het juist is dat epileptici
(en al degenen die ooit een epileptische aanval hebben gehad) nooit
meer een bus of vrachtwagen mogen besturen (vragen 96.1, 96.2, 96.3
en 96.4). Volgens de huidige Nederïandse regelgeving kan deze
categorie (mensen die na hun vierde jaar een epileptische aanval hebben
gehad) niet in aanmerking komen voor het rijbewijs C, D en E (het
«groot-rijbewijs»). Bij de uitvoering van deze regels worden overigens
door de geneeskundige dienst van het CBR, in enkele gevallen, wel
uitzonderingen gemaakt. Een en ander is bepaald in, op basis van het
Wegenverkeersreglement in 1983 bij Algemene Maatregel van Bestuur
bekrachtigde, regels van de Gezondheidsraad. Bij de herziening van deze
regels, waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd, zal wel
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende vormen van
epilepsie en epileptische aanvallen. Als deze regels bekrachtigd worden
zullen enkele categorieën wel in aanmerking komen voor een groot
rijbewijs. In een Europese richtlijn, zoals in 1991 gepubliceerd (nr.
91/439/EEG), worden epileptici uitgesloten van het groot rijbewijs. Deze
richtlijn zal in 1996 van kracht worden. Dit houdt inderdaad in, zoals
deze leden vragen, dat op dit moment deze groep mensen, medisch
gezien, niet geschikt is voor de beroepen bus– en vrachtwagenchauffeur.
Voor het beroep van taxichauffeur, waarnaar deze leden ten slotte ook
vragen, gelden de regels, zoals deze voor iedere bestuurder van perso–
nenauto's worden gehanteerd. Hiernaast dient op basis van de Wet
personenvervoer een medische verklaring van geschiktheid te worden
afgegeven. Op basis van de bevindingen kunnen mensen die een epilep–
tische aanval hebben gehad, niet geschikt worden verklaard.

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

De leden van de fractie van het CDA constateren met tevredenheid dat
in het nieuwe systeem gekozen is voor een opbouwstelsel. Wel vragen
deze leden zich af of het onderhavige wetsvoorstel niet in strijd is resp.
bij de jonge leeftijdscategorieën kan komen met het lAO-Verdrag nr.
121, nu in dit wetsvoorstel voor de nieuwe gevallen wordt overgegaan op
de zgn. lagere norm enerzijds en er anderzijds geen onderscheid
gemaakt wordt tussen risque professionnel en risque social (vraag 5).

Zowel de AAW als de huidige WAO is gebaseerd op het zogeheten
risque social. Het onderhavige wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging;
het beginsel van het risque social blijft gehandhaafd, d.w.z. een systeem
van arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarin het er niet toe doet of de
arbeidsongeschiktheid is ontstaan in verband met de arbeid.
lAO-Verdrag 121 bevat normen voor het risico van kortdurende en
langdurende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval
of beroepsziekte; het zogeheten risque professionnel. Het Nederlandse
verzekeringsstelsel zal derhalve, evenals dit tot op heden het geval is
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geweest, een ruimer terrein blijven bestrijken dan waartoe Verdrag 121
verplicht.

Ten aanzien van de te beschermen personen maakt het verdrag geen
onderscheid naar leeftijd. Voor de vaststelling van de hoogte van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering schrijft het verdrag slechts in zijn
algemeenheid voor dat voor de zogenaamde modelgerechtigde (man,
vrouw en twee kinderen) de uitkering naar keuze dient te worden afgeleid
van het loon van een geschoolde dan wel van een ongeschoolde
werknemer. Voor Nederland wordt bij dit laatste het minimumloon
gehanteerd.

Met de algemene handhaving van de AAW-uitkering als bodem op het
huidige niveau (70% van het minimumloon) wordt aan deze verplichting
ook voor de jongere leeftijdscategorieën voldaan, aangezien Verdrag 121
een minimumpercentage van 60 kent. Voor wat betreft de in het
wetsvoorstel voorziene WAO-uitkering, kan worden gesteld dat dit zowel
voor oudere als jongere uitkeringsgerechtigden een uitkeringsdeel is dat
boven de verdragsverplichtingen uitgaat. Van strijd met lAO-Verdrag nr.
121 is derhalve geen sprake.

Ook vragen deze leden zich af wat voor gevolgen er kunnen ontstaan
bij het overgaan van een systeem gebaseerd op leeftijd naar een systeem
gebaseerd op verzekerde (gewerkte) jaren, voor de jongeren die studeren
(vraag 22). Bij het overgaan naar een systeem gebaseerd op verzekerde,
gewerkte jaren zal bekeken moeten worden of in bepaalde situaties niet
gewerkte jaren toch gelijkgesteld moeten worden met verzekerde jaren.
De WW kent bijvoorbeeld de situatie dat jaren, waarin voor een kind
onder de twaalf jaar wordt gezorgd, geheel of voor de helft worden
gelijkgesteld met verzekerde jaren. Ook in het kader van de WAO moeten
dergelijke situaties nader bekeken worden. De situatie waarnaar de leden
van de CDA-fractie verwijzen, zal hierbij zeker betrokken worden.

De leden van de PvdA-fractie stellen zich zeer terughoudend op ten
aanzien van het introduceren van opbouwelementen in de arbeidsonge–
schiktheidsregelingen. Vanuit hun visie dat opbouwelementen beter
passen bij risico's die gelijkmatig en niet bij risico's die ongelijkmatig
gespreid zijn, vragen zij of hun indruk juist is dat andere vergelijkbare
landen wel vaak opbouwelementen kennen voor het «risque social» maar
vrijwel nimmer voor het «risque professionel» (vraag 30.1). Dreigt
Nederland voor de dekking van het beroepsrisico thans te belanden in de
achterhoede van de beschaafde landen (vraag 30.2)? In de Nederlandse
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen staat sinds 1967 het risque social
op de voorgrond. Met het intrekken van de Ongevallenwetten heeft de
Nederlandse wetgeving het beginsel van het risque professionel verlaten.
Zowel de AAW als de WAO gaan er van uit dat, ongeacht de oorzaak van
de arbeidsongeschiktheid, iedere verzekerde in beginsel aanspraak kan
maken op uitkering krachtens deze wetten. Met het maken van deze
keuze heeft Nederland zich reeds langere tijd ten opzichte van de ons
omringende landen, waar in het algemeen een apart regime voor
arbeidsongevallen en beroepsziekten geldt, in een bijzondere positie
geplaatst. Het ontbreken van een afzonderlijk regime voor arbeidsonge–
vallen en beroepsziekten in het Nederlandse stelsel wil echter niet
zeggen dat dit stelsel van mindere kwaliteit is. Evenmin is dit het geval
wanneer, zoals thans in het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld,
in dit stelsel bepaalde opbouwelementen worden geïntroduceerd.
Gesteld kan worden dat het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel
ten opzichte van de in de andere landen vigerende algemene arbeidson–
geschiktheidsregelingen enerzijds en de regelingen inzake arbeidsonge–
vallen en beroepsziekten anderzijds feitelijk een tussenpositie inneemt.
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Voor wat betreft de in andere EEG-landen geldende algemene arbeids–
ongeschiktheidsregelingen, bestaan zowel binnen de opbouwstelsels
(Duitsland, Denemarken, Griekenland, Italië, Luxemburg en Portugal) als
binnen de risicostelsels (behalve Nederland: België, Spanje, Frankrijk,
lerland en het Verenigd Koninkrijk) onderling grote verschillen. Deze
verschillen komen met name tot uitdrukking in de definiëring van het
arbeidsongeschiktheidsbegrip, de kring van rechthebbenden, het
minimumarbeidsongeschiktheidspercentage en de openingsvoorwaarden
(referte-eisen). De openingsvoorwaarden betreffen veelal een eis inzake
een bepaalde voorafgaande duur van verzekering of van premiebetaling.
De WAO kent nu en straks dergelijke openingsvoorwaarden niet. Door de
handhaving van de op het risque social gebaseerde AAW zal het Neder–
landse stelsel een basis zonder opbouwelementen blijven behouden.

Ook de afzonderlijke regelingen inzake arbeidsongevallen en beroeps–
ziekten vertonen onderlinge verschillen. In zijn algemeenheid kan worden
gesteld dat deze laatste regelingen in zoverre afwijken van de algemene
opbouw– en risicostelsels, dat voor deze specifieke risico's vaak geen
openingsvoorwaarden worden gesteld. Ook wordt in de regelingen inzake
arbeidsongevallen en beroepsziekten vaak een lager minimum arbeidson–
geschiktheidspercentage gehanteerd. Hoewel deze regelingen geen
opbouwelementen bevatten, d.w.z. de hoogte van de uitkering is
krachtens deze regelingen niet afhankelijk van de duur van de verze–
kering, is dit op zich geen wezenskenmerk voor de dekking van het risque
professionel.

Zoals hiervoor reeds is aangegeven, nemen de Nederlandse arbeidson–
geschiktheidsverzekeringen (AAW/WAO) ten opzichte van de in andere
landen voorkomende systemen een tussenpositie in. De keuze om binnen
het Nederlandse stelsel geen onderscheid te maken naar de oorzaak van
arbeidsongeschiktheid, sluit echter a priori niet uit dat dit stelsel
elementen kan bevatten die zowel in buitenlandse opbouw– of risico–
stelsels, dan wel in de desbetreffende regelingen inzake arbeidsonge–
vallen en beroepsziekten worden aangetroffen.

Het is de leden van de PvdA-fractie niet duidelijk waarom nu al niet
gekozen is voor een leeftijdskoppeling tot aan 1989 en een arbeidsverle–
denkoppeling vanaf deze datum. Zij voorzien weer complexe overgangs–
regelingen op het moment dat overgestapt wordt van leeftijdskoppeling
op arbeidsverledenkoppeling (vragen 31 en 32). Zoals in de nota naar
aanleiding van het eindverslag (Kamerstukken II, 1992/93, 22 824, nr.
10) reeds is aangegeven, zijn er technische complicaties verbonden aan
het vervangen van het leeftijdscriterium door het arbeidsverledencri–
terium. Expliciet is reeds verwezen naar de doorwerking naar het
overheidspersoneel. Hierbij werd gedoeld op het feit dat de verzekerden–
administratie beperkt is tot de bedrijfsverenigingen en dus niet is
ingevoerd voor de overheidsregelingen. Er zal derhalve nog bestudeerd
moeten worden op welke wijze de arbeidsverledenregistratie bij de
overheidsregelingen gestalte moet krijgen. Hiernaast zal er ook nog een
aantal andere technische zaken bekeken moeten worden. Hiervoor is
reeds gedoeld op het probleem van het gelijkstellen van niet gewerkte
jaren met verzekerde jaren. Bekeken zal moeten worden of hiervoor
aangesloten kan worden bij de oplossing die in de WW is gekozen. Het is
echter niet ondenkbaar dat, gezien het karakter van de WAO, in meer
situaties voor een (gehele of gedeeltelijke) gelijkstelling moet worden
gekozen. Een en ander zal toch eerst duidelijk moeten zijn, voordat
overgestapt kan worden op het arbeidsverledencriterium. Vandaar dat
ook in de nota naar aanleiding van het eindverslag is aangegeven dat het
kabinet verwacht dat dit in het volgende parlementaire jaar via een
afzonderlijk wetsvoorstel aan de orde kan worden gesteld. Op dat
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moment moet ook bekeken worden wat dit betekent voor de mensen die
reeds op basis van het leeftijdscriterium een WAO-uitkering hebben
ontvangen. Op dat moment zullen dus weer vragen omtrent overgangs–
recht gaan spelen Hoewel dit wederom niet eenvoudig zal zijn - zoals de
leden van de PvdA-fractie terecht opmerken zal weer het onderscheid
tussen oude en nieuwe gevallen een vraagpunt vormen - geeft het
kabinet hieraan toch de voorkeur. Eerst moeten diverse vraagpunten zijn
opgehelderd en uitgediscussieerd voordat overgestapt kan worden op
een systeem dat weer voor een groot aantal jaren dienst moet doen.

Deze leden hebben zich erover verbaasd dat het «quasi-opbouw–
element» (leeftijdscriterium) twee keer geldt, namelijk voor het bepalen
van de duur van de loondervingsuitkering en voor de hoogte van de
vervolguitkering. Deze keuze voor een systeem in de WAO met opbouw–
elementen op twee plaatsen, is historisch verklaarbaar. Aanvankelijk had
het kabinet gekozen voor een systeem dat uitging van een in duur
beperkte loondervingsuitkering, gevolgd door een uitkering op
AAW-niveau. Hierbij was de duur van de loondervingsuitkering afhan–
kelijk van het arbeidsverleden in casu leeftijd. Tot dat moment gold
derhalve het opbouwelement één keer nl. bij het bepalen van de duur van
de loondervingsuitkering. Als gevolg van de sterk afwijzende reacties in
de samenleving heeft het kabinet zijn voornemens aangepast. In de
structurele situatie ontvangt men na de loondervingsfase een uitkering
met een niveau zoals dat door de meerderheid van de SER is voorge–
steld. Een niveau dat ook bepaald wordt door opbouwelementen. Het
oorspronkelijke voorstel van het kabinet is derhalve gecombineerd met
het meerderheidsadvies van de SER. Een combinatie van de gunstige
elementen van de 16 juli-systematiek (het vasthouden van de analogie
met de WW) van het kabinet en het door de SER voorgestelde uitke–
ringssysteem met opbouwelementen.

De leden van de VVD-fractie willen weten op welke gronden een
opbouwsysteem in een risicoverzekering past (vraag 129, 130, 131 en
132). Bij de uiteindelijke keuze voor het aanbrengen van opbouwele–
menten in de WAO, is het gegeven dat aan ingrepen in de hoogte van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering niet ontkomen kan worden, als
uitgangspunt genomen. Vervolgens vindt het kabinet het gerecht–
vaardigd, liever dan te kiezen voor een voor iedereen in gelijke omvang
terugbrengen van de uitkering, dat de betaalde premie in zekere mate
doorwerkt naar de hoogte en de duur van de uitkering. Het kabinet heeft
erop gewezen dat dit fenomeen niet nieuw is binnen de sociale
zekerheid. Allereerst kent de AOW een opbouwsysteem. De AOW is
overigens, in tegenstelling tot de WAO, een echte opbouwverzekering.
Maar ook een andere verzekering binnen de sociale zekerheid kent in
zekere mate opbouwelementen. Het kabinet heeft hierbij gewezen op de
WW. Bij het verwijzen naar deze andere verzekeringen heeft het kabinet
niet willen aangeven dat de opbouwsystematiek aan elkaar gelijk is. Dit is
niet zo en dit is ook gerechtvaardigd, aangezien het karakter van de
diverse verzekeringen niet aan elkaar gelijk is. Zoals gezegd is de AOW
een opbouwverzekering. De WW is weliswaar een risicoverzekering,
maar in tegenstelling tot de WAO-uitkering is de WW-uitkering in
principe tijdelijk. Kort samengevat betekent dit derhalve dat het kabinet,
nu het genoodzaakt is de hoogte van de uitkering terug te brengen, een
keuze voor een gedifferentieerde ingreep prefereert boven een voor
iedereen gelijke ingreep. Daarbij komt dat opbouwelementen binnen de
sociale zekerheid, ook bij risicoverzekeringen, niet nieuw zijn.

De leden van de PvdA-fractie vrezen dat het wijzigingsvoorstel van 25
januari 1993 leidt tot een verzwaring van de uitvoeringspraktijk en tot
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een afnemende inzichtelijkheid voor betrokkenen (vraag 33). Dit zou
veroorzaakt worden omdat de WW en de WAO nu als regel 1 jaar uiteen–
lopen en derhalve (bij voortdurende arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid) de uitkeringspositie van betrokkene vaker wisselt. Het door
deze leden gegeven voorbeeld volgend, is het inderdaad juist dat er één
uitkeringspositie is bijgekomen. Naast de drie uitkeringsposities waarmee
betrokkene reeds te maken had, betekent dit derhalve dat betrokkene nu
te maken krijgt met vier uitkeringsposities. Het introduceren van twee
soorten uitkeringen in de WAO betekende reeds een meer complexe
systematiek, zowel voor de uitvoeringsorganisatie als voor de uitkerings–
gerechtigde. Het wijzigingsvoorstel van 25 januari betekent weliswaar
een verzwaring, maar binnen deze context een relatief geringe.
Overigens zij erop gewezen dat het handhaven van de uitkeringsrechten
van de groep huidige WAO-gerechtigden tegelijkertijd ook een
verlichting voor de uitvoering impliceert, aangezien voor deze groep geen
nieuwe uitkeringsberekening hoeft plaats te vinden. Wel vloeit uit het
introduceren van deze complexe uitkeringssystematiek een extra verant–
woordelijkheid voor de uitvoeringsorganisatie om een goede voorlichting
te geven aan de uitkeringsgerechtigden. Dat dit wijzigingsvoorstel, met
alle voor– en nadelen die eraan vastzitten, een essentieel onderdeel
vormt van het compromis inzake het ongedaan maken van de bevriezing
van de lopende uitkeringen, is elders reeds toegelicht.

De leden van de PvdA-fractie informeren vervolgens hoevelen van de
huidige WAO-gerechtigden een uitkering hebben ter hoogte van 70 tot
100% minimumloon (ML) en hoevelen van deze groep een beroep doen
op de Toeslagenwet (TW). Tevens vragen zij hoevelen van het huidige
bestand in de nieuwe uitkeringssystematiek zouden uitkomen tussen 70
en 100% ML en hoevelen dan een beroep zouden doen op de TW. Zij zijn
benieuwd of het kabinet dit extra beroep op de TW als een rem op de
arbeidsparticipatie van de partner ziet. Ten slotte willen zij weten of de
taxatie juist is dat een modale werknemer minimaal 53 jaar moet zijn, wil
de vervolguitkering 100% ML bedragen (vragen 34.1 tot en met 35.3).

Met betrekking tot de inkomensverdeling van AAW/WAO-gerechtigden
worden geen statistieken gepubliceerd. Wel is een verdeling bekend van
WAO-gerechtigden naar dagloon. Uit het jaarverslag van het Aaf en het
Aof over 1991 kan het volgende worden afgeleid. Voor 1991 is voor ca.
580 000 uitkeringsgerechtigden met een WAO-uitkering de dagloonver–
deling weergegeven. Ruim 75 000 hiervan betrof de categorieën
parttimers (waarvan geen verdeling naar dagloon is gegeven) of
onbekend. De resterende categorie, ca. 500000, betrof fulltimers. Van
deze categorie was voor ca. 175 000 uitkeringsgerechtigden het
dagloon, op basis waarvan de uitkering werd vastgesteld, lager dan het
dagloon waarbij een uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid ter
hoogte van 100% ML zou worden ontvangen. Uit de statistiek is niet af te
leiden hoeveel personen een uitkering ter hoogte van maximaal 100% ML
ontvangen; om de hoogte van de uitkering te bepalen, speelt naast het
dagloon immers tevens de mate van arbeidsongeschiktheid een rol.

Ultimo 1991 ontvingen ruim 73 000 AAW/WAO-gerechtigden een
toeslag uit hoofde van de Toeslagenwet. Van deze groep hadden
ongeveer 25 000 gerechtigden alleen een AAW-uitkering. Ca. 50 000
gerechtigden ontvingen een WAO-uitkering (AAW/WAO of alleen WAO).

Hoeveel personen van het huidige bestand een uitkering ter hoogte
van maximaal 100% ML zouden ontvangen als het nieuwe uitkerings–
systeem voor hen van toepassing zou zijn, is niet als zodanig aan te
geven. Op basis van de huidige statistische registratie is, zoals gezegd,
geen crossing mogelijk van de inkomensverdeling en de leeftijd bij
toetreding van de huidige AAW/WAO-gerechtigden. Per leeftijdscate–
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gorie is slechts het gemiddelde inkomen bij aanvang van de uitkering
voorhanden. De uit het wetsvoorstel voortvloeiende besparing is op basis
van het verschil tussen de gemiddelde uitkeringsniveaus per
leeftijdscategorie onder het oude en nieuwe regime, afgeleid uit het
gemiddelde inkomen, benaderd.

Het extra beroep op de TW kan in bepaalde gevallen een rem
betekenen op de arbeidsparticipatie van de partner. Het kabinet acht
deze belemmering echter niet zodanig substantieel dat dit de gekozen
vormgeving van de niveaumaatregel in de weg zou staan.

Met betrekking tot de vraag hoe oud een modale werknemer minimaal
moet zijn om tenminste een vervolguitkering ter hoogte van het
minimumloon te ontvangen kan gesteld worden dat deze leeftijd rond de
51 jaar ligt.

De leden van de PvdA-fractie vragen of de consequentie van de
tweede nota van wijziging dat een 58-jarige nog geconfronteerd kan
worden met één jaar vervolguitkering een bedoeld of een onbedoeld
effect is (vragen 49.1 en 49.2). Onderdeel van het politieke compromis
om de bestaande WAO-uitkeringen volledig te ontzien en de kosten
hiervan te compenseren door aanpassing van de regeling voor toekom–
stige arbeidsongeschikten, vormt de verkorting van de loondervingsfase
WAO. Voorgesteld wordt de Ziektewetperiode te betrekken bij de
bepaling van de duur van de loondervingsfase. Het gevolg hiervan is dat
de loondervingsfase in de WAO wordt bekort met één jaar. lemand die
ziek wordt op zijn 58ste krijgt één jaar ziekengeld en vervolgens tot zijn
65ste een loondervingsuitkering ingevolge de WAO (hij komt immers op
zijn 59ste in de WAO). lemand die op zijn 58ste in de WAO komt, hij
heeft dan éèn jaar ziekengeld achter de rug, krijgt tot zijn 64ste een
loondervingsuitkering en vervolgens nog één jaar een vervolguitkering.
Dit is derhalve een bewust aanvaard gevolg van het gesloten compromis.

De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV vragen naar de recht–
vaardigingsgrond van de datum van 25 januari (vragen 146.1 en 146.2).
Hierbij is het feit betrokken dat particuliere verzekeraars hebben aange–
geven dat werknemers die - op het moment dat het wetsvoorstel in
werking treedt - langdurig ziek zijn, slechts tegen prohibitief hoge
premies kunnen worden toegelaten tot aanvullende WAO-verzekeringen.
Los van dit zogeheten «inlooprisico», streven particuliere verzekeraars in
beginsel naar volledige toegankelijkheid voor collectiviteiten. Op zich is
het bestuurlijk instrumentarium wel toereikend om oneigenlijk gebruik te
voorkomen als gekozen zou zijn voor de inwerkingtredingsdatum van het
wetsvoorstel. Er mag vanuit worden gegaan dat de uitvoeringsorganen in
staat zijn niet alleen te onderkennen of iemand zich op oneigenlijke
gronden ziek meldt, maar ook of iemand onterecht ziek blijft.

Een aantal fracties heeft vragen met betrekking tot de aan de niveau–
maatregel ten grondslag liggende onderzoeken.

De leden van de PvdA-fractie vragen het kabinet te reageren op de
opmerkingen van Schellart en Van Ophem op het onderzoek van Aarts en
De Jong (vraag 44). De leden van de VVD-fractie verzoeken het kabinet
aan te geven op welke studies het zich heeft gebaseerd bij de invoering
van de niveaumaatregel. Zij verwijzen in dit licht naar de opmerking van
de staatssecretaris dat de verlaging van de uitkering van 80 naar 70%
geen effect heeft gehad. In hetzelfde kader vragen deze leden of de
niveaumaatregel dan nog wel past in de harde voorwaarden die de Raad
van State heeft geformuleerd als rechtvaardiging voor het wetsvoorstel
(vragen 134.1, 134.2, 135, 144 en 145). Ook de leden van de fracties
van SGP, RPF en GPV ten slotte vragen naar de onderliggende studies
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voor de niveaumaatregel als middel om het volume terug te dringen
(vraag 147.1).

Het belangrijkste onderzoek waarop het kabinet zich, in navolging van
SER en CPB, heeft gebaseerd met betrekking tot de gedragseffecten in
relatie tot de niveaumaatregel, betreft het onderzoek van Aarts en De
Jong. Hierin wordt geconcludeerd dat een verlaging van de uitkering
gevolgen zal hebben op de volume-ontwikkeling in de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen. Het kabinet heeft kennis genomen van de opmerkingen
Van Schellaert en Van Ophem met betrekking tot het onderzoek.

Ter zake van de niveaumaatregel stellen laatstgenoemden dat in het
onderzoek van Aarts en De Jong slechts sprake zou zijn van een statis–
tische relatie tussen uitkeringshoogte en invalideringskans en geen
causale relatie. Veeleer zou sprake zijn van een indirekte relatie. De
bepalende factor zou de (slechte) kwaliteit van de arbeid zijn, die zich
ondermeer uit in een laag inkomen maar een relatief hoog uitkerings–
niveau ten opzichte van dit inkomen en een hoge invalideringskans.

De veronderstelde gedragseffecten zouden, volgens de auteurs, dan
ook niet uit het onderzoek kunnen worden afgeleid.

De door Schellaert en Van Ophem gemaakte opmerking is slechts
indirekt afgeleid en wordt niet door nadere feiten onderbouwd. Zo wordt
een direkt verband verondersteld tussen slechte kwaliteit van de arbeid,
laag loon en hoge invalideringskans. Dit gaat ondermeer voorbij aan
bijvoorbeeld de situatie in de bouw, waar eveneens onder invloed van de
arbeidsomstandigheden sprake is van een relatief hoog invaliderings–
risico maar tevens van een relatief hoog inkomen. De resultaten van het
onderzoek worden derhalve niet weerlegd, maar slechts de opmerking
wordt geplaatst dat eventueel een andere factor ook een rol zou kunnen
spelen bij WAO-intreding.

De door Aarts en De Jong geconstateerde causale relatie tussen uitke–
ringshoogte en invalideringskans wordt door hen als één van de belang–
rijkste conclusies uit het onderzoek naar voren gebracht. Zij geven
ondermeer aan dat dit verband in Nederland sterker is dan in Amerika,
waar in onderzoeken eveneens een verband is aangetoond tussen uitke–
ringshoogte en invalideringsrisico. In een artikel in ESB van 8 mei 1991
wordt dit nog nader uitgewerkt waarbij zij aantonen dat financiële
motieven een van de belangrijkste redenen van WAO-instroom zijn. In
hun eerstgenoemde onderzoek wordt de causale relatie nader geïllu–
streerd aan de hand van de gegevens over de periode 1980-1985. In
deze periode is het invalideringsrisico sterk gedaald onder invloed van de
in deze periode doorgevoerde relatieve verlaging van het uitkerings–
niveau.

Ook in andere onderzoeken wordt gesignaleerd dat een verband
bestaat tussen uitkeringshoogte en beroep op een uitkering. Hierbij kan
onder meer worden verwezen naar een onderzoek uit 1992 in het kader
van de evaluatie stelselherziening sociale zekerheid: «De effecten van de
werking van het herziene stelsel op de gemiddelde WW-uitkering en de
arbeidsverledeneis in de WW». In dit onderzoek blijkt dat het zoekgedrag
van WW-gerechtigden sterk toeneemt naarmate de loongerelateerde
uitkering afloopt en de overgang dreigt naar de lagere vervolguitkering.

De kritiek van Schellaert en Van Ophem heeft het kabinet dan ook niet
kunnen overtuigen en zij heeft dan ook geen aanleiding gezien om de
gedragseffecten die zij op basis van het onderzoek van Aarts en De Jong
heeft verondersteld, bij te stellen.

De leden van de VVD-fractie memoreren dat de verlaging van de
uitkering van 80 naar 70% destijds geen effect op het volume heeft
gehad. Deze opmerking behoeft in ieder geval de toevoeging
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«waarneembaar». Zoals reeds is gesteld in de memorie van antwoord
(Kamerstukken II, 1992/93, 22 824, nr. 6, pag. 18-19) is achteraf niet
zonder meer vast te stellen of de verlaging geen gevolg heeft gehad op
het volume. De invloed van andere factoren, zoals de beroepsbevolking,
economische ontwikkeling en alternatieve uitkeringsregelingen, zou
daartoe eerst moeten worden geëlimineerd. Dat het volume in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen ook na de verlaging van de uitkering
bij de stelselherziening niet is afgenomen, betekent aldus niet dat er
geen verband zou bestaan tussen hoogte van de uitkering en toestroom
tot de regeling.

Ten aanzien van de harde voorwaarden die de Raad van State heeft
geformuleerd, is het kabinet van mening dat deze nog steeds opgaan.

4. Tijdelijkheid van de uitkering en periodieke herbeoordeling

De leden van de PvdA-fractie vragen wat de meerwaarde is van de
tijdelijkheid van de uitkering. Nadat de mate van arbeidsongeschiktheid
opnieuw is vastgesteld kan de uitkering toch ambtshalve verstrekt
worden, zo menen zij (vraag 29.5.1 en 29.5.2). Ook vragen zij zich af hoe
er gehandeld zal worden wanneer verzuimd wordt de aanvraag tijdig in te
dienen door onvoldoende Nederlandse taalbeheersing of psychische
verwardheid (vraag 29.5.3).

De leden van de VVD-fractie willen ook graag geïnformeerd worden
over de voor– en nadelen van de herkeuring, zowel op het materiële als
het immateriële vlak (vraag 141).

De tijdelijkheid van de uitkering tezamen met de herbeoordeling zijn
ingezet als activerende maatregelen waarvan de werking zich uitstrekt
zowel naar het uitvoeringsorgaan als naar de uitkeringsgerechtigde. Door
het inzetten van de herbeoordeling wordt het uitvoeringsorgaan geacti–
veerd te bezien of er nieuwe ontwikkelingen zijn die invloed hebben op
de mate van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast speelt de doelstelling van
reïntegratie een belangrijke rol. Hebben er zich bijvoorbeeld ontwikke–
lingen voorgedaan waardoor betrokkene scholing kan volgen en
waardoor betrokkene zich opnieuw op de arbeidsmarkt kan begeven?
Maar de maatregel is ook gericht op de uitkeringsgerechtigde. Nu de
uitkering van rechtswege eindigt, is ook de uitkeringsgerechtigde
verplicht zich actiever op te stellen. Ook de uitkeringsgerechtigde moet
gericht blijven op de arbeidsmarkt en alert blijven op nieuwe ontwikke–
lingen en mogelijkheden. Als na herbeoordeling blijkt dat betrokkene nog
steeds arbeidsongeschikt is, wordt de uitkering in principe verlengd. De
betrokkene dient hiertoe wei een aanvraag in te dienen. Het uitvoerings–
orgaan moet betrokkene erop wijzen dat hij de uitkering opnieuw moet
aanvragen. Is er in deze procedure sprake van een fout aan de kant van
het uitvoeringsorgaan, bijvoorbeeld een te late inkennisstelling, dan zijn
er in de wet waarborgen ingebouwd die moeten voorkomen dat een en
ander ten koste gaat van betrokkene.

Verzuimt betrokkene een aanvraag in te dienen, door wat voor oorzaak
dan ook, bijvoorbeeld door de voorbeelden die de leden van de
PvdA-fractie noemen, dan stopt de uitkering. Merkt betrokkene dat de
uitkering is gestopt, en in het merendeel van de gevallen zal dit toch het
geval zijn, immers er komt geen geld meer binnen, dan kan hij alsnog de
uitkering aanvragen. Volgens de ook thans reeds geldende regels kan de
uitkering vervolgens worden toegekend met terugwerkende kracht van
één jaar voor de dag waarop de aanvraag werd ingediend (art. 25 AAW,
35 WAO). Hoewel er in de wet zoals gezegd, de nodige waarborgen zijn
opgenomen om te bewerkstelligen dat betrokkene de uitkering opnieuw
en op tijd aanvraagt, kan uiteraard niet de garantie worden gegeven, dat
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dit ook in alle gevallen en in alle omstandigheden zal gebeuren. Dit is een
nadeel van het van rechtswege eindigen van de uitkering. Dit nadeel
vindt het kabinet echter niet opwegen tegen de activerende werking die
van het van rechtswege eindigen van de uitkering uitgaat. Op de
materiële (financiële) kant van deze maatregel, waarnaar de leden van de
VVD-fractie informeren, wordt in hoofdstuk 7 ingegaan.

5. Stimuleringsmaatregel

De leden van de PvdA-fractie zijn zeer verbaasd over de stimulerings–
maatregel. Zij vragen zich af hoe men iemand achteraf kan stimuleren,
gezien het gegeven dat de voor een premie in aanmerking komende
werkhervatting al geldt vanaf 1 -2-1992 (vraag 44.1). Zij vragen zich af
waarom niet is gekozen voor een vast bedrag, dit gezien de - in de ogen
van deze leden - aanzienlijke hoogte van de maximale premie (vraag
44.2). Zij vragen zich tevens af of de totale kosten nog in verhouding
staan tot het geraamde additionele effect op het volume, aangezien een
groot gedeelte van de personen ook zonder toelage al het werk zouden
hebben hervat (vraag 44.3). Daarnaast vragen zij zich af of dit effect zich
nog zal voordoen, gezien het feit dat een groot gedeelte van de voor de
toelage relevante periode al is verstreken. Ten slotte vragen deze leden
zich af hoe rechthebbenden worden opgespoord (vraag 44.5).

Gekozen is om de stimuleringspremie afhankelijk te maken van de
bespaarde AAW/WAO-uitkering om op deze wijze arbeidsongeschikten
maximaal te stimuleren voor een zo groot mogelijk deel het werk te
hervatten. De aan het woord zijnde leden constateren terecht dat in de
eerste jaren naar verwachting de kosten hoger zullen zijn dan de
opbrengsten vanwege het feit dat een grote groep personen ook zonder
de maatregel aan het werk zou zijn gegaan. Ten aanzien van de consta–
tering van deze leden dat is verondersteld dat als gevolg van de
maatregel additioneel 2800 arbeidsongeschikten het werk zullen
hervatten, merkt het kabinet op dat dit geen verwachting is doch een
rekenkundige bepaling van het aantal waarbij de kosten na vijf jaar zijn
terugverdiend. De conclusie dat zich geen additioneel effect als gevolg
van de maatregel zal voordoen omdat de periode bijna is verstreken,
deelt het kabinet niet. De maatregel is met terugwerkende kracht voorge–
steld om te voorkomen dat arbeidsongeschikten zouden wachten met
werkhervatting tot de maatregel zou zijn ingegaan. Al ruim een jaar
geleden is in de media uitgebreid aandacht geschonken aan de
maatregel, zodat nog steeds verwacht mag worden dat hierdoor een
groep arbeidsongeschikten weer aan het werk zal gaan. De rechtheb–
benden op een uitkering ten slotte zullen deze zelf bij de bedrijfsver–
eniging moeten aanvragen.

6. Doorvertaling naar de overheidssector

De leden van de PvdA-fractie signaleren de noodzaak van nadere regel–
geving die voortvloeit uit het voorliggende wetsvoorstel. Voor de
overheidsregelingen memoreren zij de noodzaak van wijziging van
wachtgeldregelingen in verband met samenloop van invaliditeitspensioen
en wachtgeld en een wijziging van de garantieregeling ex artikel F 9
ABP-wet. De leden van de fractie van D66 vragen waarom dit
wetsvoorstel niet is aangegrepen om de verschillen tussen markt– en
non-marktsector weg te werken (vraag 88). De noodzakelijke regelgeving
voortvloeiende uit de inpassing van de TBA-maatregelen in de overige
overheidsregelingen, die deels een sectorale aangelegenheid betreft,
volgt een eigen wetgevingstraject. De aanpassing van het Rijkswacht–
geldbesluit aan het onderhavige wetsvoorstel is inmiddels voor advies
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aanhangig bij de Raad van State. De door de leden van de PvdA-fractie
gememoreerde noodzaak van wijziging van garantieregeling ex artikel F 9
ABP-wet in het kader van het voorliggende wetsvoorstel wordt niet
onderschreven. Deze garantiebepaling zal binnenkort in een ander kader
- het ABP-complex - aan de orde worden gesteld.

In de memorie van toelichting (blz. 57) is aangegeven dat de voorge–
stelde maatregelen zoveel mogelijk beperkt dienen te blijven tot de met
de WAO overeenkomstige overheidsregelingen en zo min mogelijk een
aantasting mogen betekenen van de specifieke voor het overheidsper–
soneel geldende norm. Om dezelfde reden is het wetsvoorstel dan ook
niet aangegrepen om de rechtspositionele verschillen tussen werknemers
en marktsector en het overheidspersoneel weg te werken.

Hierbij zij nog aangetekend dat het kabinet voornemens is om met
ingang van 1 januari 1996 de werknemersverzekeringen ook van
toepassing te laten zijn op het overheidspersoneel.

De leden van de D66-fractie vragen wat het verschil is tussen invali–
diteit en arbeidsongeschiktheid en of volgens het kabinet nu dus arbeids–
ongeschiktheid en invaliditeit identiek zijn (vraag 87 en 89.3). Aange–
nomen wordt dat door deze leden met «invaliditeit» wordt bedoeld het
begrip «algemene invaliditeit» zoals dat in de Algemene burgerlijke
pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet voorkomt. Met algemene
invaliditeit is hetzelfde schadebegrip bedoeld als de arbeidsonge–
schiktheid in de zin van de WAO. Het verschil in benoeming van ditzelfde
schadebegrip is historisch verklaarbaar. Sedert de introductie in de jaren
zestig is slechts af ten toe sprake geweest van inhoudelijke verschillen,
omdat mutaties in de WAO niet altijd gelijktijdig werden aangebracht in
de overheidspensioenwetten. Na de inwerkingtreding van dit
wetsvoorstel zijn er geen inhoudelijke verschillen meer.

De leden van de D66-fractie vragen of het juist is dat bij aanvaarding
van het wetsvoorstel vier systemen naast elkaar gaan functioneren (vraag
89.1). Zij onderscheiden daarbij gedeeltelijk arbeidsongeschikten in de
marktsector van voor 25 januari 1993 en gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten van na deze datum alsmede de vergelijkbare groepen in de
overheidssector. Is van sektor veranderen - zo vragen deze leden - voor
een gedeeltelijk arbeidsongeschikte uit een van de vier bovengenoemde
systemen door dit wetsvoorstel makkelijker of moeilijker geworden?

Deze vraag wordt zo opgevat dat er sprake is van een typering van
belanghebbenden tot degenen op wie de «oude» bepalingen van
toepassing blijven en degenen voor wie de «nieuwe» regels gelden,
onderscheiden naar marktsector en overheidssector. In die zin is er
sprake van 4 groepen en dus ook van 4 systemen. Dat dit onderscheid
voor de marktsector en overheidssector apart is geregeld heeft slechts
als oorzaak dat voor beide sectoren aparte regelgeving geldt. De wijze
waarop de regeling vorm is gegeven is evenwel gebaseerd op dezelfde
systematiek. Dit verschil in systemen geeft overigens geen aanleiding tot
bijzondere problemen bij een verandering van sector, net zo min als dat
thans het geval is.

7. Volume– en financiële effecten

7.1. Besparingen

De leden van de fractie van de PvdA vragen het kabinet om het grote
verschil tussen de in de memorie van toelichting gepresenteerde
besparing en de door de Corona-groep berekende besparing te becom–
mentariëren (vraag 45). Aansluitend verzoeken zij het kabinet te reageren
op het artikel van Schellaert en Van Ophem in ESB (vraag 44).
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De leden van de fractie van D66 vragen naar het macro-voordeel van
het wetsvoorstel, rekening houdend met de laatste CPB-berekeningen
met betrekking tot de cao-onderhandelingen (vraag 54.1). Tevens vragen
zij naar de reductie van het financieringstekort voor de jaren 1993 t/m
1996 als gevolg van het wetsvoorstel (vraag 54.2).

De leden van de VVD-fractie willen weten welk realiteitsgehalte de
gepresenteerde bezuinigingen hebben (vragen 126, 127).

Zowel ten aanzien van de becijferingen van de Corona-groep als in het
ESB-artikel van Schellart en Van Ophem is het verschil in de verwachte
besparing terug te voeren op de veronderstelling ten aanzien van
personen die nog activiteiten kunnen verrichten (wel restcapaciteit
aanwezig), maar waarvoor geen functies kunnen worden geduid (geen
verdiencapaciteit aanwezig). Op basis van veronderstellingen van de
GMD, waarop de becijferingen van de Corona-groep en van Schellart en
Van Ophem zijn gebaseerd, is er van uitgegaan dat ook bij het nieuwe
criterium voor 90% van de desbetreffende personen geen functies
kunnen worden geduid; het kabinet gaat er van uit dat dit slechts voor
25% geldt. Ook de SVr neemt in zijn advies afstand van de veronderstel–
lingen van de GMD en stelt dat deze een te laag effect weergeven.

De budgettaire effecten van het onderhavige wetsvoorstel - dit in
antwoord op de vragen van de leden van de D66-fractie - zijn uitgebreid
in de toelichting op tweede nota van wijziging gepresenteerd. De
CPB-berekeningen met betrekking tot de cao-onderhandelingen hebben
geen invloed op de hoogte van de besparing in de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen. Deze besparingen slaan geheel neer bij de arbeidsonge–
schiktheidsfondsen en dragen derhalve niet bij aan de reductie van het
financieringstekort. Vanwege de optredende weglekeffecten naar de TW,
IOAW en RWW is eerder het tegendeel het geval. Het kabinet ziet geen
reden deze ramingen bij te stellen.

Ten aanzien van de opmerking van de leden van de VVD-fractie met
betrekking tot het realiteitsgehalte van de berekeningen, kan slechts
opgemerkt worden dat aan iedere raming onzekerheden ten grondslag
liggen. Het kabinet heeft getracht de opbrengst van de maatregel zo
reëel mogelijk te berekenen.

7.2. Macro-economische effecten

De leden van de PvdA-fractie merken op dat het kabinet bij de
berekening van de netto-besparingen voorbij gaat aan verminderde
belastingopbrengsten en aan het grotere beroep op inkomensafhanke–
lijke regelingen, zoals huursubsidie (vraag 46). Zij vragen een indicatie
van de grootte van de belastingderving en van de weglek naar andere
regelingen (vraag 47).

De leden van de D66-fractie vragen of rekening is gehouden met
tegenvallende belastingopbrengsten als gevolg van de aftrekbaarheid van
premies voor de aanvullende verzekering (vraag 55). In dit licht
verzoeken zij om een raming van de belastingderving, zowel voor het
geval de premies ten laste van werkgevers als voor het geval deze ten
laste van werknemers komen (vraag 56). Tevens vragen zij om een
raming van de stijging van de lonen en premielasten, ook weer zowel
voor het geval de premies ten laste van werkgevers als voor het geval
deze ten laste van werknemers komen (vraag 58). Daarnaast zijn zij
benieuwd naar de gevolgen voor de economische groei, de werkgele–
genheid en de collectieve lastendruk als gevolg van genoemde stijging
van lonen en premies (vraag 59). Deze leden informeren ten slotte of het
kabinet voornemens is de aftrekbaarheid van de premies voor aanvul–
lende verzekeringen te beperken dan wel af te schaffen (vraag 57).
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De leden van de fracties van SGP, RPF en GPV constateren dat de
maatregelen mede zijn ingegeven om de wig en de collectieve lastendruk
te verminderen. Zij vragen zich af of deze doelstelling niet volledig afhan–
kelijk is van het arbeidsvoorwaardenoverleg tussen sociale partners
(vraag 147.2). Deze leden informeren daarnaast of de WAO-premie voor
nieuwe uitkeringsgerechtigden, die beperktere rechten hebben, op
hetzelfde niveau blijft als voor huidige gerechtigden (vraag 149.1).

In de gangbare methodiek worden besparingen als gevolg van beleids–
voorstellen berekend inclusief weglek in de eigen sectoren, maar
exclusief de weglek op beleidsterreinen, die niet tot de verantwoorde–
lijkheid van de eigen sector behoren. De reden voor het meenemen van
de weglek in de eigen sector moet worden gezocht in het voorkomen van
maatregelen, die alleen verschuivingen tot gevolg zouden hebben tussen
regelingen waar uitgavenvermindering optreedt (welke worden
ingeboekt) en regelingen waar een - even grote - uitgavenverhoging
optreedt (welke buiten beschouwing zou blijven). Het in de berekeningen
abstraheren van eventuele effecten op andere beleidsvelden vloeit voort
uit de onmogelijkheid om in detail rekening te houden met primaire,
maar ook secundaire of zelfs tertiaire effecten. Het gevaar bestaat dat
slechts partieel effecten worden ingeboekt. Dit laatste zou het geval zijn
indien alleen rekening zou worden gehouden met de belastinginkomsten–
derving als gevolg van de aftrekbaarheid van de premies voor aanvul–
lende verzekeringen. Naast dit effect zijn er echter ook een aantal andere
gevolgen.

Tegenover de belastinginkomstenderving als gevolg van de aftrek–
baarheid van premies van aanvullende verzekeringen staat dat de
WAO-premie eveneens aftrekbaar is voor de belasting, hetgeen op
termijn zal leiden tot hogere belastinginkomsten wanneer de
WAO-premie zal kunnen gaan dalen.

De WAO-maatregelen hebben daarnaast zowel minder uitkeringen als
lagere uitkeringsniveaus tot gevolg. Hieruit vloeien eveneens lagere
belastingontvangsten voort. Tevens zal een effect optreden op de
uitgaven uit hoofde van de huursubsidie. Anderzijds worden van de
WAO-maatregelen gunstige effecten verwacht op de werkgelegenheid,
en vervolgens op de bestedingen en dus de belastinginkomsten. Deze
gevolgen voor de belastinginkomsten zijn evenwel niet apart als zodanig
te kwantificeren. Wel worden deze effecten in de totale macro-econo–
mische ramingen van het CPB meegenomen.

Een becijfering van de belastinginkomstenderving als gevolg van de
aftrekbaarheid van premies is slechts één indirect effect van de voorge–
stelde maatregelen, zij het dat dit effect zich substantieel op korte
termijn kan voordoen. Een poging tot kwantificering van dit effect zou
echter slechts een partieel inzicht geven, met het risico dat hieruit
onjuiste conclusies worden getrokken. Om deze reden is geen raming
gepresenteerd van partiële effecten als gevolg van de voorgestelde
maatregelen.

Overigens is het niet ongebruikelijk dat tijdens de voorbereidingen en
de discussies binnen het kabinet door de betrokken vakministers wordt
gewezen op mogelijke uitstralingseffecten op door hen beheerde
regelingen, welke in de overwegingen kunnen worden betrokken en
waarover in samenhang kan worden besloten. Zo is bijvoorbeeld het
grotere beroep op de huursubsidie wel in de begroting van het ministerie
van VROM meegenomen.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van D66 over
de aftrekbaarheid van premies kan worden geantwoord dat er geen
plannen zijn deze aftrekbaarheid te herzien. Op deze aftrekbaarheid is
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nader ingegaan in het antwoord van 19 april 1993 van de Staatssecre–
taris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Van Rey.

Ten aanzien van de opmerkingen van de leden van de fracties van
SGP, RPF en GPV het volgende. Naast de volumereductie is tevens
vermindering van de collectieve lastendruk en verkleining van de wig
beoogd. Of deze reductie wordt gerealiseerd is mede afhankelijk van het
antwoord op de vraag of eventuele bovenwettelijke aanvullingen worden
gerekend tot de collectieve lastendruk. De Studiegroep Begrotingsruimte
is momenteel bezig met een studie welke lasten tot de collectieve
lastendruk gerekend zouden moeten worden. Met betrekking tot de
WAO-premie ten slotte wordt opgemerkt dat dit een uniforme premie is.
Deze geldt derhalve zowel voor huidige als voor nieuwe uitkeringsge–
rechtigden.

7.3. Reparatie WAO-gat

De leden van de PvdA-fractie vragen het kabinet aan te geven welke
de financiële effecten zijn indien het WAO-gat voor 50% resp. 100%
wordt gerepareerd. Tevens vragen ze om een opsomming van de plus–
en de minpunten (vraag 47).

De leden van de fractie van D66 vragen naar het rendement van de
beperking in hoogte en duur van de uitkering indien het WAO-gat voor
alle werkenden wordt gerepareerd (vraag 60). Tevens vragen zij of het
kabinet zich ervan bewust is dat het geraamde volume-effect als gevolg
van de niveaumaatregel zich alleen zal voordoen indien geen volledige
reparatie zal plaatsvinden (vraag 69). Ten slotte vragen deze leden of het
kabinet in zijn overwegingen heeft meegenomen dat de verlaging van 80
naar 70% bij de stelselherziening bijna geheel is aangevuld in de cao's
(vraag 70). Zij vragen zich af waarom het kabinet denkt dat dit nu niet zal
gebeuren (vraag 71).

In het voorgaande heeft het kabinet reeds aangegeven dat het niet
mogelijk - en ook niet gebruikelijk - is om de financiële gevolgen van alle
primaire, secundaire en zelfs tertiaire effecten tot in detail te berekenen.

Indien het WAO-gat volledig wordt gerepareerd ziet het kabinet
voornamelijk minpunten. In concreto zou dit betekenen dat de bestaande
systematiek blijft gehandhaafd, waardoor een deel van het beoogde
effect teniet wordt gedaan. Het zou inderdaad kunnen betekenen, dit
mede in antwoord op de opmerking van de leden van de D66-fractie, dat
het veronderstelde volume-effect als gevolg van de niveaumaatregel zich
niet volledig zal voordoen. De constatering dat de verlaging van de
uitkering bij de stelselherziening geheel is aangevuld in de cao's behoeft
overigens enige nuancering. In die cao's, waar al sprake was van een
bovenwettelijke aanvulling zal deze in veel gevallen ook na de stelselher–
ziening (al dan niet in verlaagde vorm) zijn gecontinueerd. Dit betreft
echter in bijna alle gevallen tijdelijke aanvullingen, meestal gedurende
één of twee jaren na intreding van de arbeidsongeschiktheid. Na deze
periode betekende dit derhalve ook voor betrokken uitkeringsgerech–
tigden een terugval van de uitkering naar 70%. Daarnaast bestaat er
uiteraard nog een categorie werknemers, voor wie geen cao geldt. Ook
ten aanzien van de huidige niveaumaatregel verwacht het kabinet geen
volledige reparatie. Deze verwachting is versterkt door de gewijzigde
houding - van alle betrokken partijen - ten opzichte van de ontwikkeling
van het arbeidsongeschiktheidsvolume.

Voor een meer uitgebreide analyse moge het kabinet verwijzen naar de
brief d.d. 3 mei jl., gericht aan de Tweede Kamer (zie bijlage I).
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In aansluiting op voorgaande is door de leden van de D66-fractie de
vraag (72.1 en 72.2) gesteld of het kabinet kennis heeft genomen van
het rapport van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden («Bovenwet–
telijke Uitkeringen in cao's», mei 1991) en zo ja, waarom dit historisch
gegeven in het wetsvoorstel TBA wordt genegeerd.

Vooraf zij opgemerkt dat de beperking van de uitkeringen ingevolge de
Ziektewet en de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering van destijds niet
zonder meer te vergelijken zijn met de maatregelen die met het huidige
wetsvoorstel worden beoogd.

De bevindingen uit hiervoor genoemde rapportage zijn meegenomen
bij de overwegingen met betrekking tot voorliggend voorstel. Het kabinet
onderkent het niet gewenste effect ten aanzien van de bovenwettelijke
uitkeringen in cao's na de stelselherziening van enige jaren terug, maar
verwacht gezien de gewijzigde houding van alle betrokken partijen dat
inzake de huidige bovenwettelijke afspraken in cao's er een gunstiger
effect zal optreden. Dit blijkt uit informatie van de Dienst Collectieve
Arbeidsvoorwaarden over afspraken inzake de reparatie van het
WAO-gat dat in de tot nu toe voor 1993 afgesloten principe-akkoorden
(«Cao-afspraken voor het contractjaar 1993», nr. 93/1) het aantal
afspraken omtrent een neerwaartse bijstelling van de bestaande boven–
wettelijke uitkering bij arbeidsongeschiktheid toenemen. In een aantal
grotere bedrijfstak-akkoorden komt de bestaande regeling geheel te
vervallen.

7.4. Volume-ontwikkeling

De leden van de PvdA-fractie constateren dat de volume-ontwikkeling
in de arbeidsongeschiktheidsregelingen de directe en doorslaggevende
aanleiding vormde voor het kabinet om te komen met de «zeer ingrij–
pende» voorstellen. Zij stellen evenwel dat de in de nota naar aanïeiding
van het eindverslag (Kamerstukken II, 1992/93, 22 824, nr. 10, blz. 42)
gepresenteerde cijferreeksen met betrekking tot de ontwikkeling van het
volume AAW/WAO in verhouding tot het aantal werkenden geen van
beide een nauwkeurig beeld geven. De genoemde verhouding in uitke–
ringsjaren/arbeidsjaren geeft een overschatting vanwege het feit dat het
arbeidsvolume wel volledig is gecorrigeerd voor parttime werkenden,
maar het uitkeringsvolume niet. Bij de verhouding in personen zou geen
rekening zijn gehouden met de stijging van het aandeel gedeeltelijk
arbeidsongeschikten in het totale volume. Deze leden vinden het zeer
onbevredigend dat het kabinet nog niet in staat is een correcte
berekening te presenteren voor de enig relevante verhouding, te weten
de verhouding uitkeringsjaren/arbeidsjaren. Zij verzoeken het kabinet de
SVr te vragen om dit verhoudingsgetal zo goed mogelijk te benaderen
(vraag 27).

Bij een volumemaatstaf in personen (uitkerings– en arbeidsvolume)
wordt per definitie geen rekening gehouden met deeltijdfuncties of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Het kabinet deelt daarom de mening
van de aan het woord zijnde leden dat het volume in uitkerings– c.q.
arbeidsjaren de meest zuivere volumemaatstaf is. Ten aanzien van het
volume in uitkeringsjaren erkent het kabinet dat deze niet geheel correct
wordt gemeten. Met betrekking tot twee categorieën treedt een -
opwaartse - vertekening op:

- parttime werkenden, die wel vijf dagen per week, maar minder dan
het normale aantal uren werkten, worden in de arbeidsongeschiktheids–
regelingen, wanneer zij volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard, voor
een volledig uitkeringsjaar geteld;
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- de groep zogenoemde «nuluitkeringen» (personen die, al dan niet
tijdelijk, werk hebben gevonden) ontvangen geen uitkering, maar worden
wel meegeteld in hetvolume.

Het kabinet baseert zich bij de ramingen altijd op gegevens afkomstig
uit officiële statistieken. Deze bieden evenwel nog geen aanknopings–
punten voor een concrete meting. Ten aanzien van de volumestatistieken
heeft reeds overleg plaatsgevonden met de SVr teneinde in de nabije
toekomst wel tot een correcte meting van het aantal uitkeringsjaren te
kunnen komen. De SVr heeft te kennen gegeven hieraan speciale
aandacht te schenken. Het kabinet ziet er geen heil in de SVr te
verzoeken om een raming van het gecorrigeerde volume in uitkerings–
jaren. In het kader van de inactieven/actieven (i/a)-ratio, van belang voor
toepassing van de WKA, is de discussie met betrekking tot een juiste
meting reeds gevoerd (Kamerstukken II, 1991/92, 22 300 XV, nr 66). Bij
brief van 30 juni 1992 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid aan de SVr gevraagd om suggesties ter verbetering van de
basisgegevens. Het kabinet volstaat hier met de verwijzing naar deze
discussie.

7.5. Gevolgen werkloosheidsregelingen

De fracties van CDA, PvdA, VVD, D66, SGP, RPF en GPV hebben
vragen gesteld met betrekking tot de ontwikkeling van de werkloosheid
of het beroep op de werkloosheidsregelingen in relatie tot de voorge–
stelde maatregelen.

De leden van de fractie van het CDA vragen of de afname van het
aantal arbeidsongeschikten niet zal leiden tot een groter beroep op de
werkloosheidsregelingen en een daarmee gepaard gaand groter beroep
op de algemene middelen (vraag 20.1 en 20.2). In dit licht vragen de
leden van de PvdA–, de VVD–, de SGP–, de RPF– en de GPV-fractie of nog
steeds wordt vastgehouden aan de verwachting, dat de helft van het
aantal personen, voor wie het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium
gevolgen zal hebben, werk zal vinden (vraag 29.6.7, 142.1, 142.2, 143,
150.1, 150.2). De leden van de PvdA-fractie vragen aanvullend hierop of
het kabinet ook de inzet van minder orthodoxe middelen om deze
personen aan een baan te helpen, overweegt (vraag 29.6.8).

De leden van de D66-fractie vragen of het kabinet de schatting van de
OESO onderschrijft, dat 30 tot 50% van het WAO-volume verborgen
werkloosheid betreft (vraag 82). Indien dit niet het geval is vragen zij hoe
groot het kabinet dit deel inschat (vraag 83). Tevens informeren deze
leden of de opzet van de herkeuringen is om de verborgen werkloosheid
uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen te elimineren (vraag 84). Ten
slotte zijn deze leden benieuwd of alle herschatte arbeidsongeschikten
een plaats op de arbeidsmarkt kunnen vinden (vraag 85), en of zij
daartoe «perspectiefloze banen» moeten accepteren (vraag 86).

De met de invoering van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium
gepaard gaande daling van het aantal arbeidsongeschikten zal naar
verwachting leiden tot een toenemend beroep op de werkloosheidsrege–
lingen. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 1992/93,
22 824, nr. 3) zijn in paragraaf 10.4 de hieruit voortvloeiende uitgaven
voor de desbetreffende regelingen weergegeven. De verwachting dat de
helft van het aantal personen, voor wie het nieuwe criterium leidt tot een
geringere mate van arbeidsongeschiktheid, daadwerkelijk toetreedt op de
arbeidsmarkt geldt met name voor de middellange en langere termijn.
Op dit moment is er geen reden deze verwachting bij te stellen.
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Het kabinet overweegt voorshands niet - door de leden van de
PvdA-fractie als minder orthodox genoemde - middelen als terugploeg–
regelingen of een nieuwe versie van «Werk en Welzijn» in te zetten.
Terughoudendheid wordt betracht met het inzetten van uitkeringsgelden
voor werkgelegenheid. Het accent dient naar het oordeel van het kabinet
te liggen op de creatie van werkgelegenheid aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. Het arbeidsvoorzieningsinstrumentarium en in het
bijzonder het beleid met betrekking tot additionele arbeid dienen in
dienst te staan van de doorstroom van (langdurig) werklozen en gedeel–
telijk arbeidsongeschikten naar die nieuwe arbeidsplaatsen. In die zin zijn
nieuwe terugploegregelingen niet aan de orde. Terugploegen creëert
immers geen reguliere nieuwe werkgelegenheid, terwijl het wel tal van
risico's met zich brengt. Daarom wordt op dit moment de financiering
van arbeidsplaatsen hetzij uit collectieve middelen hetzij door middel van
inzet van uitkeringsgelden beperkt tot arbeidsplaatsen in het kader van
het JWG, banenpools en de WSW. De inzet van de uitkeringen is
expliciet gekoppeld aan bepaalde categorieën werklozen. Voorts hebben
deze maatregelen hun plaats in het totale arbeidsvoorzieningenbeleid.
Wel kan bekeken worden of, en zo ja op welke wijze, nieuwe plannen
binnen het kader van bestaande regelingen kunnen worden gerealiseerd.
Hierbij moet met name worden gedacht aan de maatregelen van
CBA/RBA's.

De leden van de fractie van D66 hebben enkele vragen gesteld inzake
de verborgen werkloosheid. De omvang van de werkloosheidscomponent
werd ten tijde van de stelselherziening sociale zekerheid van 1987 door
het kabinet geraamd op ca. 50%. Deze schatting was gebaseerd op de
uitkomsten van het Determinantenonderzoek.

De verwachtingen die hieromtrent bestonden zijn tot dusverre niet
bewaarheid geworden. Als onderdeel van de stelselherziening is de
groep uitkeringsgerechtigden herkeurd, die op 1 januari 1987 een
WAO-uitkering ontving en op die datum jonger was dan 35 jaar. Hierbij
bleek de werloosheidscomponent niet meer dan ca. 15% te bedragen.
Gezien het leeftijdselement van deze categorie kon ook moeilijk de
uitkomst worden verwacht die als overall-percentage voor alle leeftijds–
groepen te zamen in de berekeningen was verwerkt.

Ook ten aanzien van degenen die vanaf 1987 tot de WAO zijn toege–
treden kan niet worden geconcludeerd dat de werkloosheidscomponent
op de genoemde 50% is uitgekomen. Wat daarbij echter opvalt is 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. En dit terwijl sedert
1987 geen verdere aanpassingen van het ao-criterium zijn doorgevoerd.
De praktijk beweegt zich kennelijk nog geleidelijk in de richting van de
theorie.

Vooral om deze reden kan niet zonder meer worden gesteld dat de
veronderstelling van de OESO inzake het aandeel van de verborgen
werkloosheid onjuist zou zijn. Gezien de uitkomsten tot dusverre meent
het kabinet dat dit aandeel overigens eerder 30% dan 50% zal bedragen.

Met de herbeoordelingsoperatie zal in ieder geval een deel van de
verborgen werkloosheid uit het volume verdwijnen. Immers bij de herbe–
oordelingen wordt het nieuw voorgestelde criterium toegepast, waaruit
de verdisconteringsmogelijkheid is geëlimineerd. De herbeoordeling zal
echter geen betrekking hebben op personen van 50 jaar of ouder en op
allen die behoren tot de categorie van de vroeggehandicapten. Voor
degenen die tot deze categorieën behoren en reeds op 1 januari 1987
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een uitkering ontvingen, waarbij werkloosheid was verdisconteerd,
wijzigt de uitkeringssituatie niet.

De vraag van de leden van de fractie van D66 of verwacht kan worden
dat er voor alle ex-arbeidsongeschikten banen beschikbaar zullen zijn,
moet negatief worden beantwoord. In de ramingen is daarom ook
rekening gehouden met een bepaalde mate van substitutie tussen
inkomensregelingen bij werkloosheid en die bij arbeidsongeschiktheid.
Waar dit het geval is, gelden voor het werkloosheidsdeel de voorwaarden
die in het algemeen bij werkloosheid van toepassing zijn met inbegrip
van de regels met betrekking tot het aanvaarden van passende arbeid.

7.6. Gevolgen voor de uitvoering

De leden van een aantal fracties hebben vragen met betrekking tot de
gevolgen van het wetsvoorstel voor de uitvoering.

De leden van de fractie van het CDA vragen naar de gevolgen van de
herkeuring voor de uitvoeringsorganen (vraag 21.1, 21.2). De leden van
de PvdA-fractie kunnen instemmen met de herbeoordeling van huidige
uitkeringsgerechtigden, jonger dan 50 jaar. Zij hebben begrepen dat
hiervoor ca. 350 verzekeringsdeskundigen en 700 administratieve
krachten nodig zijn. Zij vragen of deze krachten reeds zijn geworven en
geschoold en hoeveel tijd hiermee gemoeid is (vraag 29.6.1, 29.6.2,
29.6.3). Voorts zetten zij vraagtekens bij de verhouding tussen verzeke–
ringsdeskundigen en administratieve krachten (vraag 29.6.4, 29.6.5).
Ook de leden van de VVD-fractie hebben vragen met betrekking tot de
noodzakelijke uitbreiding van het apparaat als gevolg van de herbeoorde–
lingen (vraag 138). Zij informeren of de extra benodigde artsen en
administratieve krachten op vaste basis in dienst worden genomen.
Tevens willen zij weten of de hele operatie geen te grote belasting en
bureaucratie tot gevolg zal hebben; zij zijn benieuwd of de staatsecre–
taris de verantwoordelijkheid voor een disfunctioneren van de uitvoering
op zich wil nemen (vragen 139.1 t/m 139.5). Meer in het algemeen
vragen zij naar de voor– en nadelen van de herkeuringen (vraag 141).

De leden van de D66-fractie vragen of de opdracht aan de keurings–
artsen om vijf dossiers per uur af te handelen heeft bijgedragen aan de
te hoge instroom in de WAO (vraag 102). Zij willen weten hoeveel
personen in de jaren 1991, 1992en 1993 zijn ingestroomd zonder
keuring (vraag 103). Daarnaast vragen zij hoeveel herkeuringen per uur
de verzekeringsgeneeskundigen moeten gaan verrichten om 80 000
WAO-ers per jaar te beoordelen (vraag 104).

De gevolgen van de herbeoordelingen zijn reeds eerder weergegeven
in de memorie van toelichting (§ 7.3 en 10.7, Kamerstukken II, 1992/93,
22 824, nr 3) en de memorie van antwoord (§ 15, Kamerstukken II,
1992/93, 22 824, nr 6). Ten aanzien van de daar weergegeven aantallen
en extra kosten is één wijziging opgetreden, namelijk het achterwege
laten van de herbeoordeling van de groep vroeggehandicapten.

De herbeoordelingsoperatie (de herbeoordeling van het zittende
bestand op het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium) betreft na deze
wijziging ca. 335 000 personen, die in een tijdsbestek van vijf jaar
moeten worden herbeoordeeld. Rekening houdend met de normale
uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen bijvoorbeeld vanwege
herstel - moeten jaarlijks ca. 47 500 personen worden herbeoordeeld.
De extra uitvoeringskosten als gevolg van deze operatie bedragen
jaarli jks 50 mln gulden.

Het extra benodigde aantal verzekeringsdeskundigen en administra–
tieve krachten zal slechts voor een deel extern moeten worden
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geworven. Als gevolg van de overheveling van de AAW-voorzieningen
naar gemeenten, de uitbreiding van de administratie-opdracht van de
GMD aan het GAK en de introductie van de zes-weken-maatregel in de
Ziektewet komt bij de uitvoeringsorganen capaciteit vrij die kan worden
ingezet bij de herbeoordelingsoperatie. In het advies van de SVr werd
aangenomen dat de instanties minstens een jaar nodig zouden hebben
om het noodzakelijke personeel te werven. In hetzelfde advies werd
aangegeven hoeveel extra arbeidskrachten noodzakelijk zouden zijn voor
de (her)beoordelingen. De verhouding artsen/administratieve krachten is
overgenomen uit dit advies en is gebaseerd op een uit de praktijk
waargenomen verhoudingscijfer.

De leden van de VVD-fractie vragen naar de voor– en nadelen van de
herkeuringen. De immateriële aspecten zijn reeds eerder aan de orde
geweest. Hier wordt verder ingegaan op de financiële kanten van de
herbeoordelingen. De herbeoordeling wordt hier opgevat als de herbe–
oordeling ten gevolge van de tijdelijkheid van de uitkering. Derhalve de
herbeoordeling na het eerste WAO-jaar en de herbeoordeling om de vijf
(later drie) jaar. De kosten bedragen gedurende de eerste vijf jaren 95
mln per jaar en vanaf het zesde jaar 220 mln per jaar. De verwachte
opbrengst maakt onderdeel uit van de totale besparing als gevolg van de
invoering van het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium. Deze
besparing bedraagt in de structurele situatie ca. 3,5 mld..

Zoals gezegd, vergen de (her-)beoordelingen een forse uitbreiding van
het uitvoeringsapparaat. Deze uitbreiding is echter aanzienlijk geringer
dan de voor de keuringen benodigde totale capaciteit. Als gevolg van de
uitbreiding van de Jaaradministratie-opdracht van de GMD aan het GAK
komt capaciteit beschikbaar, die ingezet kan worden bij de (her-)beoor-
delingsoperatie. Het betreft hier dus permanente dienstverbanden. Of de
nieuw in dienst te nemen deskundigen en administratie krachten in vast
dienstverband worden aangenomen is een zaak van de uitvoeringsor–
ganen. Van de zijde van de uitvoering is aangegeven dat de extra
uitbreiding weliswaar enige tijd (in het SVr-advies is een termijn van een
jaar genoemd) zal vergen, maar dat dit niet op structurele problemen zal
stuiten. Over een te grote belasting van de uitvoering ten gevolge van
het voorliggende wetsvoorstel, eventueel resulterend in een disfunctio–
neren, is geen signaal ontvangen. Het is duidelijk dat de gehele operatie
een grote belasting voor de uitvoeringsorganen betekent; dit houdt
geenszins in dat dit het functioneren van de uitvoering onmogelijk zou
maken.

Met betrekking tot de vraag van de leden van de fractie van D66 is het
het kabinet niet duidelijk wat deze leden bedoelen met de «opdracht om
vijf dossiers per uur af te handelen». Omtrent het aantal personen dat
instroomt in de AAW/WAO zonder een definitieve schatting zijn geen
exacte gegevens bekend. Uit de vierde rapportage volumebeleid arbeids–
ongeschiktheid van de Toezichtkamer blijkt dat het percentage van alle
meldingen in de eerste drie kwartalen van 1991 waarvoor slechts een
voorlopige schatting heeft plaatsgevonden ca. 10% betreft. In deze
periode werden in totaal bijna 62 000 meldingen afgesloten.

Ten aanzien van de vraag van deze leden met betrekking tot het aantal
keuringen per uur het volgende. Het totale aantal extra (her-)beoorde-
lingen dat als gevolg van de voorgestelde maatregelen zal worden uitge–
voerd, bedraagt in de eerste vijf jaar ruim 115 000 per jaar (herbeoorde–
lingen en 1 e-jaars-beoordelingen) en vanaf het zesde jaar 180 000 per
jaar (1e- en 5e-jaars-beoordelingen).
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Aan de hand van deze aantallen is het extra werkaanbod bepaald.
Vervolgens is hieruit het aantal van 350 extra benodigde verzekeringsge–
neeskundigen berekend volgens de geldende normen voor de keuringen
(ca. anderhalf uur per keuring); te zamen met de reeds in dienst zijnde
artsen is dit aantal voldoende om alle keuringen in de toekomst te
kunnen verwerken.

8. Losse vragen en technische opmerkingen

De leden van de fracties van CDA, SGP, GPV en RPF vragen of er
reeds actie is ondernomen tot uitvoering van de in de Tweede Kamer
aanvaarde motie inzake het Bremanproject (Kamerstukken II,
1992/1993, 22 800 nr. 39; vraag 23 en 24). Naar aanleiding van het
SVr-advies, aan mij toegestuurd bij brief van 26 maart 1993, heb ik op
13 mei 1992 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ik een
afwijkende anticumulatieregeling in de AAW/WAO in heroverweging
geef. Een afschrift van deze brief heb ik aan de voorzitter van de Eerste
Kamer gestuurd. Kortheidshalve moge ik hiernaar verwijzen.

De leden van de PvdA-fractie informeren naar de inkomensgevolgen
voor huidige WSW-ers als gevolg van de overgang van art. 34 AAW
resp. 45 WAO naar art. 33 AAW resp. 44 WAO (vragen 48.1, 48.2, 48.3
en 48.4).

Deze gevolgen zijn - ook voor WSW-ers - beschreven in paragraaf 6
van de memorie van antwoord (Kamerstukken II, 1992/93, 22 824, nr. 6,
pag. 54-55). Het kabinet moge deze leden naar deze passage verwijzen.
Voor de overgang van artikel 34 AAW/45 WAO naar respectievelijk
artikel 33 AAW/44 WAO is voorzien in een overgangsregeling betrekking
hebbende op de toepassing van de drie-jaarstermijn en betrekking
hebbende op de toepassing van het arbeidsongeschiktheidscriterium
(artikel XIX). Niet is voorzien in een overgangsregeling gericht op de
eventuele negatieve inkomensgevolgen.

De leden van de fractie van D66 wijzen erop dat er een groot aantal
tekortkomingen in de tekst van het wetsvoorstel lijken voor te komen.
Het gaat hierbij om de volgende punten:

Vraag 109: In Artikel I D zou «is» aan het begin van de volzin moeten
vervallen. In het nieuw voorgestelde artikel 21 a wordt geregeld dat de
duur van de loondervingsuitkering xx is als betrokkene yy jaar oud is.
Zowel «is» aan het begin van de volzin als de tweede «is» moeten
gehandhaafd blijven.

Vraag 110: Artikel 22 van de WAO zou slechts één lid tellen. Bij de
Wetvan 13 december 1990, Stb. 1990, 605, is het tweede lid aan dit
artikel toegevoegd.

Vraag 111: In artikel 53, zesde lid, zou geen 100/108 staan, maar
100/107,5. Bij de Wet van 24 december 1987, Stb. 1987, 619, is
100/107,5 gewijzigd in 100/108.

Vraag 112 en 113: Artikel 59i zou in de AAW niet voorkomen. Dit
artikel is in de AAW ingevoegd bij de Wet van 26 februari 1992, Stb.
1992, 82, de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV).

Vraag 114: In artikel 45 van de Invoeringswet stelselherziening sociale
zekerheid komt de verwijzing naar artikel 21, eerste lid, voor alsmede de
verwijzing naar 100/108. Ik verwijs hierbij ook naar de opmerkingen
hiervoor.
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Vraag 115 en 116: In artikel 19 respectievelijk artikel 41 van de Wet
aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies komt de
verwijzing naar artikel 33a respectievelijk 44a niet meer voor. Deze is
geschrapt bij de Wet TAV.

Vraag 117 en 118: in de voorgestelde veranderingen in de Algemene
burgerlijke pensioenwet zou ten onrechte het begrip «bestuur» worden
gehanteerd, terwijl de ABP-wet het begrip «directie» kent.

In antwoord hierop zij verwezen naar de sedert 1 januari 1988 bij Wet
van 17 december 1987 (Stb. 1987, 568) veranderde bestuurlijke
structuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Vraag 119 en 122: deze leden vragen zich terecht af of het vernum–
merde vijfde lid van artikel F 8 Spoorwegpensioenwet wel voorkomt.
Bedoeld artikellid werd geïntroduceerd door middel van de Wet TAV. Per
abuis werd het evenwel als vierde lid genummerd, zodat het artikel thans
twee leden heeft die als vierde lid zijn genummerd. Een redelijke wetsin–
terpretatie brengt mee dat het aan artikel F 8 toegevoegde vierde lid als
vijfde lid moet worden aangemerkt. Om dezelfde reden dient de
verwijzing naar artikel P 3, derde lid, te worden verstaan als een
verwijzing naar artikel P 2, derde lid. De bedoeling van de wetgever is op
deze twee punten volstrekt helder. Niettemin dient de letterlijke tekst van
bedoelde bepalingen in overeenstemming te worden gebracht met de
beoogde strekking daarvan. Bij nota van wijziging betreffende het
wetsvoorstel reparatie overheidspensioenen zullen de noodzakelijke
correcties worden voorgesteld.

Vraag 121: de leden van de D66-fractie zij erop gewezen dat het
achtste lid van de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag sedert
de Wet van 6 augustus 1970 (Stb. 376) met ingang van 1 juli 1970 een
derde lid kent.

Voor de volledigheid wordt in dit kader nog opgemerkt dat een
technische aanpassing van de artikelen XX, XXI, XXIV, en XXV is
opgenomen in het hiervoor genoemde voorstel van de wet Reparatie
overheidspensioenen.

Vraag 120: In artikel VI G, onder 4e, wordt inderdaad ten onrechte
gesproken over het tot elfde lid vernummerde tweede lid. Dit had
moeten zijn het tot elfde lid vernummerde vijfde lid. Hoewel minder fraai
kan er geen misverstand over bestaan dat er na het vernummerde elfde
lid een nieuw twaalfde lid wordt toegevoegd. Nu de inhoud van het
twaalfde lid verder correct is, is een correctie van deze technische onvol–
komenheid niet noodzakelijk. Overigens komt, hoewel door de leden van
de D66-fractie niet opgemerkt, deze onvolkomenheid ook voor in artikel
V G, onder 4e.

Vraag 123: De terugwerkende kracht aangegeven in artikel XXIX, lid 3,
kan zonder problemen geëffectueerd worden. Immers, zoals hiervoor
opgemerkt is artikel 59i in de AAW ingevoegd bij de Wet TAV.

Uit het vorenstaande moge blijken dat veel van de vermoede onjuist–
heden niet aanwezig blijken te zijn. Op enkele ondergeschikte punten zijn
wel onjuistheden te vinden die hetzij nog nader gecorrigeerd zullen
worden, hetzij geen correctie behoeven, omdat de bedoeling van de tekst
duidelijk is.
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Het kabinet concludeert dan ook dat er geen onjuistheden zijn die
zodanig storend zullen werken, dat ze vóór de openbare behandeling van
het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zouden moeten worden gecorri–
geerd.

De Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. terVeld
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BIJLAGE 1 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Beantwoording vragen tijdens R.v.W. d.d. 27 april 1993

's-Gravenhage, 3 mei 1993

In antwoord op vragen, gesteld tijdens de regeling van werkzaam–
heden van uw Kamer op 27 april jl. betreffende de resultaten van de
recente arbeidsvoorwaardenonderhandelingen in relatie tot de wetsvoor–
stellen 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. deeljakkoorden, van toepassing op ruim 820.000
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 wao-wijzigingen in tal van opzichten zeer gevarieerd is.
Meestal worden echter de voorgestelde wettelijke uitkeringen tot 70%
aangevuld, waarbij in een aantal gevallen sprake is van de mogelijkheid
tot individuele keuzes. Ook in het zogeheten «ambtenarenakkoord» 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
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
onderhandelingsvrijheid 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
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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
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 loonkosteneffect 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 verzekeringmaatschappij wordt ondergebracht wordt
deze niet tot de collectieve lastendruk gerekend. Vooralsnog bestaat te
weinig inzicht in de vorm en mate van aanvulling op 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
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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 niveaumaatregel 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
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 herverze–
kering zijn derhalve op basis van deze veronderstellingen in het budget–
taire 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 verze–
kering 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 onderhandelingsre–
sultaat.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld
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BIJLAGE 2 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Het onderbrengen van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverze–
kering bij pensioenfondsen

's-Gravenhage, 19 april 1993

In reactie op uw brief van 23 maart jl., kenmerk 2929303990, inzake
de vragen van de leden Van Zijl en Zijlstra over het overbrengen van een
aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij pensioenfondsen
(ingezonden 22 maart 1993) treft u onderstaand de antwoorden aan.

Naar aanleiding van vraag 1.
Wij zijn op de hoogte van de circulaire van de Verzekeringskamer (VK)

van 10 maart jl. In deze circulaire geeft de VK onder meer aan waaraan,
volgens de PSW en de WTV, moet worden voldaan om een regeling die
tot doel heeft het «WAO-gat» op te vullen, te kunnen beschouwen als
een invaliditeitspensioen. De VK geeft in deze circulaire aan dat wanneer
er sprake is van een regeling die alleen tot doel heeft het arbeidsonge–
schiktheidsrisico te dekken er pas gesproken kan worden van een invali–
diteitspensioen wanneer de premielasten op de gebruikelijke wijze tussen
de werkgever en de werknemer zijn verdeeld. Indien de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering wordt geïntegreerd in een totale pensioenregeling
(het pakket bevat dan dus ook ouderdoms– en eventueel nabestaanden–
regelingen) is er automatisch sprake van een gebruikelijke verdeling van
de premielast.

Naar aanleiding van vraag 2.
Een pensioenfonds mag op basis van de PSW en de WTV slechts

verzekeringen uitvoeren die als een pensioen in de zin van de PSW
kunnen worden aangemerkt. Wanneer een arbeidsongeschiktheidsre–
geling door de VK niet als een pensioenregeling in de zin van de PSW
wordt aangemerkt, kan deze niet door een pensioenfonds worden uitge–
voerd. Een arbeidsongeschiktheidsregeling die niet geïntegreerd is in een
totale pensioenregeling én die uitsluitend (in de brief van de VK wordt
gesproken over geheel of nagenoeg geheel) door de werknemers wordt
gefinancierd kan dus niet bij een pensioenfonds worden ondergebracht.

Naar aanleiding van vraag 3.
Voor de circulaire van de VK is artikel 6, WTV, in het bijzonder de

leden 3 tot en met 6, relevant en de begrippen pensioenen en pensioen–
toezegging, zoals deze in de PSW worden gehanteerd. Artikel 6, WTV
regelt de afbakening tussen de verzekeraars die vallen onder de WTV en
de pensioenfondsen die vallen onder de PSW. Bij de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet toezicht
schadeverzekeringsbedrijf (Stb. 1986, 637) is uitvoerig gediscussieerd
over de afbakening. In deze discussie is van de zijde van het kabinet
betoogd dat de afbakeningsregels, zoals vastgelegd in het betreffende
wetsvoorstel, nodig zijn om een concurrentievervalsing tussen de verze–
keraars en de pensioenfondsen te voorkomen (Kamerstukken II,
1985/86, 19 329, nr. 9). De financiële eisen waaraan levensverzekeraars
ingevolge de WTV moeten voldoen zijn aanmerkelijk zwaarder dan welke
gelden voor de pensioenfondsen op basis van de PSW. Daarom is in
artikel 6 WTV vastgelegd op welke terreinen de pensioenfondsen
werkzaam mogen zijn zonder dat zij het verzekeringsbedrijf uitoefenen.

In artikel 6, vierde lid, van de WTV is onder meer vastgelegd dat
pensioenfondsen als bedoeld in artikel 1 van de PSW niet als verzekeraar
worden beschouwd voor zover zij handelen ter uitvoering van:
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1. een toezegging omtrent pensioen, als bedoeld in artikel 2 van de
PSW;

2. een vrijwillige pensioenvoorziening waartoe de mogelijkheid voort–
vloeit uit het deelnemerschap die hetzij past binnen het raam van de
regeling die voor de categorie waartoe de deelnemer behoort, in het
pensioenfonds geldt ter uitvoering van een verplichtstellingsbeschikking
of van een pensioentoezegging, hetzij kan worden beschouwd als een
fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uitbreiding van de
werkingssfeer van de ten behoeve van nabestaanden in de regeling
opgenomen voorzieningen;

3. een regeling krachtens welke de voor een deelnemer bestaande
pensioenvoorziening bij beëindiging van diens deelnemerschap vrijwillig
wordt voortgezet.

In artikel 6, zesde lid, van de WTV is geregeld dat de VK bevoegd is in
bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in het vierde
lid.

Het begrip pensioentoezegging is in de PSW niet gedefinieerd. Uit de
geschiedenis van de PSW en de inhoud van de wet mag echter worden
afgeleid dat slechts van een toezegging sprake is indien de werkgever
een reële bijdrage levert in de kosten. Tijdens de discussie over de
afbakeningsregels in de WTV is dit van de zijde van het kabinet meerdere
malen benadrukt. (Kamerstukken II, 1985/86, 19 329, nr. 9 en Hande–
lingen II, 18 september 1986, blz. 57-75).

De VK ziet in het kader van het toezicht op de verzekeraars en de
pensioenfondsen toe op de toepassing van deze bepalingen. De
wetgever heeft voorts de VK de bevoegdheid gegeven ten aanzien van
de toepassing van artikel 6 van de WTV binnen de kaders van de wet een
eigen beleid te ontwikkelen, hetgeen onder meer blijkt uit artikel 6, zesde
lid, van de WW. Ingevolge artikel 6, lid 5, WTV kunnen de Minister van
Financiën en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
gehoord de SER en de VK, nadere beperkingen en verdere regelen te
stellen met betrekking tot de afbakeningsregeling. Op dit moment is die
behoefte ten aanzien van de voorliggende vraagstelling niet aanwezig.

Naar aanleiding van vraag 4.
Het verzekeren van een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

kan onderdeel uitmaken van een pensioenregeling of een zelfstandige
pensioenregeling opleveren. Een zodanige pensioenregeling moet
uiteraard voldoen aan de in artikel 11, derde lid, van de Wet op de
loonbelasting 1964 gestelde voorwaarden om als een pensioenregeling
in de zin van de Wet op de loonbelasting te kunnen worden aangemerkt.
Dit betekent dat de invaüditeitsuitkeringen niet mogen uitgaan boven
hetgeen naar maatschappelijke opvattingen, mede in verband met
diensttijd en genoten beloning, redelijk moet worden geacht. Wordt aan
deze voorwaarden voldaan dan zijn de premies voor een aanvullende
invaliditeitsuitkering in de vorm van een door de werkgever aan een
werknemer toegekende aanspraak niet belast voor zover de premies
komen voor rekening van de werkgever, dan wel aftrekbaar als verplichte
bijdrage ingevolge een pensioenregeling (artikel 11, eerste lid, onderdeel
a en onderdeel i, onder 1, van de Wet op de loonbelasting 1964). Indien
door de werkgever een aanspraak op een aanvullende invaliditeitsuit–
kering aan een werknemer wordt toegekend anders dan via een pensi–
oenregeling in de zin van de loonbelasting, kunnen de premies eveneens
niet belast dan wel aftrekbaar zijn indien wordt voldaan aan de
voorwaarde dat het gaat om aanspraken die naar aard en strekking
overeenkomen met aanspraken ingevolge de Wet op de arbeidsonge–
schiktheidsverzekering (artikel 11, eerste lid, onderdeel c en onderdeel 1,
onder 3, van de Wet op de loonbelasting 1964).
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Naar aanleiding van vraag 5.
De voorwaarde, dat reparatie geen extra geld mag kosten, leidt niet

automatisch tot de conclusie dat de verzekering voor rekening van de
werknemers komt. Denkbaar is bijvoorbeeld dat financiering uit
herschikking van bestaande arbeidsvoorwaardelijke aanspraken komt.

Naar aanleiding van vraag 6.
De huidige Algemene burgerlijke pensioenwet laat toe dat een in vraag

5 bedoelde verzekering bij het ABP wordt ondergebracht.

Naar aanleiding van vraag 7.
Na de verzelfstandiging van het ABP is het nog steeds mogelijk, maar

dan binnen de voorwaarden, zoals die onder meer zijn aangegeven in de
in vraag 1 gememoreerde brief van de verzekeringskamer van 10 maart
1993.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
E. ter Veld

De Ministervan Financiën,
W. Kok
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