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De vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast
met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer over
haar voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te brengen.

ALGEMEEN

1. Inleidïng

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Zij riepen in herinnering,
dat ook bij de behandeling van het wetsvoorstel Terugdringing beroep op
de arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) in de Tweede Kamer de
positie van de chronische patiënten zowel bij de schriftelijke behandeling
als ook bij de plenaire behandeling uitvoerig aan de orde is geweest.
Uiteindelijk concludeerde een meerderheid van de Tweede Kamer van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat het niet mogelijk was de positie
van deze groep mensen zodanig te identificeren, dat een aparte regeling
mogelijk was. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele–
genheid heeft bij de behandeling van het betreffende wetsvoorstel in de
Tweede Kamer toegezegd de aan de orde zijnde problematiek nader te
bestuderen en hierop te zijner tijd te zullen terugkomen. Daarbij werd
uitdrukkelijk gesteld, dat niet aan een collectieve regeling ter zake
gedacht moest worden.

De vraag, die de aan het woord zijnde leden nu wilden stellen, was of
het nu voorliggende wetsvoorstel toch niet collectieve elementen bevat.

Ten slotte wilden de leden van de CDA-fractie nadere informatie
hebben over de voorlichtingscampagne, die gestart zal worden rondom
dit voorstel.

Met belangstelling hadden de leden van de PvdA-fractie kennis
genomen van het voorstel van wet dat de regering aan de Tweede Kamer
heeft voorgelegd om te komen tot een toegankelijke aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor personen met een verhoogd
risico.

Het voornemen van de regering om tot een dergelijke verzekeringsmo–
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gelijkheid te komen sluit, zo stelden deze leden, aan bij hun opvatting
over het uitgangspunt dat wijziging van wet– en regelgeving gepaard
moet gaan met de nodige zorgvuldigheid jegens hen die hun rechten
door zo een wijziging beperkt zien worden. Deze leden hadden over de
wijze waarop de regering de aanvullende verzekering heeft uitgewerkt
echter nog een aantal vragen.

Alvorens in te gaan op de diverse aspecten van het wetsvoorstel,
vroegen de leden van de PvdA-fractie de regering een korte verduide–
lijking te geven van de categorie personen waarop het voorstel zich richt.
Zij vroegen dit omdat in de discussie over het vraagstuk van de aanvul–
lende verzekeringen en ook in reacties op het voorliggende wetsvoorstel
herhaaldelijk wordt gesproken over chronisch zieken. Naar hun mening
richt het voorstel van wet zich ook op personen met een - naar
verwachting - progressief ziektebeeld. Eventuele misverstanden rond de
afbakening van de categorie waarop het wetsvoorstel betrekking heeft
zagen zij graag zo spoedig mogelijk uit de weg geruimd.

De leden van de WD-fractie hadden eveneens met belangstelling
kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel, dat ertoe strekt om
een afzonderlijke rechtspersoon op te richten ten behoeve van de aanvul–
lende verzekeringen van chronisch zieken met een financiering van de
tekorten door verzekeraars en pensioenfondsen.

Het door de regering verwoorde uitgangspunt dat de collectieve lasten
dienen te worden beheerst, de particuliere verantwoordelijkheid dient te
worden vergroot en de collectieve verantwoordelijkheid dient te worden
beperkt, wordt door de leden van de VVD-fractie als geen ander sinds
jaar en dag onderschreven. Zij betwijfelden echter in hoge mate of dit
ten aanzien van de positie van chronisch zieken ook zonder meer opgeld
doet.

De regering heeft een voorstel als het onderhavige dan ook niet in
eerste aanleg voorgesteld en verdedigd, maar pas nadat zij daartoe door
de Eerste Kamer werd gedwongen. Volledigheidshalve wezen de leden
van de VVD-fractie ook nog eens op het feit dat opmerkingen van deze
leden over de positie van chronisch zieken tijdens de plenaire behan–
delmg van de TBA in de Tweede Kamer, door de regering weinig serieus
zijn genomen. Zij vroegen of de regering daar inmiddels geen spijt van
heeft.

De leden van de VVD-fractie gaven te kennen dat zij dan ook ernstige
principiële hadden bezwaren hadden tegen de strekking van het
wetsvoorstel zoals het thans voorligt. Zo waren zij van mening dat de
beperkte categorie chronisch zieken die onder de werking van dit
wetsvoorstel zijn gebracht, te eenvoudig en bovendien in wezen fictief
door de overheid op het bordje van «de markt» wordt gedeponeerd. Te
eenvoudig omdat de beperkte groep van chronisch zieken naar hun aard
volgens de leden van de VVD-fractie een groep personen betreft,
waarvoor juist wél een primaire overheidsverantwoordelijkheid zou
moeten bestaan. Fictief omdat de zogenaamde marktwerking weer
abrupt door de regering ongedaan wordt gemaakt door verplichtingen op
te leggen als het gaat om deelname aan de op te richten rechtspersoon
en om het opdraaien voor de te ontstane tekorten, wordt diezelfde markt
gereguleerd. Van een echte marktwerking kan zo geen sprake zijn, aldus
de leden van de VVD-fractie. Deze leden vonden het dan ook te kort door
de bocht om deze verplichtingen te benoemen als een «wettelijke onder–
steuning van zelfregulering», zoals de regering doet.

De leden van de fractie van D66 waren niet onverdeeld gelukkig met
het voorliggende wetsvoorstel, dat een resultaat is van gedane toezeg–
gingen aan de Eerste Kamer. Hoewel de bedoeling van dit soort
wetgeving wel door deze leden kan worden onderschreven, vroegen zij of
er geen betere alternatieven zijn en of werkelijk alle problemen, voort–
vloeiend uit de TBA, hiermee worden opgelost.
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Zij hadden zich al eerder ongerust betoond over de voorlichting, en nu
deze, althans in de media, op 27 oktober 1993 gestart is, konden zij zich
niet aan de indruk onttrekken dat eventuele betrokkenen niet helder voor
ogen hebben of het in hun individuele situatie opportuun is zich te
melden bij een verzekeraar. Mensen worden immers geacht eerst na te
gaan of er in hun situatie een beduidend WAO-gat zou kunnen optreden.
Vervolgens willen zij weten, wat dan de feitelijke premie gaat worden.
Een maximale premiestelling van 2.5 maal de premie voor «gewone»
werknemers zegt nog niets over de feitelijke premie, nog afgezien van
het feit dat ook de premies voor de «gewone» werknemer nogal uiteen
kunnen lopen. Over verdere gezondheidscriteria, afhankelijk van het
mdividuele «ziekte»beeld en eventuele keuringen, geeft de voorlichtmg
geen uitsluitsel. In dit verband wilden de aan het woord zijnde leden
weten hoe het aantal potentiële aanmeldingen is berekend. Zij achtten
het namelijk niet uitgesloten dat het aantal werkelijke aanmeldingen veel
geringer zal zijn. Het optuigen van een Waarborgfonds en een Vereve–
ningsinstantie, met de daarbij behorende overhead, zou dan wel eens
niet op kunnen wegen tegen het belang dat gediend wordt. Een belang
dat wellicht ook gediend zou kunnen worden door óf een oplossing te
zoeken in de sfeer van de WAO zelf of in de sfeer van een verevening
over de markt van uitsluitend de individuele polissen.

De leden van de fractie van D66 waren voorts van mening dat de
totstandkoming van dit wetsvoorstel zo overhaast is geweest, dat dat ten
koste is gegaan van goed overleg met bijvoorbeeld de pensioenfondsen
maar ook met het Breed Platform Verzekeringen.

Vervolgens merkten de leden van de D66-fractie op dat het punt van
de dubbele financiering voor collectieve regelingen, waar met name de
pensioenfondsen ernstig verzet tegen aantekenen, door de regering wat
gemakkelijk terzijde wordt geschoven. Met name het verbod op het
aanbieden van individuele verzekeringen door pensioenfondsen leidt er
toe dat pensioenfondsen zelf geen profijt hebben van het Waarborg–
fonds, maar daar wel en relatief veel aan meebetalen. De vraag laat zich
zelfs stellen of de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV) toelaat dat
pensioenfondsen meebetalen aan individuele polissen. Niet alleen de
pensioenfondsen, maar ook de FNV heeft gewezen op de niet
denkbeeldige situatie dat het resultaat premieverzwaring voor collectief
verzekerde werknemers en mogelijk afwenteling op de werkgever zal
leiden tot een doorbreking van de in de cao overeengekomen lastenver–
deling tussen werkgevers en werknemers. Hoe beoordeelt de regering dit
risico?

Verder gaven de leden van de D66-fractie te kennen dat zij graag
alsnog een beschouwing van de regering tegemoet zouden zien over de
door de VK aangegeven alternatieve oplossingen, alsmede over een
mogelijke verevening via de WAO-premie zelf.

Alternatieven zouden wellicht ook een structurele oplossing kunnen
bieden voor de «nieuwe» arbeidsongeschikten met een verhoogd risico
en voor het probleem van het wisselen van baan. Heeft de regering
overigens nagedacht over de situatie die zich voordoet als zich veel
minder mensen melden dan het door de VK geraamde aantal van 17 000
werknemers. Is er een ondergrens gesteld, waaronder het waarborgfonds
een disproportioneel instrument zou worden?

Is het overigens zo, dat pas als de aanmeldingstermijn gesloten is tot
een definitieve premiestelling kan worden besloten, en moet dan niet
toch van alle aangemelde werknemers een individuele risicoschatting
gemaakt worden, zo vroegen deze leden.

In zekere zin is dan de paradoxale situatie ontstaan dat werknemers
niet weten wat het waarborgfonds te bieden heeft, en het waarborgfonds
niet weet wat het kan bieden, zolang mensen zich niet gemeld hebben.
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Volgens deze leden kennen alternatieve oplossingen deze paradox niet.
Ten slotte wilden deze leden aandacht vragen voor de relatie tussen de

WAO-gatreparatieperikelen en het nieuwe schattingsbesluit. Bij de
WAO-gatreparatie is immers uitgegaan van een gat dat zou kunnen
ontstaan bij de oude keuringssystematiek. Op grond van het nieuwe
schattingsbesluit, waarvan de leden van de D66-fractie hebben
onderkend dat dat de harde kern van het WAO-volumebeleid vormt,
zullen veel meer mensen niet meer in aanmerking komen voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hun verzekering komt dan niet tot
uitbetaling. De berekening van de premies, al dan niet voor collectieve
verzekeringen, zou achteraf dus fictief blijken te zijn, iets waarvan wel de
verzekeraar, maar niet de verzekerden profiteren, terwijl de laatsten wel
inkomensverlies lijden als zij in plaats van een inkomen uit arbeid een
werkloosheidsuitkering krijgen. Heeft de regering zich dit punt gereali–
seerd, toen zij de WAO-gatreparatie zag plaatsvinden? Zou het overigens
zo kunnen zijn, dat de aanbevelingen van de commissie Buurmeijer ten
aanzien van een nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling wel een
oplossing bieden, als sociale partners besluiten aanvullende regelingen
op de vrije markt te zoeken voor inkomensverlies dat optreedt als
werknemers wel arbeidsongeschikt zijn maar niet in voldoende mate om
voor een AR-uitkering in aanmerking te komen?

Marktwerking op het gebied van aanvullende verzekeringen is in
principe niet slecht, maar duidelijk moet wel zijn voor welk risico de
markt te hulp wordt geroepen. Graag zagen de leden van de D66-fractie
een beschouwing van de regering op dit punt tegemoet.

De leden van de fractie van GroenLinks gaven te kennen dat zij grote
bezwaren hadden tegen het voorliggende wetsvoorstel. Reeds bij de
behandeling van het wetsvoorstel TBA hadden zij erop gewezen dat de
kortingen op de WAO belangrijke negatieve gevolgen zouden hebben
voor werknemers met een slechte gezondheid.

Na de behandeling in de Tweede Kamer van de TBA is gebleken dat
een aantal werknemers niet, of slechts tegen een sterk verhoogde premie
een beroep kon doen op een aanvullende verzekering. Deze werknemers
werden aangeduid als «chronisch zieken», doch juister zou het geweest
zijn te spreken van werknemers met een verhoogd risico op arbeidsonge–
schiktheid.

Tijdens de behandeling van de TBA is deze groep werknemers
prominent aan de orde geweest. De gehele Eerste Kamer was van
mening dat er een redelijke oplossing moest komen voor werknemers die
niet in aanmerking konden komen voor een aanvullende particuliere
verzekering. Daarbij werd van de kant van verschillende fracties in de
Eerste Kamer gewezen op het voorbeeld van een MS-patiënte in een
klein bedrijf. Haar werkgever bleek door haar aanwezigheid slechts tegen
een hoge premie een (collectieve) aanvullende regeling te kunnen
treffen. Door de regering is erkend dat een oplossing geboden moest
worden voor de knelpunten die in de overgangsperiode zichtbaar
worden. Het voorliggende wetsvoorstel moet van die erkenning het
resultaat zijn.

Om verschillende redenen hadden de leden van de fractie van Groen–
Links grote bezwaren tegen de nu voorgestelde regeling.

In de eerste plaats noemden zij als principieel bezwaar het feit dat de
Eerste Kamer zich lijkt te bedienen van een verkapt recht van
amendement. Immers de Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel TBA
siechts aanvaard onder de voorwaarde van deze aanvullende regeling.
Een dergelijke handelwijze staat op gespannen voet met de grondwette–
lijke regeling van de bevoegdheden van de Senaat en moet derhalve als
onjuist worden beoordeeld. De leden van de fractie van GroenLinks
meenden dat de regering door (bij herhaling) in te gaan op eisen en
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verlangens van de Eerste Kamer zelf bijdraagt aan de legitimatie van die
onjuiste handelwijze.

Daarnaast hadden de leden van deze fractie inhoudelijke bezwaren
tegen het wetsvoorstel; zij zouden hier in het hiernavolgende op terug–
komen.

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het onderhavige wetsvoorstel en de bijbehorende
toelichting. Het probleem van de chronisch zieken is door hen steeds
onderkend. Weliswaar bestaat er voor deze mensen ook onder de in
1993 in werking getreden Wet TBA een basisvoorziening ten aanzien van
het risico van arbeidsongeschiktheid, maar wat betreft aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bestaan er voor die chronisch
zieken, die geen onderdak kunnen vinden in een collectieve aanvullende
verzekering, gedurende de overgangsperiode knelpunten. Deze leden
hadden geconstateerd dat de regering met het voorliggende
wetsvoorstel deze knelpunten poogt weg te nemen. Zij wensten hier
enkele vragen over te stellen.

Het voorliggende wetsvoorstel laat collectief afgesloten aanvullende
verzekeringen tot op zekere hoogte buiten beschouwing, gezien de door
verzekeraars toegezegde in beginsel volledige toegankelijkheid voor
zogenaamde collectiviteiten. De leden van de SGP-fractie vroegen naar
de praktijk van tot nu toe afgesloten collectieve verzekeringen. Zijn er
werkgevers geweest die toch werknemers met een minder goede
gezondheid hebben gepasseerd bij het aanbod van een collectieve verze–
kering? Ligt er geen druk op bovengenoemde werknemers om zich op
eigen initiatief terug te trekken uit het collectieve contract, wanneer blijkt
dat collega's door hen een hogere premie moeten betalen? Is het recht–
vaardig de verevening ook van toepassing te doen zijn op collectieve
regelingen, waarin immers in verband met het opnemen van chronisch
zieke werknemers al een opslag is verdisconteerd? Betekent verplichte
deelname aan het waarborgfonds ook voor pensioenfondsen niet dat zij
dubbel betalen, omdat zij in vergelijking met (andere) verzekeraars enkel
kunnen bijdragen aan en niet hun cliënten door kunnen geleiden naar het
waarborgfonds?

De leden van de SGP-fractie stelden vervolgens een vraag over de
procedurele kant van het wetsvoorstel. Zij waren van mening dat de
rechtszekerheid en bescherming van toekomstige verzekerden het best
gewaarborgd zou zijn wanneer het wetsvoorstel MAAV reeds in werking
getreden zou zijn, voordat het waarborgfonds is opgericht en de aanmel–
dingstermijn is verstreken. Immers, wat is de positie van
kandidaat-verzekerden, wanneer het wetsvoorstel wordt verworpen?
Welke verwachtingen zijn dan gewekt bij hen die zich inmiddels hebben
ingeschreven? Deze leden vroegen de regering om een reactie op dit
punt en stelden de vraag wat er tegen zou zijn de aanmeldingsdatum nog
eens te verlengen. Tevens vroegen zij of er al inzicht bestaat in de
omvang van de groep werknemers waarover in dit wetsvoorstel wordt
gesproken, met andere woorden zijn er al cijfers bekend van het aantal
aanmeldingen? Zijn er over de helderheid van de voorlichting in dezen
klachten bekend, zo vroegen deze leden.

De leden van de GPV-fractie hadden met belangstelling en met
verwondering kennis genomen van het onderhavige wetsvoorstel.
Belangstellmg vanwege de hoge politieke gevoeligheid van de materie,
verwondering vanwege het feit dat een regeling wordt voorgesteld die
eigenlijk haaks staat op de filosofie van het kabinet, namelijk geen
collectieve verantwoordelijkheid meer voor bovenwettelijke aanspraken
op arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Uiteraard waren deze leden
bekend met de voorgeschiedenis van dit wetsvoorstel. Deze regeling is
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als het ware door de Eerste Kamer afgedwongen. Dat neemt niet weg
dat de regering wel verplicht is, nu zij de verantwoordelijkheid voor de
indiening van dit voorstel op zich heeft genomen, het voorstel ook inhou–
delijk te motiveren en te verdedigen. Zij nodigden de regering daar dan
ook met nadruk toe uit, en vroegen de regering zich nadrukkelijk te
confronteren met de algemene uitgangspunten van de nieuwe
W.A.O.-regeling.

Naar het oordeel van deze leden is de gang van zaken een nieuwe
illustratie van het feit dat de regering met haar voorstellen ter zake van
de W.A.O. een geheel verkeerde weg is ingeslagen. Met name de echte
arbeidsongeschikten, de onomkeerbare gevallen, de chronisch zieken -
de categorie heeft in de loop der tijden verschillende benamingen
gehad –, dreigen in de nieuwe systematiek onvoldoende te worden
beschermd, met name degenen die al een redelijk arbeidsverleden
hebben.

Met behulp van lapmiddelen moet nu worden geprobeerd een en
ander weer een beetje te herstellen. Deze leden wilden dit wetsvoorstel
inderdaad karakteriseren als een lapmiddel, omdat er nogal wat haken en
ogen aan zitten. In dit verband hadden zij de volgende vragen.

Moet het niet onwenselijk worden geacht een aparte wettelijke
regeling en een aparte rechtsvorm in het leven te houden gedurende een
zeer lange reeks van jaren voor een uiterst beperkte doelgroep, die ook in
de loop der jaren nog eens geleidelijk aan zal afnemen tot nul? Staan
doel en middel hier nog wel in een aanvaardbare verhouding tot elkaar?

De tweede vraag die in dit verband bij deze leden was gerezen, is
welke rechtsgrond er bestaat een structurele regeling te treffen voor
diegenen die nu in het arbeidsproces werkzaam zijn en die voor de
voorgestelde regeling in aanmerking komen en degenen die met dezelfde
gezondheidssituatie in de toekomst op de arbeidsmarkt zullen partici–
peren. Die zullen toch op geen enkele wijze in staat zijn zich tegen
aanvaardbare voorwaarden op vrijwillige basis te laten bijverzekeren met
het oog op dekking van het zogenaamde W.A.O.-gat?

De derde vraag die bij deze leden gerezen was, is wat de rechtvaar–
diging is van het feit dat de extra premie die nodig zal zijn voor de
dekking van de onderhavige risico's zal worden omgeslagen over al
diegenen die een collectieve regeling hebben getroffen voor het dichten
van het W.A.O.-gat. Degenen (werkgevers en werknemers) die helemaal
niets regelen, ontspringen de dans. En het zijn juist degenen die geen
collectieve regeling getroffen hebben die verantwoordelijk zijn voor het
terecht door de Eerste Kamer gesignaleerde probleem. Zit hier niets iets
fundamenteel fout in de voorgestelde regeling?

Hoe groot zal naar verwachting de opslag zijn op de premie van de
collectieve aanvullende W.A.O.-verzekeringen om de risico's van de
onderhavige regeling te kunnen dekken?

Welke garanties bestaan er dat degenen die zich individueel willen
bijverzekeren inderdaad niet worden geconfronteerd met een premie die
2,5 maal zo hoog is als een reguliere premie? Denkt de regering aan de
toezegging van de verzekeraars voldoende te hebben?

In dit verband speelt naar het oordeel van deze leden nog een ander
probleem. Door de minister kan een rechtspersoon worden aangewezen
die de bevoegdheid krijgt de maximum-premie vast te stellen. Dit is in
feite een collectieve heffing die verplichtend wordt opgelegd door een
privaatrechtelijk orgaan. Het mag als bekend worden verondersteld dat
deze leden in het algemeen weinig gecharmeerd zijn van een dergelijke
constructie. Maar als het dan gebeurt, dient dan niet in ieder geval de
grondslag c.q. de marges van de premieheffing in de wet te worden
geregeld? Is het bovendien niet wenselijk in de wet te voorzien in een
goedkeuringsrecht van de minister voor de hoogte van de premie, zo
vroegen de leden van de GPV-fractie.
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Het lid van de fractie van de RPF had met belangstelling kennis
genomen van het voorliggende wetsvoorstel. Hij juichte het toe dat de
regering zich inspant om alle mensen met een verhoogd risico op
arbeidsongeschiktheid de mogelijkheid te bieden een aanvullende verze–
kering op de WAO af te sluiten. Wel betreurde hij het dat chronisch
zieken en mensen met een progressief ziektebeeld nog altijd niet weten
waar ze aan toe zijn. Dit lid herinnerde de regering eraan dat niet alleen
in de Eerste Kamer, maar ook in de Tweede Kamer tijdens de behan–
deling van het wetsvoorstel TBA uitgebreid is stilgestaan bij de positie
van personen met een verhoogd risico. Uit de memorie van toelichting
zou ten onrechte afgeleid kunnen worden dat de Tweede Kamer geen of
te weinig oog heeft gehad voor dit aspect. In het WAO-debat dat eind
januari 1993 in de Tweede Kamer plaatsvond, is hieraan zeker de nodige
aandacht besteed, onder andere door de RPF-fractie. Dat duidt er op dat
de problematiek niet van zeer recente datum is. Overigens is de nu
beoogde wettelijke regeling wel een direct gevolg van de discussie met
de Eerste Kamer. De Senaat zou immers geen steun aan het
wetsvoorstel TBA hebben verleend, als niet zou worden gekomen tot een
oplossing voor de toegankelijkheidsproblematiek in de vorm van een
waarborgfonds.

Het lid van de fractie van de RPF stelde voorts vast dat er verschillende
mogelijkheden bestaan om het probleem zoveel mogelijk te elimineren.
Aan elk van de tot nu toe genoemde oplossingen kleven echter ook
belangrijke bezwaren. Dat geldt, gelet op de inmiddels bij de Tweede
Kamer binnengekomen reacties, zeker ook voor het voorliggende
voorstel. De kritiek van werkgevers– en van pensioenfondszijde duidt
erop dat aan het voorstel diverse haken en ogen zitten. Dit lid vroeg zich
in navolging van de Raad van State of het voorstel wel voldoende is
doordacht. De Raad van State stelt in zijn advies over dit wetsvoorstel
onder meer dat er geen mogelijkheid bestond te bezien of hetgeen wordt
beoogd niet langs een andere, meer specificieke voorzieningen verei–
sende weg, zou kunnen worden bereikt. Het lid van de fractie van de RPF
vroeg in het verlengde hiervan of het kabinet bij de voorbereidingen van
een wettelijke regeïing inzake de medefinanciering van aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen niet teveel het initiatief aan de
verzekeraars heeft overgelaten. Hoe hebben de verzekeraars zich in de
voorbereiding opgesteld? Was voor hen geen alternatief bespreekbaar,
zodat het kabinet zich genoodzaakt zag het voorstel van de verzekeraars
te vertalen in wetgeving? In hoeverre is het voor de regering
bespreekbaar een voorstel in te dienen dat niet of niet voldoende
tegemoet komt aan de wensen van de verzekeraars? Het staat de
wetgever toch vrij met een wettelijke opzet te komen, ongeacht het
oordeel van de verzekeraars daarover? Dit lid meende dat de politiek in
dezen het primaat heeft, zeker nu het naar het oordeel van de regering
het algemeen belang betreft.

Vervolgens ging het lid van de RPF-fractie in op de inhoud van het
wetsvoorstel.

De regering heeft gekozen voor een aan te wijzen onderlinge
waarborgmaatschappij, waarbij mensen met een verhoogd arbeidsonge–
schiktheidsrisico een aanvullende verzekering op de WAO kunnen
afsluiten. Blijkbaar was het niet mogelijk dat de belanghebbenden zich
verzekeren bij een reeds bestaande rechtspersoon - althans tegen een
acceptabele prijs –, terwijl tegelijkertijd de verevening wel plaatsvindt via
een collectieve voorziening. Het lid van de fractie van de RPF infor–
meerde naar de bezwaren die een dergelijke constructie bij de verzeke–
raars oproept. De nu gekozen opzet zal - zoals de Raad van State in zijn
advies stelt - inderdaad licht leiden tot stigmatisering, omdat de belang–
hebbenden zich moeten melden bij een speciaal orgaan. Het was dit lid
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opgevallen dat de regering in het nader rapport niet is ingegaan op deze
opmerking. Hij vroeg de regering in de memorie van antwoord op dit
punt in te gaan. Het lid van de fractie van de RPF vroeg de regering
voorts in hoeverre dit voorstel de doelstelling van de wet TBA, vermin–
dering van het beroep op de WAO, aantast. Hij verwees naar de brief van
de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) van 25 oktober
1993. Daarin wordt gesteld dat de doelstelling van de wet TBA wordt
ontkracht, omdat het voorliggende wetsvoorstel aanvullende voorzie–
ningen vanzelfsprekend maakt. In dit verband vroeg hij of de regering al
enig inzicht kan verschaffen in het aantal werknemers, dat inmiddels
collectief en individueel aanvullend is verzekerd? Wordt het aanvullende
verzekeren een vanzelfsprekendheid of zien veel werknemers hiervan af?

Verder vroeg het lid van de RPF-fractie of het nu ook de bedoeling is
dat mensen, die ervoor hebben gekozen zich slechts partieel te verze–
keren, moeten bijdragen aan het waarborgfonds. In aanvulling hierop
vroeg dit lid of het wel rechtvaardig is dat ondernemingen en hun
werknemers die het WAO-gat collectief hebben gedicht nu ook moeten
meebetalen aan het waarborgfonds. Zij dragen immers al de kosten van
de werknemers met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico in hun
eigen onderneming. In dit kader vroeg het RPF-fractielid de regering om
te reageren op de brief van Brabantia Valkenswaard BV van 12 oktober
1993 aan de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(Soza 93-692), waaruit blijkt dat sommige part-time werknemers niet
voor een collectieve aanvullende verzekering in aanmerking komen. Is
daarover in het kader van het voorliggende wetsvoorstel iets te zeggen?

Ten slotte vroeg het lid van de fractie van de RPF wanneer op zijn
vroegst inzicht zal bestaan in de omvang van de groep, die een beroep
zal doen op het waarborgfonds. Zal dat begin december 1993 al mogelijk
zijn? Overigens meende hij dat de regering wel optimistisch is als zij
ervan uitgaat dat vóór die datum de parlementaire behandeling over de
hoofdlijnen van dit wetsvoorstel tot voldoende duidelijkheid heeft geleid.
Verwacht de regering dat de behandeling in de Tweede én Eerste Kamer
binnen een maand zal zijn afgerond? Het lid van de fractie van de RPF
deelde die verwachting niet, al wilde hij graag meewerken aan een
spoedige behandeling. Welke consequenties heeft een vertraging van dit
wetsvoorstel? Dit lid bepleitte in dat geval opnieuw uitstel van de uiterste
aanmeldingsdatum. Is dat bespreekbaar, zo vroeg het lid van de
RPF-fractie.

2. Toelating tot de verzekering bij de op te richten rechts–
persoon

Met betrekking tot de toelating tot de aanvullende verzekering, wilden
de leden van de CDA-fractie weten of alleen een verklaring ter zake van
de werkgever, zoals aangegeven in de memorie van toelichting,
voldoende is om inzage te hebben in de redelijkheid van het verzoek.

De regeling die de regering met dit wetsvoorstel wil treffen heeft, zo
hadden de leden van de PvdA-fractie uit het voorstel van wet en uit het
nader rapport begrepen, alleen betrekking op personen die zich vóór 1
december 1993 hebben aangemeld. Is daarmee, zo vroegen deze leden,
detoegang tot de regeling vanaf 1 december 1993 volledig geblokkeerd?
Geldt dat ook, zo vroegen deze leden voor personen met een verhoogd
risico die op 30 november 1993 collectief aanvullend verzekerd zijn - en
zich dus niet kunnen melden - maar op een later moment, bijvoorbeeld
door verandering van baan uit dit collectieve contract treden? In punt 5
van het nader rapport toont de regering in dit opzicht een groot
vertrouwen in het zelforganiserend vermogen van het bedrijfsleven. De
leden van de PvdA-fractie vroegen de regering een nadere toelichting op
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deze passage te geven. Hoe zou het bedrijfsleven ook in de toekomst
een adequate dekking voor de verhoogde risico's kunnen garanderen?

De voorstellen hebben betrekking op aanvullende verzekeringen voor
werknemers, zo merkten deze leden op. Welke categorieën, zo wilden zij
weten, komen door deze beperking niet in aanmerking voor de voorge–
nomen regeling? Deze leden stelden deze vraag zowel met betrekking tot
categorieën werknemers (zoals bijvoorbeeld personen met een tijdelijk
dienstverband die niet onder de collectieve regeling vallen en kortdurend
werkloze werknemers) als anderen, zoals personen die vrijwillig voor de
WAO verzekerd zijn. Wat de laatste groep betreft begrepen de leden van
de PvdA niet waarom zij, die op individuele gronden wél tot de WAO zijn
toegelaten (bijvoorbeeld omdat ze verplicht WAO-verzekerd zijn
geweest), van het Waarborgfonds worden uitgesloten.

Een ernstig manco in het wetsvoorstel is volgens de leden van de
fractie van D66 dat nergens gewag gemaakt wordt van de positie van
«nieuwe» gevallen van mensen met een verhoogd arbeidsongeschikt–
heidsrisico, onder wie ook de mensen die van baan willen veranderen en
dan alsnog buiten de boot dreigen te vallen. Ook mensen met een
tijdelijk dienstverband, of contracten op uitzendbasis krijgen geen duide–
lijkheid. Ook is onduidelijk hoe, met name bij kleine bedrijven, de te
verstrekken gezondheidsverklaringen op verzoek van de verzekeraar, het
aannemen van mensen met een verhoogd risico belemmert, aangezien zij
de in principe collectieve verzekering behoorlijk kunnen beïnvloeden, wat
wel erg veel soiidariteit vraagt van de overige werknemers van het
betreffende kleine bedrijf.

De leden van de fractie van GroenLinks merkten op dat door dit
wetsvoorstel een nieuw onderscheid gemaakt wordt tussen werknemers.
Was er aanvankelijk a! het onderscheid tussen oude en nieuwe
«gevallen», nu komt daar nog een verschil bij tussen werknemers die wel
een beroep kunnen doen op deze regeling en werknemers voor wie dat
niet mogelijk is. De voorliggende regeling komt voort uit een houding van
«wat je niet ziet, dat is er niet». Er wordt immers alleen een oplossing
geboden aan mensen die op dit moment voor een aanvullende verze–
kering geweigerd worden. Zij hadden de Eerste Kamer aandacht
gevraagd voor hun problematiek. Werknemers die na 1 december 1993
pas merken dat zij niet een aanvullende verzekering kunnen afsluiten, zijn
nu nog niet in beeld en kunnen hun problemen nog niet verwoorden. Het
is echter kortzichtig te veronderstellen dat zich na 1 december 1993
geen schrijnende gevallen zullen voordoen. Sterker nog, de verwachting
is gerechtvaardigd dat nu een regeling wordt getroffen voor enkele
honderden personen, terwijl na 1 december 1993 een veelvoud van dit
aantal geconfronteerd zal worden met de situatie die vergelijkbaar is met
die van eerstgenoemde groep. Het onderscheid tussen deze twee
groepen is dan ook volstrekt arbitrair, zo meenden deze leden. Zij
vroegen de regering nader te motiveren waarom zij aan deze regeling
slechts een zo beperkte werking wil geven.

Voorts hadden de leden van de fractie van GroenLinks bezwaar tegen
de aanmeldingstermijn. Hierboven hadden zij reeds uiteengezet dat zij
een principieel onderscheid tussen nu bekende gevallen en toekomstige
gevallen onjuist vonden. Maar zelfs als dit onderscheid gehandhaafd
blijft, is de datum van 1 december 1993 een te vroege. Voor veel
werknemers is nog steeds niet duidelijk of zij voor een collectieve
regeling in aanmerking kunnen komen of niet. Bovendien zal het onder–
havige wetsvoorstel nog niet voor 1 december 1993 kracht van wet
hebben verkregen. Het is in dat verband vreemd te veronderstellen dat
de doelgroep van dit wetsvoorstel zich al wel dient te houden aan de
verplichting die voor hen uit dit wetsvoorstel voortvloeit.
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De leden van de SGP-fractie waren er nog niet van overtuigd dat nu
werkelijk een sluitende formule is gevonden en een voorziening is
gecreeerd die voor alle individuen van de doelgroep toegankelijk en
betaalbaar is. Wat betreft de toegankelijkheid voor de doelgroep vroegen
zij de regering in te gaan op de positie van mensen met een tijdelijk
contract en van personen in de WW. Deze leden vroegen voorts om
explicitering van het in artikel 2 van het wetsvoorstel genoemde criterium
van het moeten hebben van een «verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico». Is dit criterium werkbaar, gezien het verschillende acceptatie–
beleid per verzekeraar? Kan hierbij ook betrokken worden de door
sommigen verdedigde stelling dat de huidige door verzekeraars gebruikte
keuring geen goed instrument is om arbeidsongeschiktheid te
voorspellen?

De leden van de SGP-fractie vroegen de regering in het bijzonder in te
gaan op de positie van nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt na 1
december 1993. Kan nog eens duidelijk aangegeven worden of er
waarborgen bestaan dat die mensen, die een verhoogd arbeidsonge–
schiktheidsrisico hebben, ook dan de mogelijkheid hebben een aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en zo ja, waaruit
die waarborgen bestaan?

Het lid van de RPF-fractie vroeg aandacht voor de toekomstige
toetreders met een verhoogd arbeidsongeschiktheidsrisico. Zij komen
niet in aanmerking voor een beroep op het waarborgfonds, omdat die
alleen is bestemd voor degenen die zich vóór 1 december 1993 hebben
aangemeld. Dit lid meende dat de regering wel erg optimistisch is, als ze
veronderstelt dat het zelforganiserend vermogen van het bedrijfsleven er
zorg voor zal dragen dat ook voor deze groep een acceptabele oplossing
zal worden gevonden. Waarop is die verwachting gebaseerd? Immers,
het bedrijfsleven was niet in staat zelf een oplossmg te bieden aan de
categorie toetreders, die zich tot 1 december 1993 kan melden. Het lid
van de fractie van de RPF meende dat ook voor toekomstige toetreders
wellicht een waarborgfonds in het leven moet worden geroepen, als
namelijk blijkt dat het bedrijfsleven niet zelf met een acceptabele
oplossing komt. Sluit de regering die optie uit, zo vroeg het lid van de
RPF-fractie.

3. De maximum-premie en het verevenen van de schaden

Tot nu toe is ten aanzien van de verhoogde premie, die chronisch
zieken moeten gaan betalen, alleen het plafond van 2,5 maal bovenop de
normale premie aan de orde geweest. Is in enigermate reeds zichtbaar
om welke concrete bedragen het hier gaat?

De regering spreekt in haar voorstel over een maximum-premie. Met
een verwijzing naar de oprichters van de aan te wijzen rechtspersoon
wordt verstaan een premie die niet hoger is dan 2,5 maal de premie die
voor de risicogroep van de betreffende werknemer geldt. Waarom, zo
vroegen de leden van de PvdA-fractie, wordt dit getal niet in de wet zelf
opgenomen en kan het getal veranderen? En is «de premie die voor de
risicogroep van de betreffende werknemer geldt» een eenduidig begrip
of kan dat per verzekeraar of pensioenfonds meer of minder sterk uiteen–
lopen?

De leden van de fractie van D66 begrepen hadden uit de memorie van
toelichting begrepen dat in het overleg met de verzekeraars wel is
gesproken over het maximum-premieplafond maar niet over de vraag
voor wie precies dit maximum zal gelden en wat de premiesituatie wordt
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voor mensen die wel een verhoogd risico hebben maar toch niet ernstig
genoeg zijn om voor de maximum-premie in aanmerking te komen. Ook
in de voorlichting is dit punt onduidelijk gebleven. Vallen alle risico's die
uitstijgen boven het risico van de «gewone» werknemer binnen het
waarborgfonds?

Om een maximum-premie vast te stellen moet toch eerst inzicht
bestaan in de risicospreiding binnen de groep in aanmerking komende
personen en eveneens over hun te verzekeren inkomen boven het
wettelijk verzekerde deel?

Is overwogen het maximale premiepercentage in de wet vast te leggen
in een percentage van het verzekerd inkomen?

Over de vereveningsinstantie, die naar alle waarschijnlijkheid een
zware taak krijgt omdat niet zonder meer valt aan te nemen dat verzeke–
raars het over het te verevenen bedrag eens zullen worden, wilden deze
leden vragen wie van deze vereveningsinstantie deel zal uitmaken? Zij
gingen er vanuit dat het om een onafhankelijke instantie gaat.

De leden van de fractie van Groenünks gaven te kennen dat zij ook
bezwaar hadden tegen de hoogte van de premie en de toetredingsvoor–
waarden. Hierover wordt in het wetsvoorstel niets geregeld. De in te
stellen rechtspersoon zal zelf de premie en de toetredingsvoorwaarden
vaststellen. Dit vonden de leden van de fractie van GroenLinks te
vrijblijvend. Op deze wijze wordt namelijk geen duidelijk antwoord
gegeven aan werknemers omtrent de vraag wat in hun situatie een
redelijke premiehoogte is. Evenmin maakt het wetsvoorstel duidelijk
waartegen het waarborgfonds nu eigenlijk een waarborg biedt: tegen een
hogere dan gemiddelde premie of tegen een extreem hoge premie. De
hier aan het woord zijnde leden meenden dat in het belang van de
betreffende groep werknemers meer duidelijkheid geboden is.

Wat betreft de betaalbaarheid vroegen de leden van de SGP-fractie
naar de werkbaarheid van het premieplafond van 2,5 keer de standaard–
premie. Is het niet zo, dat de standaardpremie per verzekeringsmaat–
schappij verschilt?

De nieuwe rechtspersoon zal een premieplafond hanteren. Het lid van
de RPF-fractie had er kennis van genomen dat de maximale premie niet
hoger zal zijn dan 2,5 maal de voor de betreffende werknemer geldende
premie in zijn risicogroep. Is dit een harde toezegging? De beoogde
vereveningsregeling moet een zeer breed draagvlak krijgen. Hierdoor
kunnen de lasten per verzekeraar of pensioenfonds naar het oordeel van
de regering uiterst beperkt blijven. Is het mogelijk dit enigszins te kwanti–
ficeren? Welke gevolgen zal dit hebben voor werknemers die zich
inmiddels aanvullend hebben verzekerd? Zij zullen waarschijnlijk volgend
jaar een hogere premie moeten betalen. Kan de regering dit aspect wat
breder belichten?

De vereveningsregeling zal in de toekomst de nodige wijzigingen
ondergaan, zo had dit lid uit het gestelde op pagina 5 van de memorie
van toelichting geconstateerd. Welke factoren zullen aanleiding geven tot
wijziging? Moet daarbij alleen worden gedacht aan het aantal personen
dat een beroep doet op het waarborgfonds? Zo ja, dan betekent dat dat
de lasten voor verzekeraars en pensioenfondsen in de loop der tijd voort–
durend zullen verminderen.

4. Europese aspecten

De leden van de CDA-fractie wensten te vernemen in welke mate het
zeker is dat dit wetsvoorstel de toets aan het Europees recht kan
doorstaan?
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De leden van de VVD-fractie gaven te kennen dat zij met de Raad van
State twijfelden aan de verenigbaarheid van het voorstel met het
EG-recht. De Raad van State stelt dat het algemeen belang als recht–
vaardigingsgrond slechts opgaat, indien de maatregelen van
niet-economische aard zijn. De Raad wijst in dat kader op het feit dat het
onderhavige wetsvoorstel deel uitmaakt van de TBA-operatie die mede
ten doel heeft de collectieve lastendruk te beheersen. Het tegenar–
gument van de regering dat slechts een wettelijke ondersteuning aan
zelfregulering wordt beoogd, doet naar de mening van deze leden niets
aan de eerder genoemde argumenten van de Raad van State af. Deze
leden verzochten de regering hier meer uitgebreid en beter gefundeerd
op in te gaan.

Volgens de criteria van het Europese Hof moet het te behartigen
belang onder meer de bescherming van de consument dienen. Het kan
dan naar de mening van de leden van de fractie van D66 niet zo zijn, dat
bepaaide groepen consumenten (werklozen, tijdelijke dienstverbanders
of uitzendkrachten) niet beschermd worden. Het «algemeen belang»-
vereiste, moet immers op alle betrokken consumenten slaan. Als de
vrijheid van dienstverlening voor verzekeraars met een zetel in een ander
land beperkt mag worden, zo die beperking proportioneel is, laat zich de
vraag stellen wanneer het te beschermen belang niet meer in een
proportionele relatie staat tot deze beperking. Bestaat de kans dat net als
voor WTZ indertijd, ook voor deze MAAV een expliciete uitzondering zal
moeten worden gemaakt in de derde EG-richtlijn schadeverzekering, zo
vroegen de leden van de D66-fractie.

Het lid van de fractie van de RPF zette vraagtekens bij het standpunt
dat buitenlandse verzekeraars, die in Nederland aanvullende arbeidson–
geschiktheidsuitkeringen aanbieden, verplicht kunnen worden bij te
dragen aan het waarborgfonds. Hij achtte het niet uitgesloten dat naar
het oordeel van het EG-Hof van Justitie geen sprake is van een algemeen
belang in gemeenschapsrechtelijke zin. Indien geen sprake is van
algemeen belang, vervalt een belangrijke pijler onder het wetsvoorstel. Is
dan niet te voorzien dat veel verzekeringsnemers hun heil bij buiten–
landse verzekeraars zullen zoeken om geen solidariteitsheffing te hoeven
betalen?

5. Het draagvlak voor de verevening

Het was de leden van de CDA-fractie niet ontgaan, dat aan dit
wetsvoorstel moeizame onderhandelingen met de particuliere verzeke–
raars vooraf zijn gegaan. Wat is de reden geweest, dat met een andere
partij in dezen, te weten de (bedrijfstak)pensioenfondsen alleen op het
allerlaatste moment gesproken is? Het is deze leden ter ore gekomen,
dat de laatstgenoemde fondsen met een voldongen feit zouden zijn
geconfronteerd en nauwelijks of geen ruimte hebben gekregen voor het
naar voren brengen van alternatieven. Is er in het overleg met de
pensioenfondsen over alternatieve oplossingen gesproken en zo ja,
welke?

Zou de regering nog eens aan kunnen geven, waarom de deelname van
de pensioenfondsen aan het waarborgfonds onontbeerlijk zou zijn? Hun
positie ten opzichte van het waarborgfonds is toch een andere dan die
van de verzekeraars? Hoe kijkt de regering aan tegen het verwijt van de
pensioenfondsen, dat zij met dit voorstel verplicht worden dubbel te
betalen?

De leden van de CDA-fractie vroegen voorts hoe in de praktijk een
chronisch zieke van het pensioenfonds naar het waarborgfonds
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doorgeleid kan worden. Hoe terecht is de klacht van de pensioen–
fondsen, dat zij wel dienen bij te dragen aan het waarborgfonds en - in
tegenstelling tot de verzekeraars - niet kunnen doorgeleiden?

De positie van de bedrijfspensioenfondsen in dezen is een bijzondere,
zo stelden de leden van de PvdA-fractie. De pensioenfondsen bieden
immers uitsluitend collectieve contracten aan, waarin de verhoogde
risico's geheel zijn meegenomen. De particuliere verzekeraars doen dit
enerzijds ook, bieden anderzijds echter individuele contracten aan waarin
de verhoogde risico's zijn uitgesloten. Uitsluitend uit dit laatste vloeit de
noodzaak van de schepping van een waarborgfonds voort. Men zou
kunnen zeggen dat ook de particuliere verzekeraars (in de collectieve
contracten) enigszins de risico's verevenen, maar dat de pensioen–
fondsen dat in ruimere mate doen.

De tekorten van de aangewezen rechtspersoon, zo stelt het
wetsvoorstel, worden omgeslagen over alle instanties die in Nederland
het «TBA-gat» verzekeren. Daarop gelden twee categorieën uitzonde–
ringen: de meer dan 10 000 hele kleine pensioenfondsen voor grootaan–
deelhouders en de 11 beroepspensioenfondsen. Hoewel de leden van de
PvdA-fractie zich konden voorstellen dat de regering deze twee uitzonde–
ringen wil maken, vroegen zij of daarmee geen nieuw risico ontstaat. Het
risico namelijk dat beroepspensioenfondsen zich op dit terrein gaan
profileren en daarmee geen kleine uitzondering meer vormen.

De regering stelt voor om ook de pensioenfondsen onder de wet te
laten vallen. Dit kwam bij de leden van de VVD-fractie als zeer onredelijk
en onbillijk over. Immers, (bedrijfstak)pensioenfondsen die het WAO-gat
reeds collectief hebben gedicht, hebben dit óók voor de chronisch zieke
deelnemers gedaan. Pensioenfondsen kunnen, in tegenstelling tot verze–
keraars, dan ook geen deelnemers cq. cliënten naar het waarborgfonds
doorgeleiden, maar zullen wél aan de kosten moeten meebetalen. Voorts
is het naar de mening van deze leden onredelijk om waar het pensioen–
fondsen conform het bepaalde in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
niet geoorloofd is individuele pensioenprodukten aan te bieden, zij wel
aan (verliesgevende) polissen worden gedwongen mee te betalen.
Bovendien is het gevolg van het feit dat het grootste gedeelte (circa
70-80%) van de populatie deelnemers bij pensioenfondsen zit, dat
pensioenfondsen het merendeel van de kosten bij verevening zullen gaan
betalen. Het enkele argument van het brede draagvlak voor de nieuwe
regeling rechtvaardigt het voorstel in dezen volgens de leden van de
VVD-fractie geenszins. Naast de eerder door deze leden genoemde
principiële bezwaren tegen het gehele wetsvoorstel hadden zij eveneens
grote moeite met de verplichtingen die de regering pensioenfondsen in
het kader van deze wet, om bovengenoemde redenen, wil opleggen.

Over de dubbele financiering voor collectieve verzekeringen hadden de
leden van de fractie van D66 al eerder in dit voorlopig verslag opmer–
kingen gemaakt.

In de memorie van toelichting wordt opgemerkt dat pensioenfondsen
een relatief voordeel hebben ten opzichte van andere verzekeraars. Dit
kan er volgens de regering toe leiden dat werknemers en werkgevers
besluiten hun collectieve verzekering bij een «goedkoper» pensioenfonds
onder te brengen in plaats van bij een verzekeraar. Deze opmerking
begrepen deze leden niet helemaal, omdat de verzekeringen ter dekking
van het WAO-gat toch al gesloten zijn en van een keus nu geen sprake
meer kan zijn?

Opgemerkt wordt dat verzekeraars, veelal, geen risico-selectie
toepassen bij het sluiten van collectieve contracten en dus evenzeer voor
de vereveningsregeling worden aangeslagen. Hierover wensten zij de
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volgende vragen te stellen. In de eerste plaats vroegen zij naar de
kwantitatieve betekenis van het woordje «veelal», in de tweede plaats
naar het aantal collectieve verzekeringen bij bedrijven met minder dan 50
werknemers waar wel van gezondheidsverklaringen en dus directe of
indirecte risico-selectie sprake is. Ook is niet duidelijk of de nu door
verzekeraars aangeboden collectieve contracten zonder risico-selectie
nog gelden voor nieuw binnenkomende werknemers. Over de kosten
verbonden aan de oprichting en bedrijfsuitoefening van de aangewezen
rechtspersoon kan geen uitspraak gedaan worden, volgens de regering.
Dit is vreemd, volgens de aan het woord zijnde leden, omdat wel op
basis van een bepaald aantal potentiële deelnemers afspraken gemaakt
zijn, bijvoorbeeld over de maximum-premie. Op basis van diezelfde
gegevens moet dan toch een berekening van de overheadkosten
gemaakt kunnen worden. Wanneer wordt volgens de regering de
verhouding tussen het aantal afgesloten contracten en de daarbij
horende overhead disproportioneel?

De leden van de fractie van GroenLinks gaven te kennen dat een ander
bezwaar het feit betreft dat alle verzekeraars, ook de pensioenfondsen,
verantwoordelijk zullen zijn voor de instandhouding van het aanvullings–
fonds. Een aantal pensioenfondsen heeft aanvullende WAO-verzeke–
ringen afgesloten voor collectiviteiten, zonder aanzien des persoons en
zonder medische keuringen. Zij verzekeren derhalve reeds de «goede» èn
de «slechte» risico's. De leden van de GroenLinks-fractie konden zich
vinden in de kritiek van deze pensioenfondsen dat zij - en daarmee
indirect de aangesloten werknemers - door hun verplichte deelname aan
het waarborgfonds «dubbel» moeten betalen. Zij verzochten de regering
op dit bezwaar nader in te gaan.

Het lid van de fractie van de RPF vroeg eveneens aandacht voor de
positie van de pensioenfondsen. Hij erkende dat er nadelen zijn
verbonden aan het buiten de vereveningsregeling laten van de pensioen–
fondsen. Niettemin kleven er ook bezwaren aan verplichte deelname.
Deze fondsen kunnen immers wel bijdragen aan het waarborgfonds,
maar ze kunnen hun deelnemers c.q. cliënten niet doorgeleiden naar het
waarborgfonds. Hebben VB, Opf en ABP gelijk als zij in hun schrijven van
12 oktober 1993 stellen dat het moeten meebetalen aan individuele
polissen in strijd is met de bedoeling van de Wet toezicht verzekerings–
bedrijf, omdat pensioenfondsen geen individuele pensioenproducten
mogen aanbieden?

Een tweetal categorieën van pensioenfondsen is buiten de werkings–
sfeer van de wet gehouden. Het lid van de fractie van de RPF vroeg
welke voorziening voor werknemers bij de elf beroepspensioenfondsen
wordt getroffen om het WAO-gat te dichten.

ARTIKELSGEWIJZE BEHANDELING

Artikel 1

In het voorstel van wet worden, zo hadden de leden van de
PvdA-fractie geconstateerd, tot de aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen slechts verzekeringen gerekend, vvaaruit een aan het loon
gerelateerd recht op uitkering kan voortvloeien. Hoe smal of breed wordt
deze band gezien, zo vroegen deze leden. Behoort een aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering die bij arbeidsongeschiktheid een
vast bedrag per maand uitkeert ook tot de verzekeringen, waarover
straks een aanvullende premie zal worden geheven?
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Artikel 2

De leden van de fractie van GroenLinks gaven te kennen dat zij ook
bezwaar hadden tegen het feit dat het nu voorgestelde waarborgfonds
geen oplossing biedt voor alle werknemers die in de overgangsperiode te
maken krijgen met een sterk verhoogde premie. Een beroep op het
waarborgfonds is namelijk alleen mogelijk voor werknemers aan wie
«door tussenkomst van hun werkgever geen aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekering is aangeboden». Dit betekent dat slechts een klein
aantal van de chronisch zieken een beroep zal toekomen op het
waarborgfonds.

Bovendien geldt voor een beroep op het waarborgfonds dat aan de
collega's van de betrokkene ook niet door tussenkomst van de werkgever
een aanvuliende verzekering is aangeboden. Dit was een voor de leden
van de fractie van GroenLinks onbegrijpelijke beperking. Zij verzochten
de regering deze beperking, vervat in artikel 2 van het wetsvoorstel,
nader te motiveren.

Artikel 3

De aan te wijzen verzekeraar voor personen met een verhoogd arbeids–
ongeschiktheidsrisico zal volgens de WTV dienen te beschikken over een
garantiefonds van een zekere omvang. De regering neemt aan dat de
aangewezen verzekeraar inderdaad over een fonds van dergelijk omvang
zal beschikken. Op grond waarvan komt de regering tot deze veronder–
stelling, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie.

Is er niet het risico dat de opbouw van dat fonds in de beginperiode zal
noodzaken tot sterk verhoogde premies?

Het bedrag dat uiteindelijk moet worden omgeslagen bestaat uit de
tekorten op de schaden, vermeerderd met de kosten van de bedrijfsuit–
oefening. Onder erkenning van het antwoord van de regering in punt 18
van het nader rapport vroegen deze leden de regering zo mogelijk toch
enig inzicht te geven in de omvang van de verwachte schadetekorten en
in de omvang en wijze van beheersing van de kosten van de bedrijfsuit–
oefening. In dit verband wilden deze leden ook graag weten hoeveel
personen reeds door verzekeraars voor het waarborgfonds zijn
aangemeld en welk aantal de regering voor 1 december a.s. nog
verwacht.

Artikel 5

De leden van de PvdA-fractie hadden in het wetsvoorstel gelezen dat
de tekorten en de kosten van de aangewezen verzekeraar worden
omgeslagen over alle aanvullend verzekerden, zowel de particulier als de
collectief verzekerden. Zij vroegen de regering bevestiging van deze
interpretatie van het wetsvoorstel. Wat zouden, zo voegden deze leden
daar nog aan toe, de gevolgen zijn wanneer de tekorten en de kosten niet
zouden worden omgeslagen over alle aanvullend verzekerden, maar
alleen over de individueel aanvullend verzekerden? Zou een dergelijke
wijze van omslaan niet de voorkeur verdienen boven het voorgestelde
model?

Deze leden hadden voorts geconstateerd dat de regering heeft
gekozen voor een opslag op de premie voor elke aanvullende verze–
kering. Een andere mogelijkheid om de kosten te dekken, zo stelden deze
leden, zou zijn een opslag op de (wettelijke) WAO-premie (en andere
premies voor wettelijke arbeidsongeschiktheidsregelingen).

De leden van de PvdA-fractie vroegen de regering een beschouwing
over een dergelijk financieringsmodel.

Deze leden vroegen de regering aan te geven of en in welke mate
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personen, voor wie vanwege leeftijd of vanwege inkomen geen WAO-gat
(meer) bestaat, ook premie betalen voor collectieve aanvullende verzeke–
ringen.

Verzekeraars en pensioenfondsen dienen, zo blijkt uit het voorgestelde
zesde lid, het voor verevening verschuldigde bedrag om te slaan over alle
personen die voor de aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering
premie verschuldigd zijn. Waarom is, zo vroegen de leden van de
PvdA-fractie, in dit lid een dergelijke verplichting niet opgenomen voor
de Minister van Defensie?

Artikel 14

De leden van de PvdA-fractie vroegen of en zo ja, tot welk moment de
aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering volgens dit wetsvoorstel
terugwerkt.

De voorzitter van de commissie,
Doelman-Pel

De griffier van de commissie,
Pe

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 427, nr. 5 16


