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1 Inleiding

De leden van de CDA-fractie vroegen of het feit dat het wetsvoorstel
een overgangsregeling betreft niet ook een factor is waardoor in de ogen
van het kabinet geen sprake is van een collectieve regeling.

Naar de mening van het kabinet bevat het wetsvoorstel geen
elementen waardoor het als een collectieve regeling kan worden
aangeduid. Niettemin kan worden gesteld dat, zo men al van mening is
dat er collectieve elementen in de regeling zitten, deze gezien het feit dat
er sprake is van een overgangsregeling een dermate tijdelijke en geringe
invloed hebben op het collectieve gebeuren, zo dat dat niet betekent dat
van een collectieve regeling gesproken kan worden.

De leden van de CDA-fractie vroegen of het kabinet zou kunnen
aangeven welke beroepsmogelijkheden er zijn voor een werknemer, die
zich aanmeldt, maar vervolgens afgewezen wordt.

Overeenkomstig de aanbeveling in punt 12 van het advies van de Raad
van State is aan artikel 2, tweede lid, van het wetsvoorstel toegevoegd
dat de aangewezen rechtspersoon verplicht is aan de werknemers voor
wie in het eerste lid, onder a, b, en c gestelde geldt, een arbeidsonge–
schiktheidsverzekering als bedoeld in het eerste lid aan te bieden.
Hiermee wordt bereikt dat de afgewezen deelnemer tegen het niet
nakomen van deze verplichting beroep op de burgerlijke rechter kan
instellen en derhalve rechtsbescherming geniet.

De leden van de CDA-fractie vroegen zich af of de laatste ontwikke–
lingen op de markt van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
van invloed zijn op de toegang voor individueel af te sluiten arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen.

Het kabinet heeft geen aanwijzing dat de toegang tot de aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onder invloed van de laatste
ontwikkelingen ten negatieve is beïnvloed. Uit informele contacten meent
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het kabinet te kunnen afleiden dat de ontwikkelingen rond de oprichting
van de aan te wijzen rechtspersoon en het feit dat voor de verzekeraars
en de pensioenfondsen een geheel nieuwe markt is geopend, ertoe
leiden dat bij de verzekeraars steeds meer naar creatieve oplossingen
wordt gezocht om de toegang voor iedereen open te houden. Een verze–
keraar kan zijn marktpositie versterken als hij in de markt kan concur–
reren met het gegeven dat hij voor iedereen openstaat terwijl de premies
op een redelijk niveau blijven

De leden van de CDA-fractie merkten op dat het kabinet enigszins
«geïrriteerd» meldt dat de pensioenfondsen «in de pers wel alterna–
tieven» hebben genoemd. Zij vragen naar meer informatie over de gang
van zaken tijdens het overleg met de pensioenfondsen en het overleg
met de verzekeraars en de gelegenheid die is geboden om alternatieven
te bespreken.

De opmerking in de memorie van antwoord over de inbreng van alter–
natieven door de pensioenfondsen was geenszins bedoeld als een verwijt
aan de pensioenfondsen of als blijk van irritatie. Deze indruk zouden wij
hier graag weg willen nemen. Door de gang van zaken zoals geschetst in
de memorie van antwoord en het nader rapport werden de pensioen–
fondsen door het kabinet geconfronteerd met een reeds op hoofdlijnen
uitgewerkt plan dat de instemming had van de verzekeraars. Wij willen
niet verhullen dat de verzekeraars omdat zij in eerste instantie de enige
gesprekspartner vormden meer tijd hebben gehad om met alternatieven
te komen. De pensioenfondsen zijn door ons ook niet uitgenodigd om
met alternatieven te komen maar zijn door ons gevraagd mee te werken
aan het door de verzekeraars aangekondigde initiatief om tot oprichting
van een waarborgmaatschappij over te gaan.

De leden van de fractie van D66 vroegen om inzicht in het aantal
aanmeldingen tot nu toe. Zij suggereerden dat het achter blijven van het
aantal aanmeldingen bij de inschatting van 17 000 personen mede
veroorzaakt zou kunnen worden doordat de mensen zich niet aanmelden
uit angst op die manier gestigmatiseerd te worden.

Volgens opgave van de verzekeraars zijn er begin november 500
aanmeldingen voor de aan te wijzen rechtspersoon geregistreerd. Dit is
beduidend minder dan de destijds, op basis van tentatieve berekeningen
gemaakte schatting door de Verzekeringskamer van 17 000 personen. Er
moet in dit verband op worden gewezen dat bij de presentatie van het
getal van 17 000 steeds is gemeld dat er niet te veel waarde aan mag
worden gehecht. Het getal van 17 000 geeft het aantal potentiële
gerechtigden op de bijzondere verzekering aan. Een van de oorzaken dat
het aantal meldingen lager ligt dan volgens de tentatieve berekening van
de Verzekeringskamer zou kunnen zijn dat het aantal werknemers dat
onder een collectieve verzekering valt uiteindelijk hoger ligt dan men in
juni kon vermoeden. Voorts is in die berekening geen rekening gehouden
met factoren als leeftijd en inkomen, terwijl groepen werknemers boven
een bepaalde leeftijd of met een inkomen onder een bepaalde grens
geen of een beperkt WAO-gat hebben en zich dus ook niet aanvullend
hoeven te verzekeren of willen verzekeren. Dat mensen die wel recht
zouden hebben op toegang tot de aan te wijzen verzekeraar geen gebruik
maken van dit recht is afhankelijk van verschillende factoren. Mogelijk
bestaat bij een deel van de potentiële rechthebbenden geen behoefte
aan deze aanvullende verzekering omdat de WAO-dekking als voldoende
wordt beschouwd. In hoeverre de angst voor stigmatisering een factor is,
is natuurlijk niet aan te geven. Toch mag verondersteld worden dat de
kans dat stigmatisering een belemmering zal zijn, gering is. Het aangaan
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van verzekeringen is een individuele zaak die voor de buitenwereld
zonder enige ruchtbaarheid kan plaatsvinden. De betreffende
werknemers hoeven bovendien nergens op te geven dat zij verzekerd zijn
bij de bijzondere verzekeraar.

De leden van de fractie van D66 hielden hun twijfels over het tot stand
brengen van een aparte waarborgmaatschappij en een vereveningsfonds,
gezien het geringe aantal meldingen tot nu toe. Deze leden stelden voor
om te komen tot een verplichte verevening voor deze groep, waarbij de
mensen met het verhoogde risico bij iedere verzekeraar of pensioenfonds
een polis tegen een maximale premie kunnen afsluiten.

Het huidige wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om de gewenste
voorziening op eenvoudige en goedkope wijze uit te voeren. Zoals reeds
in de memorie van antwoord is aangegeven, zal er geen sprake zijn van
de oprichting van een uitvoeringsapparaat. Evenmin zal een verevenings–
fonds worden opgerïcht. De uitvoering van de afgesloten polissen zal
worden uitbesteed aan de reeds bestaande Invaliditeitsverzekeringscen–
trale BV, die daarvoor als vergoeding een management-fee ontvangt. In
de praktijk zullen de uitvoeringskosten dus gering blijven en de uitvoering
zelf eenvoudig Ten aanzien van de verevenmg bestaat de mogelijkheid
om, indien de meebetalende partijen daarover overeenstemming
bereiken, de risico's in één of twee jaar af te financieren. Hierdoor is er
ook op het punt van de financiering weinig bureaucratische rompslomp
te verwachten. Het is de vraag of het door de leden van de fractie van
D66 voorgestelde alternatief eenvoudiger is, zeker gezien het stadium
waarin de voorbereidingen zich momenteel bevinden. Los daarvan
hebben wij in de memorie van antwoord reeds gewezen op het feit dat
het niet primair aan de overheid is om aan te geven hoe de regeling
moet worden uitgevoerd.

Wij hebben kennis genomen van de opmerkingen van de fractie van
GroenLinks ten aanzien van hun principiële bezwaar over de gang van
zaken in de Eerste Kamer. Wij betreuren het dat onze beantwoording in
de memorie van antwoord op dit punt voor deze leden niet overtuigend
genoeg was.

De leden van de fractie van Groenünks achtten het een vreemde zaak
dat zich niet - zoals eerst geschat - 17 000 personen gemeld hebben. Zij
trekken daaruit de conclusie dat het waarborgfonds voor de meeste
potentiële aangeslotenen nog onbekend is. Zij bleven het voorts een
vreemde zaak vinden dat betrokkenen zich moeten melden voordat de
wettelijke verplichting tot aanmelding gerealiseerd is en pleitten voor
verschuiving van de uiterste aanmeldingsdatum.

Het is inderdaad, zoals gezegd, een feit dat zich tot nu toe een veel
kleiner aantal personen dan verwacht heeft aangemeld voor verzekering
bij de rechtspersoon. De conclusie die de leden van GroenLinks daaruit
trekken, dat de voorlichting onvoldoende zou zijn geweest, delen wij
echter niet. Zoals reeds in de memorie van antwoord werd aangegeven is
reeds geruime tijd geleden een aanzienlijk aantal voorlichtingsactiviteiten
opgestart, terwijl deze materie zowel in de publiciteit als ook bij de
belangengroeperingen van chronisch zieken volop in de aandacht staat.

Wat betreft de opmerking dat het vreemd is dat men zich moet
aanmelden voordat de verplichting daartoe gerealiseerd is, zij opgemerkt
dat dit wetsvoorstel geen verplichting tot aanmelding in het leven roept.
leder is vrij zich al dan niet aan te melden. De aanmelding dient er toe
om de doelgroep van de regeling in de tijd te begrenzen; het gaat hier
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om registratie van de huidige situatie, waarvoor het niet noodzakelijk is
dat dit wetsvoorstel in werking is getreden. Toegegeven zij dat dit een
ongebruikelijke gang van zaken is, maar het betekent niet dat daardoor
rechten van betrokkenen aangetast zouden worden. De voorlichting is
van dien aard geweest dat er van uitgegaan mag worden dat betrok–
kenen van de situatie voldoende op de hoogte kunnen zijn. De ervaring
leert dat er bij iedere regeling personen zijn die zich te laat aanmelden,
maar dat geschiedt ook in de situatie waarin een wet eerst wordt aange–
nomen, en de voorlichting eerst daarna plaatsvindt. Met het tijdstip van
de inwerkingtreding van de wet heeft dit niet veel van doen.

De leden van de fractie van GroenLinks spraken hun zorg uit over de
vraag in hoeverre er verschil in acceptatiebeleid kan bestaan tussen de in
artikel 2 aangewezen rechtspersoon en een verzekeraar.

In de handleiding, die door het Verbond voor Verzekeraars met
betrekking tot de op te richten onderlinge waarborgmaatschappij wordt
uitgegeven, staat de acceptatieprocedure uitvoerig vermeld. Er is een
toetsingscommissie die alle aangemelde personen toetst op basis van de
toegezonden medische dossiers. Deze dossiers worden door de
voorzitter van de commissie onder de leden van de commissie verdeeld.
Wanneer een lid van de commissie er niet zeker van is dat de aange–
melde persoon kan worden doorgeleid naar de waarborgmaatschappij
dan wordt dit dossier voorgelegd aan vier leden van de toetsingscom–
missie. Indien deze vier leden unaniem van mening zijn dat de betref–
fende persoon niet naar de waarborgmaatschappij moet worden
doorgeleid, dan wordt deze persoon terugverwezen naar de verzekerings–
maatschappij waar hij zich heeft aangemeld.

Deze maatschappij zal de kandidaat-verzekerde alsnog dekking geven
tegen een premie die maximaal op hetzelfde niveau ligt van die van de
waarborgmaatschappij.

Deze handelwijze zorgt ervoor dat, indien er verschillen in acceptatie–
beleid naar voren komen, de betreffende persoon gegarandeerd
geaccepteerd wordt; ofwel bij de aangewezen rechtspersoon, ofwel bij
de verzekeraar waar hij zich aangemeld heeft.

2 Toelating tot de verzekering bij de op te richten rechtspersoon

De leden van de fractie van het CDA vroegen of de visie van de
regering op het punt van de toelating van vrijwillig WAO-verzekerden is
ingegeven vanuit de wetssystematiek. Voorts vroegen zij of in het
overleg met verzekeraars nog gesproken is over deze groep van vrijwillig
verzekerden? De leden van de fractie van de PvdA achtten de beant–
woording van hun vraag over de positie van vrijwillig verzekerden
onbevredigend. Zij zijn van mening dat iedere WAO-gerechtigde zich
moet kunnen bijverzekeren in het kader van dit wetsvoorstel, ook
vrijwillig verzekerden, juist waar deze bij uitstek hebben getoond zelf
verantwoordelijk te zijn voor hun verzekeringen. Deze leden vragen welk
praktisch bezwaar er zou zijn om de vrijwillig verzekerden toe te laten tot
de voorgestelde verzekering. In dit verband merkten de leden van de
fractie van GroenLinks nog op dat de onderhandelingspositie van
vrijwillig verzekerden ten opzichte van werknemers niet principieel
verschilt.

Het niet onder de werkingssfeer van dit wetsvoorstel brengen van
vrijwillig verzekerden is veel meer een uitvloeisel van het principiële
verschil tussen vrijwillig en verplicht verzekerden, dan van praktische
bezwaren. De verplichte verzekering heeft mede als doel bescherming te
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bieden aan werknemers die niet altijd in staat zijn zelf voor een goede
verzekering te zorgen. In onderhavig wetsvoorstel wordt de bescher–
mende werking als het ware voor de duur van de overgangsfase
verlengd. Voor vrijwillig verzekerden geldt dit element niet. Het gaat er
niet om dat zij getoond hebben zelf verantwoordelijkheid te kunnen
dragen voor hun (aanvullende) verzekeringen, het gaat er om dat zij daar
verantwoordelijk voor zijn.

Op dit punt beschermt de wet hen niet, en dat betekent dat vrijwillig
verzekerden dus evenmin aanspraak kunnen maken op de beschermende
werking van de overgangsregeling. Daarbij zij opgemerkt dat in dit
opzicht de positie van zelfstandigen inderdaad niet verschilt van
werknemers. Ook deze immers zijn als gevolg van de maatregelen in het
kader van de wet TBA in sterkere mate dan vroeger verantwoordelijk
geworden voor een aanvullende verzekering. Voor een deel is de rechts–
positie van werknemers dan ook meer in de richting van die van zelfstan–
digen opgeschoven.

Een ander principieel bezwaar tegen het onder de verzekering brengen
van vrijwillig verzekerden, is dat dit wetsvoorstel uitsluitend het wettelijke
kader regelt voor een aanvullende verzekering die aan werknemers wordt
aangeboden door particuliere verzekeraars. Dit aanbod is tot stand
gekomen op basis van met hen - en tussen hen onderling - gemaakte
afspraken. Bij dit overleg is steeds alleen sprake geweest van een verze–
kering voor werknemers. De grenzen van het aanbod van verzekeraars
zouden duidelijk worden overschreden, indien de doelgroep van de
regeling wordt uitgebreid. De overheid kan hiertoe niet zonder meer
eenzijdig besluiten.

De leden van de PvdA-fractie vroegen om nadere informatie over de
toezegging van de verzekeraars dat bij vertrek van de werknemer bij een
werkgever met een collectieve aanvullende verzekering, de aanvullende
verzekering voor het individu kan worden voortgezet. De leden van de
fractie van GroenLinks hadden met enige scepsis kennisgenomen van de
toezegging van de verzekeraars. Zij vroegen zich af wat voor de verzeke–
raars het verschil was tussen personen die uit een collectiviteit komen en
andere werknemers.

De verzekeraars hebben de garantie gegeven dat voortzetting van de
polis op individuele basis mogelijk zal zijn. Dit is van belang omdat
daardoor geen sprake zal zijn van het niet kunnen verzekeren van het
risico. Het staat de verzekeraar daarbij wel vrij om de premie aan te
passen aan het dan geldende individuele risico. Immers, de risicover–
evening met de anderen uit de collectiviteit is komen te vervallen. Bij de
voortzetting op individuele basis kan de premie dus worden aangepast.
Hoe hoog deze premie kan worden, is niet aan te geven. ledere verze–
keraar zal op dit punt een eigen beleid voeren.

In reactie op de opmerkingen van de leden van de fractie van Groen–
Links op dit punt merken wij op kennis genomen te hebben van de
toezegging van de verzekeraars. Het is niet aan de overheid om zich te
bemoeien met het gedrag van de partijen in de markt. De vraag waarom
de verzekeraars geen dergelijke acceptatieplicht voor individuele
personen aan zich zelf opleggen, kan dan ook niet door de overheid
beantwoord worden.

De leden van de fractie van D66 vonden het onbegrijpelijk dat de
onderlinge waarborgmaatschappij slecht tot 1 december zal openstaan.
Voorts kwam het deze leden onverantwoord voor dat de regering na 1
december personen met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico
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geen enkele bescherming meer biedt ten aanzien van een aanvullende
verzekering van het WAO-gat. Deze leden vragen waar de regering haar
verwachting op baseert dat er een oplossing in de markt gevonden zal
worden. Wat zal de reactie van de regering zijn als de kosten stijgen tot
ver boven de 2,5 maal de standaardpremie? De leden van de fractie van
GroenLinks achtten het onverteerbaar dat het fonds niet wordt openge–
steld na 1 december.

Het hanteren van een uiterste datum van 1 december is de conse–
quentie van het feit dat het hier een overgangsregeling betreft. Na die
datum is op het gehele gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzeke–
ringen de wet TBA in zijn volle omvang van kracht. Deze wet houdt onder
meer in dat het niveau van de wettelijke bescherming van (nieuwe)
arbeidsongeschikten wordt verlaagd tot een, het zij nogmaals gesteld, in
de ogen van het kabinet acceptabel niveau. Natuurlijk kan men het daar
niet mee eens zijn, doch het moge duidelijk zijn dat waar een kabinet
eerst een wet indient die de bescherming op een lager, maar acceptabel,
niveau stelt, het onlogisch zou zijn dat dit zelfde kabinet dit verschil bij
een volgende wet weer ongedaan zou maken. Zelfs van beleid dat men
niet onderschrijft zou men de consistentie moeten kunnen waarderen.

Wat betreft de vraag waar het vertrouwen in de markt op gebaseerd is,
willen wij opmerken dat men ook dit punt moet zien in het licht van de
wet TBA. Deze wet brengt een herijking van verantwoordelijkheden
tussen overheid en markt met zich. Hiervan wordt een positief effect op
de WAO-problematiek verwacht. Het kabinet zal zich niet bemoeien met
de premies die in de markt tot stand komen. Het Verbond van Verzeke–
raars stelt in haar rapport «het WAO-gat verzekerd» van 21 januari 1993
dat naar de opvatting van de verzekeraars de premies aan een
aanvaardbaar maximum gebonden zijn teneinde een maximale toeganke–
lijkheid te waarborgen. Het Verbond gaat daarbij uit van een premie–
bandbreedte van een factor 2,5 ten opzichte van een normale premie van
een collectiviteit.

De leden van de fractie van GroenLinks merkten op dat de formulering
van artikel 2, lid 1, sub a, aanzienlijk ruimer is dan blijkbaar wordt
beoogd. Zij verwezen hierbij naar de artikelsgewijze toelichting in de
memorie van antwoord waarin alleen gesproken werd over collectieve
contracten.

De formulering van artikel 2, lid 1, sub a is niet ruimer dan de
bedoeling is. De artikelsgewijze toelichting in de memorie van antwoord
kan inderdaad de indruk wekken alsof alleen ingeval van collectieve
contracten de toegang tot de aangewezen rechtspersoon wordt
afgesloten. Dit is niet juist. De verwarring wordt mede veroorzaakt door
het feit dat ook één of twee personen als een collectiviteit kunnen
worden aangeduid. De bedoeling van artikel 2, lid 1, sub a, is dat de
werkgever bij het aanbieden van een aanvullende verzekering niet in
staat wordt gesteld om alleen de goede risico's te verzekeren en de
slechte risico's door te schuiven naar de aan te wijzen rechtspersoon.
Het is hierbij niet van belang of de werkgever aan de werknemers met
een goed risico een collectief contract aanbiedt of hen ieder een indivi–
dueel contract aanbiedt. In beide gevallen dient afschuiving op de aan te
wijzen rechtspersoon te worden voorkomen.

De leden van de fractie van GroenLinks constateerden dat het
wetsvoorstel niet tegemoet komt aan het voorbeeld van de MS-patiënte,
werkzaam op een klein kantoor met een collectieve aanvullende verze–
kering. Tijdens de behandeling van de TBA in de Eerste Kamer is dit
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voorbeeld door de afgevaardigde Van der Meulen aangehaald. De betref–
fende leden vroegen of het kabinet niet vreest dat het voorliggende
wetsvoorstel op onoverkomelijke weerstanden in de Eerste Kamer zal
stuiten.

Op de eerste plaats willen wij opmerken dat in het debat met de Eerste
Kamer zal blijken hoe deze Kamer tegen het wetsvoorstel aankijkt. Er is
geen reden om aan te nemen dat dit wetsvoorstel op onoverkomelijke
bezwaren zal stuiten Inherent aan solidariteit binnen het collectief is dat
de betere risico's meebetalen aan de lasten van de mensen met een
slechter risico. Overigens zij er op gewezen dat de in het betreffende
voorbeeld genoemde percentages, van 3 procent naar 9 procent premie
als gevolg van de MS-patiënte, niet realistisch zijn. Immers, in de markt
wordt voor collectiviteiten ook een maximum van 2,5 keer de premie
voor een normale collectiviteit gehanteerd. De praktijk wijst uit dat dit
maximum voor collectiviteiten maar zeer weinig gehaald wordt. Bijna alle
afgesloten collectieve contracten liggen onder dit maximum. Indien in
het genoemde voorbeeld de juiste premiestelling is vermeld kan er op
gewezen worden dat de betreffende onderneming bij een andere verze–
keraar voor minder premie het collectieve contract had kunnen sluiten.

4 De maxïmum-premie en het verevenen van de schaden

De leden van de fractie van GroenLinks waren zeer verontrust over de
maximale premiehoogten die zullen gelden voor werknemers die een
beroep moeten doen op het waarborgfonds. Zij betrokken hierbij de in
hun ogen rigide schattingssystematiek voor de WAO. Zij vroegen zich af
of aanmelding bij het waarborgfonds in zijn algemeenheid nog wel
aanbevelenswaardig is.

De vraag of mensen zich aanvuliend zouden moeten verzekeren en of
daarvoor een te hoge prijs wordt betaald, moet worden beantwoord door
de mensen zelf in hun afweging van het risico, de waardering van de
hoogte van de WAO-uitkering en de inschatting op de kans om ook
ingeval van arbeidsongeschiktheid toch te kunnen blijven werken. Het
kabinet kan en wil deze afweging niet maken.

5 Het draagvlak voor de verevening

De leden van de fractie van Groenünks bleven met het kabinet van
mening verschillen over de redelijkheid van verevening over de pensioen–
fondsen. Zij stelden de vraag of er wel een voldoende werkbare basis
bestaat om het waarborgfonds op te grondvesten. Zij vroegen of het
kabinet aanleiding zag het eerder ingenomen standpunt te herzien.

Wij betreuren het dat we de leden van de fractie van GroenLinks niet
hebben kunnen overtuigen van de noodzaak van verevening over óók de
pensioenfondsen. Ten aanzien van de werkbare situatie is er geen reden
tot zorg. Immers het initiatief wordt geheel uitgevoerd door de verzeke–
raars. In het wetsvoorstel wordt als uitgangspunt genomen dat pensioen–
fondsen en verzekeraars gezamenlijk tot een verdeelsleutel voor de
verevening komen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is
voorzien in de constructie waarbij de Vereveningsinstantie de verdeel–
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sleutel vaststelt. Op die manier is de uitvoering van het initiatief gegaran–
deerd. Het kabinet ziet geen aanleiding om de rol van de pensioen–
fondsen bij de verevening te herzien.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

De Minister van Financiën,
W. Kok
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