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Bij Kabinetsmissive van 13
augustus 1993, no. 93.006526,
heeft Uwe Majesteit, op voordracht
van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid a.i., mede namens
de Minister van Financiën a.i., bij de
Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van
wet met memorie van toelichting,
houdende regels tot aanwijzing van
een rechtspersoon die tegen een
maximum-premie aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
aanbiedt aan werknemers met een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico (Wet medefinanciering aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverze–
keringen).

1. Het voorstel van wet beoogt in
de overgangsfase van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO) zoals die luidde vóor de
invoering van de wet Terugdringing
beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen (TBA) naar de WAO
van na invoering van de wet TBA een
wettelijke ondersteuning te geven
aan een vorm van zelfregulering
binnen de particuliere markt
teneinde aanvullende verzekeringen
tegen arbeidsongeschiktheid
mogelijk te maken voor werknemers
met een verhoogd arbeidsonge–
schiktheidsrisico.

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw kabinet van 13
augustus 1992, no. 93.006526,
machtigde Uwe majesteit de Raad
van State, zijn advies inzake boven–
genoemd voorstel van wet recht–
streeks aan mij te doen toekomen.
Dit advies, gedateerd 3 september
1993, no. W12.93.0521, bied ik U
hierbij aan.

Het advies van de Raad van State
geeft ons aanleiding tot de volgende
opmerkingen.

Ik ben de Raad van State zeer
erkentelijk voor de grote snelheid
waarmee men de advisering over het
onderhavige voorstel van wet ter
hand heeft genomen. De ook door
de Raad van State gewenste spoed
heeft er toe geleid dat de Raad zich
in zijn advisering belemmerd heeft
gevoeld. Ik betreur dat. De Raad
geeft aan dat hij onder andere graag
meer tijd had gehad om eventuele
alternatieven te beoordelen. Ik
begrijp dit gevoelen van de Raad.

Overigens zijn tijdens de
gesprekken met de verzekeraars,
verschillende alternatieven aan de
orde geweest. In het advies van de
Verzekeringskamer van 28 juni 1993
over de mogelijkheden om op basis
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De Raad van State heeft kennis
genomen van de beraadslagingen in
de Eerste Kamer der Staten–
Generaal en beseft dat de
voorstellen in zeer korte tijd zijn
voorbereid mede omdat zij op korte
termijn in werking zouden moeten
kunnen treden. Die noodzaak is niet
zonder gevolgen gebleken voor de
voorstellen. Enerzijds moet worden
geconstateerd dat de toelichting op
verscheidene plaatsen onvolledig is
dan wel onvoldoende helderheid
biedt, anderzijds dienen blijkbaar
belangrijke elementen die met de
voorstellen verband houden nog te
worden ontwikkeld. Deze omstandig–
heden ieggen beperkingen op aan de
advisering door de Raad.

Daarenboven kan vanwege de
noodzakelijke spoed ook niet worden
beschikt over adviezen van adviesor–
ganen, bijvoorbeeld van de Verzeke–
ringskamer. Een en ander bemoeilijkt
niet alleen de advisering van de
voorstellen zoals zij daar liggen,
maar ontneemt de mogelijkheid om
te bezien of hetgeen wordt beoogd
niet langs een andere, minder speci–
fieke voorzieningen vereisende, weg
zou kunnen worden bereikt.

Een zodanige weg zou bijvoor–
beeld een regeling kunnen zijn
waarbij de verevening wel zou
plaatsvmden via een collectieve
voorziening, maarwaarbij de belang–
hebbenden overigens verzekerd
zouden zijn bij een reeds bestaande
rechtspersoon. Een specifieke
regeling uitmondende in een verze–
kering bij een speciaal orgaan leidt
hier licht tot stigmatisering. Naast de
algemene wenseüjkheid van
soberheid van regelgeving zou dit
aspect een zwaarwegende aanleiding
kunnen vormen om niet meer te
voorzien dan strikt noodzakelijk is.

Hieronder zal de Raad op een
aantal punten als hier bedoeld meer
concreet ingaan; op deze plaats
beveelt het college met klem in
algemene zin aan de toelichting aan
te vullen en die informatie die thans
nog niet beschikbaar is in elk geval
tijdig aan de volksvertegenwoor–
diging voor te leggen teneinde
verantwoorde besluitvorming
mogelijk te maken.

2. Hoewel, zoals reeds gesteld, de
Raad kennis heeft genomen van het
overleg in de Eerste Kamer der
Staten-Generaal dat aanleiding heeft
gegeven tot de voorbereiding van dit
wetsvoorstel, waren de voorstellen
ten behoeve van een zelfstandige
lezing zoveel mogelijk toe te lichten.

van zelfregulering in de totale markt
van particuliere aanvullende arbeids–
ongeschiktheidsverzekeringen, een
solidariteitsheffing voor een
waarborgfonds tot stand te brengen,
worden drie alternatieven geschetst.
De keuze voor een alternatief wordt
niet door het kabinet gemaakt. Dit
wetsvoorstel beoogt in een
overgangsfase van publieke naar
private verzekering, steun te geven
aan een initiatief van de verzeke–
raars.

De Raad beveelt aan pm in
algemene zin de memorie van
toelichting aan te vullen met infor–
matie die op het moment van het
aanbieden van het voorstel van wet
aan Uwe majesteit, nog niet
beschikbaar was. Daar waar
mogelijk, is dit gebeurd

2. Bij de keuze voor de kring van
verzekerden heeft het kabinet zich
door een aantal uitgangspunten laten
leiden. Deze zijn:

- niemand hoeft gedurende de
overgangsfase buiten de boot vallen
als het gaat om de mogelijkheid een
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering af te sluiten;
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a. In dit verband dient in het
bijzonder de keuze voor de kring van
verzekerden te worden gemotiveerd.
Daarbij ware enig inzicht te geven in
de vermoedelijke omvang van de
doelgroep.

b. De voorgestelde voorziening
richt zich op werknemers met een
sterk verhoogd arbeidsongeschikt–
heidsrisico, in de toelichting ook
omschreven als «chronisch zieken».
Minder duidelijk is in hoeverre de
voorstellen van wet en met name de
bepalingen in artikel 2 de doelgroep
verder begrenzen. In dit kader
verwijst de Raad allereerst naar in de
toelichting vermelde uitgangspunten.
Met betrekking tot de
werkgever wordt in paragraaf 2
gesteld dat het tot zijn private
verantwoordelijkheid behoort om een
aanbod aan al zijn werknemers te
doen en dat het niet aangaat de
lasten voor een aanvullende arbeids–
ongeschiktheidsverzekering door te
schuiven naar de aangewezen
rechtspersoon. In dezelfde paragraaf
wordt geconcludeerd dat de onder–
linge regeling van de verzekeraars en
de ondersteunende wetgeving
tezamen ervoor zorgen dat niemand
tussen wal en schip hoeft te vallen.
De Raad kan deze twee wenselijk–
heden onderschrijven, maar heeft
zich wel afgevraagd of zij zonder
meer met elkaar in overeenstemming
zijn en meer in het bijzonder of op
basis van de voorstellen het op deze
punten beoogde wordt bereikt.

Die twijfel houdt verband met de
onduidelijke tekst en derhalve met
de strekking van artikel 2, eerste lid,
onder a. Zou die bepaling zo moeten
worden gelezen dat een werknemer
door het louter niet verkrijgen van
een aanbod door tussenkomst van
de werkgever in aanmerking komt
voor de bijzondere voorziening, dan
gaat van die bepalmg in leder geval
geen prikkel uit om te streven naar
een aanbod voor alle werknemers.
Moet de bepalmg daarentegen zo
worden geïnterpreteerd dat, indien
de andere werknemers wel en
betrokkene geen aanbod verkrijgt,
niet wordt voldaan aan het toela–
tingscriterium, dan zou die
werknemer met een verhoogd risico
toch tussen wal en schip vallen. De
onduidelijkheid vloeit mede voort uit
het gebruik van het woord «of» in
het genoemde artikeldeel.

De Raad adviseert met klem tegen
de achtergrond van hetgeen wordt
beoogd artikel 2 scherper te formu–
leren en de tekst en de bedoelde

- voorkomen moet worden dat
werkgevers hun verantwoordelijkheid
ontlopen en mensen met een
verhoogd risico doorschuiven naar
de nieuwe rechtspersoon en op die
manier een goedkope verzekering
voor het overige personeel afsluiten;

- de toegang tot de verzekering
behoeft alleen open te staan voor
werknemers die daadwerkelijk een
zogenaamd «WAO-gat» oplopen als
gevolg van de Wet Terugdringing
Beroep op de Arbeidsongeschikt–
heidsregelingen. (TBA).

Deze uitgangspunten brengen met
zich dat de kring van verzekerden
zich beperkt tot die werknemers die
in de zin van de WAO als werknemer
worden aangemerkt. Voorts heeft
het wetsvoorstel alleen betrekking op
die werknemers die zich voor een
bepaalde datum hebben aangemeld.
Zou deze beperking niet worden
opgenomen dan ontvalt het karakter
van een ondersteuning in de
overgangsfase en wordt een perma–
nente, «open-einde-regeling»
gecreëerd. Het afschuiven van de
hoge risico's wordt voorkomen door
de kring van verzekerden te
beperken tot die werknemers
waarvan de werkgever in het geheel
geen aanbod voor een aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering
aan werknemers binnen zijn onder–
neming gedaan.

De Raad vraagt om meer duide–
lijkheid over de omvang van de
doelgroep. Betrouwbare cijfers
hierover zijn zeer moeilijk te geven.
Allereerst is het moeilijk om een
goede inschatting te maken van het
aantal werknemers met een
verhoogd risico, voorts is niet aan te
geven hoeveel van hen reeds met
behulp van een door de werkgever
aangeboden verzekering zich
toegang tot de markt van aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverze–
keringen hebben verschaft. De
Verzekeringskamer heeft een, slechts
tentatieve, berekening gemaakt
waaruit naar voren komt dat
ongeveer 17 000 personen een
beroep zouden kunnen doen op de
nieuw op te richten rechtspersoon.

De Raad merkt op dat er een strij–
digheid aanwezig is tussen enerzijds
de bepaling die voorkomt dat de
lasten van de werkgever voor een
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering worden doorgeschoven
naar de nieuwe rechtspersoon en
anderzijds de bewering dat niemand

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23 427, B



passages in de toelichting onderling
af te stemmen en waar nodig te
verduidelijken.

c. Voorts merkt de Raad op dat
het voorstel van wet betrekking heeft
op individuele verzekeringen die door
een bepaalde categorie werknemers
gesloten moeten kunnen worden.
Deze verzekeringen worden door
verzekeringsmaatschappijen aange–
boden. Het behoeft derhalve brede
motivering waarom in het onder–
havige voorstel van wet ook de
pensioenfondsen in de verevening
worden betrokken. Deze fondsen
mogen slechts collectieve contracten
voor aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringen sluiten waarbij
de werkgever naar het oordeel van
de Verzekeringskamer een substan–
tiële financiële bijdrage moet
leveren. Bij het sluiten van deze
contracten, evenals bij het sluiten
van collectieve contracten door
verzekeringsmaatschappijen, vindt
door de wijze van premiestelling
reeds verevening van goede en
slechte risico's plaats. Bovendien
werken de pensioenfondsen op
non-profitbasis, waardoor het
argument van het opengaan vari een
profijtelijke markt voor hen anders
dan voor de verzekeringsmaatschap–
pijen betekenis mist. De voorge–
stelde verevening zou, tenzij zwaar–
wegende redenen zich daartegen
verzetten, enkel betrekking dienen te
hebben op individuele verzekeringen
die door verzekeringsmaatschappijen
gesloten worden.

Indien de verzekeringsmaatschap–
pijen slechts aar de regeiing wilden
deelnemen indien ook pensioen–
fondsen daarin zouden worden
betrokken, ware dat feit met zoveel
woorden in de toelichting te
vermelden.

In de toelichting ware de bedoelde
motivering alsnog op te nemen.

buiten de boot behoeft te vallen
Naar de mening van het kabinet is op
dit punt een afweging van belangen
onontkoombaar. Zou de voorgestelde
beperking niet worden aangebracht
dan lokt dit gedragsreacties uit bij
werkgevers waardoor het collectief
de rekening gepresenteerd krijgt. Als
de mogelijkheid wordt geopend dat
de werkgever alleen zijn werknemers
met een gunstig risico verzekert en
de overigen doorstuurt naar de
nieuw op te richten rechtspersoon
dan wordt sterk afbreuk gedaan aan
de intentie van de Wet TBA en het
voorliggende wetsvoorstel. De
overheid neemt dan weer de verant–
woordelijkheid op zich voor verzeke–
ringen waarvan het kabinet en
parlement hebben besloten dat de
verantwoordelijkheid bij de
werkgever en werknemer zelf
behoort te liggen.

De door de Ftaad als tweede
gegeven interpretatie is dan ook de
juiste. Teneinde dit te verduidelijken
is artikel 2, eerste lid, aangepast.

De Raad van State vraagt om een
gedegen motivering voor de betrok–
kenheid van de pensioenfondsen bij
de financiering van de hoge risico's
die bij de nieuwe rechtspersoon
worden ondergebracht. De Raad
stelt dat de voorgestelde verevening
slechts betrekking zou moeten
hebben op mdividuele verzekeringen
die door verzekeringsmaatschappijen
worden gesloten. Dit laatste zou
leiden tot een zeer aanzienlijke
versmalling van het draagvlak voor
de vereveningsregeling. Dit heeft tot
gevolg dat de heffingen per polis
dusdanig hoog zullen zijn dat de
premie voor een individuele polis,
voor zowel de slechte als goede
risico's weleens boven de
maatschappelijk aanvaardbare
normen zou kunnen uitstijgen. Van
groot belang is echter dat de vereve–
ningsregeling geen onevenwichtig–
heden en gedragsreacties teweeg
brengt, in die zin dat geen van de
drie opties (individuele polis,
collectief contract bij verzekeraar of
onderbrenging bij een pensioen–
fonds) ten opzichte van de andere
wordt bevoordeeld door de vereve–
ningsregeling. Zouden de pensioen–
fondsen buiten de vereveningsre–
geling blijven dan hebben zij een
relatief voordeel ten opzichte van de
verzekeraars. Dit kan ertoe leiden dat
werkgevers en werknemers besluiten
hun collectieve verzekering onder te
brengen bij een «goedkoper» pensi–
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3. Blijkens de toelichting beoogt
het voorstel een regeling te treffen
voor «huidige werknemers» met een
verhoogd ziekterisico. Deze criteria
waren met zoveel woorden in de
wettekst op te nemen met
vaststelling van het moment waarop
aan het desbetreffende criterium
moet zijn voldaan.

4. Het voorstel treft voorzieningen
ten behoeve van een overgangsfase.
De Raad verstaat deze kwalificatie
aldus dat voor werknemers die op dit
moment een verhoogd risico kennen
en op grond daarvan geen aanvul–
lende verzekering krijgen aange–
boden noch de mogelijkheid hebben
op individuele basis een aanvullende
verzekering af te sluiten tegen een
maatschappelijk aanvaardbare

oenfonds in plaats van een verze–
keraar. Bij de pensioenfondsen
worden met betrekking tot het
arbeidsongeschiktheidsrisico
produkten ondergebracht die op de
markt waarin de verzekeraars
opereren, worden aangeboden. De
pensioenfondsen zijn dan weliswaar
geen partij op die markt doch
beïnvloeden hierdoor die markt wel
degelijk. Door de voorgestelde
vereveningsregeling een zeer breed
draagvlak te geven, worden de lasten
per verzekeraar of pensioenfonds
beperkt gehouden en wordt iedereen
die aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekeringen uitvoert,
gedwongen een bijdrage te leveren
aan het toegankelijk houden van die
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen voor iedere
werknemer, gedurende de
overgangsperiode. Tot slot zij
opgemerkt dat de verzekeraars bij
een belangrijk deel van de markt,
evenals de pensioenfondsen, geen
risicoselectie toepassen namelijk bij
het sluiten van collectieve
contracten. Ook over dit deel worden
de verzekeraars door de vereve–
ningsregeling aangeslagen. Er is dus
geen sprake van dat de pensioen–
fondsen door de vereveningsregeling
in een achtergestelde positie worden
geplaatst.

3. Blijkens artikel 2, eerste lid,
onderdeel c, van het wetsvoorstel,
beoogt het wetsvoorstel een regeling
te treffen voor werknemers met een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico, indien zij zich vóór 1
december 1993 bij een verzekeraar
voor een aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekering hebben
aangemeld. De woorden «huidige
werknemers» hebben betrekking op
de hier bedoelde categorie van
werknemers die zich voor 1
december 1993 heeft aangemeld.
Het moment waarop aan het desbe–
treffende criterium moet zijn voldaan
is derhalve: 1 december 1993.

4. De Raad merkt op dat de kans
bestaat dat er gedurende lange tijd
een wettelijke voorziening is
getroffen terwijl er nog maar een
zeer gering aantal mensen bij de op
te richten rechtspersoon is
verzekerd. De Raad vraagt of het
zich niet laat denken dat op een
eerder tijdstip tot een alternatieve
voorziening zou kunnen worden
gekomen.
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premie, via een daartoe op grond
van de voorgestelde wettelijke
bepalingen aan te wijzen rechts–
persoon en een binnen de bedrijfstak
te regelen vereveningsheffing alsnog
een zodanige verzekering kunnen
verkrijgen. Het gaat dus om een
eenmalige voorziening betrekking
hebbende op een doelgroep die na
de inwerkingtreding van de wet niet
meer kan toenemen. Werknemers
die nadien moeten worden gerekend
tot de groep met een verhoogd risico
dienen te worden opgevangen
binnen de alsdan geldende
bepalingen van de WAO en de in
aansluiting daarop afgesloten
aanvullende voorzieningen.

Uitsluitend gencht op een
overgangsfase moet de voorgestelde
wettelijke voorziening in zoverre als
een tijdelijke worden aangemerkt.
Wel leidt de Raad uit het voorge–
stelde derde lid van artikel 2 af dat
de voorzienmg in stand zal blijven
zolang van de genoemde doelgroep
nog tenminste één werknemer is
verzekerd. Dat betekent dat de tijde–
lijke voorziening waarschijnlijk in
orde van grootte ongeveer veertig
jaar zal moeten kunnen werken. Op
dit aspect ware meer uitgebreid in te
gaan. Daarbij ware ook de vraag te
beantwoorden of het zich niet laat
denken dat op een veel eerder
tijdstip dan uit het genoemde
artikellid voortvloeit een ander–
soortige voorziening zou kunnen
worden getroffen - de Raad denkt
aan het op een gegeven moment
onderbrengen van de verzekerde
risico's in een reguliere verzekering -
waardoor het niet meer nodig zou
zijn tot in lengte van jaren een wette–
lijke voorziening met de daarbij
behorende uitvoering in stand te
houden voor een betrekkelijk klein
aantal rechthebbenden.

5. Aansluitend op het vorige punt
ware meer uitvoerig in te gaan op de
situatie met betrekking tot hen die
thans niet tot de doelgroep behoren,
maar daartoe op een later moment
zouden gaan behoren - dan wel weer
gaan behoren - en in dat verband
duidelijk te maken dat voor die
situatie geen bijzondere voorzie–
ningen nodig zijn. De Raad denkt
bijvoorbeeld aan werknemers van
zeer kleine bedrijven (waar het
aanbieden van aanvullende arbeids–
ongeschiktheidsverzekeringen
wellicht minder snel tot stand zal
komen) en aan werknemers die in
een situatie van verhoogd risico van
werkgever of van bedrijfstak moeten

Doordat er inderdaad er geen
nieuwe verzekerden bij kunnen
komen zal het aantal verzekerden bij
de op te richten rechtspersoon
teruglopen tot uiteindelijk nul. In
welk tempo dat gebeurt, valt nu nog
niet te voorzien maar reëel is te
verwachten dat over enige tientallen
jaren het aantal verzekerden nog
maar gering zal zijn. Terecht rijst dan
de vraag of hiervoor nog een aparte
rechtspersoon met de benodigde
wettelijke voorziening in stand dient
te blijven. Het spreekt voor zich dat
op zo'n moment nader kan worden
bekeken hoe er gehandeld moet
worden. Denkbaar is dat het geringe
aantal verzekerden in onderling
overleg tussen de nieuwe rechts–
persoon, de pensioenfondsen en
overige verzekeraars wordt overge–
dragen naar de overige verzekeraars,
met daarbij een bedrag ineens dat
het meerdere risico afdekt, waardoor
de aanwijzing kan worden
ingetrokken. Het komt het kabinet
echter voor dat wanneer de
betrokken partijen geen bezwaar
hebben tegen de situatie dat er voor
een beperkt aantal verzekerden een
aparte verzekeraar optreedt met de
daarbij van toepassing zijnde vereve–
ningsregeling, het niet per definitie
nodig is om daar verandering in aan
te brengen.

5. De Raad vraagt aandacht voor
de groep van personen die thans niet
tot de doelgroep behoren, maar
daartoe op een later tijdstip weer wel
zouden gaan behoren. Daarbij denkt
de Raad aan die werknemers van
kleine bedrijven die geen aanvul–
lende verzekering hebben kunnen
sluiten, of werknemers die in de
toekomst van baan willen veran–
deren.

Met betrekking tot genoemde
werknemers zij het volgende
opgemerkt. De eerste groep
werknemers, die waarvan de
werkgever geen verzekering heeft
afgesloten, valt onder de werkings–
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veranderen al dan niet met een
tussenliggende periode van
werkloosheid.

6. In het voorstel van wet heeft de
werknemer met een sterk verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico de
verplichting zich voor 1 oktober
1993 bij een verzekeraar te melden
(artikel 2, eerste lid, onderdeel c). Hij
draagt voorts de bewijslast dat de
werkgever geen aanbod voor een
verzekering door zijn tussenkomst
heeft geboden (artikel 2, eerste lid,
onderdeel a). Onduidelijk is of op de
werknemer dan wel op de aange–
wezen rechtspersoon de bewijslast
rust dat die werknemer nergens
terecht kan voor een premie die
lager is dan de bedoelde maximum–
premie. Aan de bepaling van het
voorgestelde artikel 2, eerste lid.

sfeer van het voorliggende
wetsvoorstel. Het gaat hier immers
om «huidige» werknemers wier
werkgever geen aanvullende verze–
kering heeft afgesloten, en die zelf
geen verzekering tegen een accep–
tabele premie kunnen sluiten. De
tweede groep werknemers (nieuwe
werknemers, werknemers die van
baan veranderen) behoort niet tot de
doelgroep van het wetsvoorstel. Het
betreft hier immers geen overgangs–
gevallen. Het wetsvoorstel is niet
meer dan een wettelijk kader om de
overgang van een collectieve naar
een particuliere verzekering op te
vangen. Wie in de toekomst een
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering wil afsluiten, zal daartoe
met een verzekermgsmaatschappij
een overeenkomst moeten sluiten In
het kader van het volumebeleid is
een nieuwe verantwoordelijkheids–
verdeling tot stand gekomen tussen
publieke sector en de markt. De
collectieve verantwoordelijkheid bij
arbeidsongeschiktheid wordt op een
lager niveau gesteld. Met nadruk zij
gesteld dat het hier om een verant–
woord niveau gaat: de WAO blijft
een adequate verzekering tegen de
inkomensgevolgen van arbeidsonge–
schiktheid. Het bovenwettelijke deel
is geen zaak van de wetgever Het is
aan het georganiseerde bedrijfsleven
om voor de toekomstige toetreders
met een verhoogd arbeidsonge–
schiktheidsrisico een oplossing te
vinden. Zoals ook reeds in de
discussies ter zake in de Eerste
Kamer (Handelingen I 1992/93, blz.
1562) is opgemerkt, heeft het
Kabinet er vertrouwen in dat het
zelforganiserend vermogen van het
bedrijfsleven er zorg voor zal dragen
dat ook voor deze groep werknemers
een acceptabele oplossing gevonden
zal worden.

6. In artikel 2, eerste lid,
onderdeel c, is geen verplichting
voor de werknemer met een
verhoogd arbeidsongeschiktheids–
risico opgenomen maar een
voorwaarde voor aanbieding van een
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering door de aangewezen
rechtspersoon aan een dergelijke
werknemer.

De krachtens artikel 2 aangewezen
rechtspersoon heeft ingevolge artikel
2, tweede lid, de verplichting een
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering aan te bieden aan de
werknemers voor wie het gestelde in
artikel 2, eerste lid, onder a, b en c
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aanhef, kan worden ontleend dat de
aangewezen rechtspersoon een
aanbod tot verzekeren doet en dat
derhalve de werknemer niet bij de
verzekeraar, bij wie hij zich heeft
gemeld, wordt ondergebracht. Of en
in hoeverre dit leidt tot nieuwe
keuringen dan wel tot andere forma–
liteiten kan niet uit de toelichting
worden opgemaakt. Naar het oordeel
van de Raad is het onduidelijk welke
procedure aan het voorstel van wet
exact ten grondslag ligt en of deze
procedure voor de werknemer niet
onredelijk bezwarend is.

In de toelichting ware de
procedure meer uitgebreid te
beschrijven. Daarbij ware ook
aandacht te geven aan de rechtsbe–
scherming.

geldt. De werknemer die voor een
dergelijke verzekering in aanmerking
wenst te komen, zal zoveel mogelijk
aannemelijk moeten maken dat aan
hem en aan andere werknemers in
dienst van zijn werkgever geen
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekering is aangeboden. Hij kan
daartoe bijvoorbeeld de voor hem
geldende cao of pensioenregeling
aan de aangewezen rechtspersoon
tonen. Indien deze rechtspersoon
daarentegen kan aantonen - bijvoor–
beeld aan de hand van een verklaring
van de betrokken werkgever - dat
aan werknemers van deze werkgever
wel een aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekering is aange–
boden, kan er voor deze rechts–
persoon reden zijn de door de
betrokken werknemer getoonde
bescheiden onvoldoende te achten
en derhalve te weigeren een aanvul–
lende arbeidsongeschiktheidsverze–
kering aan deze werknemer aan te
bieden. De aangewezen rechts–
persoon zal moeten beslissen aan de
hand van alle beschikbare bewijs–
middelen. Indien de aangewezen
rechtspersoon niet kan bewijzen dat
een aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekering is aangeboden en
de betrokken werknemer stelt dat
dat niet het geval is doch dat hij
daarvoor geen bewijsmiddelen kan
aan voeren, zal er geen reden zijn
voor weigering van de aanvullende
verzekering wegens het niet voldoen
aan de in artikel 2, eerste lid, onder
a, gestelde voorwaarde.

Een werknemer die zich voor een
lagere premie kan verzekeren bij een
andere verzekeraar zal geen verze–
kering wensen te sluiten bij de
aangewezen rechtspersoon. Indien
een werknemer naar het oordeel van
de aangewezen rechtspersoon
ergens anders tegen een lagere
premie eenzelfde arbeidsongeschikt–
heidsverzekering kan sluiten, zal de
aangewezen rechtspersoon dit aan
de betrokken werknemer bekend
maken. Indien later mocht blijken dat
toch niemand aan de werknemer
voor een lagere premie eenzelfde
arbeidsongeschiktheidsverzekering
wenst aan te bieden, zal de
betrokken werknemer dit aan de
aangewezen rechtspersoon kunnen
duidelijk maken aan de hand van
feiten (verzoek om verzekering,
datum en plaats van een verrichte
keuring, keuringsuitslag, beslissing
van verzekeraar e.d.). Ook hier geldt
dat de aangewezen rechtspersoon
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7. Het voorstel kent als uiterste
datum van aanmelding van degenen
die tot de doelgroep behoren op
straffe van het verlies van het toetre–
dingsrecht de datum van 1 oktober
1993. Aangezien in dezen naar het
oordeel van de Raad niet kan worden
gemotiveerd dat aan betrokkenen op
straffe van uitsluiting met terugwer–
kende kracht een handeling wordt
opgelegd waartoe zij niet eerder
waren verplicht, zou deze keuze
inhouden dat het wetsvoorstel enige
tijd voor die datum tot wet moet zijn
verheven. Die veronderstelling komt
de Raad niet zeer realistisch voor.
Afgezien daarvan lijkt de termijn erg
kort om een dergelijke fatale datum
gelet op de noodzakelijk te geven
voorlichting te kiezen. De datum
ware te heroverwegen. Verwezen–
lijking van de hiervoor onder punt 3
opgenomen aanbevelmg voorkomt

aan de hand van alle bewijsmiddelen
tot een beslissing zal moeten komen.
Indien de aangewezen rechtspersoon
weigert een aanvullende arbeidson–
geschiktheidsverzekering aan te
bieden, zal in een eventueel daarop
volgende rechterlijke procedure door
de rechter een redelijke bewijslast–
verdeling aan partijen worden
opgelegd

De in artikel 2, eerste lid, onder c,
bedoelde aanmelding schept voor de
aangemelde werknemer geen
verplichtingen en behoeft niet te
leiden tot keuringen en formaliteiten.
Het wetsvoorstel voorziet niet in een
procedure met betrekking tot
keurmgen en andere formaliteiten.
De wijze van handelen van verzeke–
raars, waaronder begrepen de
aangewezen rechtspersoon, bij het
sluiten van verzekeringsovereen–
komsten moet worden beschouwd
als de normale bedrijfsactiviteit van
verzekeraars en moet derhalve aan
hen worden overgelaten.

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

7. De Raad van State heeft voorts
zijn twijfels geuit over de voorge–
nomen aanmeldingsdatum van 1
oktober. Naar het oordeel van de
Raad kan niet gemotiveerd worden
dat aan betrokkenen op straffe van
uitsluiting met terugwerkende kracht
een handeling wordt opgelegd
waartoe zij niet eerder verplicht
waren, en pleit voor heroverweging
van die datum.

Allereerst zij hier opgemerkt dat
bij het opstellen van het wetsvoorstel
uitdrukkelijk gekozen is voor een
vroege uiterste aanmeldingsdatum,
teneinde te benadrukken dat het hier
gaat om een overgangsmaatregel.
Met de Raad is het kabinet echter
van mening dat de genoemde datum
van 1 oktober, gezien de datum van
indiening van het wetsvoorstel, te
vroeg is. Betrokken dienen in ieder
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dat de doelgroep onbedoeld groter
zou worden bij het kiezen voor een
latere datum.

8. In het voorstel van wet worden
de volgende bevoegdheden aan de
aangewezen rechtspersoon gegeven:

a. het vaststellen van de
maximum-premie (artikel 2, eerste
lid, aanhef);

b. het stellen van maatstaven
volgens welke een zodanig verhoogd
risico van arbeidsongeschiktheid
bestaat, dat een bepaalde
werknemer niet verzekerd kan
worden bij een andere verzekeraar
tegen een lagere premie dan de in
het voorstel van wet bedoelde
maximum-premie (artikel 2, eerste
lid, onderdeel b);

c. het vaststellen van de door hem
geleden schade (artikel 3, eerste lid);

d. het vaststellen van het deel van
de geleden schade in enig jaar, dat
moet worden omgeslagen over de
andere verzekeraars (artikel 3,
tweede lid);

e. de uitvoering van de vereve–
ningsregeling en de vaststelling van
de aanslagen, die door de andere
verzekeraars moeten worden betaald
(artikel 5);

f. het doen verstrekken van alle
gegevens en inlichtingen die naar
zijn oordeel nodig zijn voor de
uitvoering van de vereveningsre–
geling (artikel 6).

De Raad is van oordeel dat de
vraag waarom het op het terrein van
de particuliere verzekeraars en niet
op het terrein van de wetgever zelf
ligt vast te stellen of een premie al
dan niet maatschappelijk verant–
woord is een brede beantwoording
behoeft. Hierbij kan worden
opgemerkt dat niet steeds voor elke
leeftijd en gevarenklasse een bedrag
behoeft te worden genoemd.
Volstaan zou kunnen worden met het
vastleggen van een verhoudings–
getal, dat bijvoorbeeld zou kunnen
worden ontleend aan de premies die
onder het oude regime door de

geval op de hoogte te zijn van de
inhoud van het wetsvoorstel, willen
zij in staat zijn te beoordelen of het
zin heeft dat zij zich aanmelden Met
de beoogde oprichters van de aan te
wijzen rechtspersoon is derhalve
afgesproken dat de uiterste datum
van aanmelding zal worden verlengd
tot 1 december 1993. Verwacht mag
worden dat de parlementaire behan–
deling voor die datum tot voldoende
duidelijkheid over hoofdlijnen van dit
wetsvoorstel heeft geleid, zodat
betrokkenen niet langer in
onzekerheid verkeren omtrent de
mogelijkheden tot aanmelding bij de
aan te wijzen rechtspersoon.

8. De Raad is van mening dat de
vraag waarom het vaststellen van
een maatschappelijk aanvaardbare
premie op het terrein van verzeke–
raars en niet op het terrein van de
wetgever zelf ligt, een brede beant–
woording behoeft. Volgens de Raad
zou daarbij volstaan kunnen worden
met het vastleggen van een verhou–
dingsgetal ontleend aan de oude
premies die door de bedrijfsvereni–
gingen in rekening worden gebracht.

Met betrekking tot het verhou–
dingsgetal kan hier meegedeeld
worden dat de oprichters van de aan
te wijzen rechtspersoon hebben
meegedeeld dat de maximale premie
niet hoger zal zijn dan 2,5 maal de
voor de desbetreffende werknemer
geldende premie in zijn risicogroep.
Wat betreft de vraag wie dient vast
te stellen wat een maatschappelijk
aanvaardbare premie is, wil ik
verwijzen naar onderdeel 9.

De Raad is van mening dat het
stellen van de maatstaven voor het
beoordelen van het arbeidsonge–
schiktheidsnsico, het vaststellen van
de schade van de op te richten
rechtspersoon en het vaststellen van
het deel van de schade dat moet
worden omgeslagen over de andere
verzekeraars in de vereveningsre–
geling zou moeten worden geregeld.
Ik deel deze opvatting van de Raad
niet. De Raad gaat hier voorbij aan
het feit dat de op te richten rechts–
persoon een verzekeraar is die aan
alle vereisten van de WTV moet
voldoen. Het enige bijzondere voor
deze verzekeraar is dat in ruil voor
het feit dat men hoge risico's accep–
teert de overheid er voor zorgt dat
men het tekort als gevolg van dat
acceptatiebeleid kan omslaan over
de overige verzekeraars en de
oensioenfondsen. Zaken als het
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verschillende bedrijfsverenigingen in
rekening werden gebracht.

Naar het oordeel van de Raad
verdient het de voorkeur de onder b,
c en d genoemde bevoegdheden niet
aan de aangewezen rechtspersoon
toe te delen, maar in de verevenings–
regeling regeling te doen vinden. In
het licht van de beoogde zelfregu–
lering is het niet nodig, en eerder
daarmee in strijd, deze bevoegd–
heden buiten het overleg met de
«andere verzekeraars» dat tot de
vereveningsregeling moet leiden, te
plaatsen, mede gelet op het feit dat
omtrent deze onderwerpen verschil
van inzicht tussen de aangewezen
rechtspersoon en de - of sommige -
andere verzekeraars kan gaan
bestaan. Een door de betrokkenen
zelf bepaalde maatstaf of conflictop–
lossende regeling heeft dan de
voorkeur boven een dictaat van de
aangewezen rechtspersoon. Indien
deze aspecten niet in de vereve–
ningsregeling worden opgenomen,
dienen naar het oordeel van de Raad
met name in artikel 3 meer uitge–
breide regels te worden gegeven
voor de resultatenbepaling en
omslag teneinde mogelijke conflicten
zoveel mogelijk te voorkomen.
Tevens zal daarbij een regeling
moeten worden getroffen voor het
geval na een geschil over de
vaststelling van een aanslag
eventuele daaruit voortvloeiende
correctie hun neerslag moeten gaan
krijgen in de aanslagregeling van de
overige verzekeraars.

In dit kader merkt de Raad ook op
dat de aangewezen rechtspersoon
over het minimumbedrag van het
garantiefonds of over een bepaalde
solvabiliteitsmarge, een en ander als
bedoeld in artikel 19 van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf (WTV),
moet beschikken. Naar de letter van
het voorgestelde artikel 3 juncto
artikel 4 is dit bedrag niet te
verkrijgen door de omslag over de
andere verzekeraars. Onduidelijk is -
ook na lezing van hetgeen daarover
in de artikelsgewijze toelichtmg op
artikel 3 is opgenomen - op welke
wijze de aangewezen rechtspersoon
over dit (eigen) vermogen de
beschikking krijgt.

Voorts is in de toelichting geen
aandacht besteed aan de liquidatie
van de aangewezen rechtspersoon,
die per definitie een tijdelijk zij het
langdurig karakter heeft, en de
bestemming van het resterende
vermogen na de vereffening.

Het voorstel van wet ware op deze
punten nader te bezien.

toelaten tot de verzekering, het
vaststellen van de schade e.d.
behoren tot de normale bedrijfs–
voering van een verzekeraar en
moeten dan ook niet buiten de verze–
keraar om geschieden De Raad van
State spreekt van een dictaat van de
aangewezen rechtspersoon. Dit is
niet het geval, de aangewezen
rechtspersoon staat namelijk onder
het toezicht van de Verzekerings–
kamer. De Verzekeringskamer ziet er
op toe dat de omvang van de schade
zoals door de aangewezen verze–
keraar wordt vastgesteld alsmede de
omvang van het tekort, op juiste
wijze gebeurt. Er is op dit punt
nauwelijks sprake van enige beleids–
vrijheid van de aangewezen verze–
keraar. Het is dan ook niet nodig om
in artikel 3 meer uitgebreide regels
op te nemen. De WTV staat borg
voor de noodzakelijke regelgeving op
dit punt.

De Raad van State merkt op dat
de aangewezen rechtspersoon over
een minimumbedrag van het garan–
tiefonds of over een bepaalde solva–
biliteitsmarge moet beschikken om
aan de eisen van de WTV te voldoen
en vraagt zich af hoe dit bedrag
wordt verkregen. De initiatiefnemers
tot de oprichting van de rechts–
persoon zullen moeten zorgdragen
dat de aan te wijzen rechtspersoon
aan alle voorwaarden voldoet die de
WTV stelt. Dit betekent dat zij ook
zullen moeten voorzien in de
vereisten op het punt van de solvabi–
liteitsmarge e.d.

In de toelichting is geen aandacht
besteed aan de liquidatie van de
rechtspersoon omdat voor de afwik–
keling van de rechtspersoon de WTV
volledig van toepassing is. Doordat
de aanwijzing van de rechtspersoon
in stand blijft, is een financiering van
de tekorten, ook gedurende de fase
van liquidatie, gegarandeerd.
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9. Een beoordeling van de
maatschappelijke aanvaardbaarheid
van de voorstellen brengt met zich
dat tenminste enig inzicht bestaat in
de hoogte van de straks door de
aangewezen rechtspersoon te heffen
premie. Hierover vermeldt de
toelichting slechts dat verzekeraars
hebben aangegeven «dat er
maatschappeiijk verantwoorde
premies zullen komen». Deze
mededeling acht de Raad voor een
beoordeling van de voorstellen
ontoereikend. Hij dringt erop aan dat
meer concrete informatie in de
toelichting wordt opgenomen.

10. In de memorie van toelichting
wordt in paragraaf 4 aandacht
besteed aan de gemeenschapsrech–
telijke aspecten van het
wetsvoorstel.

Daarbij wordt onder meer
ingegaan op de betekenis van het
gemeenschapsrechtelijke begrip
«algemeen belang» als rechtvaardi–
gingstoets voor beperkingen van de
vrijheid van vestiging en de vrijheid
van dienstverlening die uit het
wetsvoorstel voortvloeien. In dat
verband wordt echter geen aandacht

9. Met betrekking tot de hoogte
van de premie acht de Raad de
mededeling dat er maatschappelijk
verantwoorde premies zullen komen
ontoereikend. De Raad dringt aan op
meer concrete informatie.

Zoals reeds in onderdeel 8. werd
vermeld, is door de oprichters van de
aan te wijzen rechtspersoon meege–
deeld dat de maximale premie niet
hoger zal zijn dan 2,5 maal de voor
de desbetreffende werknemer
geldende premie in zijn risicogroep.
Nadrukkelijk zij er echter op gewezen
dat de keuze voor dit verhoudings–
getal er één is van de oprichters zelf.
Waar het gaat om de vraag wie dient
vast te stellen wat een maatschap–
pelijk aanvaardbare premie is,
merken wij het volgende op. In het
kader van de volumemaatregelen is
het beleid er steeds op gericht
geweest om de verantwoordelijkheid
voor bovenwettelijke regelingen bij
de markt te leggen. Uit dit beleid
vloeit logischerwijs voort dat de
hoogte van de maximumpremie voor
de aanvullende arbeidsongeschikt–
heidsverzekering geen zaak van de
wetgever is. Waar de verantwoorde–
lijkheid voor, en de financiering van,
aanvullende verzekeringen bij de
particuliere sector wordt gelegd,
dient ook de premiestelling door de
particuliere sector te geschieden. Dit
betekent ook, dat als de wetgever
het de particuliere sector toever–
trouwt een deel van de arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen te
verzorgen, men ook de overtuiging
moet zijn toegedaan dat de particu–
liere sector met de daaruit voort–
vloeiende maatschappelijke verant–
woordelijkheid goed zal weten om te
gaan. In dat kader past het
vertrouwen dat de premiestelling
voor de aanvullende verzekering
maatschappelijk verantwoord zal zijn.
De ontwikkelingen tot nu toe geven
in ieder geval geen aanleiding dit
standpunt te herzien.

10. De Raad merkt op dat in
paragraaf 4 van de memorie van
toelichting, waar ingegaan wordt op
de Europese aspecten van het
wetsvoorstel, geen aandacht wordt
besteed aan het feit dat nationale
maatregelen slechts dan kunnen
worden gerechtvaardigd door het
algemeen belang in de gemeen–
schapsrechtelijke betekenis, wanneer
zij van niet-economische aard zijn.
Maatregelen met een budgettair doel
kunnen niet in die zin worden
gerechtvaardigd. De Raad vraagt in
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besteed aan het feit dat nationale
maatregelen deze rechtvaardiging
slechts bezitten wanneer zij van
niet-economische aard zijn. In de
zaak Duphar (zaak 238/82,
Jur.1984, 523), betreffende het
Nederlandse stelsel van ziektekos–
tenverzekering, heeft het Europese
Hof van Justitie verduidelijkt dat
maatregelen die een budgettair doel
hebben niet in die zin kunnen
worden gerechtvaardigd. Nu het
wetsvoorstel deel uitmaakt van de
TBA-operatie, die mede ten doel
heeft de collectieve lastendruk te
beheersen, ware in de memorie van
toelichting nader aan te geven of ook
tegen deze achtergrond het
wetsvoorstel in gemeenschapsrech–
telijke zin een algemeen doel dient.

Mede in dat kader bezien, gaat
naar de mening van de Raad de
parallel niet geheel op, die in de
toelichting wordt getrokken tussen
de met het wetsvoorstel te introdu–
ceren vereveningsregeling, waaraan
ook verzekeraars met een zetel in
een andere EG-staat verplicht zullen
moeten bijdragen, en de verplichte
bijdrage aan een waarborgfonds die
artikel 45, tweede lid, van de Derde
Richtlijn Schadeverzekeringen
(Richtlijn 92/49) mogelijk maakt.

Laatstgenoemde regeling strekt ter
bescherming van de consument,
terwijl de vereveningsregeling een
mechanisme vormt ter financiering
van de tekorten van de aangewezen
rechtspersoon, hetgeen voor de
beoordeling van het al dan niet
economische karakter van de
maatregel verschil zou kunnen
maken. In de toelichting ware op dit
verschil nader in te gaan.

de toelichting nader aan te geven of
ook tegen deze achtergrond het
wetsvoorstel een algemeen doel
dient.

De ondergetekenden zijn van
mening dat aan het gemeenschaps–
rechtelijke algemeen belang-vereiste
wordt voldaan Het wetsvoorstel
geeft een wettelijke ondersteuning
aan zelfregulering die tot doel heeft
gedurende de overgangsperiode de
toegang tot aanvullende arbeidson–
geschiktheidsverzekeringen ook voor
werknemers met een verhoogd risico
van arbeidsongeschiktheid zeker te
stellen. Het wetsvoorstel heeft dan
ook de bescherming van deze laatste
groep tot doel. De medefinancie–
ringsregeling in het wetsvoorstel
moet worden gezien in het licht van
deze doelstelling. Er kan dan ook niet
worden gesproken van een
maatregel met een budgettair doel

Anders dan de Raad meent, is
naar onze mening wel degelijk een
vergelijkmg op zijn plaats tussen de
voorgestelde vereveningsregeling en
de verplichte bijdragen aan een
waarborgfonds (artikel 45, tweede
lid van de derde richtlijn schadever–
zekering spreekt over de verplichting
tot deelname aan «elke regeling die
bedoeld is om de betaling van
schadevergoeding aan verzekerden
en benadeelde derden te garan–
deren.»). Het gemeenschappelijke
element is de beoogde bescherming
van verzekerden en derden: bijvoor–
beeld door de toegang tot ziektekos–
tenverzekeringen of, zoals in dit
geval, aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen zeker te
stellen, of door regels te stellen ter
bescherming van verkeersslacht–
offers (Wet aansprakelijkheidsverze–
kering motorrijtuigen). De uit deze
bescherming voortvloeiende kosten
moeten op een of andere wijze
worden omgeslagen of verevend:
vandaar de bijdragen in het kader
van de Wet op de toegang tot ziekte–
kostenverzekeringen (WTZ), de
bijdragen aan het Waarborgfonds
Motorverkeer resp. de onderhavige
vereveningsbijdragen. Deze
bijdragen zijn te beschouwen als een
afgeleide van de hoofddoelstelling.
Er is dan ook geen tegenstelling
maar een directe samenhang tussen
de bescherming van de consument
enerzijds en de «mechanismen» ter
financiering van de daarbij
behorende kosten anderzijds De
memorie van toelichting is naar
aanleiding van het bovenstaande
aangevuld en verduidelijkt.
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11. Op grond van het voorge–
stelde artikel 2 kan de minister een
rechtspersoon aanwijzen. Een
«kan-bepaling» duidt op een
bevoegdheid om al dan niet tot
aanwijzing over te gaan. In het
voorliggende geval wordt, naar de
Raad veronderstelt, niet minder
beoogd dan aanvullende verzekering
voor de gehele doelgroep mogelijk te
maken en in dat kader is de
aanwijzing onmisbaar.

In dit verband wijst de Raad voorts
op het gestelde in de laatste alinea
van de toelichting op artikel 3.
Daarin wordt de mogelijkheid onder
ogen gezien dat door het niet
voldoen aan de voorwaarden de
Verzekeringskamer de vergunning
van de aangewezen rechtspersoon
zou kunnen intrekken. De rechts–
persoon zou dan - bij in stand blijven
van de door de minister gegeven
aanwijzing - verplicht zijn zijn bedrijf
af te wikkelen. De Raad neemt aan
dat in een zodanig geval een
«nieuwe» rechtspersoon zou moeten
worden aangewezen om de
uitvoering van de wet over te nemen.
In die periode zouden er dan twee
aangewezen rechtspersonen zijn.

Gelet op het voorgaande ware de
tekst van het eerste lid van artikel 2
aan te passen.

12. In artikel 2 wordt voorts
bepaald dat de door de minister aan
te wijzen rechtspersoon tot doel
heeft een aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekering aan te bieden
aan bepaalde - nader omschreven -
werknemers. Het artikel regelt echter
niet met zoveel woorden dat deze
rechtspersoon verplicht is een derge–
lijke verzekering aan deze
werknemers aan te bieden. Ter
voorkoming van misverstanden ware
dit in het artikel vast te leggen.

13. Artikel 5 bepaalt dat tenzij
door de minister aangewezen repre–
sentatieve organisaties van verzeke–
raars en pensioenfondsen erin slagen
om binnen acht weken in onderlinge
overeenstemming een verevenings–
regeling vast te stellen, een zodanige
regeling wordt vastgesteld door een
door de Verzekeringskamer in te
stellen Vereveningscommissie. De
Raad heeft zich afgevraagd of deze

11. Met betrekking tot de in artikel
2 opgenomen «kan-bepaling» merkt
de Raad op dat niet minder wordt
beoogd dan aanvullende verzekering
voor de gehele doelgroep mogelijk te
maken en dat in dit kader de
aanwijzing onmisbaar is. Naar
aanleiding van deze opmerking is in
artikel 2, eerste lid, de zinsnede
«Onze Minister kan één rechts–
persoon met volledige rechtsbe–
voegdheid aanwijzen die» vervangen
door: «Eén rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid wordt
door Onze Minister aangewezen en
kan slechts door Onze Minister
worden aangewezen indien deze».
Hiermee is tot uitdrukking gebracht
dat de minister verplicht is tot
aanwijzing indien aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan en dat
hij niet bevoegd (en wellicht ook niet
in staat) is tot aanwijzing indien niet
aan deze voorwaarden wordt
voldaan.

Voor eventuele aanwijzing van een
tweede rechtspersoon bestaat geen
aanleiding omdat bij de intrekking
van de vergunning de aanwijzing van
de rechtspersoon in stand blijft. Dit
is noodzakelijk omdat op deze wijze
gedurende de afwikkeling van de
rechtspersoon de financiering van de
tekorten gegarandeerd blijft. Doordat
na 1 december 1993 geen nieuwe
personen zich meer bij de rechts–
persoon kunnen melden, is het ook
niet nodig een tweede rechtspersoon
aan te wijzen voor de verzekering
van eventuele nieuwe gevallen.

12. Zoals hiervoor onder punt 6
naar voren is gebracht, wordt deze
aanbeveling van de Raad opgevolgd.

13. De Vereveningscommissie
was in de oorspronkelijke opzet geen
aparte rechtspersoon. Evenmin kon
de Vereveningscommissie worden
beschouwd als een onderdeel van de
Verzekeringskamer omdat de leden
van de Vereveningscommissie niet
uit leden of werknemers van de
Verzekeringskamer behoefden te
worden benoemd. De Verevenings–
commissie kreeg als collectief in
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taak past in de overige aan de Verze–
keringskamer opgedragen
werkzaamheden, die van toezicht–
houdende dan wel adviserende aard
zijn. De keuze ware te motiveren.

In de toelichting ware voorts een
beschouwing op te nemen waarin
wordt ingegaan op de aard van de
bedoelde commissie, op het formele
karakter van de vereveningsregeling
zoals die op basis van het eerste lid
dan wel het derde lid van artikel 5
tot stand komt en in samenhang
daarmede op de beroepsgang
Daarbij waren zowel de desbetref–
fende bepalingen in de Algemene
wet bestuursrecht als het in de WTV
geregelde beroep te betrekken.

14. Ingevolge artikel 5 van het
wetsvoorstel kunnen door de aange–
wezen representatieve organisaties
van verzekeraars en van pensioen–
fondsen in gezamenlijke overeen–
stemming een vereveningsregeling

voorkomend geval de bevoegdheid
tot het vaststellen van een vereve–
nmgsregelmg aan de hand waarvan
eenzijdig aan verzekeraars en
pensioenfondsen betalingsverplich–
tingen worden opgelegd. De vereve–
ningsregeling heeft het formele
karakter van een algemeen
verbindend voorschrift. Dit betekent
dat de Vereveningscommissie met
openbaar gezag werd bekleed en
derhalve moest worden beschouwd
als een krachtens de wet door de
Verzekeringskamer ingesteld
openbaar hchaam in de zin van
artikel 134 van de Grondwet.

Teneinde het wetsvoorstel in
overeenstemming te brengen met de
in dit grondwetsartikel gestelde
vereisten is besloten in het
wetsvoorstel de inrichting van het
openbaar lichaam (artikel 6: de
Vereveningsinstantie), de samen–
stellmg van het bestuur (artikel 7)
alsmede de openbaarheid van de
vergaderingen (artikel 9) te regelen.
De taak en bevoegdheid van de
Vereveningsinstantie zijn geregeld in
artikel 5.

De door de, krachtens artikel 2
aangewezen rechtspersoon, op
aanslag opgelegde betalingsverplich–
tingen aan verzekeraars, pensioen–
fondsen en de Minister van Defensie
moeten worden beschouwd als
besluiten waartegen beroep op de
administratieve rechter open staat.
Alle overige rechtshandelingen van
de aangewezen rechtspersoon
moeten worden beschouwd als
rechtshandelingen naar burgerlijk
recht waarvoor beroep op de burger–
lijke rechter open staat.

De rol van de Verzekeringskamer
kan worden gemotiveerd met het feit
dat de Verzekeringskamer uit hoofde
van de WTV verantwoordelijk is voor
het financiële toezicht op de aange–
wezen rechtspersoon. Zou er geen
vereveningsregeling tot stand komen
dan zou dit betekenen dat de rechts–
persoon met de verliezen zou blijven
zitten en insolvabel wordt. De Verze–
keringskamer moet dan uit hoofde
van haar toezichtstaak ingrijpen. De
aan de Verzekeringskamer in dit
wetsvoorstel toebedeelde taak strekt
er toe een en ander te voorkomen.

14. De Raad stelt de vraag aan de
orde of verzekeraars met een zetel in
een andere EG-staat, die in
Nederland aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen aanbieden,
op voet van gelijkheid bij de

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 23427, B 15



vaststellen Nu ook de verzekeraars
met een zetel in een andere
EG-staat, wanneer zij in Nederland
aanvullende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen aanbieden, aan de
aldus vastgestelde regeling moeten
bijdragen, rijst de vraag of zij op voet
van gelijkheid bij de vaststelling
zullen zijn vertegenwoordigd. In de
toelichting, die ten aanzien van dit
punt aangeeft dat het Verbond van
Verzekeraars, de Vereniging van
Bedrijfspensioenfondsen en de
Stichting voor Ondernemingspensi–
oenfondsen door de minister
daarvoor zullen worden aangewezen,
ware hieromtrent zekerheid te
verschaffen.

15. In artikel 6 worden aan verze–
keraars en pensioenfondsen twee
verplichtingen opgelegd Het
verdient aanbevelmg deze in afzon–
derlijke leden van het artikel onder te
brengen.

In dit kader wijst de Raad op de
tekst van artikel 7, waarin wordt
gesproken over artikei 6, eerste lid.
Met het effectueren van de aanbe–
veling, zoals geformuleerd in de
eerste alinea, wordt de strijdigheid in
de teksten van genoemde artikelen,
althans in formele zin opgeheven.
Het college is er evenwel niet zeker
van dat de daaruit voortvloeiende
regelmg wordt beoogd. Op zichzelf is
er zeker aanleiding om zowel aan het
niet nakomen van de meldingsver–
plichting als aan het niet nakomen
van de informatieverplichting een
sanctie te verbinden. De tekst van de
artikelen ware in het licht van het
voorgaande nader te bezien.

16. In de inleiding van de
toelichting wordt melding gemaakt
van overleg dat het kabinet gevoerd
heeft met het Verbond van Verzeke–
raars. Met de vertegenwoordigers
van de pensioenfondsen is met
betrekking tot de totstandkoming van
de voorgestelde regeling geen
overleg gevoerd, hoezeer zij ook de
financiële gevolgen van deze
regeling mede moeten dragen. In de
toelichting ware aan te geven of na 6
juli 1993 overleg met de organisaties
van pensioenfondsen heeft plaatsge–
vonden en, zo dit het geval is
geweest, welke uitkomsten dit
overleg heeft gehad.

vaststelling van de vereveningsre–
geling zullen zijn vertegenwoordigd.
De ondergetekenden gaan ervan uit
dat het Verbond van Verzekeraars,
als representatieve organisatie voor
het verzekeringsbedrijf, de belangen
van verzekeraars zal behartigen Dit
geldt ook voor verzekeraars met
zetel buiten Nederland. Er zij op
gewezen dat in Nederland geves–
tigde bijkantoren van verzekeraars
met zetel buiten Nederland in veel
gevallen lid zijn van het Verbond. Tot
slot kan worden opgemerkt dat de
vereveningregeling nimmer discrimi–
nerende elementen ten opzichte van
de buitenlandse dienstverrichter kan
bevatten omdat dit in strijd is met
het EG-recht.

De toelichting bij artikel 5 van het
wetsvoorstel is conform de wens van
de Raad op dit punt aangevuld.

15. Artikel 11 (oud artikel 6) van
het wetsvoorstel is overeenkomstig
de aanbeveling van de Raad
gewijzigd. Aan het slot van het
nieuwe artikel 12 is thans
opgenomen: artikel 11, eerste en
tweede lid.

16. Na 6 juli heeft overleg plaats–
gevonden met de organisaties van
de pensioenfondsen en met het
Verbond van verzekeraars. Het betrof
overleg op ambtelijk niveau van de
kant van de betrokken ministeries,
waarbij met name technische
kwesties over het wetsvoorstel zelf
aan de orde waren en overleg met
de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. Daar
waar dit nodig was zijn de
technische opmerkingen van de
pensioenfondsen en de verzekeraars
verwerkt.
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Tevens ware aan te geven of met
de Verzekeringskamer is overlegd
dan wel aan de Verzekeringskamer
advies is gevraagd. Indien dit het
geval is geweest, waren de
uitkomsten van het overleg of de
inhoud van het advies in de
toelichting op te nemen.

17. Naar de Raad meent, ligt het
meer voor de hand de in artikel 6
genoemde termijn van zes weken te
doen ingaan op het moment van de
aanwijzing van de rechtspersoon dan
- zoals voorgesteld - bij de inwer–
kingtreding van de wet.

18. In de toelichting ware enige
mededeling te doen over de uit de
voorstellen voortvloeiende beheers–
en andere kosten.

19. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage

De Verzekeringskamer is in advise–
rende zin nauw betrokken geweest
bij het opstellen van het
wetsvoorstel. Op 8 september is van
de Verzekeringskamer het advies
over het wetsvoorstel ontvangen. De
opmerkingen van de Verzekerings–
kamer zijn in het wetsvoorstel en de
memorie van toelichting verwerkt.

17. Overeenkomstig de aanbe–
veling van de Raad is artikel 6 (oud)
gewijzigd in artikel 11 (nieuw) en
gaat de in dit artikel genoemde
termijn van zes weken in op het
moment van aanwijzing van de in
artikel 2 bedoelde rechtspersoon.

18. De Raad vraagt in de
toelichting enige mededeling te doen
over de uit de voorstellen voort–
vloeiende beheers– en andere
kosten. Aan dit verzoek is, voorzover
op dit moment mogelijk, gevolg
gegeven.

Naast de verwerking van de
opmerkingen van de Raad van State
is het wetsvoorstel en de memorie
van toelichtmg aangepast aan het
advies van de Verzekeringskamer en
zijn nog een aantal wijzigingen van
technische aard aangebracht. De
belangrijkste wijzigingen betreffen
het betrekken van de Minister van
Defensie in de vereveningsregeling
en het doorberekenen van de heffing
aan de verzekerden bij de verzeke–
raars en de pensioenfondsen.

Redactionele kanttekeningen

- In artikel 1, onderdeel d, onder
4°, is de tekst vervangen door: de
door Onze Minister aangewezen
rechtspersoon die fungeert als pensi–
oenfonds voor werknemers in de zin
van de Wet Sociale Werkvoor–
ziening. Op de inwerkingtreding van
andere wetten wordt derhalve niet
meer vooruit gelopen

- Artikel 7 (oud) en de toelichting
daarop zijn vervangen door artikel
12, met toelichting, waarin wordt
verwezen naar artikel 11, eerste en
tweede lid.

- In de toelichting op artikel 1 zijn
de afkortingen «ABP» en «SPf» voluit
geschreven.

- De verwijzing naar de Kamer–
stukken en Handelingen van de
Eerste Kamer zijn zoveel mogelijk
verbijzonderd.
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

Mede namens de Minister van
Financiën moge ik U verzoeken het
hierbij gevoegde gewijzigde voorstel
van wet en de gewijzigde memorie
van toelichting aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal te
zenden.

De Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W12.93.0521 van de Raad
van State van 3 september 1993

- In artikel 1, onderdeel c, onder
4°, ware niet vooruit te lopen op de
inwerkingtreding van andere wetten
(kamerstukken II 1992/93, 22 820,
nrs.1-3).

- In artikel 7, en in de toelichting
op dat artikel, ware «artikel 6, eerste
lid» telkens te wijzigen in: artikel 6.

- In de toelichting op artikel 1
waren de afkortingen «ABP» en
«SPf» voluit te schrijven.

- De verwijzing naar Kamer–
stukken en Handelingen van de
Eerste Kamer, in de eerste alinea van
de toelichting, ware zoveel mogelijk
te verbijzonderen (aanwijzing 219
van de Aanwijzingen voor de regel–
geving).
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