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22824 Wijziging van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, de
overheidspensioenwetten en enkele andere
wetten strekkende tot herziening van het
arbeidsongeschiktheidscriterium, het binden
van het uitkeringsrecht aan een termijn,
aanpassing van de
arbeidsongeschiktheidsuitkering aan de leeftijd
alsmede invoering van een
stimuleringsmaatregel voor herintreding van
arbeidsongeschikten (Wet terugdringing beroep
op de arbeidsongeschiktheidsregelingen)

VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1

Vastgesteld 27 april 1993

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
onderstaande opmerkingen en vragen.

Opgemerkt zij voorafgaand dat afgezien is in dit verslag een nadere
rubricering aan te brengen. De voornaamste reden daarvoor is, dat de
door diverse fracties geformuleerde vragen en toelichtingen in hun
onderling verband bezien dikwijls ook een beleidsmatige opvatting incor–
poreren. Rubricering zou deze «meerwaarde» te niet doen.

Door de leden van de CDA-fractie werden de volgende vragen gesteld
onder vermelding van de bijgaande toelichtingen.

Zij staan geheel achter de doelstelling van het kabinet het volume in de
Ziektewet en de wet op Arbeidsongeschiktheid door een veelheid van
instrumenten terug te dringen. Met name wordt gedacht aan begeleiding
bij ziekte, scholing, reïntegratie en herziening van de huidige syste–
matiek.

' Samenstelling: Bot-van Gijzen (CDA), Van
der Meulen (CDA), (voorzitter), Rongen
(CDA), Jaarsma-Buijserd (PvdA), Van de
Zandschulp (PvdA), Gelderblom-Lankhout
(D66), Soetenhorst-de Savornin Lohman
(D66), Heijmans (VVD), Van Leeuwen-Schut
(VVD), mw. Bolding (GroenLinks), Baren–
dregt (SGP), Schuurman (RPF) en Veling
(GPV).

Uit de memorie van toelichting blijkt dat door het kabinet de volgende
uitgangspunten werden gekozen:

a. zo kort mogelijke periode tussen de twee verschillende systemen;
b. een niet al te groot verschil tussen bestaande en nieuwe gevallen.

Wel menen deze leden te moeten constateren dat in de laatste fase
voor behandeling in de Tweede Kamer het kabinet met een voorstel
kwam dat sterk afweek van de oorspronkelijke uitgangspunten.

1. Acht het kabinet het verdedigbaar dat een paar dagen voor de
formele besluitvorming in de Tweede Kamer zo'n principiële wijziging in
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het aanhangige voorstel tot wijziging van de WAO wordt aangebracht
zonder dat de Raad van State is gehoord en geen discussie buiten het
parlement kon plaatsvinden?

2. Deze leden vroegen zich voorts af waarom de bevriezing van de
oude gevallen in de WAO ongedaan is gemaakt, maar nog steeds
onderdeel uitmaakt van de Algemene Nabestaandenwet.

3. En verder: is het financiële gat reeds gedicht na het door het
kabinet ingediende en door de Tweede Kamer aanvaarde wetsvoorstel?
Een duidelijke uiteenzetting voor deze koerswijziging is dan ook dringend
gewenst.

4. Is het uit het oogpunt van inrichting van wetgeving doelmatig en
naar de burger toe nu wel verklaarbaar, dat in éèn wet twee verschillende
systemen nl. bestaande gevallen en nieuwe gevallen zolang - naar
verwachting tientallen jaren - naast elkaar blijven bestaan met zulke
substantiële verschillen in hoogte van uitkering?

Nederland is het enige land in West-Europa dat in het sociale zeker–
heidssysteem geen onderscheid maakt tussen risque-professionnel en
risque-social.

5. Nu in het gewijzigde wetsvoorstel voor de nieuwe gevallen
overgegaan wordt op de zgn. lagere norm enerzijds en er anderzijds
geen onderscheid gemaakt wordt tussen risque professionnel en risque
social, dient zich de vraag aan of het wetsvoorstel niet in strijd is resp. bij
de jonge leeftijdscategorieën kan komen met het lAO-verdrag nr. 121.

6. Heeft het Kabinet nog het voornemen gehad om in de nieuwe WAO
onderscheid aan te brengen tussen risque professionnel en risque social?

Naar nu vast staat heeft het Kabinet dit onderscheid niet gemaakt.
Werkgevers worden aangesproken op het risque professionnel, terwijl de
wet het onderscheid met het risque social niet maakt.

7. Ligt het nu niet voor de hand dat werkgevers gedwongen worden
het zgn. WAO-gat niet alleen te repareren vanuit hun verantwoorde–
lijkheid voor het risque professionnel, maar tegelijkertijd voor het risque
social?

8. Gelet op bovenstaande, maar ook gelet op de grote verschillen die
ontstaan tussen de oude en de nieuwe situatie, is het toch gewenst een
nadere studie te verrichten over dit afwijkende Nederlandse systeem?

De premie is gebaseerd op het omslagstelsel. Zolang er nog substan–
tieel veel oude gevallen aanspraak maken op een hoge uitkering, betalen
de nieuwe gevallen die recht hebben op een lage uitkering in een zelfde
hoogte van de premie ook voor de oude gevallen.

9. Staat dit niet op gespannen voet met het zgn. equivalentie–
beginsel?

10. Heeft het Kabinet in verband met deze wetswijziging nog
overwogen om de WAO-premie te differentiëren naar bedrijfstak?

11. Had in het overgangsrecht geen differentiatie aangebracht kunnen
worden naar gelang de klasse van arbeidsongeschiktheid, bijv. voor de
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hoogste klasse een volledige indexering en voor de laagste klasse geen
of een lagere indexering te bepalen?

De leden van de CDA-fractie stelden voorts de volgende vragen:

12.1 Op welke termijn kan de toegezegde nota aan de Eerste Kamer
betreffende criteria voor overgangsrecht binnen de Sociale Zekerheid
worden tegemoet gezien en welke waarde moet hieraan, gegeven de
voorliggende voorstellen, nog worden gehecht?

12.2 Mag ervan worden uitgegaan dat het nieuwe systeem
maatgevend zal zijn voor andere wijzigingen in de sociale zekerheidswet–
geving of geldt het oude systeem, gelet op de werkingsduur van ± 40
jaar, naar de toekomst als maatstaf?

12.3 Kan worden aangegeven of en zo ja, op welke wijze de 3
modellen binnen de Sociale Nota '93 hierin een rol spelen?

12.4 Indien het antwoord ontkennend is, welk belang kan dan gehecht
worden aan de Sociale Nota?

12.5 Kan worden aangegeven welke positieve invloed op het volume–
beleid verwacht wordt van beide systemen afzonderlijk en van het naast
elkaar bestaan van deze systemen?

Particuliere verzekeringen

13.1 Is enig inzicht te verkrijgen in de hoogte en de verschillen in de
premies bij de particuliere verzekeringsmaatschappijen?

13.2 Is de datum van aanmelding voor 1 augustus a.s. bij deze verze–
keringsmaatschappijen niet wat aan de korte kant gelet op de
compiexiteit en de veelheid van onderhandelingen?

In de memorie van antwoord wordt gesteld (blz. 17) dat het kabinet
geen verantwoordelijkheid ziet om sturend op te treden bij particuliere
aanvullingen daar dit een verantwoordelijkheid is voor de particuliere
sector.

14.1 Kan aangegeven worden of deze particuliere verzekeraars royaal
bereid zijn de chronisch zieken en gehandicapten ook in individuele
gevallen onder dezelfde voorwaarden in te schrijven?

14.2 Willen de bewindslieden een reactie geven op de opvatting van
de Nationale Commissie chronisch zieken d.d. september 1991 aan de
Staatssecretaris van WVC, advies chronisch zieken en arbeidsonge–
schiktheid, waar op pagina 14 gesteld wordt dat «het genoegzaam
bekend is dat chronisch zieken en gehandicapten voor de huidige parti–
culiere 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 of handicap?

Onder de nieuwe WAO-regeling komen werknemers te vallen die
gegeven hun al bestaande ziekte of handicap op afzienbare termijn voor
hun onderhoud op de WAO zijn aangewezen.

Het vaak met veel moeite volgehouden arbeidsbestaan dreigt te
worden «beloond» met een lage WAO-uitkering, die niet gecompenseerd
kan worden doordat verzekeringsmaatschappijen geen bereidheid
hebben dergehjke «gevallen» te verzekeren.
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15. Is de staatssecretaris van opvatting dat de overheid t.a.v. deze
werknemers een speciale verantwoordelijkheid heeft en zo ja, welke
mogelijkheden ziet zij ter invulling?

16.1 Was het niet mogelijk een regeling te treffen naar analogie zoals
bij de overgang van de verplichte naar de particuliere ziektekostenverze–
kering, waarbij een acceptatieplicht werd opgelegd en deze maatregel er
voor zorgde dat niemand onverzekerbaar bleef?

16.2 Desnoods door deze regeling in de tijd te beperken tot bijvoor–
beeld 1 januari 1994, waarbij een verzekeraar bij een WAO-verzekering
geen gezondheidsverklaring mag vragen en ook geen risicobeperkingen
op mag leggen?

Deze zaak behoort naar het oordeel van de leden van de CDA-fractie
afdoende geregeld te worden.

17. Daar dit voor velen een brandende kwestie is en er sprake is van
een zeer kwetsbare bevolkingsgroep, vroegen de leden van de
CDA-fractie zich af, of een wat grotere bemoeienis van de overheid niet
meer op zijn plaats is dan het verwoorde in de memorie van antwoord.

18. Citerend uit een artikel van prof. dr. Doeke Post in Trouw d.d.
9-2-1993, getiteld: «Met bezuinigen alleen wordt het WAO-probleem
niet opgelost».

«De behandelende sector en de verzekeringssector werken erg slecht
met elkaar samen en zijn niet allebei bezig om de patiënt naar een
herstel van arbeidsmogelijkheden te begeleiden. Eigenlijk zou de
scheiding tussen behandeling en controle moeten worden opgeheven en
zou de huisarts bij de behandeling ook met de patiënt over werkher–
vatting moeten spreken. De bedrijfsarts/verzekeringsarts zou erbij
kunnen worden gehaald als huisarts en patiënt niet tot een overeen–
stemming komen over het hervatten van het werk», werd naar een
reactie op de hierin aangedragen ideeën gevraagd.

19.1 Welke positieve verwachtingen zijn er t.a.v. de bonus/malus–
regeling op het beoogde volume-effect?

19.2 Indien dit effekt niet optreedt, op welke termijn zijn er dan wijzi–
gingsvoorstellen te verwachten?

20.1 Is te verwachten dat het aantal arbeidsongeschikten zal afnemen
maar - gelet ook op de werkgelegenheidssituatie het aantal geheel of
gedeeltelijke werklozen zal toenemen, waardoor naast een verlaging van
het inkomen op den duur een vergroting van het beroep op de algemene
middelen te verwachten is?

20.2 Is een prognose te geven van een verschuiving naar de algemene
middelen?

Met enige zorg werd aangekeken tegen de mogelijkheid van
herkeuring en derhalve gevraagd door de leden van de CDA-fractie:

21.1 Wat betekent dit voor de uitbreiding van het apparaat?

21.2 Is er reeds een opzet hoe dit moet worden uitgevoerd en wat zijn
de daaraan verbonden kosten?
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Met tevredenheid werd door de leden van de CDA-fractie geconsta–
teerd dat in het nieuwe systeem gekozen is voor een opbouwstelsel.
Aanvankelijk uitgaande van de leeftijd, maar toegroeiend naar een stelsel
waarbij het arbeidsverleden een rol gaat spelen.

Deze leden onderkennen echter de problemen verbonden aan het
ontbreken van administratieve gegevens. Ze deelden voorts de opvatting
van het kabinet dat niet gewacht moest worden tot het jaar 2029 (blz.48
memorie van antwoord) en vroegen hier:

22. Kunnen de bewindslieden een indicatie geven hoe hier nu verder
mee te handelen en wat voor gevolgen er kunnen ontstaan voor de
jongeren die nu vanaf 16 jaar meetellen en straks een studie gaan volgen
tot bijv. 26 jaar en eerst daarna beginnen aan de opbouw van een
arbeidsverleden?

Door de leden van de fracties van CDA, SGP, GPV en RPF werd
gezamenlijk als vraag gesteld:

23. Heeft de staatssecretaris reeds aktie ondernomen tot uitvoering
van de in de Tweede Kamer aanvaarde motie d.d. 17 december 1992
inzake het Bremanproject (22 800 nr. 39) en hoe ziet de staatssecretaris
deze motie in relatie tot het nieuwe artikel 33 in de Algemene Arbeidson–
geschiktheidswet?

24. Zal de staatssecretaris in bovengenoemde situatie gebruik maken
van de mogelijkheid geboden in lid 8 van genoemd artikel?

De leden van de PvdA-fractie stelden de volgende vragen en
voorzagen die van deze begeleidende opmerkingen en kanttekeningen.

I. INLEIDING

De leden van de PvdA-fractie hadden met grote belangstelling maar
tevens met gemengde gevoelens, kennisgenomen van wetsvoorstel TBA.

Zij constateerden dat dit kabinet als eerste de scheefgroei in de WAO
zeer indringend op de politieke en maatschappelijke agenda geplaatst
heeft. Zij constateerden eveneens met vreugde dat deze agendering
thans reeds geleid heeft tot een forse trendbreuk in het arbeidsonge–
schiktheidsvolume, afgezet tegen de beroepsbevolking.

De leden van de PvdA-fractie herinnerden eraan dat zij sinds de
aankondiging van de omstreden voorstellen van zomer 1991 steeds de
volgende mening hebben uitgedragen (o.a. bij Algemene Beschouwingen
'91 en het beleidsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid '92):

1. voorrang voor volumebeleid;
2a. respectering van de uitkeringsrechten van «oude gevallen»;
2b. bij een (eventueel wenselijk geachte) andere verantwoordelijk–

heidsverdeling voor dekking van (een deel van) het a.o.-risico dient de
toegankelijkheid van de aanvullende verzekering (zonder risicoselectie)
voor ieder gewaarborgd te zijn.

Zij constateren met instemming dat het kabinet tenslotte gekozen
heeft voor de waarborging van de rechtszekerheid van «oude gevallen».

25. Er resteert dan de vraag naar de rechtsgelijkheid tussen oude en
nieuwe gevallen.

Een scherp en langdurig onderscheid tussen beide categorieën vindt
naar hun mening zijn enige (en doorslaggevende) rechtvaardiging in de
constatering dat de eerste groep zich niet kan «bljverzekeren» en de
tweede categorie (in principe) wel.
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Het eerste deel van deze constatering is een feitelijkheid, het tweede
deel een veronderstelling. Voorzover en voorzolang de toegankelijkheid
van aanvullende verzekeringen onvoldoende gewaarborgd is, blijft TBA
op het punt van rechtsgelijkheid kwetsbaar. Aanvullend beleid inzake die
toegankelijkheid is daarom gewenst. Deze leden kwamen hierop later
terug.

Een scherp onderscheid in uitkeringspositie tussen «oude» en
«nieuwe» gevallen zou een rem op reïntegratie van «oude gevallen»
kunnen betekenen. Het kabinet heeft dat probleem terecht onderkend en
vervolgens gepareerd met de formule: eens een oud geval, altijd een oud
geval.

26. De leden van de PvdA-fractie vroegen zich af of hier niet volstaan
zou kunnen worden met een generieke toepassing van de bestaande
paraplu-artikelen 33 AAW/44 WAO over werkhervatting bij twijfel aan
duurzaamheid. Gedurende (max.) 3 jaar is daarbij een terugval op het
oude uitkeringsrecht mogelijk. Waar het kabinet zelf van mening is dat
«deze termijn ruim voldoende is om te bepalen of werk duurzaam kan
worden volgehouden of niet» (memorie van toelichting, blz. 41), zou een
dergelijke oplossing toereikend zijn, zo veronderstelden zij.

II. AANLEIDING & REDENGEVING TBA/de volume-ontwikkeling

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat de directe aanleiding
en doorslaggevende redengeving van de - ook volgens het kabinet «zeer
ingrijpende» - voorstellen ontleend is aan de realisatiecijfers a.o. volume
in 1990 en het eerste kwartaal van 1991, gevolgd door een verslech–
terde prognose in juni 1991. Eerst in een brief aan de SER d.d. 19juni
1991 werd de conclusie getrokken dat op grond van die cijfers «niet
ontkomen zal kunnen worden aan additionele maatregelen die kunnen
leiden tot ombuiging in de nog zichtbaarder geworden trend».

De memorie van toelichting inzake de begroting Sociale Zaken en
Werkgelegenheid voorzag een «versterkte groei» van het
AAW/WAO-volume voor de jaren 1991 en 1992 en meende daarom dat
verdergaande maatregelen niet kunnen uitblijven. Inmiddels neemt het
kabinet zelf afstand van de raming van juni 1991. (Nota naar aanleiding
van het Eindverslag, blz. 16).

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat zich sinds juni 1991
twee nieuwe feiten hebben aangediend:

1. de geraamde «versterkte groei» is omgeslagen in een sterke
afvlakking van de groei in de officieel gehanteerde uitkeringsjarensta–
tistiek;

2. eerst in het najaar 1991 is duidelijk geworden dat die officiële
statistiek een vertekening ten ongunste bevat, die waarschijnlijk in de
laatste jaren is toegenomen. Waar de arbeidsjarenstatistiek corrigeert
voor de parttime factor, doet de uitkeringsjarenstatistiek dit niet.

Helaas is de omvang (en de groei) van de parttime-factor in de
a.o.-uitkeringsjarenstatistiek niet bekend. De leden van de PvdA-fractie
veronderstelden dat onderstaande gegevens wel enige indicatie bieden:

- het aandeel van parttime-arbeid onder werknemers is van 1987 t/m
1 991 gegroeid van 30 naar 33%;

- in de periode 1987 t/m 1991 kwam de werkgelegenheidsgroei
vooral aan vrouwen ten goede;

- vrouwenarbeid is grotendeels parttime-arbeid (1991: 61%);
- sinds 1987 is het instroompercentage van vrouwen in de AAW/WAO
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stelselmatig hoger geweest dan van mannen en wel voor het grootste
deel volledig a.o. verklaarde vrouwen;

- de stijging van het ziekteverzuim onder de omslagleden in de jaren
1987 t/m 1991 is volgens berekening van de SVR voor V? deel toe te
schrijven aan het gestegen aandeel van parttime-arbeid (bron: SVR–
statistiek Ontwikkeling Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, 4e
kwartaal 1991).

Het lijkt deze leden meer dan aannemelijk dat de parttime-factor in
AAW/WAO-bestand eveneens de laatste jaren is toegenomen en het
uitkeringsjarencijfer in toenemende mate vertekent.

Deze leden constateerden dat de beide cijferreeksen in de Nota naar
aanleiding van het eindverslag (blz. 42) die een groei van het a.o.-volume
in percentage van de beroepsbevolking aangeven, geen van beide een
nauwkeurig beeld geven.

De eerste cijferreeks bevat de verhouding a.o.-uitkeringsjaren/arbeids–
jaren. Het aandeel stijgt van 87 t/m 91 van 13,60% naar 14,56%. In deze
tabel zijn - naar zij veronderstellen - de arbeidsjaren wel, maar de uitke–
ringsjaren niet voor de parttime-factor gecorrigeerd.

De tweede cijferreeks bevat deze verhouding in personen. In de jaren
87 t/m 91 stijgt het aandeel a.o. van 13,48 naar 14,09%. In deze cijfer–
reeks is er geen rekening mee gehouden kunnen worden dat in de laatste
jaren het aandeel van gedeeltelijk a.o. ten opzichte van volledig a.o. sterk
gestegen is.

Deze leden achtten het daarom geenszms uitgesloten dat het arbeids–
ongeschiktheidsquotiënt inmiddels gestabiliseerd is en wellicht sinds kort
daalt.

Zij meenden dat de SVR-statistiek 4e kwartaal 1992 dit vermoeden
versterkt: het instroompercentage bedroeg 1,82 (1991) en 1,57 (1992);
het a.o.-percentage (percentage volledige arbeidsongeschiktheid in de
beroepsbevolking) bedroeg 10,83 (1991) en 10,76 (1992).

Deze leden vonden het zeer onbevredigend dat het kabinet thans nog
niet in staat is om het enige relevante getal (verhoudingsgetal arbeids–
jaren/uitkerïngsjaren, beide gecorrigeerd voor de parttime-factor) boven
tafel te krijgen of althans zo dicht mogelijk te benaderen, terwijl de
volume-ontwikkeling in de politieke en publieke discussie sinds juni 1991
zo'n dominante rol speelt.

27. Zij verzochten het kabinet daarom om aan de SVR te vragen om
dit verhoudingsgetal zo verantwoord mogelijk te benaderen, eventueel
met het aangeven van de onzekerheidsmarge.

De leden van de PvdA-fractie merkten voorts op dat zij de volgorde
waarin de diverse voorstellen die betrekking hebben op beheersing van
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aan hun gepresenteerd zien, niet
erg voor de hand liggend vinden. Zij meenden dat het in de rede zou
liggen om TZ, wijziging Arbowet, wijziging OSV en een kabinetsstel–
lingname inzake de reikwijdte van medische aanstellingskeuringen eerder
aan de orde te stellen dan de als «zeer ingrijpend» gekenschetste TBA.
Deze leden constateerden voorts dat uitvoeringspraktijk en –organisatie,
hoewel verbeterd, nog steeds niet echt op orde zijn: ca. 10 a 15% van de
WAO-toetreders is bij de aanvang van de uitkering nog niet beoordeeld
door de GMD en de termijnen voor aanvraag werkvoorzieningen worden
nog te vaak overschreden.

28. Worden deze meningen en constateringen gedeeld?
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III. WIJZIGING A.O.-CRITERIUM/herbeoordeling/tijdelijkheid
van de uitkering

De leden van de PvdA-fractie konden ten principale wel instemmen
met een aanscherping van het a.o.-criterium. Zij meenden dat het
a.o.-risico in principe van geheel andere orde is dan het werkloosheids–
risico. In de uitkeringssfeer dienen beide risico's daarom zo duidelijk
mogelijk onderscheiden te worden.

De vormgeving van de diverse wijzigingsvoorstellen riep bij hen wel
een aantal vragen op:

29.1 Want de passage over het «rechtstreeks en objectief medisch
vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken» creëert naar hun mening
slechts misverstand. Met de toelichtingen die het kabinet zelf geeft,
konden zij zeer wel leven, maar zij constateerden dat die toelichting in
feite de wettekst ondergraaft. Zij konden voorts instemmen met het
voornemen bij de komende wijziging van de OSV te komen tot enige
standaardisering van de procedure en het inbouwen van een toetsings–
kader.

29.2 De redenering van het kabinet bij het schrappen van het «billijk–
heidscriterium» bij de a.o.-schatting konden zij wel begrijpen. Zij
vreesden echter dat hier een bron van veel toekomstig onbegrip en
misverstand dreigt te ontstaan. Een persoon kan straks geschat worden
voor functies die volgens het WW-criterium op dat moment voor die
persoon nog niet als passend beschouwd worden, maar eerst na verloop
van enige tijd.

29.3 Zij vroegen zich af of het niet de voorkeur zou verdienen om bij
de periodieke (her)beoordeling de te duiden functies in de tijd zoveel
mogelijk parallel te laten lopen met het (zich in de tijd verruimende)
begrip passende arbeid van de WW.

D.w.z. de eerste schatting geschiedt op basis van functies op hetzelfde
niveau of 1 a 2 functieniveaus lager (conform huidige praktijk); bij de
herbeoordeling 1 jaar later kunnen eventueel meer functies geduid
worden en bij de volgende herbeoordeling, 2 jaar daarna, zijn in principe
alle functies (voor zover berekend voor de krachten en bekwaamheden
van de werknemer) passend. Zij erkenden dat een zo groot mogelijke
parallellie met de WW zal leiden tot meer wijzigingen in de mate van
arbeidsongeschiktheid, maar de geduide functies zijn dan tevens
terstond in principe te aanvaarden functies.

29.4 De redenering dat geschat moet worden op basis van de functie
met de theoretisch maximaal haalbare loonwaarde, maar dat bij
werkaanvaarding met een lagere loonwaarde niet herschat wordt op
basis van werkelijk loon, had de leden van de PvdA-fractie zeer verbaasd.

Zij meenden dat van dit onderdeel een rem op herintreding kan
uitgaan. Werkaanvaarding tegen een lager loon (dan de theoretisch
maximaal haalbare loonwaarde) kan leiden tot een lager inkomen dan de
gecombineerde WAO/WW-uitkering.

Een eenvoudig voorbeeld illustreert dit:
A (53 jr) heeft een loon van 4400 bruto en raakt (gedeeltelijk) arbeids–

ongeschikt. Zijn restloon op basis van het theoretisch hoogst haalbare
functieniveau is 3400. Zijn WAO-uitkering bedraagt nu 14% x 4400 =
616.

Omdat A de baan met de hoogst haalbare loonwaarde niet weet te
bemachtigen, krijgt hij een WW-uitkering van 56% x 4400 = 2464.

Zijn gecombineerde uitkering bedraagt 3080 bruto.
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Na 1'/2 jaar vergeefs solliciteren aanvaardt A een functie tegen een
loon van 2350. Zijn inkomen bestaat nu uit 2350 (loon) en 616 (WAO) =
2966.

Werkaanvaarding leidt in dit geval tot een inkomensachteruitgang van
114.

Zou A herschat worden op basis van feitelijk loon dan zou de werkaan–
vaarding leiden tot een inkomensverbetering ten opzichte van de gecom–
bineerde WAO/WW-uitkering.

Zij constateerden dat de SVR die op bijna alle onderdelen van TBA
verdeeld adviseerde juist eensgezind was inzake het punt van
herschatting bij werkaanvaarding.

29.4.1 Zij vroegen zich overigens af hoe consequent het kabinet in zijn
redenering is: leidt werkaanvaarding tegen een hoger loon (dan het
restloon van de aanvankelijke schatting) evenmin tot herschatting?

Zij leiden overigens uit de tekst van art. 33 AAW/44 WAO (fictieve
schatting bij twijfel aan duurzaamheid) af dat hierbij wèl wordt uitgegaan
van het feitelijk inkomen uit arbeid.

Zou op A. in het voorbeeld hiervoor art. 44 WAO worden toegepast,
dan zou er dus wel sprake zijn van een fictieve schatting op basis van
feitelijk loon. Zou de toepassing van art. 44 beëindigd worden, omdat de
duurzaamheid inmiddels is komen vast te staan, dan zou volgens de
redeneertrant van het kabinet de schatting op basis van het theoretisch
maximaal haalbare functieniveau (f 3400) hervat dienen te worden.

29.4.2 Dit kan toch niet serieus bedoeld zijn?

Als bevordering van arbeidsparticipatie de bedoeling is, dan dient het
sociaal zekerheidsstelsel verschoond te blijven van elke bepaling die een
rem op werkaanvaarding oplevert.

Deze leden meenden dat de vigerende circulaire C 783 (FBV) thans
deze zaak adequaat regelt.

29.4.3 Zij verzochten het kabinet om zijn mening te heroverwegen bij
de opstelling van de Algemene Maatregel van Bestuur.

De meerwaarde van de «tijdelijkheid» van de uitkering, in combinatie
met de periodieke herbeoordelingen, ontging de leden van de
PvdA-fractie.

Het (opnieuw) aanvragen van de uitkering valt immers samen met het
moment van (her)beoordeling.

29.5.1 Waarom zou, nadat de mate van a.o. (opnieuw) vastgesteld is,
de uitkering niet ambtshalve verstrekt kunnen worden?

29.5.2 Wat is de meerwaarde van een groeiende papierberg?

29.5.3 Hoe zal er gehandeld worden wanneer personen onvoldoende
(Nederlands) taalvaardig zijn of psychisch zo in de war, dat ze verzuimen
de aanvraag tijdig in te dienen?

29.6 De leden van de PvdA-fractie konden in principe wel instemmen
met een herbeoordeling van het «zittend bestand» beneden 50 jaar, maar
zij vroegen zich af of een iets selectievere aanpak niet de voorkeur
verdient. Van een aantal personen zal waarschijnlijk reeds op grond van
het dossier zonder meer duidelijk zijn dat zij nog steeds volledig a.o. zijn.
In de memorie van antwoord stelt het kabinet dat in het (her)beoorde-
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lingsproces ca. 350 verzekerings– en arbeidsdeskundigen benodigd zijn
en ca. 700 administratieve krachten.

29.6.1 Begrepen deze leden het goed dat het hier gaat om extra
personeel?

29.6.2 Hoeveel ervan zijn er thans reeds geworven en (bij)geschoold?

29.6.3 Hoeveel tijd is er gemoeid met werving en scholing van dit
personeel?

29.6.4 Lazen zij het goed dat er twee keer zoveel extra administratieve
krachten nodig zijn als extra verzekerings– en arbeidsdeskundigen?

29.6.5 Duidt dit niet op een teveel aan administratieve handelingen?

29.6.6 Hoeveel extra personeel wordt er aangetrokken voor reïnte–
gratie in het arbeidsproces (begeleiding, sollicitatietraining, arbeidsoriën–
tatie en –bemiddeling)?

29.6.7 Meent het kabinet nog steeds dat ca. 50% van het extra
arbeidsaanbod (als gevolg van herbeoordelingen) weer in het arbeids–
proces kan worden opgenomen?

29.6.8 Overweegt het kabinet hiertoe ook de inzet van minder
orthodoxe middelen, zoals - onder voorwaarden - terugploegregelingen
of een nieuwe versie van «Werk en Welzijn» (zie publicaties Regioplan)?

29.6.9 Hoevelen van het huidige bestand van gedeeltelijk arbeidsonge–
schikten werken thans en hoevelen van hen hebben een aanvullende
werkloosheidsuitkering (WW-IOAW/IOAZ-RWW)?

IV. HET NIEUWE UITKERINGSSTELSEL/de introductie van zgn.
opbouwelementen

De leden van de PvdA-fractie stelden zich terughoudend op tegenover
de introductie van zgn. opbouwelementen in WAO en I.P. van ABP/
SPF/AMP.

Naar hun indruk passen opbouwelementen zeer wel bij «risico's», die
betrekkelijk gelijkmatig verspreid zijn en lang van te voren te voorzien
zijn, maar minder goed bij een risico dat zeer ongelijkmatig gespreid is
en zeer plotseling kan toeslaan

30.1 Is hun indruk juist dat andere (vergelijkbare) landen weliswaar
vaak een stelsel met opbouwelementen hebben voor het «risque social»,
maar (vrijwel) nimmer voor het «risque professionnel»?

30.2 Dreigt Nederland voor de dekking van het beroepsrisico thans te
belanden in de achterhoede van de beschaafde landen?

De leden van de PvdA-fractie konden zich eerder een stelsel met
opbouwelementen voorstellen voor het sociale risico dan voor het
beroepsrisico.

Nu Nederland geen onderscheid tussen beide risico's kent, stelden zij
zich zeer terughoudend op tegen de introductie van opbouwelementen in
het uitkeringsrecht.(Ter voorkoming van misverstand zij aangetekend dat
bovenstaande op zich geen pleidooi behelst voor introductie van dit
onderscheid.)
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Deze leden konden zich eventueel wel de introductie van een
bescheiden opbouwelement b.v. met een bandbreedte van 10% van het
dagloon voorstellen, omdat de verzekering dan wellicht sterker als iets
«eigens» ervaren wordt. Voorwaarde is dan echter wel dat het opbouw–
element refereert aan arbeidsverleden, c.q. jaren van premiebetaling. Nu
er echter sprake is van koppeling aan leeftijd is het willekeurig element
wel erg groot en dreigt er een spanning op te treden met het beginsel
van gelijke behandeling in gelijke omstandigheden.

Deze leden beseften dat een volledige koppeling aan arbeidsverleden
thans uitvoeringstechnisch nog niet mogelijk is. Het was hun echter niet
duidelijk waarom niet nu al gekozen is voor een leeftijdskoppeling tot aan
1989 en een arbeidsverledenkoppeling vanaf '89. Op die wijze zou een
geleidelijke overgang mogelijk zijn naar koppeling aan arbeidsverleden.
De verwijzing naar technische complicaties, o.a. in de doorwerking naar
het overheidspersoneel (Nota naar aanleiding van het Eindverslag, blz.
30) was hen niet duidelijk.

31. Kan dit nader toegelicht worden?

Het had deze leden zeer verbaasd dat het kabinet wel voorstelt om
reeds in «het volgende parlementaire jaar» ( = 1993-1994) te komen met
een wijzigingsvoorstel tot gedeeltelijkef?) switch naar een koppeling aan
arbeidsverleden.

32. Hoe stelt het kabinet zich dat voor?

Het betekent óf opnieuw een introductie van onderscheid tussen dan
«oude» en «nieuwe» gevallen gedurende 40 a 50 jaar, dan wel nieuwe
complexe overgangsregelingen.

Het had de leden van de PvdA zeer verbaasd dat dit quasi-opbouw–
element twee keer in rekening wordt gebracht en beide keren in wel zeer
sterke mate:

a. in de duur van de loondervingsuitkering (0-3 a 6 jaar) en b. bij de
hoogte van de vervolguitkering (variërend van minder dan 35% dagloon
tot bijna 70% dagloon). Juist omdat het leeftijdscriterium veel willekeu–
riger is dan een arbeidsverleden–, c.q. jaren van premiebetaling–
criterium, meenden deze leden dat thans in deze een sterkere terughou–
dendheid past bij een introductie van opbouwelementen.

33. Hebben de leden van de PvdA-fractie het goed begrepen dat in
het oorspronkelijke kabinetsvoorstel bij partiële arbeidsongeschiktheid de
duur van de loondervingsuitkering WAO en WW globaal parallel loopt,
maar in het wijzigingsvoorstel d.d. 25-1-93 als regel 1 jaar uiteenloopt
en als gevolg daarvan de uitkeringspositie van betrokkene vaker wijzigt?

Zij gaven daartoe dit voorbeeld: B (47 jr.) wordt na een lang arbeids–
verleden per 1-7-94 voor de helft arbeidsongeschikt verklaard en slaagt
er niet in voor de resterende verdiencapaciteit een baan te verwerven. In
de standaardsituatie is de uitkeringspositie als volgt:

a. 1-7-94: WAO 35% dagloon (T/2 jaar); WW 35% dagloon
(2% jr.)
b. 1-1-96: WAO 35% vervolg dagloon; WW 35% dagloon
c. 1-1-97: WAO 35% vervolgdagloon; WW 35% minimumloon
d. 1-1-98: WAO 35% vervolgdagloon, eventueel aangevuld (afhankelijk

van partnerinkomen) met IOAW.
Dit leidt reeds tot 4 verschillende uitkeringsposities in 3'/2 jaar. Afhan–

kelijk van de hoogte van het dagloon treedt waarschijnlijk per 1 -7-94 óf
1-1 -96 óf 1 -1 -97 de Toeslagenwet in werking, eventueel in 3 achtereen–
volgende verschillende bedragen. Mocht tussentijdse herbeoordeling

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 199a 11



leiden tot wijziging van de mate van arbeidsongeschiktheid dan zijn nog
meer uiteenlopende uitkeringsposities gegeven. Deze leden vreesden dat
het wijzigingsvoorstel d.d. 25-1-93 leidt tot verzwaring van de uitvoe–
ringspraktijk en tot een afnemende inzichtelijkheid voor betrokkenen.

34.1 De leden informeerden voorts hoeveel van de huidige
WAO-gerechtigden een uitkering hebben tussen 70 en 100% ML

34.2 Hoevelen van hen doen een beroep op aanvulling van de Toesla–
genwet?

34.3 Hoevelen van het huidige WAO-bestand zouden in de vervolguit–
kering uitkomen op een uitkering tussen 70-100% ML?

34.4 Hoevelen van hen zouden dan een beroep moeten doen op de
Toeslagenwet, gesteld dat zij onder het nieuwe regime zouden vallen?

34.5 Is de taxatie van deze leden juist dat een modale werknemer
ongeveer 53 jaar bij intrede a.o. moet zijn, wil hij/zij daarna in de
vervolguitkering WAO nog een uitkering ter hoogte van het ML
ontvangen en dus - is hij/zij alleenverdiener - gevrijwaard blijven van de
(partner-inkomensafh.) toeslagenwet?

35.1 Is de conclusie juist dat het nieuwe WAO-uitkeringsstelsel in de
vervolguitkering leidt tot een zeer forse uitbreiding van het beroep op de
(partner-inkomensafhankelijke) T.W.?

35.2 Hoe groot taxeert het kabinet, dat sterk hecht aan financiële
prikkeling van uitkeringsgerechtigden, het risico dat een uitdijend beroep
op de TW een rem betekent op de arbeidsparticipatie van de «tweede»
partner in een huishouden?

35.3 Is hierbij rekening gehouden met de constatering dat het
a.o.-risico lager geschoolden en ouderen wel zeer onevenredig treft en
dat juist in die categorieën het eventueel inkomen van de partner vooral
laaggeschoold parttime werk betreft, dat gemakkelijk «weggetoetst»
wordt in de Toeslagenwet?

V. RELATIE METAANVULLENDE VERZEKERINGEN

De leden van de PvdA-fractie hadden bij hun inleidende opmerkingen
reeds aangegeven dat h.i. de enige (en doorslaggevende) rechtvaar–
diging voor een scherp onderscheid tussen «oude» en «nieuwe» gevallen
ligt in de (on)mogelijkheid van het sluiten van een aanvullende verze–
kering. Vanuit het rechtsgelijkheidsbeginsel staat hiermee de toeganke–
lijkheid van aanvullende verzekeringen op de agenda. Naar hun mening is
het niet mogelijk te oordelen over forse inkrimping van het wettelijk
stelsel zonder zich tegelijkertijd een beeld te vormen over wenselijkheid,
mogelijkheid en toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen. De
vraag naar een andere verantwoordelijkheidsverdeling voor onderdelen
van de sociale zekerheid is een belangrijke en dient geordend gevoerd te
worden, zoals ook minister en staatssecretaris aangaven bij het begro–
tingsdebat Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 12 december 1991 in
de Tweede Kamer.

Deze leden constateerden echter tot hun verbazing dat het kabinet bij
TBA die andere verantwoordelijkheidsverdeling niet expliciet aan de orde
gesteld heeft, maar kennelijk als een (onvoorzien?) neveneffect
beschouwt, waarvoor het elke medeverantwoordelijkheid afwijst. Daarbij
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is er echter wel de erkenning dat bij het voor rekening en verantwoording
van de marktpartijen laten van aanvullende verzekeringen «baten en
lasten meer met elkaar in verband gebracht (worden)» (memorie van
antwoord blz. 20), hetgeen deze leden als een positieve waardering
interpreteren. Daartegenover staat echter een dreigement om aanvul–
lingen in bedrijfstak CAO's niet langer algemeen verbindend te verklaren
en de uitspraken van de minister-president in De Werkgever.

Voor de leden van de PvdA-fractie was een andere verantwoordelijk–
heidsverdeling voor dekking van (delen van) het A.O.-risico zeker wel
bespreekbaar. Zij meenden dat daarbij haken en ogen, voor– en nadelen
van verschillende modaliteiten geïnventariseerd moeten worden.

Inzake premieverdeling plaatsten de leden van de PvdA-fractie de
volgende kanttekeningen en stelden daarom de volgende vragen:

- premiedifferentiatie per bedrijf brengt baten en lasten meer met
elkaar in evenwicht, maar stuit ook op grenzen. Het ongecoördineerd op
elkaar stapelen van prijsprikkels per bedrijf (% weken eigen risico ZW;
premiedifferentiatie ZW, bonus/malus stelsel en nu premiedifferentiatie
aanvullende a.o.-verzekering) kan ook «van het goede teveel worden» en
onvoorziene effecten oproepen. De keerzijde van de medaille is het risico
van verscherpte aanstellingskeuringen. Zij misten thans node een
kabinetsstellingname over de reikwijdte van medische aanstellingskeu–
ringen.

36.1 Kan zo'n stellingname de Eerste Kamer nog bereiken voor de
plenaire behandeling van TBA?

- premiedifferentiatie per bedrijfstak differentieert niet tussen
onderling concurrerende bedrijven, maar leidt wel tot een verschuiving
van arbeidskosten, bijvoorbeeld van de banken verzekeringssector naar
de bouw en naar de zorgsector.

36.2 Is geanalyseerd welke effecten dit heeft voor bedrijvigheid en
voor werkgelegenheid?

- een premiedifferentiatie per individu introduceert het probleem van
risicoselectie. De leden van de PvdA-fractie meenden dat individuele
keuzevrijheid goed past bij betrekkelijk gelijk gespreide en voorspelbare
«risico's» (ouderdom), maar nauwelijks bij zeer onvoorspelbare en weinig
gespreide risico's.

- een gedeeltelijke wijziging van de financiering (gedeeltelijke
overgang van omslagstelsel naar kapitaaldekkingsstelsel) betekent in de
aanloopfase hogere arbeidskosten. Een dergelijke wijziging moet niet
geschieden in een fase van neergaande conjunctuur.

36.3 De leden van de PvdA-fractie verzochten het kabinet een berede–
neerde reactie te geven op deze overwegingen van hun kant.

Zij constateerden dat TBA leidt tot een gedeeltelijke afstoting van
overheidsverantwoordelijkheid naar cao-partijen en particuliere verzeke–
raars. Evenals bij andere privatiseringsoperaties is hierbij aan de orde de
wijze van overdracht en de voorwaarden waaronder dit geschiedt. Zij
meenden dat het kabinet zich niet kan onttrekken aan de vraag naar de
toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen en de aansluiting tussen
wettelijk en aanvullend traject.

36.4 Wordt die stelling gedeeld?

De leden van de PvdA-fractie wilden graag geïnformeerd worden over
eventuele juridische complicaties bij enigerlei vorm van acceptatieplicht.
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1 Trouw 27 januari 1993
2 Zij vroegen zich overigens af of hier een
statistische relatie niet te klakkeloos
vertaald wordt naar een causale relatie

Als zij goed geïnformeerd zijn, is er een recente EG-verordening
(3922/92) die de verzekeringssector onttrekt aan het verbod van artikel
85 lid 1 EEG-Verdrag. Voorzover zij begrepen zou de groepsvrijstelling
van het kartelverbod betrekking hebben op:

- gemeenschappelijke risicopremietarieven die op collectief
opgestelde statistiek of aantal schadegevallen berusten;

- standaardpolisvoorwaarden;
- het gemeenschappelijk verzekeren van bepaalde standaardrisiso's.

37.1 Indien de EG zelfregulering door betrokken verzekeringsmaat–
schappijen toestaat, waarom zou enige vorm van overheidsregulering
dan niet toegestaan zijn?

37.2 Is het juist dat in België voor bepaalde branches het gebruik van
de door de verzekeraars opgestelde standaardpolis bij overheidsregu–
lering wordt voorgeschreven? (NJB 25-2-93)

38. Juist omdat de leden van de PvdA-fractie zeer hechtten aan de
toegankelijkheid van aanvullende verzekeringen, wilden zij de mening van
het kabinet vernemen over de volgende suggesties:

- een acceptatieplicht bij collectieve bedrijfscontracten, hetzij wettelijk
vast te leggen, hetzij bij convenant overeen te komen, gevolgd door de
oprichting van een waarborgfonds voor (moeilijk verzekerbare) indivi–
duele werknemers, voor wie geen collectief contract of aanvullend invali–
diteitspensioen geregeld wordt.

Ter toelichting: de verzekeraars (NVOZ) bieden thans collectieve
contracten per bedrijf aan (zonder uitzondering). De bredere sociale
verantwoordelijkheid die de Nederlandse verzekeraars thans claimen, zou
ondersteund worden door een vorm van acceptatieplicht die verhindert
dat anderen deze bredere sociale verantwoordelijkheid ondermijnen.

Waar geen collectieve bedrijfsregelingen of I.P. tot stand komt, blijft
individuele verzekering (met de daaraan inherente problematiek van
risicoselectie) over als mogelijkheid. Voor sommige individuen (chronisch
zieken, personen met progressief ziektebeeld) is dit geen reële
mogelijkheid. Hier zou een waarborgfonds als sluitstuk nodig zijn, waarbij
bijvoorbeeld de gezamenlijke verzekeraars (poolvorming) en AOF
betrokken kunnen worden.

39. Is het kabinet bereid om met verzekeraars en AOF een dergelijk
plan uit te werken?

- een andere variant die deze leden in discussie willen brengen is
openstelling van de bedrijfsverenigingen (al dan niet in samenwerkings–
constructies met particuliere maatschappijen) voor vrijwillige aanvullende
verzekeringen, zowel op semicollectieve als op individuele basis, met
acceptatieplicht en - uiteraard - strikte scheiding van wettelijke en
aanvullende geldstromen.

De leden van de PvdA-fractie meenden dat het kabinet bespreking van
deze variant niet vooruit kan schuiven naar de komende behandeling van
TZ omdat deze kwestie ook voor TBA relevant is.

40. De leden van de PvdA-fractie wilden voorts het standpunt van het
kabinet vernemen over uitspraken dat ook het geslachtvan werknemers
een rol speelt bij de vaststelling van de premiehoogte van aanvullende
bedrijfsregelingen (directeur Dijkshoorn van Nationale Nederlanden).'

Argument hiervoor is dat de instroom van vrouwen in de a.o.–
regelingen de laatste jaren verhoudingsgewijs ca. 20% hoger ligt dan die
van mannen.2 Deze leden citeerden voorts uit een prospectus van een
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andere grote verzekeraar: «De hoogte van de premie is afhankelijk van
de leeftijd, het geslacht, de beroepswerkzaamheden en de gezondheids–
toestand van werknemers».

40.1 Deze leden vroegen zich af of de sexevariabele in de premie–
stelling op den duur het selectie– en aannamebeleid van werkgevers gaat
beïnvloeden.

40.2 Voorts vroegen zij of het verdisconteren van de sexevariabele
zich verdraagt met het beginsel van gelijke behandeling.

41. Kan een werkgever op juridisch houdbare wijze - al dan niet bij
CAO - aan een deel van zijn werknemers wel en aan een ander deel geen
aanvullende WAO-verzekering aanbieden of voor een deel van het
personeel verplicht stellen en voor een ander deel van het personeel naar
individuele keuze aanbieden?

42. Kunnen pensioenfondsen bij de introductie van invaliditeitspen–
sioenen gebruik maken van bestaande reserves?

42.1 Heeft de Verzekeringskamer al een oordeel gegeven over
afgesproken aanvullende I.P.-pensioenen?

42.2 Hoe luidt dat oordeel en deelt het kabinet dat oordeel?

43.1 Beschouwt het kabinet zogenaamde premie-terug-AOV-polissen,
waarmee Aegon adverteert, inderdaad als een verzekering?

43.2 Deelt het kabinet de mening van Aegon dat de betaalde premie
voor ca. 80% aftrekbaar is maar dat daarentegen het bedrag van de
gerestitueerde premie (aan degenen die niet arbeidsongeschikt worden)
geheel belastingvrij is?

43.3 Indien ja, op welk fiscaal beginsel berust dit?

VII. OP HET INDIVIDU TOEGESPITSTE FINANCIËLE PRIKKELS

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat in de verdediging van
het kabinetsvoorstel aanvankelijk het element van op het individu toege–
spitste financiële prikkeling een rol van betekenis speelde: het relatief
gunstig uitkeringsniveau van de WAO zou een «aanzuigende werking»
uitoefenen.

Zij constateerden dat die motivering in de Nota naar aanleiding van het
Eindverslag/TK gelukkig weer wat gerelativeerd wordt. Het kabinet stelt:
«De WAO is in het verleden gebruikt als afvloeiingsregeling als gevolg
van de gunstiger uittredingsvoorwaarden dan andere uitkeringsrege–
lingen. Dit verschijnsel is in de afgelopen jaren door alle partijen erkend».

Ook de leden van de PvdA-fractie erkenden dit. Zij merkten daarbij op
dat tot 1987 de werkloosheidscomponent in de WAO verdisconteerd
mocht worden en zij merkten verder op dat dit verschijnsel vooral iets zei
over uitvoeringspraktijk en uitvoeringsorganisatie en de afwezigheid van
een onafhankelijk kritisch toezicht. Deze leden veronderstelden dat het
hierboven beschreven verschijnsel inmiddels tot het verleden zal
behoren. Voorzover het verschijnsel zich nog voordoet dient het
bestreden te worden door leeftijdsbewust personeelsbeleid en verbe–
tering van uitvoeringspraktijk en niet door verlaging van de uitkerings–
hoogte, zo meenden zij. Zij constateerden overigens dat ook in de
kabinetsvoorstellen de oudere arbeidsongeschikten sterk ontzien worden.
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Het kabinet verwijst bij zijn betoog naar de dissertatie van Aarts en De
Jong, die een correlatie constateren tussen uitkeringshoogte en de kans
op WAO-toetreding.

44. Deze leden vroegen het kabinet te reageren op de opmerking van
Schellart en Van Ophem in ESB 9-9-92: «Dit statistisch gemeten effect
wordt door het kabinet opgevat als een causaal effect.» (...)

«Uit recent onderzoek blijkt dat in werk met een slechte kwaliteit van
de arbeid (slechte arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud en arbeidsom–
standigheden) de kans op een beroepsgebonden ziekte en op uitval ten
gevolge van ziekte groter is. Hierdoor wordt verklaard waarom indien
langdurig zieken worden vergeleken met werkenden en de kwaliteit niet
of maar matig geoperationaliseerd in het onderzoeksmodel wordt
opgenomen, een ten opzichte van het oorspronkelijk loonniveau relatief
hoger uitkeringsniveau een positief statistisch effect heeft op de (onvoor–
waardelijke) kans op langdurige uitval en WAO-intrede.»

De leden van de PvdA-fractie constateerden dat het kabinet het op het
individu toegespitste prijsprikkel verhaal niet alleen negatief invult, maar
voor sommige groepen arbeidsongeschikten ook positief.

De wijze waarop dit via de stimuleringsmaatregel vorm gekregen heeft,
heeft hen ten zeerste verbaasd.

De periode van (te premiëren) werkhervatting moet liggen tussen
1-2-92 en 1-2-94, dat wil zeggen grotendeels vóór invoering TBA.

44.1 Hoe kan men iemand achterafst\mu\eren, zo vroegen zij zich af.

Ook de omvang van de premie had hen zeer verbaasd. Volgens hun
berekening bedraagt de maximale premie ca. f 31 800 (60% van
maximale WAO-uitkering) per jaar. In 3 jaar levert dit ca. f 94 000
op!

44.2 Waarom is niet gekozen voor een bescheiden, voor iedereen
gelijk bedrag?

De stimuleringsmaatregel kost volgens raming van het kabinet in 3 jaar
195 mln. voor personen «terwijl zij ook zonder deze toelage het werk
zouden hebben hervat» (memorie van toelichting blz. 66).

44.3 Acht het kabinet dit een verantwoorde aanwending van premie–
middelen?

Daartegenover wordt verondersteld dat 2800 volledig arbeidsonge–
schikten additioneel het werk hervatten, wat resulteert in een structurele
besparing van ca. 70 mln. per jaar. Gezien het overwegend
achteraf-karakter van deze maatregel meenden de leden van de
PvdA-fractie dat deze veronderstelde additionele werkhervatting niet of
nauwelijks zal geschieden. Nadat straks via voorlichtingaktiviteiten deze
maatregel enige bekendheid heeft gekregen zullen personen uit de
doelgroep toch enige tijd nodig hebben voor arbeidsoriëntatie, sollicita–
tietraining en sollicitatieactiviteiten en dan passeert de einddatum van
1-2-94 wel snel.

44.4 Deze leden verzochten daarom het kabinet om bij wetswijzigings–
voorstel de zgn. stimuleringsmaatregel op een meer effectieve en sobere
wijze in het vat te gieten.

44.5 Ten slotte vroegen deze leden of degenen uit de omschreven
doelgroepen die vanaf 1-2-92 werk aanvaard hebben bij GMD of
bedrijfsverenigingen geregistreerd staan.
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44.5.1 Indien niet, hoe worden deze rechthebbenden dan opgespoord?

VIII. FINANCIËLE EFFECTEN TBA

De leden van de fractie van de PvdA constateerden dat het kabinet de
financiële effecten van TBA raamt op een bruto besparing van 6035 mln.
en de nettobesparing raamt op 4495 a 4555 mln. De Coronagroep komt
in haar berekening uit op een brutobesparing van 2252 mln. en een
nettobesparing van 1770 mln. De leden van de PvdA-fractie erkenden
dat zij niet in staat waren om de merites van beide sterk uiteenlopende
taxaties te beoordelen.

45. Zij verzochten het kabinet om commentaar te leveren op de finan–
ciële taxatie van de Coronagroep en te reageren op de kritische opmer–
kingen van Schellart/Van Ophem in ESB van 9-9-92.

Het was de leden van de PvdA-fractie opgevallen dat het kabinet in de
herleiding van brutobesparingen naar nettobesparingen voorbij gaat aan
de verminderde belasting– en premieontvangsten als gevolg van de
verlaagde uitkeringen en eveneens voorbij gaat aan een te voorzien
groter beroep op allerhande inkomensafhankelijke regelingen (IHS,
studiefinanciering, gezinszorg, rechtsbijstand etc.). Zij veronderstelden
dat een taxatie van een vergroot beroep op inkomensafhankelijke
regelingen slechts met grote onzekerheden te maken valt, maar dat de
verminderde belasting– en premie-inkomsten wel te berekenen zijn.

46. Zij vroegen naar een indicatie op beide terreinen, met een indicatie
van de onzekerheidsmarges.

De leden van de PvdA-fractie veronderstelden dat de financiële
paragraaf geheel voorbijgaat aan een mogeiijke «reparatie» van het
«WAO-gat». Hoewel de mate van reparatie van het WAO-gat thans nog
volstrekt onduidelijk is, staat wel vast dat er in aanmerkelijke mate
gerepareerd wordt.

47. Zij vroegen het kabinet daarom om enige indicatie te geven over
de financiële effecten bij achtereenvolgens een 100% en een
50%-reparatie en in elk geval nauwkeurig op te sommen welke min– en
pluspunten daarbij een rol spelen.

IX. LOSSEVRAGEN

48.1 Welke inkomensgevolgen kan de overgang van de toepassing van
art. 34 AAW/45 WAO naar resp. 33 AAW/44 WAO voor huidige
WSW-ers hebben?

48.2 Is de veronderstelling juist dat deze overgang soms tot positieve,
soms tot negatieve inkomenseffecten leidt?

48.3 In welke orde van grootte liggen deze inkomenseffecten?

48.4 Is er sprake van enige overgangsregeling?

49.1 Is de consequentie van de Nota van Wijziging dd. 25-1-93 dat
een 58-jarige die WAO-gerechtigd wordt, bij blijvende arbeidsonge–
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schiktheid, tussen zijn/haar 64e en 65e jaar in de vervolguitkering
belandt en te maken krijgt met (kleine tot zeer kieine) inkomensachter–
uitgang?

49.2 Is dit een bedoeld of onbedoeld effect?

X. TEN SLOTTE

Bij lezing van de voorliggende stukken bekroop de leden van de
PvdA-fractie in toenemende mate het gevoel dat TBA nogal wat nadere
regelgeving vergt, dan wel wetswijziging die wellicht het tijdstip van
invoering beïnvloedt, zoals:

a. artikel 40 WAO behoeft nadere wijziging inzake herziening van de
uitkering bij toegenomen arbeidsongeschiktheid. Weliswaar heeft het
kabinet in de voorgestelde wettekst een noodklep ingebouwd van een
ministeriële regeling, in afwachting van wetswijziging. De leden van de
PvdA-fractie meenden echter dat vaststelling van uitkeringshoogte
dermate essentieel is dat deze zich nauwelijks verdraagt met ministeriële
regelgeving;

b. de overheidsregelingen behoeven nog een wijziging van wachtgeld–
regelingen i.v.m. samenloop invaliditeitspensioen en wachtgeld en een
wijziging van de garantieregeling ex art. F9 ABP;

c. de voorgestelde wijziging van het a.o.-criterium behoeft nog
SVR-advisering over operationalisering en een «voorgehangen» AMvB
terzake. Naar de indruk van deze leden is een dergelijke operationali–
sering onmisbaar bij toepassing van het nieuwe a.o.-criterium;

50. d. de aankondiging van een (gedeeltelijke?) switch van leeftijd
naar arbeidsverledencriterium in «het volgende parlementaire jaar» roept
de vraag op of we niet beter even kunnen wachten op die switch, ter
vermijding van óf een complex overgangsrecht öf een (nieuw decennia
lang dubbel) uitkeringsstelsel.

Bovenal bestaat er echter nog zeer veel onduidelijkheid over juridische
status en reikwijdte van aanvullende verzekeringen, zoals:

a. garantie van toezeggingen van langlopende uitkeringen, waar CAO's
een korte looptijd hebben. Hierbij spelen o.a. de vragen naar schaal–
grootte en reservevorming en vermijding van sociale zekerheidsbreuken
en de mate van nawerking van CAO-afspraken;

b. het probleem van aansluiting tussen wettelijke en aanvullend
stelsel, waarbij o.a. aspecten van gegevensuitwisseling en privacybe–
scherming van belang zijn;

c. wel/niet toelaatbaarheid van sexe als medebepalend criterium bij de
bepaling van de premiehoogte bij collectiviteiten;

d. wel/niet handhaving óf wijziging van art. 57 ZW inzake een
mogelijke rol van bedrijfsverenigingen bij aanvullende verzekeringen;

e. al dan niet algemeen verbindend verklaring van aanvullingen in
bedrijfstak-CAO's en al dan niet verplichtstelling van (gewijzigde)
statuten van bedrijfspensioenfondsen;

f. wel/niet toepasselijkheid van Europees mededingingsrecht inzake
samenwerkingsconstructies tussen bedrijfsverenigingen/GAK en particu–
liere verzekeraars inzake aanvullende verzekeringen en de vraag naar
toelaatbaarheid van zelfregulering en/of overheidsregulering op de markt
van aanvullende verzekeringen;

g. fiscale en premieheffingsaspecten van aanvullende verzekeringen
en de vraag in hoeverre bemiddeling van de werkgever hierbij van belang
is.

51. Opheldering van dergelijke kwesties is van groot belang voor
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beantwoording van de vraag of er sprake kan zijn van een harmonische
samenhang tussen (sterk inkrimpend) wettelijk stelsel en aanvullend
stelsel.

52. Deze leden wensten voorts geïnformeerd te worden over de vraag
in hoeverre gewenste nadere regelgeving dan wel opheldering over deze
vragen noopt tot een latere invoeringsdatum van (onderdelen van) TBA.

De leden van de D66-fractie stelden de volgende vragen en maakten
daarbij de volgende kanttekeningen:

De fractie van D66 heeft met grote scepsis de gang van zaken rond de
behandeling van het wetsvoorstel TBA in de Tweede Kamer gevolgd.

Bestudering van het nu voorliggende voorstel heeft deze scepsis alleen
doen toenemen.

Twee jaar geleden heeft het kabinet een drieluik wetgeving aange–
kondigd.

Van een samenhangend pakket kan thans nauwelijk nog gesproken
worden.

De TAV is een jaar geleden door de Eerste Kamer aangenomen, de TZ
ligt nog in een eerste fase van behandeling bij de Tweede Kamer.

53. Hoe kan van een evenwichtige beoordeling van een samen–
hangend pakket gesproken worden wanneer het drieluik op een derge–
lijke gefragmenteerde wijze de Eerste Kamer bereikt?

Het wetsvoorstel zoals het thans voorligt noopt D66 tot het stellen van
een ongebruikelijk groot aantal vragen.

Op een aantal vermoedelijke onnauwkeurigheden zal worden ingegaan
bij de artikelgewijze behandeling

Het TBA-voorstel heeft een tweeledig doel. Ten eerste het terug–
dringen van het huidige volume arbeidsongeschikten en ten tweede het
beperken van de toestroom tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Daarbij is zoals de leden van de fractie van D66 bij de behandeling van
het wetsvoorstel TAV reeds benadrukten van het grootste belang te
kijken naar de dingen die een werkwillige nog wel kan.

Daarnaast heeft de TBA-operatie als doelstelling een macro-econo–
mische bezuiniging op te leveren.

Fiscale consequenties

Kan de regering aangeven wat, gezien de ontwikkelingen in de
CAO-onderhandelingen, volgens de laatste berekeningen van het CPB:

54.1 macro bezien het financiële voordeel is van het onderhavige
wetsvoorstel?

54.2 voor hoeveel miljard het TBA-voorstel nu wordt ingeboekt bij de
terugdringing van het financieringstekort in de jaren 93, 94, 95 en 96?

De D66-fractie verwacht dat in plaats van een bezuiniging, door de
aftrekbaarheid van premies voor aanvullende verzekeringen de begrote
belastinginkomsten zullen gaan tegenvallen.

55. Is er bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met
fiscale tegenvallers in 1993 en volgende jaren indien alle werknemers,
dus zowel degenen die onder een CAO vallen als degenen die niet onder
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een CAO vallen, zich bijverzekeren om zodoende het totale WAO-gat te
repareren?

56. Met welk bedrag zullen de belastingontvangsten verminderen
indien de reparatie van het WAO-gat

a : werknemerslasten zijn;
b : werkgeverslasten zijn?
De leden van D66 willen gaarne een antwoord op deze vragen (uitge–

splitst over a en b) los van de actuele ontwikkeling, casu quo of alle
werknemers zich zullen bijverzekeren.

57. Leven er in de boezem van het kabinet plannen om de aftrek van
premies voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen te
beperken, dan wel af te schaffen?

58. In welke mate zullen lonen en premielasten stijgen wanneer alle
werknemers zich bijverzekeren indien:

a: het werknemerslasten zijn en
b: het werkgeverslasten zijn?

59. Wat zijn de macro-economische consequenties voor de
- economische groei,
- werkgelegenheid,
- CLD,
van bovenbedoelde stijging van lonen en lasten?

60. Wat is naar het inzien van het kabinet het rendement van de
beperking in hoogte en duur van de voorgestelde wijziging als het
ontstane en zogeheten WAO-gat voor alle werkenden gerepareerd
wordt?

Tussen wal en schip en buiten de boot

61. Welke garantie gaat er van het voorliggende wetsvoorstel uit dat
alle werkenden zich kunnen bijverzekeren?

62. Is bij benadermg bekend hoe groot de totale groep dappere
chronisch zieken (MS, HIV, spierdistrofie etc.) is die werken tot ze niet
meer kunnen, zonder op dit moment al een beroep te doen op ZW, WAO
of AAW?

63. Erkent de staatsecretaris dat voor een deel van de werknemers die
buiten een CAO vallen - ong Vi van alle werkenden - de mogelijkheid tot
bijverzekeren onzeker is omdat zulks afhankelijk is van:

a: de bereidwilligheid van de werkgevers
b: de al of niet mogelijheid om collectief een contract te sluiten
c: de hoogte van de premie indien dit privé moet gebeuren?

64.1 Hoeveel gedeeltelijk arbeidsgeschikten zijn in het arbeidproces
ingeschakeld - exclusief sociale werkplaatsen?

64.2 Hoevelen uit deze groep (a) zullen in de toekomst onvermijdelijk
toenemendarbeidsongeschikt zijn, maar zich nog wel kunnen bij verze–
keren?

64.3 Hoevelen uit deze groep (a) zullen in de toekomst onvermijdelijk
toenemendarbeidsongeschikt zijn maar zich niet kunnen bijverzekeren
tegen het ontstane WAO-gat?

Eerste Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 824, nr. 199a 20



Boven Wettelijke Uitkeringen Ziektewet en WAO

Het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim verbiedt zeer nadruk–
kelijk het herverzekeren bij de bedrijfsverenigingen van de eerste drie of
zes weken van het ziekteverzuim. Het herverzekeren van het WAO-gat is
in het wetsvoorstel Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheids–
regelingen niet verboden, ook niet bij de bedrijfsverenigingen.

De Staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
herhaaldelijk en nadrukkelijk verklaard dat het WAO-gat niet collectief
gerepareerd moet worden.

65. Waarom is in het wetsvoorstel TBA het herverzekeren van het
WAO-gat bij de bedrijfsverenigingen niet verboden, terwijl het herverze–
keren bij de bedrijfsverenigingen van het Ziektewet-gat in het
wetsvoorstel TZ wel verboden is?

66. Is het kabinet van plan op een andere manier het herverzekeren
van het WAO-gat te verbieden of te ontmoedigen?

67. Zo ja, hoe en om welke reden?

68. Ligt het in het voornemen van het kabinet Collectieve Arbeids
Overeenkomsten waarin het WAO-gat gerepareerd is nietverbindend te
verklaren?

Het kabinet meent dat er een volume-effect uitgaat van de prijsmaat–
regel.

69. Is het kabinet er zich van bewust dat dit indirecte volume effect
zich alleen voordoet indien het WAO-gat niet gerepareerd wordt?

70. Heeft het kabinet in haar overwegingen betrokken dat na de
stelselherziening van enige jaren terug de sociale partners nagenoeg in
zijn totaliteit de beperking van de Ziektewet en WAO-uitkeringen van 80
naar 70%, via CAO's hebben gerepareerd met nieuwe, extra of aanvul–
lende bovenwettelijke uitkeringen meestal tot 100%, veelal herverzekerd
bij de bedrijfsverenigingen?

71. Op grond van welke redenering is het kabinet er dan vanuit
gegaan dat men niet zou streven naar volledige reparatie van het
WAO-gat?

72.1 Heeft het kabinet kennis genomen van het rapport over Boven–
wettelijke Uitkeringen van de Dienst Collectieve Arbeidsovereenkomsten
in mei 1991?

72.2 Zo ja, waarom negeert het dan thans dit historisch gegeven in het
wetsvoorstel TBA?

Het WAO-gat is te repareren door het afsluiten van aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij particuliere verzekeraars en
door deze onder te brengen als invaliditeitspensioen bij het
(bedrijfs)pensioenfonds.

73. Heeft het kabinet een voorkeur voor één van deze twee mogelijk–
heden?

74. Zijn deze twee mogelijkheden in wezen gelijk of in wezen
verschillend?
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75. Kan het kabinet de voor– en nadelen uiteenzetten van beide
vormen ten aanzien van de intrinsieke mogelijkheden tot het terug–
dringen van het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen?

76. Gaarne de reactie van het kabinet op de brief van 10 maart van de
Verzekeringskamer, zoals weergegeven in de Staatscourant van 12 maart
aangaande:

de noodzaak een a.o.-verzekering onder te brengen bij een schadever–
zekeraar,

76.1 de toestemming tot het onderbrengen van de a.o.-regeling bij een
ondernemings– of bedrijfspensioenfonds alleen wanneer de werkgevers–
bijdrage aanmerkelijk is?

76.2 het verbod tot oprichten van een «pseudo-pensioenfonds» voor
alleen de a.o.-verzekering?

Volume

De leden van de fractie van D66 hebben geen principiele bezwaren
tegen de periodieke herkeuringen en de invoering van een nieuw arbeids–
ongeschiktheidscriterium, maar:

77. Is het nieuwe arbeidsongeschikheidscriterium geldend voor
keuring en herkeuring in alle gevallen (WAO's van voor 25 januari en van
na 25 januari)?

78. Indien de oude gevallen worden herkeurd volgens het oude
a.o-criterium blijven er dan niet gedurende lengte van jaren nog twee of
drie arbeidsongeschiktheidscriteria naast elkaar bestaan in de uitvoe–
ringspraktijk?

79. Acht de regetïng dit in overeenstemming met het principe van de
rechtsgelijkheid?

De bestaande gevallen worden zogezegd ontzien, doch:

80. Hoe zit het met de uitkering van een volledig arbeidsongeschikte
die na herkeuring gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard?

81. Wordt zijn of haar uitkering uiteindelijk verlaagd of niet?

Het kabinet is van mening dat het volume aan arbeidsongeschiktheids–
uitkeringen te hoog is. Het meent dat er in Nederland teveel arbeidson–
geschikten zijn. Evenwel:

82. Onderschrijft het kabinet het OESO-rapport waarin het deel
verborgen werkloosheid in de WAO/AAW op 30 a 50 % wordt geschat?
Zo nee, waarom niet?

83. Hoe groot denkt het kabinet dat het deel verborgen werkloosheid
in het huidige volume is?

84. Is het de bedoeling van het kabinet om met herkeuringen het deel
verborgen werkloosheid uit het huidige volume te snijden?

85. Is het te verwachten dat er voor (alle) ex-arbeidsongeschikten
banen zullen zijn nu de werkgelegenheidsgroei tegenvalt?
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86. Zullen zij worden gedwongen «perspectiefloze banen» te accep–
teren?

Arbeidsongeschiktheidscriteria

I wetstechnisch

87. Wat is verschil tussen invaliditeit en arbeidsongeschiktheid? Wil
het kabinet dit verschil uitleggen?

Uit de nota naar aanleiding van het eindverslag - 10 blz. 39 - valt op
te maken dat er bij ambtenaren geen sprake is van een maximering–
dagloon-grens zoals in de marktsektor.

Tevens is er een verschil in het arbeidsongeschiktheidscriterium.
Herplaatsbaarheid in de non-marktsektor betekent: geschikt gedurende

de helft van de gebruikelijke werkweek.

88. Waarom is dit wetsvoorstel niet aangegrepen om deze verschillen
tussen markt– en non-marktsektor weg te werken?

89.1 Is het juist dat bij aanvaarding van de wet TBA 4 systemen naast
elkaar gaan functioneren:

- gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de marksektor van voor 25 januari;
- idem van na 25 januari;
- gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de non-marktsektor van voor 25

januari;
- idem van na 25 januari?

89.2 Is van sektor veranderen voor een gedeeltelijk arbeidsgeschikte
uit een van de vier bovengenoemde sektoren door dit wetsvoorstel
makkelijker of moeilijker geworden?

Artikel 18 lid 1 WAO begint in het wetsvoorstel met:
«Arbeidsongeschikt,...»
Artikel 9 lid 2 ABP begint in het wetsvoorstel met:
«Algemeen invaüde,...»
terwijl de rest van de volzin in beide bepalingen inhoudelijk gelijk luidt

(op een 'n' na, ziekte versus ziekten).

89.3 Zijn volgens het kabinet nu dus arbeidsongeschiktheid en invali–
diteit identiek?

In de memorie van antwoord 22 824 nr. 6 blz. 37 van vier maanden
geleden meldt het kabinet dat het zich beraadt over de vraag welke
elementen voor operationalisering van het nieuwe a.o-criterium in
aanmerking komen.

In de Nota naar aanleiding van het eindverslag, nr. 10 blz. 24, meldt
het kabinet de adviesaanvrage aan de SVR te zullen richten op het
moment dat de discussie over het wetsvoorstel met de Tweede Kamer is
afgerond.

90. Waartoe heeft het beraad in het kabinet geleid?

91. Kan inzage geboden worden in de adviesaanvrage aan de SVR?

Gezien de blijvende onduidelijkheid omtrent de interpretatie van het
nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium willen de leden van de
D66-fractie het kabinet vragen zich uit te spreken over een aantal casus
(II en III).
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II stress

Stress op het werk kan leiden tot hoofdpijn, nekpijn, pijn in de
onderrug en andere klachten. Sommige werknemers hebben problemen
op het werk door onenigheid met collega's of superieuren en melden
zich ziek ten gevolge van de stress. Er zijn werknemers die ten gevolge
van stress op het werk uiteindelijk in de WAO zijn terechtgekomen.

92. Kan het kabinet inzicht geven in de omvang in het huidige
WAO-bestand tot 25 januari 1993, van WAO-ers met dit soort klachten?

93. Hoe groot is de vergelijkbare groep bij het ABP?

94. Zullen de in vraag 92 en 93 genoemde groep werknemers volgens
het nieuwe arbeidongeschiktheidcriterium nog arbeidsongeschikt
verklaard kunnen worden?

III reorganisatie

Op stapel staande grote reorganisaties brengen veelal grote onrust en
onzekerheid onder personeel te weeg. De angst om de baan te verliezen
zit er meestal diep in. Werknemers vragen zich af wat ze verkeerd
hebben gedaan als er massaontslagen vallen. De vrees voor
werkloosheid maakt sommigen ziek.

95. Is bij benadering bekend hoeveel mensen in het huidige
WAO-bestand zitten ten gevolge van alleen maar angst voor reorganisa–
tieplannen?

Klopt het dat epileptici (en al degenen die ooit een epileptische aanval
hebben gehad):

96.1 - nooit meer een bus– of vrachtwagen mogen besturen,

96.2 - dit bij Nederlandse wet en regelgeving is bepaald,

96.3 - dit bij Europese wet en regelgeving is bepaald,

96.4 - derhalve levenslang volledig en onomkeerbaar arbeidsonge–
schikt zijn voor de beroepen bus–, taxi– en vrachtwagenchauffeur?

Wie is verantwoordelijk voor de instroom in de WAO?

De bij wet geregelde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden
uitgevoerd door de bedrijfsverenigingen en de Sociale Verzekerings
Raad. Zij vallen onder het bestuur van de sociale partners.

97. Hoe controleert de Toezichtkamer de naleving van de wettelijke
regels door de bedrijfsverenigingen?

98. Welke mogelijkheden tot controle heeft het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid op de uitvoering en de dagelijkse praktijk?

99. Heeft de Algemene Rekenkamer de bevoegdheid om uitvoering
van de WAO-praktijk te controleren?
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Uitvoering

100.1 Is het kabinet er van overtuigd dat degenen die de volumemaat–
regelen in het wetsvoorstel daadwerkelijk moeten uitvoeren, casu quo de
bedrijfsverenigingen, zich ervoor zullen inzetten om het beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te dringen?

100.2 Welke garantie kan het kabinet op dit punt geven?

101. Zijn verbale prikkels voldoende of zint het kabinet op taakstel–
lende opdrachten? Zo ja, welke?

102. Is het kabinet van mening dat de opdracht aan keuringsartsen,
om vijf dossiers/uur af te handelen bijgedragen heeft aan te hoge
instroom in de WAO?

103. Hoeveel personen zijn in 1991/1992/1993 de WAO ingestroomd
zonder keuring?

104. Hoeveel herkeuringen/uur zullen de verzekeringsgeneeskundigen
- inclusief de 250 nieuwe aan te stellen - moeten gaan verrichten om
80 000 wao's/jaar te beoordelen?

Bonus/malusregeling

Uit de media hebben de leden van fractie van D66 vernomen dat
staatsecretaris Ter Veld voornemens is het kabinet een verzachting van
de malusregeling voor te stellen. Zij vroegen dientengevolge:

105. Is dit een letterlijke dan wel partiële uitvoering van de motie–
Gelderblom cum suis, aangenomen bij de aanvaarding van de TAV in de
Eerste Kamer?

106. Is het voorstel gebaseerd op de knelpunteninventarisatie zoals
toegezegd in de antwoorden dd 4 maart 1993 op vragen ondertekend
door alle fracties uit de Eerste Kamer?

107. Is het kabinet nog steeds voornemens bij KB de malus te verdub–
belen?

108.1 Is de indruk juist, dat de bedrijfsverenigingen nogal gemakkelijk
tot Malus-verplichtingen aanschrijven, zonder de potentiële WAO-er te
wijzen op zijn plicht tot aanvaarden van een baan dan wel zonder een
begeleidingsplan op te stellen voor reïntegratie, zoals genoemd in artikel
30 ZW c.q. 46 WAO?

108.2 Zo nee, waaruit blijkt het tegendeel?

Vermoedelijke onjuistheden

Vooropstellende dat wetsvoorstel 22 824 een ingewikkeld voorstel is
omdat het wijzigingen en vernummeringen in een groot aantal bestaande
wetten impliceert, moet het de leden van de fractie van D66 toch van het
hart dat er nogal wat tekortkomingen in de tekst van het voorstel lijken
voor te komen. De volgende signaleringen werden bedoeld als even
zovele vragen om verificatie.

109. In Artikel I D, het voorgestelde nieuwe artikel 21a: moet het
woord «is» aan het begin van de volzin niet vervallen?
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110. In Artikel I E wordt een wijziging voorgesteld van artikel 22,
eerste lid. Het bedoelde artikel 22 telt evenwel slechts een lid.

111. In Artikel I 0 wordt een wijziging voorgesteld van artikel 53,
zesde lid: een invoeging na «100/108 maal het dagloon». De tekst van
artikel 53, zesde lid luidt evenwel «...100/107.5 maal het dagloon».

112. In artikel II L wordt een wijziging voorgesteld van artikel 59i,
tweede lid. In de te veranderen wetgeving komt dit artikel niet voor.

113. In artikel II M ten derde wordt verwezen naar het niet bestaande
artikel 59i.

114. In Artikel III A worden veranderingen voorgesteld van artikel 45,
eerste lid. Komt in het te veranderen artikellid het citaat «artikel 21,
eerste lid» wel voor? Voorts komt het geciteerd «100/108 maal het
dagloon» in het te veranderen artikel niet voor. Wel komt voor
«100/107.5».

115. In Artikel IV A wordt een vervanging voorgesteld van «de
artikelen 33 en 34». In het bedoelde wetsartikel wordt een andere
opsomming gegeven: 33, 33a en 34 eerste lid.

116. In Artikel IV B wordt een vervanging voorgesteld van «de
artikelen 44 en 45». In het bedoelde wetsartikel wordt een andere
opsomming gegeven: 44, 44a en 45.

117. In Artikel V wordt een aantal veranderingen voorgesteld van de
Algemene Burgerlijke Pensioenwet (S 1986, 540). In Artikel V G wordt
een verandering voorgesteld van artikel F10. De voorgestelde verande–
ringen hanteren het begrip «bestuur», terwijl de te wijzigen ABP-wet wel
het begrip «directie» kent maar niet - althans niet volgens de begripsom–
schrijvingen - het begrip «bestuur».

118. In Artikel V H in het voorgestelde artikel F 10a wordt wederom
gesproken van «bestuur», zo ook in Artikel V L, de voorgestelde wijziging
van artikel J 20.

119. In Artikel VI G ten 3e. Komt het te vernummeren vijfde lid in de
betrokken wet wel voor?

120. In Artikel VI G ten 4e. Is het juist dat het tweede lid vernummerd
wordt tot elfde lid, gezien de voorgestelde vernummering sub 3e?

121. Artikel VI J. In het voorgestelde Artikel F 16 wordt verwezen naar
de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (S 1968, 657). De
verwijzing naar «artikel 8, derde lid» is problematisch aangezien dit
artikel geen derde lid kent. In Artikel VII H komt dezelfde verwijzing voor.

122. Artikel VI N In het aangehaalde artikel W 3 komt een artikel P3,
derde lid niet voor.

123. Hoe denkt de staatssecretaris de in art XXIX, lid 3 aangegeven
terugwerkende krachtte effectueren nu deze terugwerking vermoedelijk
betrekking heeft op een voorgestelde wijziging van een niet bestaand
artikel (nl art 59i, tweede lid zie hierboven bij vraag 64)

124. Is de staatsecretaris bereid om deze onjuistheden (gesteld dat
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hier sprake is van onjuistheden) te verhelpen voordat het tot een
openbare behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer komt?

Kabinetskwestie

Het staat de leden van de D66-fractie bij dat reeds enige tijd geleden
van regeringszijde te kennen is gegeven dat ook bij de behandeling in de
Eerste Kamer de regering zonodig de kabinetskwestie zal stellen.

125. Is die indruk juist? Is niet-aanvaarding van het wetsvoorstel voor
de regering inderdaad onaanvaardbaar?

Door de leden van de WD –fractie werden de volgende opmerkingen
gemaakt en vragen gesteld:

De leden van de fractie van de VVD hebben het wetsvoorstel met
teleurstelling ontvangen. Zij vroegen zich af of het volumebeleid
«werkende weg» op de achtergrond is geraakt ten gunste van wat de
staatssecretaris heeft genoemd «het verstand van de veemarkt».

126. Deze leden zouden in dit verband willen weten welk realiteitsge–
halte volgens het kabinet de gepresenteerde bezuinigingen (4,5 miljard
cumulatief in 2000) hebben, temeer omdat de bronnen die het cijferma–
teriaal hebben geleverd zelf spreken over arbitraire elementen en
onzekerheidsmarges.

127. Heeft de staatssecretaris aan deze cijfers niet een te absoluut
karakter gegeven, en is het «gat» van 1.8 miljard als gevolg van de
tweede nota van wijziging in zekere zin dan ook niet zelf gegraven?

128. Mede tegen deze achtergrond zouden de aan het woord zijnde
leden willen weten wat de principiële - en dus niet de pragmatische -
rechtvaardigingsgrond is voor de beslissing om het «besparingsverlies»
als gevolg van het niet-bevriezen van de uitkeringen voor de bestaande
gevallen te compenseren door een verslechtering van de uitkeringsvoor–
waarden voor toekomstige echte arbeidsongeschikten.

129. De leden van de fractie van de VVD zouden voorts willen weten
of, en zo ja, op welke gronden, een opbouwsysteem in een risicoverze–
kering past. Zij realiseerden zich dat dit systeem in 1987 voor de
Werkloosheidswet is ingevoerd, maar zij zouden, los hiervan, in de
memorie van toelichting op het voorliggende wetsvoorstel een principiële
uiteenzetting hierover hebben willen lezen.

130. Waarom ontbreekt deze?

131. Bovendien zouden zij willen weten of de staatssecretaris ten
dezen geen onderscheid ziet tussen een arbeidsongeschiktheids– en een
werkloosheidsverzekering.

Zij vonden het overigens merkwaardig dat in de schriftelijke stukken bij
dit wetsvoorstel WW en AOW meermalen in één verband worden
genoemd, terwijl het in het eerste geval (in principe) om een risico– en in
het tweede om een opbouwverzekering gaat.

132. Kan de staatssecretaris hierop een toelichting geven?

De staatssecretaris heeft tot de tweede nota van wijziging zich op het
principiële standpunt gesteld dat bij langdurige uitkeringen na verloop
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van tijd de rechtsgelijkheid de voorrang moet hebben boven de rechtsze–
kerheid. Maar op 11 september heeft het kabinet toegezegd om bij het
bereiken van 758000 uitkeringsjaren alle bestaande gevallen te
ontdooien.

133. Hoe verhoudt deze toezegging zich tot het principiële standpunt
over rechtszekerheid en rechtsgelijkheid?

In de memorie van antwoord wordt gesteld dat meerdere studies
aanwijzingen geven dat er sprake is van een vergrote inspanningsbe–
reidheid op het moment dat men weet dat de inkomensbescherming
minder wordt.

134.1 De leden van de VVD zouden graag willen weten om welke
studies het gaat.

134.2 Zij stelden de weergave van de conclusies hierin plus een onder–
bouwing hiervan op hoge prijs.

Aan de overzijde heeft de staatssecretaris toegegeven dat de
teruggang van de uitkeringen van 80 naar 70 procent destijds geen
effect heeft gehad in de zin van een lager aantal mensen dat een beroep
op de WAO deed: «In deze zin werkt het kennelijk niet». Maar het heeft,
aldus de bewindsvrouwe verder, wel geleid tot lagere uitgaven op macro–
niveau.

135. Mag hieruit worden opgemaakt dat, als het de collectieve
lastendruk of de schatkist betreft, inkomen boven werk gaat?

Dit, terwijl in de sociale nota arbeidsparticipatie als mtgangspunt voor
de sociale zekerheid wordt genoemd.

De aan het woord zijnde leden herinnerden de staatssecretaris aan hun
uitspraak dat het niet aangaat om hen, die (tientallen) jaren trouw hun
premie hebben betaald in de gerechtvaardigde verwachting dat zij
eventueel voor een equivalente uitkering in aanmerking zouden komen,
nu «de boom in te sturen». Zij wezen bij die gelegenheid op de in de
begrotingstoelichting voor 1991 neergeschreven opvatting van de
bewindslieden dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn en zij
koppelden hieraan vast dat enig initiatief van het departement bij het
afstemmen van de mogelijkheden voor bijverzekeren voor hen een
minimale voorwaarde was om nog met een zekere welwillendheid de
(eerste versie van de) WAO-voorstellen te beoordelen.

Het stelt hen dan ook zeer teleur dat de staatssecretaris zich zo heeft
gedistantieerd.

136. Zou, als zij tijdig belanghebbenden aan de overlegtafel had
genodigd, de kans niet aanwezig zijn geweest dat de CAO-onderhande–
lingen met minder turbulenties gepaard zouden zijn gegaan?

De leden van de VVD zijn tevens teleurgesteld over de houding van
onmacht van de staatssecretaris ten opzichte van chronische zieken met
een progressief ziektebeeld.

137. Is zij bereid de particuliere ziektekostenverzekeraars alsnog te
benaderen met het verzoek om een oplossing - bijvoorbeeld een accep–
tatie binnen een zeer korte tijd na publikatie van de wet - te bewerkstel–
ligen?
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In de memorie van toelichting wordt meegedeeld dat voor de GMD
(straks GAK?) het werkaanbod aanvankelijk met 30 en later met ruim 45
procent zal stijgen.

138. Betekent dit een verruiming van keuringsartsen en arbeidsdes–
kundigen met 30 resp. ongeveer 45 procent?

139.1 Is het de bedoeling dat deze mensen in vaste dienst komen of is
inleen op contractbasis ook mogelijk?

139.2 Zijn er voldoende artsen en arbeidsdeskundigen opgeleid?

139.3 Betekent een toeneming van het personeel met uiteindelijk de
helft niet een enorme organisatorische belasting voor GMD, resp. GAK?

139.4 Zullen toenemende bureaucratie en over– (wellicht onder–)
organisatie het functioneren van de toch al aan kritiek onderhevige
uitvoering niet nog verder belasten?

139.5 Is de staatssecretaris bereid om als wetgever (bij een eventuele
volgende parlementaire enquête) de verantwoordelijkheid voor een
disfunctioneren van de uitvoering als gevolg van de nieuwe WAO mede
voor haar verantwoordelijkheid te nemen?

140. Geldt dit laatste ook voor de wederom toenemende ingewik–
keldheid van onze sociale verzekeringswetgeving, die steeds meer het
produkt schijnt te worden van een (Bergsenhoekse) computer dan van de
menselijke Rede?

141. Zou de staatssecretaris de materiële (financiële) en immateriële
voor– en nadelen van herkeuringen op een rijtje willen zetten?

De aanpassing van het begrip passende arbeid, aldus vervolgden de
leden van de fractie van de VVD, zal ongetwijfeld leiden tot meer
afschattingen i.v.m. gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid.

142.1 Verwacht de staatssecretaris nog steeds dat de helft van deze
categorie werk zal vinden, ondanks de toenemende werkloosheid en het
malussysteem?

142.2 Zo neen, kan zij dan een raming geven van het te verwachten
toenemende beroep op de bijstand?

143. Zou het resultaat van alle inspanningen tot wijziging van de WAO
er niet goeddeels op neer kunnen komen dat er minder (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten maar meer werklozen komen?

De AAW/WAO-premie zou dientengevolge op termijn kunnen dalen,
maar de lasten voor de WW en de schatkist zullen stijgen. Dit laat
uiteraard onverlet dat het juist is om echte arbeidsongeschiktheid in de
WAO te verzekeren en werkloosheid ten laste te brengen van de WW,
c.q. de bijstand.

144. Meent de staatssecretaris dan ook dat met dit wetsvoorstel wordt
voldaan aan de voorwaarde in het advies van de Raad van State dat
«zeer bijzondere omstandigheden tot de voorgestelde ingrepen (moeten)
dwingen en dat bij het achterwege blijven van zodanige ingrepen
maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen optreden voor het sociale
zekerheidsstelsel en voor de rïjksbegroting»?
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145. Vindt de staatssecretaris dat haar aan de overzijde gedane terug–
houdende opvatting: «Het idee dat prijsprikkels dikwijls geen effect
hebben, lijkt mij echter geen houdbare stelling» dan ook past in de harde
voorwaarde, die de Raad van State aan een ingreep in de WAO heeft
gesteld?

Door de leden van de fracties van SGP, RPF en GPV werden de
onderstaande vragen gesteld, begeleid door de volgende opmerkingen:

De fracties van SGP, RPF en GPV hebben met gemengde gevoelens
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij zijn weliswaar overtuigd van de
noodzaak het beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen terug te
dringen, maar zij hebben over de voorstellen daartoe de nodige vragen.

a. 25 januari 1993

Het wetsvoorstel hanteert de datum 25 januari 1993 als grens voor
handhaving van toepassing van de oude regeling (artikel XVII).

146.1 Welke rechtvaardigingsgrond bestaat voor de keuze van deze
datum?

146.2 Is het bestuurlijke instrumentarium niet toereikend om
oneigenlijk gebruik van de WAO te voorkomen, ook wanneer de datum in
artikel XVII zou samenvallen met de datum waarop de wet van kracht
wordt?

b. Motivering beperking duur en hoogte WAO-uitkering

De overheid als werkgeefster zal rechtstreeks de financiële conse–
quenties ervaren van een beperking van rechten bij arbeidsonge–
schiktheid, tenzij het arbeidsvoorwaardenoverleg een algehele compen–
satie zou opleveren. Maar de motivering van de voorstellen strekt verder.

147.1 Speelt de verwachting dat meer beperkte rechten een
matigende invloed zal hebben op de volume-ontwikkeling, ook een rol in
de motivering? Zo ja, waarop is die verwachting gebaseerd?

De wens tot verkleining van de «wig» en verlaging van de CLD geldt
ook als motief.

147.2 Is het juist dat de kracht van dit motief volledig afhankelijk is
van de uitkomsten van arbeidsvoorwaardenoverleg tussen sociale
partners?

147.3 Overweegt de minister CAO's waarin het WAO-gat volledig
gedicht wordt, niet verbindend te verklaren?

c. Verzekerbaarheid

Voorgesteld wordt de wettelijk bepaalde uitkeringsrechten voor nieuwe
arbeidsongeschikten te beperken.

148.1 Zullen alle burgers die daardoor worden getroffen, feitelijk in
staat zijn zich zodanig te verzekeren dat deze beperking ongedaan
gemaakt wordt? Ook individuele werknemers die niet onder een CAO
vallen? Ook mensen die leiden aan een voortschrijdende ziekte?
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148.2 Behoort het tot de taak van de overheid de mogelijkheid van
verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid te garanderen?

148.3 Welke maatregelen kan de overheid nemen om de verzeker–
baarheid van arbeidsongeschiktheidsrïsico's te bevorderen?

d. Oude en nieuwe gevallen

De rechten van de «bestaande gevallen» worden in het wetsvoorstel
gehandhaafd.

149.1 Heeft deze keuze tot gevolg dat de WAO-premie voor
werknemers, die zelf beperktere rechten aan de WAO kunnen ontlenen,
voor de komende tijd toch op hetzelfde niveau gehandhaafd blijft?

149.2 Zal het in de loop van de jaren niet steeds sterker als onrecht–
vaardig worden ervaren dat twee mensen die - misschien kort na elkaar -
arbeidsongeschikt zijn geraakt, zo sterk verschillend worden behandeld?

149.3 Zal een regime waarin twee sterk verschillende WAO-systemen
naast elkaar bestaan, in de praktijk houdbaar blijken?

149.4 Is het grote onderscheid tussen oude en nieuwe gevallen niet
onbillijk voor mensen die lijden aan een chronische en voortschrijdende
ziekte, maar die tot het invoeringstijdstip van de nieuwe regeling geen
beroep hebben gedaan op de ziektewet?

149.5 Is het mogelijk om uit het voorliggende wetsvoorstel conclusies
te trekken over het beleid van de regering met betrekking tot overgangs–
recht bij wijziging van regelingen in de sociale zekerheid?

e. Arbeidsgeschiktheid en werkgelegenheid

De regering verwacht dat een behoorlijk aantal mensen dat nu
(volledig) arbeidsongeschikt is, toch weer (gedeeltelijk) in staat zal zijn
werk te verrichten.

150.1 Is het reëel te verwachten dat mensen die reeds geruime tijd in
de WAO zitten, door de arbeidsmarkt kunnen worden opgenomen?

150.2 Moeten de recente, meer sombere, verwachtingen met
betrekking tot de werkgelegenheid niet leiden tot bijstelling van de te
verwachten opbrengsten van de voorstellen?

f. Bonus-malus-systeem

De staatssecretaris antwoordt op vragen vanuit de Eerste Kamer dat zij
een toegezegde aanpassing van de bonus-malus-regeüng niet heeft
gerealiseerd, omdat zij de ervaringen met de uitvoering wil afwachten.

151.1 Welke ervaringen zouden er ooit toe kunnen leiden dat de
staatssecretaris afziet van de door de Eerste Kamer bepleite en door
haarzelf toegezegde aanpassing?
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151.2 Welk principieel verschil is er tussen de aanpassingen van de
bonus-malus-regeling die in het voorliggende wetsvoorstel wel zijn
opgenomen (die dus blijkbaar niet hoefden wachten op ervaringen met
de uitvoering) en de door de Eerste Kamer gevraagde verandering?

De voorzitter van de commissie,
Van der Meulen

De wnd. griffier van de commissie,
Baljé
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