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Ontvangen 15 november 1993

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op de vragen van de leden van uw
Kamer betreffende het rapport van de Enquêtecommissie uitvoeringsor–
ganen sociale verzekeringen.

1
Tot enkele jaren geleden rekenden de bedrijfsverenigingen vooral het

verzorgen van een goede en tijdige uitkeringsverstrekking tot hun taak.
Aan de reïntegratietaak werd minder aandacht besteed. Deze opvatting
van gescheiden taken (de bedrijfsverenigingen «doen» de uitkeringsver–
strekking en de arbeidsvoorzieningsorganisatie «doet» de bemiddeling
naar de arbeidsmarkt) kan verklaren waarom de samenwerking tussen de
bedrijfsverenigingen en de arbeidsvoorziening in de jaren tachtig
moeizaam verliep.

Sinds de tripartisering van Arbeidsvoorziening in 1991 verbetert de
samenwerking geleidelijk. Gewezen kan bijvoorbeeld worden op het
bestuurlijk overleg tussen de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV) en
het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) dat sinds april
1992 periodiek gehouden wordt. Dit bestuurlijk overleg heeft onder meer
geleid tot de pilots «bemiddeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten» en de
pilots «samenwerking arbeidsvoorziening-bedrijfsverenigingen» die op 1
oktober 1993 van start zijn gegaan respectievelijk op 1 november 1993
van start zullen gaan. Daarnaast komen er steeds meer lokale samenwer–
kingsvormen, waaraan de bedrijfsverenigingen deelnemen. Van een
sluitend geheel aan afspraken tussen uitkeringsverstrekkende instanties
en de arbeidsvoorziening is evenwel daarmee nog geen sprake.

1 De vragen zijn gedrukt onder nr 12.

De bevindingen van de commissie-Van der Zwan tonen niet alleen aan
dat de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (ABW) ernstige
gebreken vertoont en dat in het uitvoeringsproces wettelijke bepalingen
genegeerd worden dan wel anders worden uitgelegd dan is bedoeld («de
norm is zoek»), maar ook dat de wisselwerking tussen uitvoering en
wetgeving gebrekkig is. Dit betekent dan ook dat de vernieuwing van de
ABW niet alleen is gericht op verbetering van de kwaliteit van de
uitvoering, maar evenzeer op de samenhang tussen de wetgeving en de
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uitvoeringspraktijk en op verbetering van de uitvoerbaarheid van de wet.
Daarbij is tevens een nadere doordenking van de bestuurlijke verant–
woordelijkheden van groot belang. Ook in de analyse van de
commissie-Buurmeijer krijgen wetgeving en de uitvoering ruim aandacht.
De commissie acht beide elementen van belang voor de verklaring van
de problematiek op het terrein van de werknemersverzekeringen.

Nee.

4
Uit de analyse van de enquêtecommissie blijkt dat, naast de

verdringing van de aandacht voor de beheersing van de uitgaven van de
sociale zekerheid door de werkloosheidscijfers, ook diverse andere
factoren ertoe hebben bijgedragen dat op de volumeproblematiek lange
tijd een (politiek) taboe rustte. De commissie wijst tevens op de van
oudsher bestaande belangentegenstellingen tussen de actoren in het
veld, het streven naar consensus tussen de betrokken partijen, de
afwachtende houding van de opeenvolgende kabinetten en de Tweede
Kamer en de weerstand van de sociale partners tegen een wijziging van
de uitvoeringsorganisatie als oorzaken voor het naar het oordeel van de
commissie te lang uitblijven van ingrijpende veranderingen. De maatre–
gelen die wel getroffen werden hadden weinig of geen effect, waardoor
de volumeproblematiek toe bleef nemen.

5
De commissie-Buurmeijer besteedt aandacht aan de rol van de sociale

partners in de uitvoering van de sociale verzekeringen. De bedrijfstaksge–
wijze uitvoeringsstructuur heeft, in vergelijking met een regionale
uitvoering, voor de sociale partners een aantal voordelen. Eén van die
voordelen is dat werkgevers– en werknemersorganisaties in een bedrijfs–
taksgewijze uitvoeringsstructuur een koppelmg kunnen leggen tussen
sociale zekerheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. De commissie ziet
overigens ook een aantal andere elementen die een belemmering vormen
voor een regionale uitvoeringsstructuur. Het kabinet is van mening dat
het enkele feit dat de materiële arbeidsvoorwaarden bedrijfstaksgewijs
tot stand komen, de eventuele invoering van een regionale uitvoerings–
structuur niet behoeft te blokkeren.

6
Het kabinet leidt uit het rapport van de commissie niet af dat de

hoogte van de uitkeringen niet ook van betekenis is voor de in– en
uitstroom, maar slechts de «poortwachtersfunctie». De commissie wijst
er op dat zowel de poort als de poortwachter van belang zijn. In deze
terminologie wordt onder poort verstaan de wet en de daarbij behorende
regelgeving, terwijl de poortwachtersfunctie betrekking heeft op de wijze
waarop uitvoerders met de aan hen gedelegeerde verantwoordelijkheid
omgaan. In deze optiek vormt ook de uitkeringshoogte, als element van
de poort, één van de factoren die van invloed zijn op de in– en uitstroom.

7
De moeizame start van het Project Evaluatie Stelselherziening (PES)

wordt beschreven op pp. 347 e.v. van het rapport van de
commissie-Buurmeijer. Kernpunt is de in 1989 ontstane onenigheid -
tussen SZW en SVr enerzijds en uitvoeringsorganen anderzijds - over de
beschikbaarstelling van gegvens. Overigens moet hierbij worden
opgemerkt dat het samenwerkingsverband dat werd beoogd in het kader
van dit project, volstrekt nieuw was en bovendien het gehele terrein van
de werknemersverzekeringen en de ABW behelsde. Ook los van de
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discussie over de beschikbaarstelling van gegevens kende het project
een moeizame start omdat, gegeven de bestaande verhoudingen, het
vinden van een werkbare bestuurlijke setting voor dit project enige tijd
vergde.

Met name in de sfeer van de sociale verzekeringen speelde aanvan–
kelijk het vraagstuk van gegevensleverantie. De betreffende uitvoerings–
organen verwezen daarbij naar de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. De FBV stelde bovendien dat wanneer onderzoekgegevens
op het terrein van de sociale verzekeringen moeten worden geanalyseerd
en geïnterpreteerd, alleen de FBV dat op adequate wijze kan. Toen de
SVr in het vooruitzicht stelde gegevens te «verlangen», hebben FBV en
GMD alsnog toegezegd gegevens beschikbaar te stellen.

Aan deze gang van zaken heeft het kabinet de conclusie verbonden dat
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van informatievoorziening
in de nieuwe wetgeving uitdrukkelijk aandacht behoeven.

Inmiddels is een voostel van wet houdende de aanpassing van de
uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen bij de Tweede Kamer
ingediend (nOSV, Tweede Kamer, 1992-1993, 23 141), dat onder meer
op dit punt meer helderheid beoogt te scheppen. Uitgangspunt is de
realisatie van een informatievoorziening die ten dienste staat van zowel
een doelmatig uitvoeringsproces als analyse en evaluatie van beleid.

Een andere conclusie bij de moeizame start van het PES-project is de
noodzaak te komen tot een meer structurele informatievoorziening ten
behoeve van het ontwikkelen van beleid op het terrein van de sociale
zekerheid. In 1989 is daartoe door het departement het Atlas-project
opgezet. Dit project wordt in het rapport-Buurmeijer (pag. 347)
omschreven. Totstandkoming van de nOSV acht ik mede van belang voor
de realisering van dit project.

Tot slot wijs ik erop dat de uitvoering van het PES-project nu in het
algemeen goed verloopt. Veel deelprojecten bevinden zich in de rappor–
tagefase. Ik verwacht dat de oogst, die nu nog door de
commissie-Buurmeijer als «mager» wordt gekwalificeerd, binnen
afzienbare termijn aanzienlijk aan betekenis zal winnen.

8
Het kabinet verwacht dat strikte naleving van bestaande, recente en

voorgestelde wetgeving op het gebied van de werknemersverzekeringen
zal leiden tot een sterkere beheersing van de instroom. Dit effect laat
zich echter moeilijk vergelijken met de mogelijke effecten die bereikt
zouden kunnen worden als de aanbevelingen van de commissie gevolgd
worden. De mogelijke effecten van de voorstellen van de commissie zijn
zozeer afhankelijk van de uitwerking die daaraan eventueel gegeven zal
worden dat ik een zinvolle vergelijking op dit moment niet mogelijk acht.

9
Ongeacht het antwoord op de vraag of het kabinet de analyse van de

commissie onderschrijft en de aanbevelingen op hoofdlijnen overneemt,
is het vrijwel onmogelijk een inschatting te maken van «wat er mis blijft
gaan» als de aanbevelingen van de commissie niet worden overge–
nomen. In de visie van het kabinet is het belangrijker, nu door de analyse
van de commissie een beter inzicht bestaat in de kernproblemen in de
bestaande wetgeving en de uitvoering, op voortvarende wijze te zoeken
naar oplossingen. De aanbevelingen van de commissie spelen daarbij
uiteraard een belangrijke rol.
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10en 11
De aanbeveiingen van de commissie zijn op een aantal punten nog te

algemeen geformuleerd om op dit moment een reële inschatting te
kunnen geven van de termijn waarop deze in wetgeving kunnen worden
vertaald. De discussies tussen de commissie en de Kamer en het kabinet
en de Kamer over de resultaten van de enquête zullen, zo verwacht ik,
meer licht werpen op de wijze waarop de aanbevelingen concreet
ingevuld zouden kunnen worden. Wellicht dat het na afronding van deze
discussies mogelijk is een tijdpad voor een wetgevingsproces aan te
geven. Op dat moment zal het tevens mogelijk zijn de gevolgen voor
bestaande wetgeving te duiden

Op deze plaats kan ik wél aangeven welke relatie ik aanwezig acht
tussen de aanbevelingen van de commissie en de op dit moment bij het
parlement aanhangige wetsvoorstellen. Het gaat met name om het
wetsvoorstel aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzeke–
ringen (nOSV), het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim (TZ, Eerste
Kamer, 1993-1994, 22 899) in combinatie met het wetsvoorstel tot
wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (Eerste Kamer, 1993-1994,
22 898).

Het wetsvoorstel aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzeke–
ringen beoogt een aantal urgente knelpunten in de huidige uitvoering van
de wetgeving op te lossen. Het gaat daarbij om een relatief beperkte
aanpassing die, zoals in de memories van toelichting en antwoord is
betoogd, een te verwachten fundamentele discussie over de toekomst
van de uitvoeringsorganisatie niet in de weg staat.

De voorstellen van de commissie-Buurmeijer beogen een funda–
mentele wijziging van het bestaande stelsel van werknemersverzeke–
ringen. Bij een afweging van de verantwoordelijkheid van de wetgever
wordt gekozen voor een per wet gedifferentieerde aanpak. In het
verlengde daarvan verschilt ook de voorgestane wijze van uitvoering per
wet: de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Ziektewet
volledig bij de werkgever, een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor
de arbeidsongeschiktheidsregeling (AR) en onderbrenging van de
uitvoering van de werkloosheidswet (WW) bij de Regionale Besturen
Arbeidsvoorziening (RBA's).

Tussen het wetsvoorstel en de commissievoorstellen bestaan dus
verschillen. Een ander belangrijk verschil betreft uiteraard het nog
benodigde tijdpak: waar de commissievoorstellen nog uitvoerige gedach–
tenwisseling en uitwerking vergen, kan het wetsvoorstel op korte termijn
geïmplementeerd worden. Een snelle invoering van het wetsvoorstel is
nodig om een aantal urgente problemen op te lossen. Het kabinet acht
het dan ook niet raadzaam de behandeling van de voorgestelde wijziging
van de OSV op te schorten. Overigens zal ook in de binnen enkele dagen
uit te brengen nota naar aanleiding van het eindverslag van dat
wetsvoorstel, aandacht worden besteed aan de relatie met het rapport
van de commissie.

Ook de behandeling van het wetsvoorstel TZ en de wijziging van de
Arbeidsomstandighedenwet kan naar de mening van het kabinet
doorgang vinden. Invoering van deze voorstellen vormt geen belem–
mering voor de discussie over de analyse en de aanbevelingen van de
commissie.

Het wetsvoorstel nOSV voorziet in de opheffing van de Gemeenschap–
pelijke Medische Dienst (GMD) als zelfstandige organisatie. De medische
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en arbeidskundige taken worden overgeheveld naar de bedrijfsvereni–
gingen, zodat een geïntegreerde gevalsbehandeling mogelijk wordt.
Zoals bekend werken de bedrijfsverenigingen en de GMD reeds zoveel
mogelijk samen, uiteraard voor zover de huidige OSV dat toelaat

De commissie-Buurmeijer komt tot de conclusie dat de werkgevers– en
werknemersorganisaties niet in staat gebleken zijn de in de wet beoogde
samenwerking tussen de GMD en de bedrijfsverenigingen op een
adequate wijze vorm te geven. Dit bestuurlijke probleem heeft zich
jarenlang voortgesleept. In de visie van de commissie is geen plaats
meer voor een aparte instantie, die belast is met de advisering, zoals de
huidige GMD. De uitvoering van de door de commissie voorgestelde
Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR) berust bij één organisatie. Daarmee
komt een einde aan de huidige scheiding in de uitvoering waar het gaat
om de advisering omtrent de mate van arbeidsongeschiktheid (nu bij
GMD) en de beslissing over de hoogte van de uitkering (nu bij bedrijfs–
verenigingen). Het model van geïntegreerde gevalsbehandeling wordt
hiermee gerealiseerd.

Het opheffen van de GMD als zelfstandige organisatie, waardoor een
geïntegreerde gevalsbehandeling mogelijk wordt, past dus binnen de
aanbevelingen van de commissie Buurmeijer. Het kabinet acht het dan
ook raadzaam de integratie van bedrijfsverenigingen en GMD voort te
zetten.

12
Zonder op deze plaats een gedetailleerd overzicht te geven van de

door de commissie gesignaleerde manco's die door TAV, TZ/Arbo, TBA
en de voorliggende nOSV ondervangen worden, wil het kabinet op de
hoofdpunten ingaan.

De commissie signaleert tekortkomingen in het reïntegratiebeleid. De
wetten TAV en TBA en het wetsvoorstel TZ/Arbo zijn primair gericht op
een verbetering van de reïntegratie van de zieke en arbeidsongeschikte
werknemer op de arbeidsmarkt, waardoor een daling van het ziekte– en
arbeidsongeschiktheidsvolume bereikt wordt.

Het wetsvoorstel houdende aanpassing van de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen beoogt het toezicht op de uitvoering te verbeteren.
De commissie constateert op het terrein van het toezicht met name
problemen die het gevolg zijn van de beheersing van het toezicht door de
sociale partners. Het wetsvoorstel maakt daaraan een einde. Tevens
voorziet dit wetsvoorstel in de realisatie van de geïntegreerde gevalsbe–
handeling. Ook hiervan mag een positief effect op de volumeontwikke–
lingen verwacht worden. De gescheiden verantwoordelijkheid in de
gevalsbehandeling van de ZW en de WAO wordt door de commissie als
een belangrijk manco beschouwd.

13
In de visie van het kabinet kan een vergroting van de verantwoorde–

lijkheid van werknemers en werkgevers voor sociale zekerheidsregelingen
als de Ziektewet (ZW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverze–
kering (WAO) een positieve bijdrage leveren aan de beperking van het
volume. Dit uitgangspunt komt onder meer tot uitdrukking in de wet
Terugdringing van het Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen
(TBA, Wet van 6 juli 1993, Stb. 412): de overheid voorziet via een
verplichte collectieve regeling in een uitkering. Het is vervolgens aan
werkgevers en werknemers zelf om eventueel voor een aanvulling te
zorgen. Een dergelijke aanvulling kan inderdaad via een collectief
contract plaats vinden. De keuze tussen een collectief contract en een
aanvullende verzekermg op mdividuele basis is uiteraard eveneens
primair de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemes zelf.
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14
De wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV) en de wet

Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregeling (TBA) en
het wetsvoorstel Terugdringing Ziekteverzuim (TZ) zijn in de visie van het
kabinet voorbeelden van recente beleidsmaatregelen, die primair
ingegeven zijn door de zorgwekkende ontwikkeling van het arbeidsonge–
schiktheidsvolume. Deze maatregelen hebben vorm gekregen in een
periode die ligt na de periode die door de commissie in haar onderzoek is
betrokken. Als de commissie nu constateert dat te lang, te weinig
aandacht geschonken is aan de volumeproblematiek, is dat in de visie
van het kabinet een bevestiging van de juistheid van de aan de
genoemde maatregelen ten grondslag liggene overwegingen. Met de nu
doorgevoerde maatregelen is niet zonder meer het eindstation van het
volumebeleid bereikt. Afhankelijk van de resultaten van hetgeen reeds in
gang is gezet en van de discussie over de aanbevelingen van de
commissie zullen verdere beleidsmaatregelen overwogen kunnen
worden. Het is dus (eventueel) veel meer een kwestie van én-én dan van
óf-óf.

15
De aanbevelingen van de commissie gaan uit van een fundamentele

wijziging van het stelsel, zowel met betrekking tot sociale verzekerings–
wetten zelf als de uitvoering daarvan. Er wordt een gedifferentieerde
aanpak voorgesteld, waarbij de Ziektewet, de AAW/WAO en de WW ook
op het punt van de uitvoering gescheiden wegen volgen. Het kabinet is
overigens met de commissie van mening dat de uitvoeringsorganisatie
sociale verzekeringen primair bepaald wordt door de inhoud van de
wetgeving.

16
De voorstellen van de commissie betekenen een andere verdeling van

de verantwoordelijkheid tussen overheid en sociale partners ook in die
zin dat per onderdeel van het voorgestelde stelsel deze verantwoordelijk–
heidsverdeling anders is. Zo is er bij de Ziektewet veel ruimte voor een
eigen verantwoordelijkheid van de sociale partners, bij een terugtredende
rol van de overheid. Op het gebied van de arbeidsongeschiktheid wordt
de verantwoordelijkheid verdeeld langs de lijn van het al dan niet volledig
arbeidsongeschikt zijn. Bij de regeling ten aanzien van de volledig
arbeidsongeschikten spelen de sociale partners geen bestuurlijke rol
meer in de uitvoering. Daarentegen blijven zij via de Regionale Besturen
Arbeidsvoorziening medeverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering
van de WW. De commissie komt, op basis van een analyse van de wette–
lijke waarborgfunctie, tot een herverdeling van de verantwoordelijkheden
van overheid en sociale partners.

Ik ben van mening dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen
overheid en sociale partners één van de kernpunten vormt in de discussie
over de toekomst van de sociale zekerheid. Gelet hierop vind ik het
prematuur op deze plaats en op dit moment vooruit te lopen op de
discussie die de Kamer over het in haar opdracht vervaardigde enquête–
rapport nog moet voeren.

17
Als de aanbevelingen van commissie worden overgenomen door de

Kamer dan is het inderdaad denkbaar dat sprake zal zijn van een geleide–
lijke uitbreiding van de loondoorbetalingsperiode tot 78 weken. Het
kabinet acht beantwoording van de vraag of de gekozen lengte van deze
periode zijn instemming heeft, sterk afhankelijk van de concrete invulling
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van een aantal andere aspecten van het stelsel, bijvoorbeeld de ontslag–
bescherming.

18
Er zijn in de recente periode inderdaad intensieve contacten geweest

met de particuliere verzekeringsmaatschappijen, met name bij de
voorbereiding van een regeling van aanvuilende arbeidsongeschiktheids–
verzekeringen voor werknemers met een sterk verhoogd arbeidsonge–
schiktheidsrisico («chronisch zieken»). Deze contacten hebben uitein–
delijk hun neerslag gevonden in het onlangs bij de Tweede Kamer
ingediende wetsvoorstel Medefinanciering aanvullende arbeidsonge–
schiktheidsverzekeringen (MAAV). Het is echter te vroeg om op grond
daarvan nu reeds uitspraken te doen over een verdergaande rol van de
particuliere verzekeringsmaatschappijen bij de uitvoering van de sociale
verzekeringen. Het blijkt in ieder geval niet eenvoudig de positieve
aspecten van marktwerking te combineren met de breed gevoelde
behoefte aan adequate bescherming van kwetsbare groepen.

19
De gedachte van één inkomensdervingsverzekering bij ziekte, arbeids–

ongeschiktheid en werkloosheid is in de discussie over de herziening van
het stelsel van sociale zekerheid reeds meerdere malen betrokken. In de
thans voorliggende voorstellen van de commissie, die uitgaan van een
differentiatie van de wettelijke waarborgfunctie per wet, is de optie van
één inkomensdervingsverzekering niet aan de orde. Niettemin meent het
kabinet dat de mogelijkheid om op langere termijn één loondervingsver–
zekermg te realiseren in de discussie een rol kan blijven spelen Na het
kamerdebat met de enquêtecommissie zal het kabinet deze lange–
termijn-ontwikkeling nader in de beschouwing betrekken.

20
De door de commissie voorgestelde arbeidsongeschiktheidsregeling

kent een aantal nieuwe elementen. Genoemd kunnen worden:
- de beperking tot volledig arbeidsongeschikten
- een strikter keuringsbeleid
- eventuele mogelijkheid tot eigen-risicobedragen.
De exacte voorwaarden en vormgeving van de nieuwe regeling zijn

echter nog niet uitgewerkt. Gegeven deze vrijheidsgraden kan niet op
voorhand worden gezegd dat de nieuwe regeling nadelig zal uitpakken
voor werkgevers danwel werknemers uit het midden– en kleinbedrijf.

21
Inderdaad lijkt het grote verschil in behandeling tussen geheel en

gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zoals dat in de voorstellen van de
commissie voorkomt, zekere risico's met zich te brengen. Indien deze
voorstellen gerealiseerd zouden worden is het denkbaar dat dit zowel tot
druk op de uitvoerders als tot gedragseffecten, met name bij gedeeltelijk
arbeidsongeschikten leidt. Van welke aard en omvang deze effecten
zull0 ^ zijn, is niet goed in te schatten aangezien ook andere maatregelen
wc i voorgesteld die van invloed kunnen zijn op deze effecten.
Vooioeelden daarvan zijn de andere opzet van de uitvoering, het toezicht
en de controlesystematiek. Overigens was het gevaar van een aanzui–
gende werking van de WAO één van de redenen om de WAO conform
de Wet TBA te herzien.

22
Voor zover dat thans te beoordelen valt, ziet het er naar uit dat de door

de commissie voorgestelde AR kan leiden tot een toename van het
beroep op de WW door de categorie gedeeltelijk arbeidsgeschikten.
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Andere elementen uit de voorstellen lijken echter ook van invloed. Zo zal
de toename van het beroep op de WW met name afhangen van de mate
waarin het dienstverband doorloopt indien geen sprake is van volledige
ongeschiktheid.

23
De hoogte van de uitkering is een van de factoren waarmee in het

folumebeleid rekening moet worden gehouden en die ook bij
aanvaarding van de commissievoorstellen een zeker effect zal hebben.
De aantrekkingskracht van de voorgestelde arbeidsongeschiktheidsre–
geling zal vermoedelijk groter zijn naarmate de uitkering hoger is in
vergelijking tot de in het voorgestelde systeem geldende uitkerings–
hoogte van de andere regelingen.

24
De commissie stelt voor arbeidsongeschikten met psychische klachten

éém jaar na intreden in de AAW/WAO opnieuw te beoordelen. De Wet
TBA voorziet reeds in een eerste jaarsher-beoordeling van alle arbeidson–
geschikten. Het voorstel van de commissie sluit hierbij dus aan waardoor
geen extra inzet van de verzekeringsgeneeskundigen wordt voorzien.

25
De voorstellen van de commissie beogen net als de TBA-maatregelen

enerzijds directe volume-effecten, door onder meer herdefiniëring van
het arbeidsongeschiktheidscriterium en periodieke (her)beoordeling en
anderzijds indirecte effecten met name door gedragswijzigingen van
werkgevers (meer eigen verantwoordelijkheid).

De richting van de volume– en daarmee financiële effecten is derhalve
in beide voorstellen gelijk. Over de exacte omvang van deze effecten kan
ik momenteel nog geen oordeel vellen, mede tegen de achtergrond van
het feit dat een aantal praktische elementen in de voorstellen van de
commissie nog niet is ingevuld.

26
De commissie kiest, evenals het kabinet, voor het principe van

loonderving. Met uitzondering van een aantal uitvoeringstechnische
aspecten zal derhalve alleen recht bestaan op een uitkering indien de
verdiencapaciteit van de betrokkene (sterk) is afgenomen ten gevolge
van objectief medische factoren.

In principe bestaat er derhalve geen verschil tussen het arbeidsonge–
schiktheidscriterium dat door de commissie wordt gehanteerd en het
criterium dat is neergelegd in TBA en nader vormgegeven in het schat–
tingsbesluit.

De schattingsprocedure gaat uiteenlopen bij het onderscheid tussen
volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het voorstel van de
commissie beperkt zich tot volledig arbeidsongeschikten, waarbij
overigens de grens wordt gelegd bij een verlies aan verdiencapaciteit van
66% in plaats van de huidige 80%.

De door de commissie voorgestelde schattingssystematiek zal derhalve
leiden tot minder arbeidsongeschikten maar we! tot meervolledig
arbeidsongeschikten dan de schattingssystematiek die momenteel
worden gehanteerd.

27
Bedacht dient te worden dat verzekering van het WAO-gat betrekking

heeft op het bovenwettelijke gedeelte van het arbeidsongeschiktheids–
niveau. De verzekeringsconstructies die door de commissie naar voren
worden gebracht betreffen het totale arbeidsongeschiktheidsrisico.
Omdat het hier een ander verzekeringssegment betreft zal de recente
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reparatie van het WAO-gat van relatief beperkte invloed zijn op de
mogelijkheden om het totale WAO– en ziekterisico af te dekken zoals
voorgesteld door de commissie.

28
Uiteraard kan nader onderzoek naar de rol van de curatieve sector in

het ZW-traject van belang zijn Maar, zoals het kabinet reeds eerder,
onder andere in de nota naar aanleiding van het eindverslag TZ, stelde,
mag dit niet resulteren in een voorkeursbehandeling voor zieke
werknemers. Een dergelijke voorkeursbehandeling acht het kabinet
ethisch niet verantwoord en discriminerend ten opzichte van
niet-werknemers. Dit neemt niet weg dat bijvoorbeeld de wachttijdenpro–
blematiek nadelige gevolgen heeft voor de kosten van de sociale verze–
keringen. Na eventuele afschaffing van de Ziektewet zoals door de
commissie voorgesteld, komen die kosten ten laste van de werkgever. De
oplossing voor de problematiek rond de wachtlijsten dient, in de visie van
het kabinet, echter primair in de gezondheidszorg gezocht te worden.

29
Het kabinet heeft eerder aangegeven gedurende deze kabinetsperiode

geen nieuwe restricties aan te zullen brengen in het aw-beleid. De
gedurende deze kabinetsperiode tot stand gekomen CAO-afspraken en
de afspraken die nog tot stand zullen komen, ten aanzien van het
WAO-gat, zullen dan ook algemeen verbindend kunnen worden verklaard
(kamerstukken I, 1992-93, 22824, nr. 199d). Uiteraard zullen de
CAO-afspraken wel worden getoetst aan de hand van de reeds in de
huidige praktijk van wetstoepassing gehanteerde criteria. Los hiervan
merkt het kabinet op dat het niet inziet waarom het bestaan van verschil–
lende arbeidsvoorwaarden binnen eenzelfde bedrijstak frustrerend zou
werken op preventie (van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid) en
reïntegratie (van zieke dan wel arbeidsongeschikte werknemers). Üiteen–
lopende arbeidsvoorwaarden binnen een bedrijfstak, die zijn afgestemd
op de situatie in bedrijven, kunnen evenzeer een impuls zijn voor het
preventie– en reïntegratiebeleid van afzonderlijke werkgevers. Het
versterken van de (financiële) betrokkenheid en verantwoordelijkheid van
de individuele werkgever en werknemer vormt dan ook een belangnjk
aspect van het kabinetsbeleid met betrekking tot ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid. Hierbij kan bij voorbeeld worden gedacht aan de
maatregel om de kosten verbonden aan de eerste zes (voor kleine
werkgevers: twee) weken ziekteverzuim ten laste van de werkgever te
brengen en de daarmee samenhangende maatregel om de loondoorbeta–
lingsverplichting van werkgevers gedurende de eerste zes weken ziekte
te verlagen van 100 naar 70 procent van het loon (wetsvoorstel 22 899,
Terugdringing ziekteverzuim).

30
De bevindingen van de enquêtecommissie geven aan dat kabinet en

Kamer in ieder geval sterk rekening hielden met de standpunten van de
sociale partners. Als de voorstellen van de commissie worden overge–
nomen blijven de sociale partners een rol spelen, zij het dat de gezamen–
lijke verantwoordelijkheid van overheid, werkgevers en werknemers voor
de sociale zekerheid op andere wijze vorm wordt gegeven. Wat dit voor
gevolgen zal hebben voor de verhouding tussen overheid en sociale
partners is moeilijk te voorspellen, te meer daar die verhouding uiteraard
ook van andere factoren afhankelijk is dan alleen de wijze waarop de
sociale zekerheid wordt vorm gegeven.
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31
Een premiedifferentiatiesysteem kan op meerdere manieren vorm

worden gegeven. Denkbaar is een systeem waarbij de werkgever de
premie betaalt en de hoogte van de premie volledig is afgeleid van het
arbeidsongeschiktheidsrisico per sector.

In een dergelijk systeem zou de premie voor werkgevers aangesloten
bij de BV-Bouw en de BV-de Samenwerking ongeveer het dubbele
bedragen van de premie voor werkgevers in bijvoorbeeld het bankwezen.

De spreiding in premiehoogten is derhalve relatief beperkt mede
veroorzaakt door het feit dat premiedifferentiatie vaak gerelateerd zal zijn
aan sectoren en niet aan beroepsgroepen. De premieniveaus voor
werkgevers zouden verder kunnen worden beperkt door clustering van
sectoren, beperkte koppeling aan het arbeidsongeschiktheidsrisico en
intoductie van een uniform werknemersdeel in combinatie met een
beperkte premiebetaling door werkgevers.

32
In hoeverre particuliere verzekeraars van plan zijn om bij door hen

aangeboden arbeidsongeschiktheidsverzekeringen een onderscheid te
maken tussen «risque social» en «risque professionel» is niet bekend.
Dat dit onderscheid in de wettelijke arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
niet meer bestaat, wil niet zeggen dat het bij particuliere verzekeringen
niet gemaakt zou kunnen worden. Het soort verzekeringen dat particu–
liere verzekeraars aanbieden en onder welke voorwaarden, is een
afweging die in de markt plaatsvindt.

Wat betreft de vraag naar het verhaal op derden zij hier meegedeeld
dat de SER op 17 september jl. positief heeft geadviseerd op een advies–
aanvraag inzake uitbreiding van het regresrecht naar de volksverzeke–
ringen (waaronder de AAW). Wanneer ook de ZFr en de SVr hun advies
terzake gereed hebben zal een wetsvoorstel worden voorbereid. Naar
verwachting zal dit aan het einde van dit jaar aan de Raad van State
verzonden kunnen worden.

33
Bij de uitvoering van de sociale verzekeringswetten berust de primaire

verantwoordelijkheid voor de besluitvorming in elk concreet geval bij de
uitvoeringsinstanties. De primaire verantwoordelijkheid voor het toezicht
op de uitvoeringsinstanties en voor de eventueel gewenste sturing van de
uitvoeringsinstanties berust bij de toezichthouder. De verantwoordelijke
bewindspersonen zijn politiek verantwoordelijk voor het al dan niet
nemen van algemene bestuurlijke maatregelen. Deze maatregelen
kunnen de vorm hebben van wetgeving al dan niet in formele zin. Het
indienen van het wetsvoorstel nOSV moet reeds op zichzelf beschouwd
worden als een belangrijke invulling van deze verantwoordelijkheid
waarmee wordt beoogd een aantal belemmeringen voor een goede en
efficiënte uitvoering van de sociale zekerheidswetten op te heffen.

Voorts worden in het wetsvoorstel nOSV mogelijkheden geschapen
voor een betere invulling van de ministeriële verantwoordelijkheid in de
toekomst. In het wetsvoorstel worden de toezichthouder en de uitvoe–
ringsinstanties verplicht, indien de minister zulks verzoekt, aan hem alle
gevraagde gegevens en inlichtingen te verstrekken en aan door hem
aangewezen personen toegang te verlenen en inzage te verstrekken in
alle gegevens met betrekking tot de wetten die zij uitvoeren. Op grond
van de verkregen informatie kunnen de bewindslieden een betere
invulling geven aan hun verantwoordelijkheid voor het nemen van
algemene bestuurlijke maatregelen. Naast regelgeving kan daarbij

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 730, nr. 14 10



gedacht worden aan besluiten die berusten op regelgeving, bijvoorbeeld
aanwijzingen aan de toezichthouder.

34
Indien meerdere uitvoeringsinstanties zijn belast met de uitvoering van

de werknemersverzekeringen - zoals door de commissie wordt voorge–
steld - lit het in de rede om de premieheffing niettemin door één
instantie te laten geschieden. Het is immers uit oogpunt van doelma–
tigheid en eenvoud niet wenselijk de werkgever te confronteren met
meerdere heffende en innende instanties. Het ligt dan waarschijnlijk voor
de hand om daarvoor de Belastingdienst te kiezen, mede tegen de
achtergrond van de door de commissie voorgestelde uniformeting van de
grondslagen. Het gaat dan niet alleen om de premies AR en WW, maar
ook om de ziekenfondspremie.

Hierbij moet wel worden bedacht dat er veel nieuwe gegevensstromen
tussen alle betrokken instanties (uitvoeringsorgaan WW, uitvoerings–
orgaan AR, SVK als beheerder van fondsen, Belastingdienst) op gang
moeten worden gebracht.

In een dergelijke systematiek, waarin de premieheffing los komt te
staan van de uitkeringsverzorging gaat de synergie tussen deze twee
aspecten van uitvoering verloren. De voorgenomen gesloten bedrijfs–
voering met de daarin mogelijke controle op misbruik en oneigenlijk
gebruik gaat daarmee of verloren of wordt gecompliceerder omdat
gegevens van elders gehaald moeten worden.

Wat dit aspect betreft zij nog gewezen op het onderzoek van het
Economisch Instituut voor het Midden– en kleinbedrijf «Vereenvoudiging
heffing werknemersverzekeringen en maatschappelijke lastenver–
lichting». In het huidige systeem is, zo blijkt uit dit onderzoek, de
doelmatigheid het meest gebaat bij stroomlijning van het berichten–
verkeer en in dat kader heffing en inning van premies werknemersverze–
keringen door de bedrijfsverenigingen. Genoemd onderzoek is gedaan
naar aanleidmg van het advies van de commissie Stevens, het advies van
de commissie Aanpassing Premieheffingssysteem Werknemersverzeke–
ringen en het voorstel van de Federatie van Bedrijfsverenigingen (FBV).
Al deze voorstellen betreffen onder andere de systematiek van inhouding
en afdracht van premies werknemersverzekeringen. De commissie
Stevens voegt daar heffing en inning door de Belastingdienst aan toe,
terwijl de FBV het berichtenverkeer stroomlijnt en berichten voor uitke–
ringsverzorging en premieheffing deels integreert. De SVr heeft op 31
augustus 1993 een advies over genoemde voorstellen uitgebracht,
waarin onder meer de voorkeur voor de stroomlijning van het berichten–
verkeer uit het FBV-voorstel wordt uitgesproken.

35
De opmerking van de minister-president tijdens de laatste algemene

politieke beschouwingen moet zo begrepen worden dat het kabinet
uiteraard bereid is met eventuele nota's van wijziging op het
wetsvoorstel aanpassing uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen te
komen, indien de parlementaire behandeling het wetsvoorstel daartoe
aanleiding geeft

36
In de Arbeidsvoorzieningswet is aangegeven wat de kerntaken van de

arbeidsvoorziening zijn. Tot die kerntaken behoort niet het dragen van
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WW. De RBA's zijn
toegerust voor de verrichting van de huidige kerntaken. Zouden de
aanbevelingen van de commissie op dit punt worden overgenomen, dan
zal dat dienen te leiden tot diverse veranderingen in de arbeidsvoorzie–
ningsorganisatie, in de verhouding tussen die organisatie en de
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bestaande uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen en in de van
toepassirig zijnde regelgeving.

37
Het is op zich juist dat onder invloed van de economische recessie het

beroep op de werkloosheidsregelingen eerder toe dan af zal nemen. Het
kabinet wil de desbetreffende zinsnede in het rapport van de commissie
echter zo opvatten dat de commissie van mening is dat onder invloed
van de door haar voorgestelde maatregelen het aantal WW-gerechtigden
op een lager niveau zal uitkomen dan bij een ongewijzigd beleid het
geval zou zijn.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. Wallage
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