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's-Gravenhage, 23 november 1993

Tijdens de gedachtenwisseling tussen uw Kamer en de commissie–
Buurmeijer over het rapport inzake de enquête naar het functioneren van
de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten,
is de vraag aan de orde geweest wat de precieze betekenis is van het
voorstel van de Commissie inzake de arbeidsongeschiktheidsre–
gelingen, in het licht van het sinds 1 augustus 1993 geldende nieuwe
arbeidsongeschiktheidscriterium. De discussie spitste zich met name toe
op de praktische consequenties van het voorstel van de Commissie en op
de vraag wat het voorstel nog toevoegt aan het nieuwe arbeidsonge–
schiktheidscriterium en in het verlengde hiervan het Schattingsbesluit
(concept-Schattingsbesluit Stcrt. 1993, nr. 210).

Alvorens op deze vraag in te gaan wil ik in het kort de betekenis van
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium en in het verlengde hiervan
het Schattingsbesluit toelichten. In de wet Terugdringing Beroep op de
Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA) is een nieuw arbeidsongeschikt–
heidscriterium opgenomen. Dit nieuwe criterium gaat uit van alle
algemeen geaccepteerde arbeid, waartoe betrokkene gezien zijn
krachten en bekwaamheden nog in staat is. Niet langer wordt rekening
gehouden met iemands opleiding en vroegere beroep. De praktische
consequentie hiervan is dat voortaan, bij het vaststellen van de mate van
iemands arbeidsongeschiktheid, uitgegaan kan worden van meer
functies, zodat in meer gevallen dan voorheen geen of een geringere
mate van arbeidsongeschiktheid zal resteren. Het arbeidsongeschikt–
heidsbegrip in onze arbeidsongeschiktheidsregelingen is immers uitein–
delijk een loonkundige vergelijking tussen hetgeen iemand verdiende
voordat hij arbeidsongeschikt werd, en wat iemand gegeven zijn krachten
en bekwaamheden in Nederland met arbeid nog kan verdienen.

Het concept-Schattingsbesluit, zoals dit op 2 november in de Staats–
courant is gepubliceerd, geeft nadere regels, die de uitvoeringsorganen
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moeten hanteren bij deze vergelijking. Uitgegaan moet worden van de
arbeid met de hoogste loonwaarde.

Nog nader geconcretiseerd: bij de schatting moet uitgegaan worden
van de drie functies met de hoogste loonwaarde, waarbij uiteindelijk het
concrete arbeidsongeschiktheidspercentage wordt gebaseerd op de
middelste loonwaarde van deze drie functies.

Wat is nu de praktische betekenis van het voorstel van de commissie–
Buurmeijer, uitgaande van dit nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium?
Zowel onder het nieuwe criterium als in het voorstel van de Commissie
wordt een volledige uitkering verstrekt als er sprake is van volledige
arbeidsongeschiktheid Dat wil zeggen als er geen functies kunnen
worden geduid, als er dus geen verdiencapaciteit meer aanwezig is. Het
verschil bestaat hieruit dat bij de huidige WAO (met het nieuwe arbeids–
ongeschiktheidscriterium) een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt
verstrekt als er een verlies aan verdiencapaciteit is van meer dan 15%.
De Commissie daarentegen gaat uit van een drempel van 66 2/3%
loonverlies. De Commissie gaat dus eerst uit van arbeidsongeschiktheid
als niet langer 1/3 verdiend kan worden van hetgeen men vroeger
verdiende. In het geval drie functies geduid kunnen worden, die ieder
qua loonwaarde het minimumloon (ca. f 2200 per maand) vertegenwoor–
digen, betekent dit dat eerst boven een vroeger verdiend loon van f 6600
per maand, uitgekomen wordt op een verlies van 2/3 van het vroeger
verdiende loon.

Er is wel een uitzondering op de hier weergegeven situatie. Namelijk in
het geval door betrokkene, gezien de zwaarte van de handicap, slechts
functies gedurende minder dan 8 uur per dag verricht kunnen worden.
Bij de duiding van drie functies op minimumloonniveau resteert dan
immers een geringere verdiencapaciteit, zodat er uiteindelijk meer dan
2/3 loonverlies kan resteren.

Bijvoorbeeld: een werknemer kan nog voor 20 uur per week werken.
Hiermee kan hij op minimum-loonniveau f 1100 verdienen. De grens,
waarbij het loonverlies gecompenseerd wordt in de regeling zoals aanbe–
volen door de enquêtecommissie is in dit voorbeeld dus f 3300. Bij
hoeveel vroeger verdiend loon in elke concrete situatie het omslagpunt
ligt, is uiteraard afhankelijk van het aantal uren dat door betrokkene nog
gewerkt kan worden. Overigens zal deze situatie zich, naar ik verwacht,
alleen voordoen in gevallen, waarbij sprake is van omvangrijke beper–
kingen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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