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De aan de Enquêtecommissie Uitvoeringsorganen Sociale Verzeke–
ringswetten1 gestelde vragen worden als volgt beantwoord.

1
De probleemstelling voor het onderzoek van de Commissie (zie de

beschrijving van de onderzoeksopdracht in TK, 1991-1992, 22 730, nr.
2, blz. 4 e.v.) legde de nadruk op de wijze, waarop uitvoeringsorganen
een aantal wetswijzigingen in de WW, de AAW/WAO en de ZW hebben
vertaald in de uitvoeringspraktijk, mede gelet op de doelstellingen die
met die wetswijzigingen werden beoogd. Het functioneren van de uitvoe
ringsorganen met het oog op het bereiken van deze doelstellingen kwam
daarbij aan de orde.

In de context van dit onderzoek heeft de Commissie ook onderzocht
welke rol de bestrijding van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude in de
uitvoeringspraktijk heeft gespeeld. De Commissie heeft naast de
bestrijding van oneigenlijk gebruik, misbruik en fraude aan de uitke–
ringskant evenwel ook in het kader van het onderzoek naar de financiële
structuur (zie hoofdstuk III van het Enquêterapport en bijlage III.2)
aandacht besteed aan de manier waarop uitvoeringsorganen en Sociale
Verzekeringsraad de bestrijding van premiefraude hebben ingericht.

1 Samenstelling:
Leden: Van Dis (SGP), Buurmeijer (PvdA),
voorzitter, V. A. M. van der Burg (CDA),
ondervoorzitter, Kamp (VVD), Vermeend
(PvdA), Willems (GroenLinks), Schimme!
(D66), Hillen (CDA), Van Hoof (WD). onder–
voorzitter.
Plv. leden: E. van Middelkoop (GPV), Van
Gelder (PvdA), Van der Hoeven (CDA), Kort–
hals (WD). Van Heemst (PvdA). Rosenmöl–
ler (GroenLinks), Ybema (D66), Smits (CDA),
Van Erp (WD).

De Commissie heeft hier uiteraard bij stilgestaan, maar uiteindelijk
besloten geen gesprekken te voeren met uitkeringsgerechtigden, omdat
het risico te groot was dat persoonlijke situaties dan de overhand zouden
krijgen. Een alternatief daarvoor zou zijn geweest een grootschalige
enquête onder uitkeringsgerechtigden. Dit was naar het oordeel van de
Commissie niet nodig, omdat er een uitgebreid onderzoek is gedaan door
het Hugo Sinzheimer Instituut en het IVA naar de waardering van de
uitvoering van de sociale zekerheidswetten. Dit onderzoek is op 6
november 1992 gepresenteerd door de Sociale Verzekeringsraad. De
Commissie heeft hiervan uitgebreid kennis genomen. Voorts heeft de
Commissie een groot aantal brieven van individuele uitkeringsgerech–
tigden ontvangen, die zijn geanalyseerd in het kader van het onderzoek.
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Ook zijn
- de nota «Niets nieuws? Luister beter!», rapportage aan de parlemen–

taire enquêtecommissie van de LSV/WAO, en
- het onderzoek van Konsumentenkontakt «De Klant centraal bij

bedrijfsverenigingen en GAK? Arbeidsongeschikten over de klantge–
richtheid van zelfadministrerende bedrijfsverenigingen en GAK»,

in de analyse betrokken.

3
In het kader van de werkzaamheden van de vaste commissies in de

Tweede Kamer komen regelmatig onderwerpen aan de orde die zich
lenen voor nadere, geïntegreerde, projectmatige verdieping, ook zonder
dat dit hoeft te leiden tot parlementair onderzoek in strikte zin. Daartoe
wordt een beroep gedaan op gekwalificeerd personeel van de Kamer,
dan wel op externe deskundigen.

Het kernteam, zoals bedoeld in de aanbeveling van de Commissie, zou
een plaats moeten krijgen in de organisatie van de Kamer, en als zodanig
permanent als coördinatie– en aanspreekpunt voor dergelijke projecten
kunnen fungeren.

4, 7 en 11
In de hoofdstukken II.2.4, 2.5 en 2.8 is uitvoerig beschreven hoe

moeizaam de samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en arbeidsvoor–
ziening ten aanzien van sollicitatieplicht en scholing was gedurende de
onderzochte periode Ook wordt daar feitelijk vastgesteld dat er sinds de
inwerkingtreding van de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (1990) meer
samenwerkingsprojecten van de grond gekomen zijn, overigens zonder
dat er nog sprake is van vaste structuren.

In de huidige constellatie, die gekenmerkt wordt door gescheiden
circuits en beleidsregies, acht de Commissie structurele en effectieve
samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en arbeidsbureaus niet goed
mogelijk. Dat is duidelijk gebleken bij de mogelijkheden van scholing
(aangeboden door arbeidsbureaus) met behoud van uitkering (waarover
de bedrijfsverenigingen beslisten). Daarom dient de uitvoering van deze
aspecten van de WW in één hand gebracht te worden.

De arbeidsvoorzieningsorganisatie is in staat deze uitvoering dicht bij
de arbeidsmarkt te brengen. Dat is tevens een belangrijke reden om
werkgevers en werknemers hier bestuurlijke verantwoordelijkheid te
geven.

5
Sinds het najaarsakkoord van 1990 zijn sociale partners de bedrijfsver–

enigingen gaan zien als instituten die naast hun hoofdtaak uitkeringsver–
strekking ook taken op het gebied van preventie en reïntegratie zouden
moeten uitvoeren. In de bedrijfsverenigingen en dan met name in hun
administraties zijn sinds 1990 ook initiatieven en experimenten waar te
nemen om de afspraken na te komen. De Commissie heeft niet kunnen
waarnemen dat deze maatregelen al een structurele betekenis hebben.
De jongste SVr-rapportages over de uitvoering van het najaarsakkoord
sterken de Commissie in deze waarneming.

Voor die tijd zagen de bedrijfsverenigingen amper taken op het terrein
van begeleiding, preventie en reïntegratie. De besturen van bedrijfsver–
enigingen staken verreweg de meeste tijd in het werk van kleine
Commissies. Dat werk was gericht op de rechtmatigheid van de uitke–
ringsverstrekking.

6
De Commissie heeft voorbeelden aangetroffen van werknemers die in

een uitkeringsgerechtigde positie verkeren maar geen uitkering
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aanvragen. De term onderconsumptie is daarvoor niet gebruikt. De
Commissie heeft geen aanleiding gevonden onderzoek te doen naar de
omvang van het niet-gebruik van de WW.

7
Zie4.

8 en 9
Zoals ook weergegeven wordt in hoofdstuk 11.2.5 van het Enquête

rapport, is de nakoming van de sollicitatieplicht vanaf 1987, met de
inwerkingtreding van de nieuwe WW, enige jaren onvoldoende gecontro–
leerd. Pas sinds 1992 zijn er verbeteringen waarneembaar. Oorzaken
daarvoor staan in hoofdstuk II.2.5.4.

Dat de verwijtbaarheid van het niet-nakomen van de sollicitatieplicht
soms een probleem oplevert, blijkt uit de jurisprudentie en uit het
onderzoek. De bedrijfsverenigingen hebben zich onder meer belemmerd
gevoeld door de eisen die de rechter aan de controle op de sollicitatie
plicht en de sanctietoepassing stelde.

10
De Commissie doet geen uitspraken over het rapport van de

Commissie-van der Zwan. Zij heeft zowel aan de kant van de wetgeving
als aan de kant van de uitvoering oorzaken voor uitvoeringsproblemen
gezocht en gevonden. Voor het overige verwijst de Commissie naar het
Enquêterapport.

11
Zie4.

12
Dat heeft de Commissie in hoofdstuk II.2 van het Enquêterapport

inderdaad geconstateerd: een en andermaal wordt vastgesteld dat de
uitvoering van het arbeidsurencriterium effectief is voor wat betreft de
doelstelling te voorkomen dat de wet voor mensen met een geringe
dienstbetrekking te hard uitwerkt.

13
De Commissie ziet geen tegenstelling tussen controle en vereenvou–

diging. Bovendien zegt zij niet ongedifferentieerd dat er meer moet
worden gecontroleerd. De aangehaalde passage slaat op de sollicitatie–
plicht.

In hoofdstuk III wordt geconstateerd dat de interne controle in de
onderzochte periode geen betrekking had op de doelmatigheid van de
gevalsbehandeling, en eenzijdig gericht was op de rechtmatigheid ervan.

14
Verschillen tussen bedrijfstakken zijn de hoofdverklaring voor deze

discrepanties. Gebrek aan sturing door een centraal orgaan met
voldoende bevoegdheden heeft de besturen van de bedrijfsverenigingen
vrijgelaten, zodat er weinig uniformering in de sanctietoepassing is
gebracht.

15
De bedoelde passage heeft betrekking op het sanctiebeleid in de WW.

Op dit terrein heeft de Sociale Verzekeringsraad geen nadere regels
gesteld waar dat op grond van de wet wel kon. De SVr heeft de coördi–
natie aan de Federatie van Bedrijfsverenigingen overgelaten, hetgeen
geleid heeft tot een minder uniforme en de rechtsgelijkheid bevorde–
rende wetsuitvoering dan mogelijk was. Nadere regelgeving zou in dit
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geval niet noodzakelijkerwijs geleid hebben tot een netwerk van regel–
geving dat de uitvoering belemmert.

16
Het gaat vaak om het door werkgever en werknemer verkondigen van

feitelijke onwaarheden in woord en geschrift, die voor werkgever èn
werknemer voordelig uitwerken. In hoofdstuk II.2.7 komen voorbeelden
van samenspanning tussen werkgever en werknemer aan de orde.

17
De Commissie gaat, bij afwezigheid van betrouwbaar onderzoek

terzake, net als het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit
van de schattingen die in 1985 door de ISMO zijn gedaan: bij werkloos–
heidsuitkeringen zou een fraudebedrag (lees: misbruik en oneigenlijk
gebruik) van 4,5% van de totale uitkeringssom gelden.

18
Op grond van de gehanteerde methode was het niet mogeüjk om de

recente wets– en beleidswijzigingen te onderzoeken. Deze zijn of pas
zeer recent in werking getreden, of zelfs nog niet van kracht; er bestond
dus nog geen relevante uitvoeringspraktijk. Wel heeft de Commissie de
parlementaire behandeling van de wetten TAV, TBA en TZ bestudeerd en
zich een oordeel gevormd over de te verwachten effecten van deze
wetswijzigingen. Verder wordt verwezen naar het antwoord op vraag 67
c.s.

19
De feitelijke werking van het systeem bij ziekmelding komt inderdaad

neer op omkering van de bewijslast. Deze feitelijkheid is van een totaal
andere orde dan de vaste uitleg die de Centrale Raad van Beroep geeft
aan het criterium «arbeidsongeschikt wegens ziekte of gebrek».

20
De Commissie is bekend met het bestaan van effecten van de wacht–

lijstproblematiek in de gezondheidszorg op het ziekte– en arbeidsonge–
schiktheidsvolume.

Deze problematiek is niet in het onderzoek betrokken, omdat de
gezondheidszorg buiten het terrein ligt van de werkzaamheden van de
organen en instanties die verantwoordelijk zijn voor vormgeving, inhoud
en uitvoering van de sociale-verzekeringswetten. Er zijn professionele
contacten tussen verzekeringsgeneeskundigen en medici in de curatieve
sector over de gezondheidstoestand van cliënten. Maar er is geen sprake
van invloed door bedrijfsverenigingen op tijdstip van behandeling en op
de wachtlijsten.

21
Deze stelling is gebaseerd op het enquête-onderzoek als geheel, dus

op hypothesevorming, cijfermatige gegevens, uitspraken onder ede van
getuigen, andere bronnen en zorgvuldige analyse van de verkregen
gegevens.

22 en 35
«Er zijn opvallend grote verschillen zichtbaar in de aantallen toepassing

van artikel 30 Ziektewet (...), zo blijkt uit cijfers van het GAK. Uitschieter
naar beneden is de bedrijfsvereniging Koopvaardij (17 toepassingen in
1989), uitschieter naar boven is de bedrijfsvereniging banken (14412
toepassingen in 1989).» (blz. 109 Enquêterapport).

De Commissie heeft overigens geen effectiviteitsmeting van de
geselecteerde wettelijke instrumenten verricht zoals bedoeld in deze
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vraag en kan dus niet met verfijnde precisie aangeven in welke regio's,
tijdvakken en sectoren artikel 30 ZW effectiever was dan in andere.

In hoofdstuk 11.3.4 van het Enquêterapport staan de voornaamste
resultaten van het onderzoek naar artikel 30 ZW. Vooral de zeer beperkte
activiteit van bedrijfsverenigingen en van de verzekeringsgeneeskundigen
zijn - naast tekortkomingen in de wetgeving - aan te wijzen als oorzaken
voor de onvoldoende effectiviteit van dit instrument.

23
In hoofdstuk 11.3.3 (blz. 98-107) van het Enquêterapport wordt dit

uitvoerig geadstrueerd. Verwezen kan verder worden naar enkele van de
verhoren die zijn vastgelegd in het betreffende deel van de eindrap–
portage van de Commissie, en naar Bijlage II.8.

24
In de praktijk worden afdelingskassen en eigen-risicodragers (AKERs)

als één verschijnsel gezien, dat met één afkorting kan worden aange
geven. De afdelingskassen en de eigen-risicodragers dragen zelf het
risico van de ziekengeldverzekering en innen, beheren en distribueren de
gelden dan ook zelf. De afdelingskassen oefenen hun taken uit onder
auspiciën en verantwoordelijkheid van de bedrijfsverenigingen, de eigen–
risicodragers hebben zich aan door bedrijfsverenigingen opgestelde
voorwaarden te houden. Werkgevers die de Ziektewet geheel door de
bedrijfsvereniging laten uitvoeren worden omslagleden genoemd.

Verzuimpercentage

omslagleden akers totaal

1989 7,9% 6,6% 7,6%
1990 8,2% 6,6% 7,9%
1991 8,1% 6,3% 7,8%

Bronnen: Stand ziekengeldverzekering 1984, 1991, SVr.

In het rapport uit 1983 «Ziekteverzuim, WAO-intrede en verzeke–
ringsvorm in de Ziektewet» van het NIPG werd voorzichtig geconcludeerd
dat er een verband was tussen aker zijn, een lager verzuimpercentage en
minder WAO-intrede.

25
Ja, de Commissie is op dergelijke voorbeelden gestuit. Ze heeft

hierover diverse brieven ontvangen. En ook uit de jurisprudentie komen
gevallen naar voren. De Commissie heeft echter geen individuele
gevallen aan nader onderzoek onderworpen, omdat betrokkenen vaak
zeer lang geleden zijn afgekeurd. In een enkel geval was de zaak
voorgelegd aan de rechter. Wel waren deze voorbeelden behulpzaam bij
de oordeelsvorming over de werkwijze van de uitvoeringsorganisatie
inzake reïntegratie, bemiddeling en begeleiding. Dat oordeel is uitgebreid
beschreven in het rapport van de Commissie.

26
Uitsluitend uitvoeringstechnisch gezien is het antwoord ja.

27
De Commissie heeft kennis genomen van de SVr-publicatie Wie niet

vraagt...; onderzoek naar niet-gebruik van de Toeslagenwet. (SVr 93/1)
Over 1987 werd verondersteld dat hiermee een bedrag van f 28

miljoen was gemoeid. Niet-gebruik wordt in het algemeen veroorzaakt
door het ontbreken van adequate kennis van de Toeslagenwet bij de
betrokkenen.
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28
De Commissie heeft in haar rapport beschreven welke problemen er

waren tussen bedrijfsverenigingen en de GMD ten aanzien van de
overdrachtsproblematiek. De Commissie zal hier daarop niet verder
ingaan.

Het is haar niet ontgaan dat na vele jaren van non-oplossingen er sinds
1 januari 1993 een structurele oplossing voor het probleem lijkt te zijn
gevonden. De Commissie merkt daarbij op dat het probleem al vanaf
1967 manifest is, en dat het zo'n 25 jaar geduurd heeft voordat een
structurele oplossing bedacht is én is omgezet in beleid en structuur. De
consequentie is echter wel dat nu alle verantwoordelijkheid bij de
bedrijfsvereniging is komen te liggen.

De scheiding in de gevalsbehandeling is verdwenen, hoewel nog niet
geformaliseerd bij wetgeving. De Commissie heeft echter nog niet
kunnen constateren of er ook feitelijk vorderingen zijn gemaakt in de
geïntensiveerde/geïntegreerde gevalsbehandeling. Naar aanleiding van
haar onderzoek heeft de Commissie een dermate groot cultuurverschil
waargenomen tussen de medische/arbeidskundige afdelingen van de
bedrijfsverenigingen respectievelijk de GMD dat zij constateert dat vooral
dat cultuurverschil weggenomen zal moeten worden, voordat de nieuwe
werkwijze vruchten zal kunnen afwerpen.

In de voorstellen van de Commissie wordt de geïntegreerde gevalsbe–
handeiing daarom de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een
zelfstandig, onafhankelijk uitvoeringsorgaan voor de nieuwe Arbeidson–
geschiktheidsregeling is in de visie van de Commissie alleen een orgaan
dat beoordeelt en uitkeert.

29
De Commissie is in hoofdstuk II van haar rapport ingegaan op de

effectiviteit van de uitvoering van de (afschaffing van de) verdisconte–
ringsbepalingen. In de bijlagen bij dat hoofdstuk heeft de Commissie de
werkwijze geschetst van de betrokken actoren bij de uitvoering van onder
meer de WAO en AAW.

Tenslotte is de Commissie in hoofdstuk III van haar rapport uitgebreid
ingegaan op organisatorische aspecten en bijvoorbeeld werkdruk bij
bedrijfsverenigingen en Gemeenschappelijke Medische Dienst.

30
Er was niet zozeer sprake van een taboe op de volumeproblematiek als

wel van een prioriteit voor de bestrijding van de werkloosheid. Voor het
terugbrengen van het volume in de WAO richtte men zich in de eerste
plaats op reïntegratie. Waar men een tekort zag aan betaalde banen lag
het accent op een zinvolle tijdsbesteding van uitkeringsgerechtigden.

Daarnaast stuitten ingrijpende maatregelen om de sociale-zekerheids–
uitgaven te beheersen op verzet van onder andere de SER. Bij de Ziekte–
wetmaatregelen van 1982 hadden kabinet en Tweede Kamer ervaren hoe
groot de maatschappelijke weerstand was tegen ombuigingen. Dit heeft
invloed gehad op de stellingname in de Tweede Kamer. Vervolgens
gingen financiële taakstellingen de discussie beheersen, waardoor wel
het financieel beslag verminderde, maar niet het aantal personen met
een uitkering.

Eind jaren tachtig blijken de effecten van de stelselwijziging van 1987
tegen te vallen en komt het «spookbeeld» van 1 miljoen arbeidsonge–
schikten in zicht. Tezamen met de bezorgdheid over de houdbaarheid
van het stelsel in zijn huidige vorm leidt dit tot een hernieuwde discussie.
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31
Dat valt uit het onderzoek van de Commissie niet op te maken. Wel

heeft deze situatie tot gevolg gehad dat nog steeds de uitvoeringsorgani–
satie niet adekwaat is gestructureerd om er een positief volumebeleid
mee te kunnen voeren.

32, 42 en 134
Het stelsel van de werknemersverzekeringen voldoet volgens de

Commissie niet aan de veranderende omstandigheden, omdat enerzijds
de burger deze voorziening te letterlijk als een verzekering («ik heb er
voor betaald en dus wil ik er ook van kunnen profiteren») is gaan ervaren
en anderzijds de groeiende omvang van het aantal mensen dat op een
uitkering is aangewezen er op wijst dat te weinig prikkels voor volume–
beleid aanwezig zijn. Er is gaandeweg sprake van een structurele
component, in– en uitstroom houden elkaar al geruime tijd niet meer in
evenwicht. Pas zeer recent tekent zich bij de WAO een stabilisatie af,
maar bij de WW is er daarentegen een toenemend verschil. Na iedere
conjuncturele stijging van de werkloosheid blijkt bij economisch herstel
het aantal achterblijvers groter te zijn. Met als gevolg dat een volgende
conjuncturele stijging op een hoger niveau begint dan de voorgaande.

33
De Commissie constateert op pagina 340 «dat er een ontwikkeling

gaande is waarbij naast het GAK ook andere administraties als marktpar–
tijen gaan optreden om administratie-opdrachten op de markt te
verwerven». De Commissie is er voorstander van dat de administraties
zich als particuliere instellingen op een concurrerende markt aanbieden
om in opdracht van de bevoegde besturen de uitvoering van de AR en de
WW ter hand te nemen. Wel dient de Sociale Verzekeringskamer derge–
lijke administraties te erkennen. De Commissie heeft daarover in haar
aanbeveiingen (zie bijvoorbeeld pag. 419 onderaan) geen misverstand
laten bestaan. Alle ontwikkelingen van de huidige administratiekantoren
die tenderen naar een benadering waarin opdrachtgever en opdracht–
nemer als zelfstandige partijen worden gezien, beschouwt de Commissie
als een goede stap in de richting van de door de haar gewenste situatie.

34
Van de zijde van het kabinet is aanvankelijk begonnen met voorstellen

die een fundamentele wijziging van het stelsel zouden betekenen. In het
rapport van de Commissie wordt uitvoerig beschreven hoe de inzet van
de stelselherziening meer en meer uitsluitend bepaald werd door de
financiele taakstelling. In het rapport wordt in het bijzonder in hoofdstuk
V - Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen - de achtergrond
hiervan uitvoerig beschreven.

35
Zie 22.

36
De Commissie acht het niet wijs in te gaan op hypothetische kwesties.

Het is de Commissie overigens wel bekend dat vanuit de GMD aange–
drongen is op een ruimere vormgeving van het «opstapje». De
Commissie kan achteraf niet beoordelen of en in welke mate dit
instrument beter zou hebben gefunctioneerd indien het naar de wensen
van de GMD was gemodelleerd.

37
In Hoofdstuk VI wordt beschreven, hoe de betrokkenheid van uitvoe–

ringsorganen bij het proces van wetgeving op zich geen garantie bleek te
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zijn voor een wetgeving zonder grote uitvoeringsproblemen. Er zal, zowel
bij het ministerie als bij de Tweede Kamer, meer moeten gebeuren.

Ten aanzien van het ministerie heeft de Commissie een uitvoerings–
toets en een uitvoeringsrapportage aanbevolen (blz. 420-421). Ten
aanzien van ministerie èn Tweede Kamer beveelt de Commissie meer
structurele aandacht voor de aspecten uitvoerbaarheid en handhaaf–
baarheid aan, zodat wetgevmg systematisch beoordeeld gaat worden
vanuit een integrale visie op de inhoud, handhaving en uitvoering ervan.

38
De organisatorische wijzigingen die zich bij de SVR hebben

voorgedaan zijn geen wijzigingen van de bestuurlijke structuur. En daarin
zit volgens het onderzoek, waarvan de Commissie verslag doet, een van
de voornaamste belemmeringen. Ook de gewijzigde organisatie van het
toezicht is binnen die context voltrokken en voldoet geenszins aan de
door de Commissie geformuleerde uitgangspunten.

39
Zie 69.

40
Ja, indien de uitvoerders ook beleidsmatig hierop waren gestuurd.

Verschillende maatregelen die in het najaarsakkoord van 1990 zijn
overeengekomen, zijn immers ook gebaseerd op de bestaande uitvoe–
ringsstructuur.

41
Naar het oordeel van de Commissie hoeft er geen strijdigheid te

bestaan tussen een effectief volumebeleid dat is gebaseerd op een
strenge en rechtvaardige beoordeling bij de eventuele toetreding tot en
een hoog rechtmatigheidsgehalte van een toekenning van een uitkering.
Door de huidige verantwoordelijkheidsverdeling en de daarmee samen–
hangende cultuur van de uitvoeringsorganisatie is de veranderingspo–
tentie binnen de huidige bedrijfsverenigingen en de uitvoerings organen
zeer laag. Het onderzoek laat zien dat de prioriteit eigenlijk nooit bij
volumebeheersing heeft gelegen, noch op het niveau van de besturen,
noch op dat van de directies. Voorzover er initiatieven vanuit de basis
waren, werden deze veelal gesmoord in hogere echelons. De Commissie
acht de huidige structuur, vorm en inhoud van de bestuurlijke verant–
woordelijkheden een zo grote barrière, dat bij handhaving daarvan de
verandering van «uitkeringsfabriek» naar «volume-atelier» niet op korte
of zelfs middellange termijn verwacht mag worden.

42
Zie 32.

43, 45, 46, 97, 112, 124, 150, 158 en 172

Beoordelingssystematiek arbeidsgeschiktheid, onafhankelijke
uitvoeringsinstelling, sociaal-medisch toezicht

Huidige beoordelingssystematiek

De verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige GMD zijn in
de huidige constellatie samen, in een zogenaamd team, verantwoordelijk
voor het advies aan de bedrijfsvereniging over de mate van arbeidsonge–
schiktheid.

In de huidige team-werkwijze heeft de verzekeringsgeneeskundige de
belangrijkste stem. Indien hij van oordeel is dat er een medische eindsi–
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tuatie is, hoeft de arbeidsdeskundige niet eens in actie te komen. Het
komt ook voor dat, indien de arbeidsdeskundige van mening is dat het
om allerlei redenen niet meer doenlijk is voor een betrokkene naar arbeid
te zoeken, hij de verzekeringsgeneeskundige kan bewegen het medisch
oordeel in de gewenste richting bij te stellen.

Het onderzoek van de Commissie heeft aangetoond dat vooral de
verzekeringsgeneeskundige en in mindere mate de arbeidsdeskundige op
het regiokantoor beleidsvrijheid kennen bij de invulling van hun taken op
het gebied van de beoordeling. De Commissie ziet als bezwaar tegen de
teambeoordeling met name het feit dat de leden van het team elkaars
werk kunnen beïnvloeden. Subjectieve overwegingen met betrekking tot
de persoonlijke omstandigheden van een cliënt kunnen daardoor een rol
gaan spelen bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Deze mogelijkheid wordt versterkt door de gesignaleerde beleidsvnjheid,
alsmede door het gebrek aan sturing vanuit het centrale apparaat en het
gebrek aan toezicht door de toezichthouder.

Beoordelingssystematiek volgens de Enquêtecommissie

De Commissie denkt aan een uitvoeringssysteem dat gekenmerkt
wordt door een hoge graad van objectiviteit en meent dat het subjectieve
element in de beoordeling zoveel als mogelijk moet worden wegge–
nomen. Daartoe dient ten eerste de advisering in teamverband te worden
afgeschaft.

De verzekeringsgeneeskundige stelt in de door de Commissie
gewenste situatie altijd een volledig belastbaarheidspatroon op. Alleen
daarvoor is de verzekeringsgeneeskundige verantwoordelijk,
aanspreekbaar én controleerbaar. Dit belastbaarheidspatroon is voor de
arbeidsdeskundige een vast gegeven, niet door hem te beïnvloeden. De
arbeidsdeskundige gaat altijd na welke functies nog geschikt worden
bevonden voor betrokkene, volgens het in de wet TBA geformuleerde
criterium. Het gaat hierbij om een theoretische schatting. Dit resulteert in
een rapport over de verdiencapaciteit. De arbeidsdeskundige is alleen
voor deze rapportage verantwoordelijk. Die rapportage is controleerbaar
en verifieerbaar. Het aldus opgebouwde dossier van belastbaarheidspa–
troon, krachten en bekwaamheden van de persoon, alsmede van de voor
deze persoon geschikt bevonden functies gaat naar de functionaris van
het uitvoeringsorgaan die een beslissing moet nemen. Deze functionaris
gaat na of alle stappen correct en volledig zijn genomen, en stelt in
termen van loonverlies de arbeids(on)geschiktheid vast. Ook deze
functionaris rapporteert op controieerbare wijze. Deze functie krijgt tot
op dit moment te veel een administratieve invulling. In de nieuwe situatie
wordt dit een functie waarin formeel de beslissingsbevoegdheid
samenvalt met een feitelijke beoordeling van het werk van verzekerings–
geneeskundige en arbeidsdeskundige. Door de beoordeling in drie afzon–
derlijk controleerbare onderdelen te splitsen ontstaat een grotere mate
van objectiviteit en controleerbaarheid.

De sturing vindt plaats door werkvoorschriften en protocollen vanuit de
centrale multidisciplinaire dienst. De Commissie stelt voor dat de uitvoe–
ringsdienst volgens strakke normen gedeconcentreerd werkt. De
Commissie wil hiermee tot uitdrukking brengen dat de verzekeringsge–
neeskundigen, de arbeidsdeskundigen en de beslissingsfunctionarissen
in de regio geen beleidsvrijheid meer zullen hebben bij de invulling van
hun taken. De centrale dienst stelt de protocollen en werkvoorschriften
vast, waaraan de medewerkers in de regio zich nauwkeurig dienen te
houden.

Sturing van de werkprocessen wordt ook bewerkstelligd door toetsing,
controle en toezicht (zowel van binnen uit het uitvoeringsorgaan, door
middel van intercollegiale toetsing en controle vanuit de centrale dienst,
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als van buitenaf door het toezichthoudend orgaan via het
sociaal-medisch toezicht). Zowel de centrale aansturing en protocollering
van de werkprocessen als de daadwerkelijke invulling van die werkpro–
cessen in de gedeconcentreerde kantoren staan onder toezicht van de
Sociale Verzekeringskamer.

Onafhankelijke uitvoeringsdienst AR

De Arbeidsongeschiktheidsregeling wordt uitgevoerd door een
zelfstandig bestuursorgaan, bestuurd en bemand door onafhankelijke
personen. Het uitvoeringsorgaan heeft wettelijke taken, bevoegdheden
en verplichtingen. Alleen de wetgever kan daarin veranderingen
aanbrengen, c.q. daarop invloed uitoefenen. De invulling van die taken,
bevoegdheden en verplichtingen staat onder toezicht van een onafhanke–
lijke Sociale Verzekeringskamer.

Op centraal niveau worden werkvoorschriften, toetsing– en controle–
procedures, protocollen en dergelijke vastgesteld. De medewerkers in de
regio werken uniform volgens dit stramien. De centrale dienst controleert
in eerste instantie zelf of de regiokantoren volgens de voorgeschreven
werkwijze opereren.

De Commissie staat een centrale uitvoeringsdienst voor ogen met een
adequaat management, onafhankelijke deskundigen die binnen een
objectief en controleerbaar beoordelingskader werken en onder een
bestuurlijke verantwoordelijkheid die niet belast is vanuit organisaties die
op enigerlei wijze belang hebben of zouden kunnen hebben bij een
bepaald gebruik van de regelingen.

Sociaal-medisch toezicht

Het onafhankelijke toezichthoudende orgaan, de Sociale Verzekerings–
kamer, zal ten aanzien van het toezicht op de uitvoering van de Arbeids–
ongeschiktheidsregeling door het zelfstandig bestuursorgaan beleid
moeten formuleren en uitvoeren. Dit toezicht kan «sociaal-medisch
toezicht» genoemd worden.

De Commissie meent dat er kan worden voortgebouwd op de ideeën
die in de jaren tachtig op het SVr-secretariaat dienaangaande zijn
ontwikkeld, maar die door de Sociale Verzekeringsraad zelf nooit zijn
geïmplementeerd.

Het toezicht zal zich dienen te richten op de organisatie, invulling,
betrouwbaarheid en controleerbaarheid van de werkprocessen. Daarbij
gaat het zowel om de formulering van en de controle op de werkpro–
cessen door het centrale niveau als de invulling daarvan op het gedecon–
centreerde niveau.

De Commissie wijst in dit kader naar de benadering van de Sociale
Verzekeringsraad ten aanzien van het systematisch toezicht, zoals dat op
pagina 313 van het rapport is beschreven.

Druk van buitenaf

De Commissie is de overtuiging toegedaan dat in de hier geschetste
werkwijze de uitvoerders niet zullen kunnen bezwijken voor onaan–
vaardbare druk van buitenaf om cliënten bij twijfel volledig arbeidsonge–
schikt te verklaren. De scheiding van de drie functies in de bepaimg van
en beslissing over de mate van arbeidsongeschiktheid en de controle op
al die drie functies, alsmede het sociaal-medisch toezicht zullen daaren–
tegen zowel intern als extern een zorgvuldige en correcte werkwijze
waarborgen. De Commissie meent dat deze gang van zaken de invloed
van derden, zoals organisaties van werkgevers en werknemers of particu–
liere verzekeraars, uitsluit.
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Gedragseffecten zoals «zieken worden plotseling heei ziek» zullen op
deze werkwijze dan ook geen invloed hebben. Indien van feitelijke
vermindering van de arbeidsgeschiktheid sprake is, zal dat aangetoond
worden door verzekeringsgeneeskundige en de arbeidsdeskundige.

Uiteraard zullen grensgevallen voorkomen bij de grens van een derde
arbeidsgeschikt - twee derde arbeidsongeschikt –. Dat is inherent aan
het bestaan van grenzen. De beoordelingsvrijheid van de functionarissen
die deze grensgevallen behandelen is in de door de Commissie voorge–
stelde werkwijze vele malen beperkter dan in de huidige situatie.

44
De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat de neerwaartse

aanpassing van de uitkeringsniveaus in het midden van de jaren tachtig
een structureel effect op het aantal uitkeringsgerechtigden had.
Uiteraard is er wel een effect op het volume uitgedrukt in geld. De
werkelijke betekenis van volumebeleid is gelegen in het terugdringen van
de aanspraak op de sociale-zekerheidsregelingen en daarmee de
terugkeer naar de arbeidsmarkt. Op grond hiervan heeft de Commissie
het uitkeringsniveau als een gegeven beschouwd.

45
Zie 43 c.s.

46
Zie 43 c.s.

47
De uitlating van de heer Kruse had betrekking op een gelijktijdige

functionele decentralisatie van zowel de arbeidsvoorziening als de
werknemersverzekeringen. De risico's die toen werden verondersteld zijn
nu niet aan de orde, omdat arbeidsvoorziening inmiddels is gedecentrali–
seerd en de voorstellen van de Commissie gefaseerd kunnen worden
uitgevoerd. Daarbij kan ook rekening worden gehouden met de binnen
afzienbare tijd beschikbare evaluatie van de nieuwe structuur van
arbeidsvoorziening.

48
Er was geen sprake van het twee-trajectensysteem, maar van een

twee-trajectenbenadering die vele varianten kende. De Commissie
constateert dat in de bestaande situatie de wettelijke waarborgen op een
gelijk niveau liggen; alle wetten zijn in beginsel nog steeds gebaseerd op
het 70%-niveau. Een twee-trajectenstelsel redeneert eveneens vanuit een
gelijk niveau in alle situaties, maar is wel gebaseerd op een lager niveau
van dit eerste algemene traject. De Commissie is in haar overwegingen
nagegaan of deze uniformiteit gehandhaafd kan worden en of deze recht
doet aan haar uitgangspunt dat de verantwoordelijkheden in het stelsel
opnieuw gedefinieerd moeten worden. Ze heeft daarmee gekozen voor
een genuanceerde benadering en per werknemersverzekering een
afweging gemaakt. Als gevolg daarvan lag het niet meer in de rede de
twee-trajectenbenadering te volgen.

49
Het synthesemodel is naar het oordeel van de Commissie enerzijds een

voorstel om de moeizame samenwerking tussen bedrijfsverenigingen en
de GMD te verbeteren en anderzijds de positie van de FBV te versterken.
Als doorbreking van de jarenlang bestaande slechte verhouding tussen
bedrijfsverenigingen en GMD acht de Commissie het synthesemodel een
acceptabele poging om de weg vrij te maken voor de zogenaamde
geïntegreerde gevalsbehandeling. Wel heeft haars inziens de discussie
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over de geïntegreerde gevalbehandeling te lang een vrijwel uitsluitend
institutioneel karakter gehad. Bij de behandeling van de voorstellen
inzake het terugdringen van het ziekteverzuim is daar een andere
wending aangegeven. De integrale gevalsbehandeling zal zich primair
moeten richten op preventief beleid, dat zichtbaar moet worden in effec–
tieve verzuimbestrijding. Vervolgens is aan de orde verzuimbegeleiding
en eventule aanpassing van de werkplek om uitstroom uit arbeid te
voorkomen. Juist deze benadering heeft de Commissie gesterkt in haar
opvatting dat de periode waarin de werkgever verantwoordelijkheid moet
dragen moet worden verlengd. Naar het oordeel van de Commissie ligt
hiervoor de primaire verantwoordelijkheid bij de werkgever en de
arbeidsorganisatie. Vanuit die positie zal er met enerzijds hierop gerichte
dienstverlening, arbo-diensten, en anderzijds met het administratie–
kantoor dat eventueel wordt gecontracteerd voor de uitvoering van de
dan bestaande ziekengeldregeling, een pakket aan beleidsmaatregelen
moeten worden afgesproken. In deze benadering van de Commissie is
het synthesemodel voor de lange termijnontwikkeling niet meer relevant.

50
In de eerste anderhalf jaar van de ziekte heeft de werkgever de plicht

tot loondoorbetaling, gekoppeld aan een ontslagverbod. De Commissie
verlengt deze periode met een half jaar ten opzichte van de huidige
Ziektewet. Werkgevers kunnen zich ook particulier verzekeren tegen de
risico's van ziekte, zowel voor de wettelijke als de bovenwettelijke uitke–
ringen.

Het voorstel van de Commissie beoogt dat de werkgever er belang bij
heeft om door een actief arbeidsomstandigheden– en verzuimbestrij–
dingsbeleid deze risico's laag te houden. Het enige echte risico dat zieke
werknemers dus kunnen lopen, is dat van faillissement van de onder–
neming. Risico's liggen in deze opvatting bij de werkgever. De
werknemer heeft daarentegen een minder hoge inkomensbescherming,
zij het dat voor de inkomens tot ongeveer f 37 000 er geen verschil is
met de huidige 70%-waarborg.

51
Hier kan de Commissie geen uitspraak over doen. Voorts zegt de

Commissie niet, zoals het tweede deel van de vraag veronderstelt, dat
een eventule verhoging wenselijk en noodzakelijk is. De Commissie doet
wel de feitelijke constatering dat, indien er een aanzienlijke positieve
volumeontwikkeling ontstaat, er bij gelijkblijvende premielast ruimte is
om de uitkeringen te verhogen. Daarnaast kunnen zich andere beleids–
matige afwegingen voordoen.

52 en 82
De plicht tot loondoorbetaling gedurende de eerste 78 weken is niet

noodzakelijkerwijs een duurdere regeling dan de huidige. Ook los
daarvan kan een actief verzuimbestrijdings–, arbeidsomstandigheden–,
herplaatsings– en verzekeringsbeleid van de werkgever de kosten flink
drukken. Het is dus niet gezegd dat werkgevers hun aanstellingsbeleid
zullen verscherpen. Een en ander kan ook in CAO's geregeld worden.
Selectie via de aanstellingskeuring van werknemers naar potentiële
gezondheidsrisico's is niet wenselijk. De Commissie stelt voor dat er in
dezen regelgeving tot stand komt, die dit voorkomt, en wacht de
uitkomsten van reeds in gang gezette beleidsvorming af.

53
De voorgestelde acceptatieplicht is niet strijdig met regels van

Europees recht, zolang verzekeraars ongeacht de nationaliteit en onder
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' Op weg naar een verzekerde toekomst;
het WAO-gat gereparareerd Den Haag,
maart 1992
Het WAO-gat verzekerd; uitwerking van de
hoofdlijnen. Den Haag, 21 januari 1993

gelijke, niet discriminerende voorwaarden met elkaar kunnen concurreren
om het desbetreffende verzekeringscontract.

54, 64, 75 en 147
De Commissie verwacht dat werkgevers veelvuldig verzekeringen

zullen afsluiten voor het risico van loondoorbetaling aan zieke
werknemers. De premiestelling van deze verzekeringen zal in directe
relatie staan tot de hoogte van het ziekteverzuim. Het zal dus in het
directe financiële belang van werkgevers zijn veel aan verzuimbestrijding,
«arbo»-beleid en herplaatsing te doen. Particuliere verzekeraars zullen
geen claims van zieke werknemers kunnen beoordelen. Deze claims
vloeien voort uit een arbeidsrechtelijke relatie tussen werkgever en
werknemer. De bedrijfsarts/bedrijfsgezondheidsdienst of de gecertifi–
ceerde arbodienst van de werkgever beoordeelt in eerste instantie deze
claims. De verzekeraar zal als risicodekker van de werkgever naar
verwachting wel in overleg treden en gaan onderhandelen over de
normen die de werkgever en diens gecertificeerde dienst hanteren.
Daarbij is het mogelijk dat de particuliere verzekeraars in hun polisvoor–
waarden hierop gaan anticiperen.

Uit een tweetal recente nota's van de Nederlandse Vereniging van
Ongevallen– en Ziekteverzekeraars (NVOZ)' blijkt, dat verzekeraars als het
om het WAO-gat en de eerste 6 weken van de wet TZ gaat, bereid zijn
tot zelfregulering. Indien een ziekteperiode van 78 weken toegevoegd
wordt aan het te verzekeren risico, zal deze bereidheid nog toenemen.
Het gaat in de nota's voornamelijk om het hanteren van de acceptatie–
plicht voor collectiviteiten. Waar het bij het WAO-gat in principe gaat om
verzekeringen voor individuele werknemers, die wat de werkgevers
betreft zoveel mogelijk gecollectiviseerd worden, is de verzekering van
het ziekterisico een specifieke werkgeversverzekering, per definitie
collectief van aard.

De Commissie gaat ervan uit dat er nog nader onderhandeld wordt
met de verzekeringswereld over andere vormen van zelfregulering, zoals
standaardisering van de pakketomschrijving, vereveningsfondsen en
premieplafonds. Uit genoemde nota's blijkt ook, dat verzekeraars
vanwege problemen bij de praktische uitvoerbaarheid geen voorstander
zijn van het invoeren van een onderscheid tussen sociaal risico en
beroepsrisico. Het is dus niet waarschijnlijk dat dit onderscheid zal
worden geïntroduceerd buiten het wettelijke kader om.

Ook uitbreiding en intensivering van het verhaalsrecht op aansprake–
lijke derden zullen niet leiden tot dit onderscheid: 90% van de gevallen
waarin verhaal wordt toegepast betreft bijvoorbeeld verkeersongevallen,
hetgeen meestal een sociaal risico is.

55
De Commissie heeft geen concrete uitwerking van de «stringente

voorwaarden». Zij heeft hiermee uitdrukking willen geven aan de
gedachte dat een situatie met eigen-risicodragers niet mag leiden tot het
faillissement van de wettelijke waarborg. Er mag geen situatie ontstaan
waarin de eigen-risicodragers onder financieel gunstige voorwaarden de
arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen garanderen, terwijl de «overblij–
venden» in de wettelijke regeling met bedrijfseconomisch onverantwoord
hoge premies worden geconfronteerd. Het nieuwe toezichtsorgaan zal
hierop beleid ontwikkelen. Een gefaseerde ontwikkeling is van wezenlijke
betekenis en kan zelfs gerealiseerd worden vanuit de bestaande
wetgeving. Daarnaast denkt de Commissie bij de voorwaarden aan de
invulling van de keuring, begeleiding en uitkeringsmodaliteiten bij de
eigen-risicodragers.

Bij opheffing, overname of faillissement van het bedrijf moet bekeken
worden wie de uitkering overneemt. Bij overname kan dat betekenen dat
het nieuwe bedrijf - indien zelf eigen-risicodrager - de uitkeringsverplich–
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tingen overneemt. Bij opheffing en faillissement zal het zelfstandige
uitvoeringsorgaan voor de wettelijke AR de uitkering overnemen. Dit
conform de huidige situatie bij de eigen-risicodragers in de Ziektewet. De
eigen-risicodragers moeten niet gezien worden als schadeverzekeraars.
Zij dienen te werken conform de wettelijke voorwaarden.

56
In de opvatting van de Commissie gaat het in de eerste plaats om de

versterking van de verantwoordelijkheid van de werkgever (in bredere zin
de arbeidsorganisatie). Op die grond wordt voorgesteld verzuim als
gevolg van ziekte tot de eerste verantwoordelijkheid van de werkgever te
maken. In het verlengde daarvan stelt de Commissie voor ook de
werkgever niet op voorhand van de verantwoordelijkheid voor de beperkt
arbeidsgeschikte werknemer te ontslaan. Door tijdig na te gaan of
iemand die verzuimt als gevolg van ziekte mogelijk voor een arbeidson–
geschiktheidsuitkering in aanmerking zou kunnen komen, wordt ook tijdig
binnen de periode van 78 weken duidelijk welke verantwoordelijkheid de
werkgever draagt. Om daarnaast ook een prikkel te bieden voor het
voorkómen van arbeidsongeschiktheid, stelt de Commissie voor over te
gaan tot invoering van premiedifferentiatie en eigen risico. Beide
elementen kunnen een positief effect hebben op de aanspraak op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Naar het oordeel van de Commissie
moet een en ander volgtijdig worden ontwikkeld. Te beginnen bij premie–
differentiatie en eigen risico.

57
De Commissie heeft hiermee, zoals bovenaan pagina 414 ook al

aangegeven is, uitdrukking willen geven aan een situatie waarin de
wetgever naast werkgevers en werknemers verantwoordelijkheid draagt
voor de arbeidsongeschikte werknemers. De wetgever draagt zorg voor
hen die meer dan tweederde arbeidsongeschikt zijn, de werkgevers en
werknemers doen dat daarenboven voor hen die minder dan tweederde
arbeidsongeschikt zijn.

Deze verticale verdeling is niet statisch, indien de mogelijkheid van het
dragen van een eigen risico in het bieden van de wettelijke waarborg van
de AR aangegrepen wordt. Er kan dan een beweging ontstaan van
werknemers die in het ene bedrijf onder de wettelijke waarborg van de
AR vallen, terwijl in het andere bedrijf de werknemers een eigen arbeids–
ongeschiktheidsregeling kennen, gebaseerd op en gegarandeerd onder
de AR, maar met een eigen premie.

Eigen-risicodragers kunnen ook het eigen-risicodragersschap opgeven
en terugkeren naar de collectieve AR. In die zin krijgt de verticale verant–
woordelijkheidsverdeling een dynamisch karakter.

58, 60, 95 en 110
Op verzoek van de Commissie zijn door het Centraal Planbureau de

macro-economische gevolgen van de commissievoorstellen bezien. Het
Centraal Planbureau merkt hierbij op dat kwantificering van de commis–
sievoorstellen maar gedeeltelijk mogelijk is en waar deze plaats vindt
deels op veronderstellingen berust. Het Centraal Planbureau geeft dan
ook aan dat de onzekerheid bij de berekeningen groot is. Met inacht–
neming van deze kanttekeningen blijkt uit de berekeningen van het
Centraal Planbureau dat de lange-termijngevolgen van een drietal onder–
delen van de voorstellen van de Commissie, te weten introductie van een
twee-derde-criterium bij arbeidsongeschiktheid, de door de Commissie
voorgestelde arbeidsongeschiktheidsuitkering en de voorstellen van de
Commissie met betrekking tot de Ziektewet, per saldo leiden tot een
extra werkgelegenheid bij bedrijven van 45 000 arbeidsjaren; de
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werkloosheidsvoet daalt met-0,1. Belangrijke andere saldo-uitkomsten
zijn:

- de inactiviteitsratio daalt met - 1,2;
- de gemiddelde collectieve druk daalt met -0,4;
- de collectieve uitgaven dalen met-0,8 NNI;
- het financieringstekort daalt met -0,3 NNI.
Als deze voorstellen budgettair neutraal worden ingevoerd, waarbij de

saldo-opbrengst van deze voorstellen wordt aangewend voor een tariefs–
verlaging in de eerste schijf IB met 0,9 procentpunt, dan is het saldo–
effect van de drie bovenvermelde commissievoorstellen een toename van
de werkgelegenheid in de bedrijven met 70 000 arbeidsjaren. De notitie
van het Centraal Planbureau is als bijlage bij de beantwoording van deze
vragen gevoegd.

59
De commissie heeft een geïntegreerde loondervingsregeling

overwogen. Maar gelet op de analyse van de drie werknemersverzeke–
ringen (pag. 379 t/m 385) lag het niet voor de hand op deze gedachte
voort te bouwen. De Commissie heeft als uitgangspunt genomen dat de
positie van een volledig arbeidsongeschikte niet vergelijkbaar is met die
van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer en met die van een
werkloze werknemer. Daarom kiest zij voor een scherpere toegang tot de
arbeidsongeschiktheidsregeling om vervolgens de uitkering op een
relatief hoog niveau te houden. De Commissie realiseert zich dat er
onder deze categorie werknemers kunnen zijn, die nog wel tot het
verrichten van arbeid in staat zijn. In zijn algemeenheid zal dit echter niet
het geval zijn. De commissie legt bij de reïntegratie in het arbeidsproces
ook niet het accent op deze groep. Dat accent ligt bij de gedeeltelijk
arbeidsgeschikten, die in de redenering van de Commissie, in de
bestaande arbeidssituatie zouden moeten blijven, of, als dit in alle
redelijkheid niet mogelijk is, elders aan het werk zouden moeten gaan. In
dit opzicht is er voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten en werklozen sprake
van een gelijke regeling, zowel qua materiële voorwaarden als qua
uitvoering.

60
Zie 58 c.s.

61, 66, 68, 78, 83, 88, 91, 98 en 99
Het afschaffen van de Ziektewet kan gezien worden als het

doortrekken van lijnen die reeds uitgezet zijn in het wetsvoorstel Terug–
dringing Ziekteverzuim. De periode van 6 resp. 2 weken, waarin volgens
dit wetsvoorstel de werkgever eigen-risicodrager is, wordt verlengd tot
78 weken. Daarmee wordt het systeem in belangrijke mate vereen–
voudigd, omdat er nog slechts van één regime sprake zal zijn voordat de
arbeidsongeschiktheidsregeling kan worden aangesproken.

De Commissie heeft gezocht naar een termijn die enerzijds de kans op
werkhervatting van de zieke werknemer bij zijn eigen werkgever optimali–
seert en anderzijds die werkgever niet boven het aanvaardbare en
draagbare belast. Zo kwam een periode van 78 weken tot stand. Deze
periode is langer dan het huidige ziektewet-jaar, omdat is gebleken dat in
het huidige stelsel herplaatsingspogingen in dat jaar dikwijls falen
vanwege de aanzuigende werking van de al snel naderende WAO. De
werkgever wordt meer dan thans in situaties die te beïnvloeden zijn,
aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Door het risico geheel
bij de werkgever te leggen, wordt bevorderd dat de werkgever het
maximale zal doen om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen.
Hem staan daarbij dezelfde instrumenten ten dienste als in de eerste 6/2
weken in het pakket TZ/Arbo. De in dit pakket opgenomen wijzigingen
van de Arbeidsomstandighedenwet (en uiteraard de wet zelf) worden dus
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gehandhaafd, maar nu voor een periode van 78 weken. De verantwoor–
delijkheid van de werkgever houdt op in geval van arbeidsongeschiktheid
krachtens de AR, omdat de omstandigheden van dit scherp te onder–
scheiden soort arbeidsverzuim voor de werkgever niet meer
beïnvloedbaar zijn. De plicht tot aanmelding na 26 weken bij het uitvoe–
ringsorgaan van de AR maakt in een vroeg stadium duidelijk waar de
verantwoordelijkheden liggen: als de zieke onder de voorwaarden voor
de AR valt, kan de werkgever van zijn verplichtingen worden ontlast door
overgang van de zieke naar de AR. Zijn die voorwaarden niet vervuld, dan
worden de plichten van de werkgever tot aanbieding van aangepast of
ander passend werk herbevestigd. Zoals ook in andere antwoorden wordt
beschreven, wordt aan deze verantwoordelijkheden voor de werkgever,
naast de plicht tot loondoorbetaling gedurende maximaal 78 weken, ook
een ontslagverbod voor maximaal 78 weken (beide afhankelijk van de
duur van het dienstverband) gekoppeld. Ook na 78 weken heeft de
werkgever echter nog verplichtingen jegens zijn arbeidsgeschikte
werknemer: er blijft ontslagbescherming. De verlenging van de ziektepe–
riode zal de werkhervatting dus niet frustreren, maar juist stimuleren.

De aanbeveling inzake loondoorbetaling refereert aan tenminste het
wettelijke minimumloon, en is dus niet gebaseerd op de minimumbe–
hoeftefunctie. De loondervingsfunctie kan worden geoptimaliseerd door
aanvullende afspraken te maken. Bij een tijdelijk dienstverband dat korter
duurt dan anderhalf jaar, zal de loondoorbetalingsverplichting zich
uitstrekken tot tenminste de duur van het dienstverband, maar (in
verband met ILO-verdragen) niet korter dan 26 weken. De werkgever kan
ztch voor dit risico particulier verzekeren, zodat de verzekeraar (in geval
van faillissement van) de ondernemer in staat stelt de loondoorbetalings–
verplichting na te komen. In geval van faülissement neemt de verzekeraar
deze plicht over.

De Commissie is bekend met het verschijnsel dat sommige bedrijfsver–
enigingen het ziekengeld rechtstreeks aan de werknemer uitbetalen,
omdat onvoldoende vertrouwen bestaat dat de werkgever het loon bij
ziekte doorbetaalt. Bij afschaffing van de Ziektewet zal de zieke
werknemer, eventueel gesteund door deskundigen en belangenbehar–
tigers meer dan voorheen zelf zijn belangen moeten bewaken. Hij zal zich
over de inhoud van zijn arbeidscontract moeten informeren en in
bepaalde gevallen zelf of gezamenlijk met andere werknemers voor zijn
belangen moeten opkomen. Indien nodig kan hij juridische procedures
(te beginnen met een vordering tegen de werkgever bij de kantonrechter)
aanspannen. Ook in het algemeen zullen conflicterende belangen meer
voor de civiele rechter moeten worden uitgevochten.

De Commissie acht het zeer wel denkbaar dat de omzetting van de
huidige Ziektewet naar de door haar beoogde nieuwe situatie gefaseerd
verloopt. Te denken valt aan het opnemen van de huidige wettelijke
waarborg in het BW (artikel 1638e: loondoorbetaling, tenminste op het
niveau van het wettelijk minimumloon) als eerste fase en vervolgens een
toegroeien naar de eindsituatie die de Commissie voor ogen staat.
Daarbij zijn dus twee elementen in het geding: de verlenging van de
periode van een jaar tot anderhalf jaar en de verkleining van de wettelijke
waarborg naar het niveau van het wettelijk minimumloon. (Zie ook het
antwoord op vraag 79)

62
Het uitvoeringsorgaan dat de AR uitvoert krijgt met de zieke

werknemer te maken uiterlijk na een periode van 26 weken na aanvang
van de arbeidsongeschiktheid. Dan beoordeelt het uitvoeringsorgaan in
welke mate sprake is van arbeidsgeschiktheid, dan wel arbeidsonge
schiktheid. Is er sprake van meer dan een derde verdiencapaciteit, dan
beoordeelt het uitvoeringsorgaan tevens in welke mate de werkgever
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heeft getracht de werknemer te herplaatsen in het oude - al dan niet
aangepaste - werk, c.q. heeft gezocht naar ander werk voor de
werknemer. Indien het uitvoeringsorgaan tot het oordeel komt dat de
werkgever daartoe onvoldoende pogingen heeft gedaan, of ten onrechte
de werknemer niet terugneemt in het arbeidsproces, dan zal - wanneer
de maximale termijn van loondoorbetaling is verstreken - de werknemer
een sterke positie innemen in het geval dat hij een eventueel ontslag
aanvecht. Van deze beoordelende functie gaat een preventieve of reïnte–
grerende werking richting arbeidsorganisatie uit.

63,121, 125 en 173
In het huidige stelsel geldt volgens artikel 1639h lid 2 BW een termijn

van ten minste 2 jaar waarbinnen de werknemer die ongeschikt is tot het
verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, niet mag worden ontslagen. De
Commissie bedoelt deze termijn in overeenstemming te brengen met het
tot stand te brengen nieuwe stelsel. Daarin treedt er door de uitbreiding
van de ziekteperiode tot anderhalf jaar, met loonbetalingsverplichting, in
de concrete arbeidsrechtelijke positie van de werknemer inderdaad een
verbetering en een verlenging van één naar anderhalf jaar op. Gedurende
die tijd blijven de geldende procedures betreffende de ontslagbeoor–
deling in stand. Na anderhalf jaar is er voor de werknemer die nog niet
kan werken en niet in aanmerking komt voor de AR nog steeds ontslag–
bescherming: de werkgever moet bij ontslag aannemelijk maken dat er
voor de werknemer geen enkel reëel perspectief is voor terugkeer naar
de baan die werd vervuld voor aanvang van de ziekte, c.q. naar andere,
vervangende arbeid. Het ontslag zal getoetst moeten worden aan deze
arbeidsrechtelijke regels.

Doordat zolang mogelijk uitgegaan wordt van de band met de
werkgever wordt de arbeidsmarktpositie van de gedeeltelijk arbeidsge–
schikte versterkt, waar in het huidige stelsel deze band vroegtijdig
feitelijk wordt doorgesneden en de werknemer weliswaar gedurende het
tweede jaar met absolute ontslagbescherming in de WAO komt, maar
met een zwakke arbeidsmarktpositie. Deze ontslagbescherming stelt
echter effectief weinig voor omdat het uitkeringsregime in de plaats van
de arbeidssituatie is gekomen. De ontslagbescherming krijgt ten aanzien
van gedeeltelijk arbeidsgeschikten, naarmate de periode van arbeidson–
geschiktheid vordert en aangepast of ander werk niet kan worden gerea–
liseerd, na de eerste anderhalf jaar een steeds minder absoluut karakter.
Een en ander staat ter beoordeling van de civiele rechter en zal naar de
verwachting van de Commissie ook vaker dan thans aan deze rechter
worden voorgelegd.

64
Zie 54.

65, 109
De Commissie neemt aan dat met «maximaal niveau» bedoeld wordt

een bedrag dat correspondeert met de maximumdagloonbepalingen. Het
maximumdagloon per 1 januari 1993 is gelijk aan f286,84.

Dit is het maximumdagloon waarover recht op uitkering bestaat.
Het maximumdagloon is om te rekenen naar een «maximum–

maandloon»: 21,75 x f 286,84 = f 6238,77 per maand.
Bruto minimumloon per maand voor volwassenen: f 2163,20 (1993,

onveranderd voor 1994, zie Sociale Nota 1994).
verhouding minimumloon - modaal loon 1993 (schatting sociale nota):

59,1. Het modaal loon isongeveer: 100/59,1 x f2163,20 = f3660,24
per maand, af te ronden naar 3660 gulden.

In de bijlage worden enkele schema's gepresenteerd waarin de
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verschillen tussen TBA en AR voor deze inkomenscategorieën duidelijk
worden.

Uit die schema's blijkt het volgende:
a. Voor diegenen die het minimumloon verdienden verandert er niets.
b. Voor de werknemers die meer dan het minimumloon verdienden is

er sprake van een hogere uitkering in het regime van de door de
Commissie voorgestelde regeling. Naarmate de werknemer ouder is, is
het verschil kleiner, omdat in de huidige WAO de terugval kleiner is
naarmate de leeftijd hoger is.

c. Een voordeel van de door de Commissie voorgestelde regeling is
voor alle gevallen verder gelegen in het feit dat de werknemer dan
slechts te maken heeft met één enkele regeling en één uitkering. In het
geval van gedeelteiijk arbeidsongeschiktheid in de huidige situatie heeft
de werknemer te maken met behalve een WAO-uitkering die in twee
soorten uiteenvalt (namelijk de loondervingsuitkering en de vervolguit–
kering) ook nog eens de WW-uitkering, de verlengde WW-uitkering, een
vervolguitkering krachtens de WW en tenslotte de IOAW.

Het is de Commissie niet ontgaan dat er een discussie is ontstaan naar
aanleiding van de berichten van arbeidsdeskundigen over de uitwerking
van de schattingsmethodiek. De Commissie heeft echter vastgesteld dat
het officiële concept-schattingsbesluit pas op 26 oktober 1993 aan de
Tweede Kamer is gepresenteerd. De Commissie kan dus geen oordeel
veilen over de mogelijke uitwerking en effecten van dat besluit.

66
Zie61.

67, 70, 71,73 en 85
De Commissie heeft de in deze jaren ontwikkelde wetgeving niet

buiten beschouwing gelaten. Integendeel, de hierin aanwezige elementen
heeft zij wel degelijk betrokken bij haar overwegingen. Wel is het zo dat
niet een van deze maatregelen tijdens het onderzoek van de Commissie
al zodanig operationeel was dat de Commissie de effecten daarvan heeft
kunnen registreren. Dit heeft niets te maken met de afbakening van een
periode waarover het onderzoek zich uitstrekt, maar eenvoudigweg met
de zeer recente, danwel aanstaande invoering van deze wetswijzigingen.

Naar het oordeel van de Commissie hebben zowel de wet TBA als de
wet TZ belangrijke effecten op de uitvoeringspraktijk. Zo is er voor de
Commissie alle reden om de in de wet TBA vastgelegde periodieke
herkeuring te ondersteunen, evenals de minstens zo belangrijke wijziging
van het begrip passende arbeid in algemeen geaccepteerde arbeid. De
Commissie verwijst voor de beoordelingssystematiek naar de
antwoorden op de vragen 43 e.a. en op de vragen 104 en 108. Evenzeer
onderschrijft de Commissie de keuze die in de wet TZ wordt gemaakt om
de verantwoordelijkheid van de werkgever te vergroten. De Commissie
acht het niet tot haar competentie behoren om een oordeel uit te
spreken over een zo snel mogelijke afronding van de genoemde
wetgeving. Wel meent zij dat het niet van wijsheid zou getuigen als haar
eigen voorstellen van de ene dag op de andere zouden worden
ingevoerd. Het is raadzaam hiervoor een weloverwogen implementatie–
periode te kiezen om alle betrokkenen in staat te stellen de omslag
volledig mee te kunnen maken. Alleen dan kan er ook sprake zijn van een
cultuuromslag. Dit overwegende kan de Commissie zich zeer wel
voorstellen dat het bestuurlijk niet acceptabel is dat er met betrekking tot
de huidige voorstellen Ziektewet en WAO een vacuüm ontstaat. Zij acht
het bestuurlijk alleszins redelijk zo niet noodzakelijk het perspectief
helder aan te geven voor een integrale herijking van wettelijk stelsel en
uitvoerïngsorganisatie. Met de meest recente wetgeving is naar het
oordeel van de Commissie daarop niet het gewenste antwoord
gegegeven. Daarom doet zij voor de langere termijn verdergaande
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voorstellen. In dat licht kunnen effecten van de meest recente wetgeving,
die in het komende jaar volop zichtbaar moeten worden, meegenomen
worden in het door de Commissie beoogde veranderingsproces.

68
Zie 61 c.s.

69, 39, 70, 71, 73, 85, 94, 96 en 146
De ingeslepen verhoudingen die de Commissie heeft waargenomen en

waarvan zij verslag doet in haar rapport worden door de recente en nog
aanhangige wetgeving in onvoldoende mate gewijzigd. Uiteraard gaan er
van deze wetswijzigingen belangrijke impulsen uit naar de bestaande
uitvoeringspraktijk. Hiervan kunnen in de benadering van de Commissie
belangrijke onderdelen overeind blijven. De Commissie doet haar verder–
gaande aanbevelingen echter om te bereiken dat het stelsel zowel qua
wetgeving als uitvoering houdbaar is voor de toekomst. In essentie
bepleit zij daarom een fundamentele herbezinning van:

a. de rechten en plichten voor de burger, voortvloeiende uit de sociale
verzekeringsregelingen;

b. de positie van de overheid ten aanzien van de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van deze regelingen ;

Vanuit deze beide invalshoeken wordt aanbevolen de verantwoordelijk–
heidsverdeling te herzien in een samenhangende benadering waarbij
rekening wordt gehouden met de aanwezige belangen en een appel
wordt gedaan op de individuele verantwoordelijkheid van de werknemer
en de werkgever. Deze benadering betekent een omslag in de huidige
situatie, waarin de verantwoordelijkheden niet vergaand genoeg zijn
gewijzigd. Naar het oordeel van de Commissie zijn de historisch
bepaalde verhoudingen nog steeds dominant.

De vraag naar de fasering van de implementatie veronderstelt dat niet
in één keer een omslag gemaakt kan worden van de huidige situatie naar
het door de Commissie beoogde stelsel en de daarbij passende
structuur. Deze opvatting wordt ook door de Commissie gehuldigd.

Om vanuit de bestaande situatie naar de beoogde eindsituatie te
komen is de eerstvolgende fase van groot belang. In deze fase zal een
veranderingsstrategie moeten worden vastgelegd in een plan van
aanpak, dat uitgaat van een gefaseerde ontwikkeling. Het kabinet is
verantwoordelijk voor het opstellen van een dergelijk plan. Oaarbij is een
vereiste dat helder wordt geregeld wie de regiefunctie heeft. Volgens de
Commissie is het niet raadzaam hiermee het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid te belasten. Evenmin kan binnen de
bestaande uitvoeringsorganisatie daarvoor de verantwoordelijkheid
worden genomen. De voorkeur van de Commissie gaat uit naar een
orgaan, dat is gemandateerd door het kabinet, dat bestaat uit een of
enkele personen, en dat voor een bepaalde periode met bijzondere
verantwoordelijkheden wordt belast. Hierbij kan gedacht worden aan een
Regeringscommissaris, een Commissariaat voor de sociale zekerheid of
iets van dien aard. De vormgeving is in dit stadium van minder betekenis.
De Commissie hecht er aan op dit moment vooral op het belang van de
regiefunctie te wijzen. Het veranderingsproces dat in haar ogen een
verstrekkende betekenis heeft, moet zodanig gestuurd worden dat de
verkoop tijdens de verbouwing door kan gaan. Dit vereist permanente
aandacht en sturing vanuit een daartoe gecreëerde positie.

Binnen de kaders van een dergelijk plan is het denkbaar de volgende
fasen te onderscheiden :

a. instelling van de Sociale Verzekeringskamer;
b. opheffing van de SVr en overdracht van een deel van de taken die

nog resteren naar de SER;
c. privatisering van de administratiekantoren;
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d. intrekking van de Toeslagenwet;
e. overheveling van de ziektewet naar het BW onder gelijktijdige

deregulering, met als gevolg dat ook op dit onderdeel de wettelijke taak
van de bedrijfsverenigingen wordt beeindigd. De verlaging van de wette–
lijke waarborg van 70% van het laatstverdiende loon naar het niveau van
het wettelijk minimumloon kan daarna in een periode van enkele jaren
gefaseerd worden gerealiseerd onder gelijktijdige verlenging van de
periode waarover de werkgever is verplicht tot loondoorbetaling;

f. overdracht van de WW van de bedrijfsverenigingen naar de RBA's.
Dit vereist wetgeving, waarin op dit onderdeel de wettelijke taak van de
bedrijfsverenigingen komt te vervallen. De premieheffing wordt gelijk–
tijdig overgenomen door de belastingdienst;

g. opheffing van de wettelijke positie van de bedrijfsverenigingen
onder gelijktijdige oprichting van een centraal orgaan dat bij wet is belast
met de opdracht de arbeidsongeschiktheidsregeling uit te laten voeren
Premieheffing wordt vervolgens opgedragen aan de belastingdienst;

h. ontvlechting van de AAW en de WAO, TBA wordt in deze zin
aangepast en gebaseerd op het uitgangspunt van de Commissie inzake
de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling;

i. de overdracht van het fondsenbeheer naar de Sociale Verzekerings–
kamer;

Op deze wijze is naar het oordeel van de Commissie een verantwoorde
omslag te maken van de huidige situatie naar de door haar beoogde
situatie. Hiervoor zal tenminste een periode van vier jaar moeten worden
uitgetrokken, waarin ruimte is om tussentijds bij te sturen op basis van
de ervaringen.

De Commissie stelt overigens vast dat sinds 1 augustus jl. de Wet TBA
van kracht is geworden. Daarnaast is het wetsvoorstel TZ inmiddels door
de Tweede Kamer aangenomen en is de behandeling daarvan in de
Eerste Kamer gevorderd. Inzake eventuele wijzigingen van de OSV gaat
de Commissie er vanuit dat er geen stappen worden gezet die haaks
staan op de aanbevelingen van de Commissie. Het is echter aan de
Kamer om hierin haar positie te bepalen en niet aan de Commissie. De
volgtijdige behandeling van de voorstellen van de Commissie en de OSV
is in de zienswijze van de Commissie wel een essentiële voorwaarde om
op een verantwoorde wijze tot heldere keuzes te komen.

70
Zie 67, 69.

71
Zie 67, 69.

72
Zie 69.

73
Zie 67, 69.

74
De aanbevelingen vormen in zoverre een samenhangend geheel, dat

de keuzes die de Commissie maakt inzake de verlegging van de verant–
woordelijkheden inzake ZW en AAW/WAO de verantwoordelijkheid
vergroten daar waar deze door betrokkenen te beïnvloeden is. Daar waar
deze mogelijkheid niet of nauwelijks aanwezig is wordt de verantwoorde–
lijkheidsverdeling tussen wetgever en bedrijfsleven niet gewijzigd. Zo is
er ook een duidelijke samenhang tussen deze keuzes in de verantwoor–
delijkheidsverdeling en die inzake de uitvoering. Bij de voorgestelde
vervanging van de Ziektewet is het bedrijfsleven volledig vrij - weliswaar
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met inachtneming van de Arbeidsomstandighedenwet - in de wijze
waarop ze de opgelegde verplichting wil uitvoeren. Dit geldt onverkort
voor de gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Maar juist weer niet voor de
arbeidsongeschikten. Ook bij de uitvoering van de WW heeft het
bedrijfsleven een - zij het meer beperkte - rol. Deze samenhang in de
voorstellen van de Commissie leidt er niet toe dat de voorstellen moeten
worden gezien als een «slikken of stikken» pakket, rnaar wel dat ze in hun
onderlinge verhoudingen beoordeeld moeten worden.

75
Zie 54.

76 en 101
De Commissie gaat er vanuit dat tussen werkgever en werknemer(s)

overlegd wordt of de wettelijke verplichting tot doorbetaling op het
niveau van het wettelijk minimumloon als toereikend wordt ervaren.
Gelet op de huidige situatie mag worden verondersteld dat er aanvui–
lende loonafspraken zullen worden gemaakt. Hierbij zullen zich naar het
oordeel van de Commissie voor kleine bedrijven geen afwijkingen
voordoen in vergelijking met de thans bestaande situatie.

In het midden– en kleinbedrijf hoeft de afschaffing van de Ziektewet
niet altijd tot hogere fmanciële lasten te leiden. De plicht tot loondoorbe–
taling garandeert het minimumloon. Werkgevers kunnen via een actief
verzuimbestrijdings–, arbeidsomstandigheden–, herplaatsings– en verze–
keringsbeleid de kosten drukken. Het verzuimrisico en de verzekerings–
premies zijn niet noodzakelijkerwijs hoger in het midden– en kleinbedrijf.
De discussie in het kader van wetsvoorstel 22 899, die heeft geleid tot
een afwijkende regeling voor het midden– en kleinbedrijf, ging over
niet-herverzekerbare risico's. In het licht van de voorstellen van de
Commissie is dat niet relevant, omdat in die benadering werkgevers zich
wel degelijk herverzekeren.

77, 80 en 87
De Commissie wil het begrip ziekte in een te wijzigen artikel 1638e

BW (het recht op loondoorbetaling) dezelfde inhoud geven als het begrip
ziekte in artikel 19 ZW. Dit houdt in, dat ook de psychische toestand van
de werknemer, zwangerschap en bevalling eronder begrepen dienen te
worden. Tot op heden heeft de civiele rechter dit begrip bij afwezigheid
van houvast in de wet of de wetsgeschiedenis zelf inhoud moeten geven.
Hij heeft zich daarbij veelal gericht op het oordeel van de beroeps–
rechter. De Commissie kan zich evenwel voorstellen dat er inzake
zwangerschap en bevalling een specifieke verlofregeling wordt
ontwikkeld. Bij verschil van opvatting tussen werkgever en werknemer
over de gerechtvaardigdheid van de ziekmelding zal in eerste instantie de
werkgever door middel van een rapport van de bedrijfsgezondheidsdienst
moeten aantonen, dat de ziekmelding onterecht is. Dit oordeel zal zich
moeten baseren op het gewijzigde artikel 1638e BW. Het loon van de
ziekgemelde werknemer zal vanaf de eerste ziektedag doorbetaald
moeten worden. In arbeidsovereenkomst of CAO kunnen regelingen
worden opgenomen over de wijze waarop aan deze bepalingen inhoud
gegeven wordt (controle bij ziekte, geschillenprocedure, duur van
loondoorbetaling bij tijdelijke contracten, voorwaarden waaronder de
loondoorbetaling kan worden stopgezet, controle op de naleving van de
bepalingen, enz.). Uiteindelijk kan de werknemer zich bij stopzetting van
loondoorbetaling dan wel ontslag verweren bij de kantonrechter. De
rechter zal dan moeten bepalen of er sprake is van ziekte in de zin van
het herziene artikel 1638e BW en of de afgesproken procedures
zorgvuldig zijn toegepast.
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78
Zie 61 e.a.

79
Zie ook beantwoording 61 e.v.
De Commissie heeft dit niet overwogen, omdat de redenering die aan

het ziektewet-voorstel ten grondslag ligt is gebaseerd op de hoofdge–
dachte dat de werkgever meer dan thans het geval is op zijn eigen
verantwoordelijkheid moet worden aangesproken daar waar de situatie te
beinvloeden is. Dit geldt naar het oordeel van de Commissie in geval van
arbeidsverzuim als gevolg van ziekte en in geval van gedeeltelijke
arbeidsgeschiktheid. Uitzonderingen daargelaten, geldt dat niet waar
sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. De Commissie is van
oordeel dat vanuit deze opvatting de arbeidsrechtelijke verhouding
synchroon moet lopen met de verplichting tot loondoorbetaling. De
ontslagbescherming die thans geboden wordt in geval van arbeidsonge–
schiktheid, 1 jaar na het eerste jaar van de Ziektewetperiode, functio–
neert in dit opzicht niet binnen de door de door de Comrnissie beoogde
grotere verantwoordelijkheid van de werkgever. Voorgesteld wordt
daarom deze periode met een half jaar te verkorten, maar wel gelijktijdig
de verplichting tot loondoorbetaling, zij het op een lager niveau dan de
huidige Ziektewet, over dezelfde periode in te voeren. Op een tijdig
moment in deze periode, uiterlijk na 26 weken, dient iemand voor een
keuring bij het uitvoeringsorgaan van de arbeidsongeschiktheidsregeling
te worden aangemeld en te worden beoordeeld door dit onafhankelijke
orgaan. Indien er volgens de normen van deze nieuwe regeling een
uitkering kan worden verstrekt wordt de werkgever dientengevolge
ontlast van de verplichting tot loondoorbetaling. Anders gezegd, de
vervanging van de huidige Ziektewet naar een verplichting op basis van
het BW en de invoering van een nieuwe arbeidsongeschiktheidsregeling
waarbij geen sprake is van een uitkering bij gedeeltelijke arbeidsge–
schiktheid belast het bedrijfsieven met de volledige zorg voor zieke en
gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers en ontlast haar van de verant–
woordelijkheid voor volledig arbeidsongeschikten.

De Commissie acht het zeer wel denkbaar dat de omzetting van de
huidige Ziektewet naar de door haar beoogde nieuwe situatie gefaseerd
verloopt. Te denken valt aan het opnemen van de huidige wettelijke
waarborg in het BW als eerste fase en vervolgens een toegroeien naar de
eindsituatie die de Commissie voor ogen staat. Daarbij zijn twee
elementen in het geding: de verlenging van de periode van een jaar naar
anderhalf jaar en de verkleining van de wettelijke waarborg van het
70%-niveau naar tenminste het niveau van het wettelijk minimumloon.

80
Zie 77.

81
De Commissie meent dat de vervanging van de Ziektewet door de

genoemde bepalingen uit het BW niet in strijd is met de bepalingen van
het Europees Sociaal Handvest en de ILO-verdragen 102, 103.

Verdrag 102 bevat minimumnormen onder andere betreffende
regelingen voor ziekte en moederschap. Het verdrag geeft aan, dat de te
beschermen groep van personen in geval van ziekte recht heeft op
ziekengeld. De te beschermen groep van personen bestaat uit tenminste
50% van alle werknemers met hun echtgenoten en kinderen öf uit ten
minste 20% van de gehele werkende bevolking, alsmede hun vrouwen en
kinderen, óf uit een voorgeschreven groep van inwoners welke tenminste
50% van de gezamenlijke inwoners uitmaken. De uitkering van ziekengeld
dient gedurende ten minste 26 weken per ziektegeval te worden
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verleend. De uitkeringen vermeerderd met het bedrag van de tijdens het
gedekte geval verstrekte kinderbijslag dienen voor een modelgerechtigde
(werknemer met echtgenoot en twee kinderen) ten minste 45% van de
vroegere inkomsten uit arbeid te bedragen.

Verdrag 103 bevat voorschriften omtrent de kring van te beschermen
personen, alsmede voorschriften omtrent te verlenen prestaties aan
(aanstaande) moeders. De te beschermen personen dienen een uitkering
in geld te ontvangen in geval van werkverzuim ten gevolge van zwanger–
schap en bevalling. De uitkering in geld dient ten minste twee derde van
vroegere verdiensten te omvatten en dient gedurende ten minste 12
weken te worden uitbetaald, waarvan ten minste 6 weken na de
bevalling. Het is verboden een vrouw in verband met zwangerschap en
bevalling te ontslaan. De bepalingen in het Europees Sociaal Handvest
terzake hebben meer het karakter van fundamentele rechten. Zij hebben
niet het karakter van specifieke normen waaraan de aanbevelingen
getoetst kunnen worden.

82
Zie 52.

83
Zie 61 e.a.

84
De sociaal-medische begeleiding komt voor verantwoordelijkheid van

de werkgever gedurende de periode dat de werknemer ziek is en nog niet
voor de Arbeidsongeschiktheidsregeling in aanmerking komt. De
Arbeidsomstandighedenwet is van toepassing. Werkgevers zullen
gebruik maken van bedrijfsartsen en/of gecertificeerde Arbo-diensten
om het ziekteverzuim terug te dringen. In geval van arbeidsonge–
schiktheid in de zin van de AR zal het uitvoeringsorgaan zich een oordeel
vormen over de oorzaken van de arbeidsongeschiktheid, onder meer met
het oog op het regresrecht.

In geval van een te late melding van de zieke werknemer aan de
uitvoeringsinstelling AR kan worden gedacht aan een systeem waarin de
werkgever de consequenties daarvan, bijvoorbeeld in financiële zin,
draagt. De Commissie geeft hieraan nog geen afgeronde en concrete
uitwerking. Dat acht zij pas opportuun bij de voorbereiding van formele
wetgevmg. De Commissie heeft richtingen, globale kaders en lijnen
daarvoor geschetst, maar geen concrete wetsartikelen willen formuleren.

85
Zie 67, 69.

86
De Commissie bedoelt met de «bestaande arbeidsongeschiktheidsre–

gelingen», de regelingen zoals die op het moment van het verschijnen
van haar rapport luidden. Dus de arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals
die bij TAV en TBA zijn gewijzigd.

87
Zie 77.

88
Zie 61 e.a.

89
De Commissie heeft dit als een uitgangspunt beschouwd van feitelijke

aard bij de beoordeling van de drie werknemersverzekeringen. Dit
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betekent dat de Commissie niet op voorhand posities heeft ingenomen
inzake dit wettelijk gewaarborgde uitkeringsniveau. Dit heeft ertoe geleid
dat de Commissie niet over de gehele linie dezelfde redenering heeft
gevolgd. Zij komt per wet tot een genuanceerd en gedifferentieerd
oordeel over de wettelijke waarborg.

90
Indien de werkgever aan kan tonen dat in alle redelijkheid geen functie

voor betrokkene gevonden kan worden, mag worden verwacht dat dit als
reden voor ontslag zal worden erkend. In dat geval heeft betrokkene
recht op een uitkering krachtens de WW.

Na de periode van 78 weken is er geen sprake meer van «ziek zijn»,
maar van een bepaalde mate van arbeidsgeschiktheid. Indien betrokkene
minder dan eenderde arbeidsgeschikt is, ontstaat recht op een
AR-uitkering. Indien deze meer dan eenderde arbeidsgeschikt is en er
ondanks de inspanningen van werkgeverszijde geen geschikte functie
gevonden is, kan er reden voor ontslag ontstaan, alsmede recht op een
uitkering krachtens de Werkloosheidswet. De Commissie wijst er -
wellicht ten overvloede - op dat indien particuliere verzekeringen zijn
afgesloten op (werkloosheid ten gevolge van) (gedeeltelijke) arbeidson–
geschiktheid, deze dan tot uitbetaling zullen komen.

91
Zie 61 e.a.

92
De Commissie heeft kennis kunnen nemen van recente maatregelen bij

de uitvoeringsorganisaties die beogen de uitvoering te verbeteren.
Hiervan maakt de Commissie ook melding in haar rapport. Deze verande–
ringen waren echter van zeer recente datum en konden als zodanig niet
worden beoordeeld op hun feitelijke effecten. De Commissie voegt
hieraan toe dat deze wijzigingen vaak een experimenteel karakter hebben
en op incidentele basis worden toegepast. Ook dit maakt het niet
mogelijk een goed oordeel te kunnen vormen. Vervolgens merkt de
Commissie op dat deze veranderingen plaatsvinden binnen de bestaande
ordeningsstructuur, waaraan volgens de Commissie de nodige bezwaren
kleven. Op grond van haar bevindingen stelt de Commissie daarom voor
deze fundamenteel te herzien.

93, 128en 129
Uiteraard heeft de Commissie een aantal varianten doorgesproken.

Ook de opbouwstelsels van de SER en de TBA zijn in de overwegingen
betrokken. De Commissie heeft echter gekozen voor een structureel
houdbaar systeem. In dat systeem kunnen diegenen die volledig arbeids–
ongeschikt zijn en geen mogelijkheden op de arbeidsmarkt meer hebben,
over een inkomen beschikken dat gerelateerd is aan het vroegere loon.
Dat houdt dus een keuze in voor een uitkeringsregime met een loonder–
vingsfunctie. Volledig, dus echte, arbeidsongeschikten hebben in de
ogen van de Commissie recht op een adequate inkomensvoorziening.
Gedeeltelijk arbeidsgeschikten en werklozen hebben nog mogelijkheden
op de arbeidsmarkt, waarmee zij hun inkomen zullen kunnen vergroten.
Volledig arbeidsongeschikten hebben die mogelijkheid niet. Dat geldt
ook voor jonge arbeidsongeschikten. Het enkele feit dat mensen jong zijn
kan naar de mening van de Commissie geen reden zijn hen een lagere
uitkering in het vooruitzicht te stellen dan oudere arbeidsongeschikten.

94
Zie 69.
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95
Zie 58 e.a.

96
Zie 69.

97
Zie 43.

98
Zie 61 e.a.

99
Zie 61 c.s.

100
Deze vraag beantwoordt de Commissie bevestigend. Wel merkt zij op

dat de werkgever bij arbeidsverzuim als gevolg van ziekte de eerst–
verantwoordelijke is. Op hem rust volgens het BW de verplichting tot
loondoorbetaling. Verwacht mag worden dat van die zijde ook de eerste
behoefte aan herverzekering van dit risico zal worden gevoeld. Veronder–
steld mag worden dat er in die situatie dan sprake is van een afdekking
van zijn risico ten opzichte van alle werknemers. In dit kader is de
Commissie voorstander van een acceptatieplicht van alle werkgevers
door de verzekeraars. Indien werknemers een hogere grondslag van een
uitkering wensen dan het BW aan verplichting bij de werkgever legt, is
dit uiteraard een kwestie van arbeidsvoorwaardenoverleg tussen
betrokken partijen.

101
Zie 76.

102
De Commissie heeft geen behoefte aan een dergelijk nader onderzoek.

Het vraagstuk is al veelvuldig onderwerp van afgesloten en lopend
onderzoek, en regelmatig het onderwerp van studiedagen, symposia en
congressen.

103
De doelstelling van de WAGW is het verbeteren van de kansen van

gehandicapten op de arbeidsmarkt. Om deze doelstelling te kunnen
bereiken is in de WAGW een aantal instrumenten opgenomen. Het
begrip «gehandicapte werknemer» omvat meer groepen dan de huidige
ZW– en AAW/WAO-gerechtigden. De WAGW zal aangepast moeten
worden, indien de door de Commissie voorgestelde wijzigingen in
Ziektewet, AAW/WAO en uitvoeringsorganisatie worden gerealiseerd,
maar zal als regeling van de plichten van werkgevers en werknemers om
gelijke kansen tussen gehandicapten en niet-gehandicapten te realiseren,
zeker een plaats in het stelsel behouden.

104, 108
De Commissie stelt voor de AR-uitkering voor arbeidsongeschikten te

stellen op 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon (c.q. de
loonklasse waarin dat loon valt) en de resterende verdiencapaciteit.

Als uitgangspunt voor de nieuwe Arbeidsongeschiktheidsregeling heeft
de commissie het onderscheid eenderde - tweederde gehanteerd. Indien
er sprake is van minder dan eenderde verdiencapaciteit ten opzichte van
het laatstverdiende, c.q. het verzekerde loon, komt betrokkene in
aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
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De Commissie zoekt voorts aansluiting bij de schattingssystematiek
van de TBA. In het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium zoals dat bij
TBA is ingevoerd, wordt geschat op alle algemeen geaccepteerde arbeid
die betrokkene nog kan doen. Het aantal qua belastbaarheidspatroon
relevante functies is daardoor groter geworden, zodat de kans ook groter
is dat er sprake is van resterende verdiencapaciteit. Verder is het aantal
te duiden functies verminderd en de hoogste loonwaarde(n) bepaalt
(bepalen) de verdiencapaciteit van betrokkene, waardoor het verschil
tussen het laatstverdiende loon en de resterende verdiencapaciteit per
definitie kleiner is dan vóór de invoering van TBA. Met TBA is derhalve
een aanzienlijke verscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium
bewerkstelligd.

Indien werknemers in de onderste loonschalen ongeschikt worden
bevonden voor hun eigen werk en met inachtneming van de verscherpte
beoordelingselementen geen ander werk geschikt is te achten, dan
zakken zij uiteindelijk als eerste door de bodem van de functies met het
minimumloon heen, waarna zij volgens de huidige systematiek arbeids–
ongeschikt zijn.

De Commissie voegt aan dit criterium het onderscheid eenderde -
tweederde toe. Dit betekent dat betrokkenen ook worden beoordeeld op
de feitelijk aanwezige verdiencapaciteit. Daarmee wordt bereikt dat
alleen zij die in relatie tot het laatstverdiende/verzekerde loon nog
slechts weinig kunnen verdienen op de arbeidsmarkt tot de nieuwe
Arbeidsongeschiktheidsregeling zullen worden toegelaten. Het gaat dan
om mensen, die nog maar zeer beperkt belast kunnen worden en vanuit
die situatie vrijwel geen algemeen geaccepteerde arbeid meer kunnen
uitoefenen en dus een zeer beperkte of geen rest-verdiencapaciteit
hebben.

105
De gronden voor het onderscheid zijn gebaseerd op de overweging om

te komen tot een duidelijke afbakening van degenen die arbeidsonge–
schikt zijn en degenen die arbeidsgeschikt zijn.

Arbeidsongeschikt zijn die werknemers die vanwege hun ziekte of
gebrek een verdiencapaciteit hebben die minder is dan eenderde van wat
zij vroeger verdienden. Deze werknemers zijn dan kennelijk in die mate
niet meer arbeidsgeschikt dat hun kansen op een plek op de arbeids–
markt zeer gering zijn geworden. Diegenen die een verdiencapaciteit
hebben die meer is dan eenderde van wat zij vroeger verdienden hebben
daarentegen nog wel kansen op de arbeidsmarkt. Die kansen moeten
benut worden. Het systeem van arbeidsvoorziening moet daartoe
behulpzaam zijn. Het uitkeringssysteem mag dan niet in de weg staan.

106
Ja. De Commissie volgt hierbij de herkeuringssystematiek zoals die in

de WAO na de wet TBA is geïntroduceerd. Ten aanzien van arbeidsonge–
schikte werknemers met psychische klachten brengt de Commissie een
verscherping aan. Voor hen geldt recht op AR gedurende een jaar,
waarna herkeuring plaatsvindt.

De herkeuring wordt uitgevoerd door dezelfde instantie die de keuring
in eerste instantie verricht: de zeifstandige uitvoeringsdienst AR.

107
De Commissie stelt niet, zoals de vraag suggereert, dat het logisch is

maar wel dat het doelmatig is, als er bij belasting en premieheffing van
hetzelfde loonbegrip wordt uitgegaan, de belastingsdienst hiermee te
belasten. In de visie van de Commissie blijven er geen bedrijfsvereni–
gingen bestaan met een publiekrechtelijke positie. Ook dat leidt er toe
dat de premieheffing in andere handen moet komen.
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108
Zie 104.

109
Ten aanzien van de wet TBA, zie 39.
Voor de beoordeling van het schattingsbesluit zie 65.

110
Zie 58 e.a.

111 en118
De Commissie heeft rekening gehouden met de aanzuigende werking.

Echter, zij is ervan overtuigd dat juist het ontbreken van een scherp
onderscheid tussen arbeidsongeschiktheid en werkloosheid in de huidige
regelingen met zijn vele arbeidsongeschiktheidsklassen tot de aanzui–
gende werking heeft geleid.

In het voorstel van de Commissie is sprake van wél of geen arbeidson–
geschiktheid. Er is geen uitgebreid tussengebied. De onafhankelijke
keuring en beoordeling staan niet onder invloed van organisaties die de
werkgevers of werknemers met hun onderscheiden belangen vertegen–
woordigen. Het - onafhankelijke - bestuur van de uitvoeringsdienst AR
zal borg staan voor die onafhankelijke keuring.

Uiterlijk na 26 weken van ziekte (dat kan dus ook eerder zijn), wordt de
werknemer bij de uitvoeringsdienst AR gemeld. Dan vinden keuring en
beoordeling van de arbeidsgeschiktheid plaats. Reeds ver voor het
bereiken van de maximale ziekteperiode van 78 weken weet betrokkene
wat verwacht mag worden indien de termijn van 78 weken overschreden
wordt. Gokken op een AR-uitkering wordt een riskante zaak voor
diegenen op wie de aanzuigende werking van vroeger van toepassing
was, omdat de kans op indeling in de categone van meer dan een derde
arbeidsgeschikt vele malen groter is dan voorheen de kans op indeling in
de klasse minder dan 15% arbeidsongeschikt.

In de WAO was de aanzuigende werking tweeledig: naarmate de
ziekteperiode langer duurde, kwam de WAO als permanente opvang
meer in zicht. De overgang van de Ziektewet naar de WAO was bijna een
automatisme. Eenmaal bij de GMD aangemeld, waren de kansen op de
WAO zeer groot. Het onderscheid in de zeven arbeidsongeschiktheids–
klassen maakte die kansen alleen maar groter. De naderende WAO was
voor de werkgever ook een aangename oplossing. omdat hij op een
sociaal aanvaardbare wijze van zijn niet meer of minder productieve
werknemer verlost kon worden. Dat vergrootte de toestroom naar de
WAO. Bovendien veroorzaakte de materiële inhoud van de
WAO-uitkering de aanzuigende werking. Met name omdat het om een
permanente voorziening ging. De Commissie sluit in haar redenering aan
bij de recent ingevoerde periodieke herkeuring van arbeidsongeschikten,
waardoor de uitkering de facto een tijdelijk karakter heeft.

In het door de Commissie geschetste stelsel blijft de band met de
werkgever feitelijk langer bestaan. De ziekteperiode kan maximaal 78
weken duren, waarin loondoorbetalingsverplichting bestaat. Bij nadering
van de AR vindt ook een beoordeling plaats van de mate waarin de
werkgever heeft geprobeerd de betrokken werknemer aan het werk te
houden. De werkgever kan er niet langer op rekenen dat de werknemer
zonder enige ruis of problemen naar de AR overgaat. Het uitvoerings–
orgaan is verplicht om, indien daartoe reden is, verhaal te plegen op de
werkgever.

Zowel de werknemer als de werkgever lopen risico's, indien gegokt
wordt op de AR als afvloeiing. De werknemer loopt de gerede kans dat
hij arbeidsgeschikt wordt bevonden, de werkgever heeft te maken met
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de reële mogelijkheid dat hij de werknemer in dienst moet houden, c.q.
wordt aangesproken op grond van de verhaalsplicht. Beiden zullen zich
tweemaal bedenken, en vervolgens pogingen in het werk stellen om
productieve arbeid te vinden, voordat de stap naar de AR wordt gezet.
Uiteraard, en dat is ook uitdrukkelijk de bedoeling, zullen zij die dermate
ongeschikt voor arbeid zijn, dat zij niet meer in staat zijn een derde of
meer te verdienen van wat zij vroeger verdienden, wel voor de AR in
aanmerking komen.

112
Zie 43 e.a.

113
De Commissie onderkent dat als gevolg van het opvoeren van het

aantal herkeuringen de werklast voor verzekeringsgeneeskundigen zal
toenemen. Vanuit haar bevindingen terzake van de werkdruk bij de
Gemeenschappelijke Medische Dienst (zie pag. 179 e.v. in het rapport
van de Commissie) realiseert de Commissie zich dat deze toename ook
consequenties in personele zin met zich meebrengt.

De Commissie acht een kwantificering van dit soort effecten op dit
moment doenlijk noch noodzakelijk.

114
Ja, dit is door de Commissie overwogen. Zij heeft hier uiteindelijk niet

voor gekozen, omdat de praktijk uitwijst dat psychische oorzaken tot
arbeidsongeschiktheid kunnen leiden. Categorale uitsluitmg van deze
groep acht de Commissie dan ook niet verantwoord.

115
De Commissie stelt voor arbeidsongeschikten met psychische klachten

jaarlijks te herkeuren Daarnaast zullen de overige arbeidsongeschikten
eveneens aan een periodieke herkeuring onderworpen moeten worden.
Daarbij verwijst de Commissie naar de WAO-bepaiingen die bij de wet
TBA zijn ingevoerd.

116
De Commissie begrijpt de vraag in die zin dat gevreesd wordt dat

kleine ondernemingen hun meer dan een derde arbeidsgeschikte
werknemers na 78 weken niet zullen mogen ontslaan, maar vervangende
werkgelegenheid moeten aanbieden, waardoor productiviteitsverlies
dreigt. Een kleine onderneming zal, evenals overigens een grote, door
deze druk genoodzaakt zijn vervangende, c.q. aangepaste werkgele–
genheid te zoeken. Indien die er is, zal in de door de Commissie voorge–
stelde situatie betrokken werknemer volwaardig kunnen functioneren.
Zou hij of zij dat niet kunnen, dan is er geen sprake van geschikte vervan–
gende werkgelegenheid en kan de werkgever een ontslagvergunning
aanvragen. De Commissie neemt overigens aan dat de ondernemer zich
tegen het risico van productieverlies zal gaan verzekeren. Zij is dan ook
van mening dat de AR niet in het nadeel van kleine ondernemingen is.

117
Naar het oordeel van de Commissie zal het beroep op de WW niet

toenemen, omdat zij er van uitgaat dat in samenhang met de oplossing
die zij kiest voor arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte de
werkgever zijn verantwoordelijkheid minder gemakkelijk zal afwentelen.
Op grond hiervan zijn dan ook geen redenen aanwezig om naast datgene
wat wordt voorgesteld inzake de WW de toetreding nog verder te
verscherpen. Zij voegt hieraan toe dat, indien de werkgever vrij uit gaat
bij de ontslagverlening aan een gedeeltelijk arbeidsgeschikte, het niet zo
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mag zijn dat de laatste in het recht op een werkloosheidsuitkering wordt
gedupeerd.

118
Zie 111.

119
De Commissie komt tot een dergelijke verwachting, omdat het belang

van de werkgever inzake ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
drastisch is gewijzigd. Het belang om het ziekteverzuim terug te dringen
neemt toe, omdat iedere werkgever in beginsel eigen risicodrager is
geworden. Bij de arbeidsongeschiktheidsregeling neemt zijn belang
eveneens toe als gevolg van premiedifferentiatie en als gevolg van het
feit dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten niet kunnen afvloeien naar de
arbeidsongeschiktheidsregeling en dit ruim voor het eind van de termijn
van de verplichte loondoorbetaling bekend is. Dit zal de werkgever ertoe
brengen alles te doen om te zorgen dat de werknemer een optimale kans
wordt geboden om aan de slag te kunnen blijven.

120
Volledig arbeidsongeschikten zijn in de optiek van de Commissie in die

zin volledig arbeidsongeschikt dat voor hen in principe geen kansen meer
op de arbeidsmarkt bestaan. Zij zijn dan ook niet als werkzoekenden aan
te merken. Inschrijving als werkzoekende bij de arbeidsbureaus is
uiteraard op vrijwillige basis nog wel mogelijk. Indien volledig arbeidson–
geschikten loonarbeid vinden, wordt dat in principe niet gekort op hun
uitkering. Indien bij de periodieke herkeuring wordt vastgesteld dat
sprake is van een grotere verdiencapaciteit, kan dat leiden tot beëin–
diging van de AR-uitkering, namelijk in die gevallen waarin de verdienca–
paciteit meer dan eenderde van het vroeger verdiende loon bedraagt.
Voorzover de door de AR-dienst gedeeltelijk arbeidsgeschikt bevonden
werknemers ontslagen zijn en werkloos zijn geworden zijn zij voor de
bemiddelmg aangewezen op de regionale arbeidsvoorzieningsorgani–
satie.

121
Zie 63.

122
De condities waaronder een eigen-risicodrager fungeert worden

bepaald door de Sociale Verzekeringskamer. Hierin zal uiteraard de
verhouding tussen het centraal uitvoeringsorgaan en de eigen-risico–
drager worden geregeld. Overigens mag worden verondersteld dat deze
verhouding overeenkomsten zal vertonen met de huidige verhouding
binnen het kader van de Ziektewet tussen de eigen nsicodragers en de
bedrijfsverenigingen.

123
De Commissie gaat uit van het arbeidsongeschiktheidscriterium zoals

dat op dit moment in de WAO is geformuleerd. Zij is van mening dat dit
criterium meer houvast biedt voor de objectieve vaststelling van arbeids–
ongeschiktheid dan het vorige. De Commissie heeft evenwel de
overtuiging dat aanpassing van een wettelijk criterium weliswaar een
noodzakelijke, maar zeker geen voldoende voorwaarde is voor de objec–
tieve vaststelling van de arbeidsgeschiktheid. Daarom stelt zij voor meer
standaardisering en protocollering onder gelijktijdige versterking van de
mogelijkheden tot toetsing, controleerbaarheid en toezicht in het feite–
lijke werk aan te brengen. De Commissie verwijst in dit verband naar het
antwoord zoals dat bij vraag 43 is gegeven.
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124
Zie 43.

125
Zie ook 63.
In het geval dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten geen recht op een

uitkering krachtens de AR kunnen doen gelden zijn er twee mogelijk–
heden: of de werknemer reïntegreert in zijn eigen, een aangepaste, een
deeltijd of een andere functie bij de oude werkgever, of hij komt in
aanmerking voor een uitkering krachtens de Werkloosheidswet. Naar de
mening van de Commissie is de geschetste ontslagbescherming
afdoende.

126
De werknemers die in aanmerking komen voor de AR, ontvangen een

uitkering die rechtstreeks gerelateerd is aan het verzekerde loon. Dat
maakt de AR tot een werknemersverzekering met een loondervings–
functie. Dat de kring der gerechtigden ten opzichte van de huidige
situatie verandert doet daar niets aan toe of af. Ook thans kent de WAO
een categorie die geen uitkering krijgt bij een lage arbeidsongeschikt
heidsklasse.

127
Indien een bedrijf of een groep van bedrijven als eigen-risicodrager

wordt erkend, behoort het tot de verantwoordelijkheid van het bedrijf de
risico's op de particuliere markt te herverzekeren. De eigen-risicodrager
kan dan op zoek gaan naar de voor hem meest gunstigse (polis–)
voorwaarden. Herverzekering van het eigen risico doet aan de
«eigen»-heid daarvan niets af. Immers, voor dit bedrijf of deze groep van
bedrijven geldt een eigen regime met eigen (verzekerings)premies.

128
Zie 93 e.a.

129
Zie 93e.a., 111.

130
De Commissie is voorstander van uitbreiding van het regresrecht. Zij

kan zich uit de aard der zaak geen oordeel vormen over regelgeving die
nog in voorbereiding is.

131
Neen. Gelet op de controle-problematiek die verbonden is met de

uitvoering van de minimum-behoeftefunctie in de sociale zekerheid kiest
de Commissie voor één loket en wel binnen het kader van de ABW.

132
Het sanctiebeleid heeft slechts in beperkte mate effect op de instroom

in de WW. Voorts heeft het niet geleid tot een waarneembare effectieve
uitstroombevordering uit de WW via scholing en sollicitatieplicht
(Hoofdstuk II.2.6.4). Een strenger beleid moet op beide aspecten wel
resultaten kunnen afwerpen.

133
Bij het begrip «maatschappelijk niet werkloos» gaat het in het

algemeen om situaties waarin geen sprake is van feitelijk loonverlies,
maar waarin volgens de systematiek van de WW wel een uitkering
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verstrekt wordt als gevolg van verlies van arbeidsuren. Het gaat naast
werknemers met overwerk bijvoorbeeld om werknemers met bijzondere
arbeidspatronen, zoals in de off-shore industrie, de koopvaardij en de
(nacht)verpleging.

134
Zie 32.

135
De Commissie doet in het geheel van haar aanbevelingen meer

voorstellen tot vereenvoudiging dan de voorstellen die onder het kopje
«vereenvoudiging» staan opgesomd en acht daarnaast een nieuwe
wetgevingsoperatie in dit opzicht zeer wel denkbaar.

136, 137, 138, 139, 141, 142 en 144
De Commissie onderkent, dat er aan het niet algemeen verbindend

verklaren (AW-en) van CAO-bepalingen nadelen kunnen zijn verbonden.
Voor een analyse van na– èn voordelen zij verwezen naar het SER-advies
92/14 dd. 16 oktober 1992. Het gaat de Commissie om het tegengaan
van het automatisme waarmee werkgevers de kosten van bepaalde
bovenwettelijke uitkeringen kunnen afwentelen op de bedrijfstak en om
het behoud van individuele keuzemogelijkheden waar het gaat om het al
dan niet verzekeren van deze kosten. De last die het gevolg is van deze
uitkeringen wordt niet meer gedragen door de veroorzakers. Dat leidt tot
verstoring van concurrentie– en arbeidsmarktverhoudingen.

In hoofdstuk VIII.3 van het Enquêterapport is aangegeven dat er
sprake is van een sterke belangenverstrengeling tussen sociale partners,
die zowel op het terrein van het arbeidsvoorwaardenbeleid als op dat van
de sociale zekerheid voorkomt. Deze beleidsterreinen worden via het tot
stand brengen van aanvullende bovenwettelijke regelingen als het ware
gebruikt als communicerende vaten op het gebied van de materiële
arbeidsvoorwaarden. De Commissie meent dat door de werking van het
niet algemeen verbindend verklaren op den duur CAO's dichter zullen
aansluiten bij de arbeidsmarktverhoudingen en bij de preferenties van
individuele werkgevers en werknemers, zodat de nadelen van het niet
algemeen verbindend verklaren zullen verdwijnen.

Afspraken over preventie en integratie worden door de beoogde diffe–
rentiatie van de arbeidsmarktverhoudingen in combinatie met de andere
aanbevelingen op het terrein van ZW en WAO niet gefrustreerd, maar
juist gestimuleerd. Per CAO blijft het mogelijk bindende afspraken te
maken. Individuele werkgevers zijn verder vrij in hun keuze voor herver–
zekering tegen bepaalde risico's. Hierbij dient echter opgemerkt te
worden, dat werknemersorganisaties een grote rol zullen kunnen spelen
bij het tot stand brengen van de bedoelde regelingen bij werkgevers die
zich niet bij een CAO denken aan te sluiten. Het aantal werkzame
personen in Nederland bedroeg in 1991 ongeveer 6,3 miljoen personen.
Daarvan was 0,7 miljoen zelfstandig werkzaam en ruim 0,9 miljoen
personen zijn bij de overheid in dienst. Dit houdt in dat elders de
arbeidsvoorwaarden voor 4,7 miljoen personen door middel van een
arbeidsovereenkomst zijn geregeld. Het aantal werknemers dat - al dan
niet met algemeen verbindend verklaren - onder een CAO viel, bedroeg
3,4 miljoen. Voor ruim een half miljoen werknemers is een onderne–
mings-CAO afgesloten. (Hierop is de algemeen verbindendverklaring niet
van toepassing.) Door bedrijfstak-CAO's worden rechtstreeks ruim 2
miljoen werknemers gebonden; door middel van algemeen verbindend–
verklaring is voor ruim 0,4 miljoen werknemers extra een
bedrijfstak-CAO van toepassing. Bedrijfstak-CAO's waarvoor geen
algemeen verbindendverklaring wordt aangevraagd hebben betrekking
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op 0,3 miljoen werknemers. (Cijfers uit DCA-bevindingen 1991;
september 1992)

De Commissie ziet het categorisch niet algemeen verbindend verklaren
van bedoelde bepalingen als een op termijn te bereiken beleidsmatige
eindsituatie. Als tussenstap voldoet het kritisch toetsen van
CAO-bepalingen in dezen door de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, zoals dat aan de SER is voorgelegd. Bovendien zal
deze aanbeveling bezien moeten worden in samenhang met de
uitvoering van de andere aanbevelingen. De fasering van een en ander
komt in andere antwoorden aan de orde.

137
Zie 136.

138
Zie 136.

139
Zie 136.

140
De Commissie heeft vastgesteld dat het mogelijk is dat werknemers

«vrijwillig» ontslag nemen met het doel een uitkering te krijgen, en daarin
slagen (biz. 72 Enquêterapport). Dit is in strijd met artikel 24 lid 2 sub b
WW: de werknemer is verwijtbaar werkloos geworden, indien hij ontslag
heeft genomen zonder dat aan de voortzetting van zijn dienstbetrekking
voor hem zodanige bezwaren zijn verbonden dat deze voortzetting
redelijkerwijs niet van hem zou kunnen worden gevergd. De Commissie
bedoelt op voorhand niet van de terminologie van de wet af te wijken,
maar vindt dat het genoemde verschijnsel effectiever tegengegaan moet
worden.

141
Zie 136.

142
Zie 136.

143
De Commissie heeft nergens verondersteld dat in tijden van recessie

de doorstroom uit de WW zal toenemen. Zij heeft evenmin de contouren
van een stelsel willen schetsen dat in tijden van recessie moet functio–
neren. De Commissie is van mening dat elk uitkeringssysteem in tijden
van recessie onder druk zal komen te staan. Dat geldt voor de huidige
uitkeringsregimes, dat geldt tevens voor de door de Commissie
geschetste regelingen. De Commissie heeft echter de richting, de kaders
van een stelsel aangegeven waarvan zij verwacht dat het ook in econo–
misch minder voorspoedige omstandigheden stand houdt.

144
Zie 136.

145
De positie van gemoedsbezwaarden is thans geregeid in artikel 17 van

de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en in de ZW, WW, WAO en
Ziekenfondswet. Indien de Ziektewet wordt afgeschaft, vervalt ook het
sociale verzekeringskarakter van de ziekteregeling: deze wordt een
onderdeel van arbeidsrecht. Niet de werknemer zal verzekerd zijn, maar -
indien hij daarvoor kiest - de werkgever. De werknemer ontvangt immers
loondoorbetaling. De Commissie acht een nadere wettelijke verankering
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van het recht op erkenning van gemoedsbezwaarden op dit punt niet
opportuun.

146
Zie 69.

147
Zie ook 53.
Als het gaat om het afsluiten van een verzekering door de werkgever

tegen het risico van loondoorbetaling bij verzuim wegens ziekte is dit
gevaar niet aanwezig, omdat in het BW deze verplichting kwalitatief
moet worden geformuleerd. Dezelfde redenering gaat op wanneer de
werkgever als eigen-risicodrager wil opereren inzake de arbeidsonge–
schiktheidsregeling. De werkgever zal zich dan verzekeren tegen risico's
die voortvloeien uit de arbeidsongeschiktheidsregeling op basis van de
daar geldende voorwaarden en criteria. Zie in dit verband ook het
antwoord op vraag 122. De Commissie stelt voor om het verhaalsrecht te
activeren en stelt hierbij de werknemer aansprakelijk, omdat de arbeids–
verhouding kan worden beëindigd bij opname in de arbeidsongeschikt–
heidsregeling. Vanuit de sociale-zekerheidsregeling is dit de enige
mogelijkheid. Indien echter in de voorafgaannde periode naar het
oordeel van de werkgever de werknemer nalatig c.q. onzorgvuldig is
geweest, kan deze hem vanuit zijn arbeidsrechtelijke verantwoorde–
lijkheid aanspreken. De werkgever is immers in de visie van de
Commissie in arbeidsrechtelijke termen verantwoordelijk voor doorbe–
taling van loon bij arbeidsverzuim als gevolg van ziekte.

148, 159en 164
De Commissie heeft nog geen concrete uitwerking aan de

voorwaarden voor de mogelijkheid van premiedifferentiatie en het
bestaan van eigen-risicodragers kunnen en willen geven. De Commissie
heeft kaders, richtingen voor een nieuw stelsel ontworpen. Zij heeft geen
complete wetsteksten en artikelen geformuleerd, en heeft dat ook niet
opportuun geacht.

De Commissie wil evenwel de vraag in algemene termen trachten te
beantwoorden. Zij is de mening toegedaan dat te allen tijde er een wette–
lijke waarborg voor de arbeidsongeschiktsheidsregeling tnoet blijven
bestaan. Het mag niet zo zijn dat door het vertrek van de gunstige
risico's er een bijna onbetaalbaar hoge premie voor de «overblijvenden»
gaat ontstaan, waardoor de AR in haar bestaan als wettelijke waarborg
bedreigd wordt. De Commissie wil dit voorkomen. Gedacht zou kunnen
worden aan bandbreedtes in de «premies». De voorwaarden zullen
verder moeten worden ingevuld ten aanzien van bepaalde minimumver–
eisten aangaande sociaal-medische begeleiding, keuring en herkeuring
en uitkeringsmodaliteiten.

Voorts merkt de Commissie op dat er alleen sprake van «vertrek» zal
zijn door eigen-risicodragers, indien de werknemerspopulatie daarvoor
groot genoeg is. Daarom verwacht de Commissie niet dat het aantal
eigen-risicodragers ten opzichte van het huidige aantal substantieel zal
toenemen.

149
Ingrijpende wijzigingen in de verantwoordelijkheisstructuur en de

uitvoering van de werknemersverzekeringen zullen naar alle waarschijn–
lijkheid personele gevolgen hebben voor de uitvoeringsorganen. Herver–
zekering van het risico ziekteverzuim zal evenwel ook personele gevolgen
kunnen hebben. De nieuwe regeling inzake de Ziektewet kan onder meer
tot gevolg hebben dat een verschuiving van personeel van de huidige
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uitvoeringsorganen plaatsvindt naar nieuwe uitvoeringsorganen, naar
Arbodiensten of zelfs naar verzekeringsmaatschappijen.

150
De Arbeidsongeschiktheidsregeling wordt uitgevoerd door een

zelfstandig bestuursorgaan, bestuurd en bemand door onafhankelijke
personen. Het uitvoeringsorgaan heeft wettelijke taken, bevoegdheden
en verplichtingen. Alleen de wetgever kan daar veranderingen in
aanbrengen, c.q. invloed op uitoefenen. De (her)keuring zal in de ogen
van de Commissie moeten plaatsvinden op basis van geprotocolleerde,
gestandaardiseerde en controleerbare werkprocessen. Inrichting en
uitvoering van deze werkprocessen staan onder toezicht van de Sociale
Verzekeringskamer. De Commissie meent dat deze gang van zaken de
invloed van verzekeraars uitsluit.

151
De Commissie heeft gemeend de verantwoordelijkheid voor de

Werkloosheidswet en de arbeidsbemiddeling van werkloze werknemers
onder één bestuurlijke noemer te moeten brengen. Aangezien er nog niet
zo lang geleden een nieuwe structuur voor de arbeidsbemiddeling is
opgetuigd stelt de Commissie voor de WW naar die structuur over te
hevelen. De Commissie benadrukt in dit voorstel de relatie met de
uitvoering van het vervolgtraject van de WW - de Bijstand - door de
gemeenten. De gemeenten zijn ondermeer vanuit hun verantwoorde–
lijkheid voor de uitvoering van de Bijstand bestuurlijke partner in de
tripartiete arbeidsvoorziening. De gemeenten hebben met het oog op de
instroom in de bijstand vanuit de WW een belang bij een goede
uitvoering van de WW.

De tripartiete arbeidsvoorzieningsorganisatie was geen object van
onderzoek. De Commissie heeft daarom geen oordeel kunnen en willen
geven over het functioneren van de RBA's.

Los daarvan kan de Commissie zich voorstellen dat - afgezien van de
al geschetste belangen van gemeenten - juist bij het functioneren van de
arbeidsmarkt, bij de confrontatie van vraag en aanbod in de bedrijven in
de regio de (organisaties van) werkgevers en werknemers betrokken
blijven.

De Arbeidsongeschiktheidsregeling is bedoeld voor mensen die geen
binding meer hebben met het bedrijfsleven. Die binding is bij de
Werkloosheidswet én bij de bemiddeling op de arbeidsmarkt juist van
groot belang.

152
De deelonderzoeken waren er op gericht om inzicht te krijgen in de

wijze waarop de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen
de structuur en het stelsel functioneerden. Daarvan wordt in het rapport
uitgebreid verslag gedaan. Gelet op de ingewikkeldheid van de
bestaande structuur en het statisch element dat organisatieschema's
kenmerkt heeft de Commissie er van afgezien dergelijke schema's te
hanteren. Zij ziet daarin ook nu nog weinig heil. Wel heeft de Commissie
gebruik gemaakt van een eenvoudig schema waarin de verantwoordelijk–
heidsverdeling zichtbaar is gemaakt. Dit schema ziet er als volgt uit.
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153
In het stelsel zoals door de Commissie is voorgesteld heeft de

betrokkene ook altijd slechts met één loket te maken. Er zijn drie
posities:

1. De zieke werknemer gaat tijdens de ziekteperiode, of aan het einde
daarvan, terug naar de eigen werkgever in eigen, aangepast of ander
werk. Er is geen uitkeringsinstantie.

2. De zieke werknemer komt in de AR. Hij heeft alleen met de uitvoe–
ringsdienst AR te maken.

3. De zieke werknemer wordt ontslagen. Voor de WW-uitkering én
voor de bemiddeling is hij aangewezen op de regionale arbeidsvoor–
ziening.

In deze zin valt de één-loketgedachte goed te rijmen met de aanbeve–
lingen van de Commissie.

154
De Commissie beantwoordt deze vraag bevestigend. De besturen van

de AR-dienst en de RBA's sluiten contracten af met administratie-instel–
lingen. Zij zullen de meest gunstige contracten willen afsluiten. Een
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afweging zal gemaakt worden op basis van goed inzicht in de kwaliteit
van de produkten/prestaties en de verhouding daarvan met de kosten.

155, 156, 157 en 163
Terecht wordt in één van deze vragen geconcludeerd dat als gevolg

van de samenhang in de aanbevelingen van de Commissie de wettelijke
positie van de bedrijfsverenigingen wordt opgeheven. Deze kunnen
echter, indien het bedrijfsieven dat verkiest, op privaatrechtelijke basis
bij de uitvoering van de BW-verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte
een rol blijven vervullen.

De vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers blijven in de
visie van de Commissie op centraal niveau een rol spelen. Dit is het geval
bij de advisering door de SER en binnen het Centraal Bestuur Arbeids–
voorziening in relatie tot de uitvoering van de WW. Voorts acht de
Commissie het zeer wel denkbaar dat het onafhankelijk bestuur van het
orgaan dat belast wordt met de uitvoering van de arbeidsongeschikt–
heidsregeiing deze organisaties opneemt in een adviesorgaan waarmee
dit bestuur periodiek de uitvoeringspraktijk bespreekt. In de nieuwe
situatie op het terrein van arbeidsverzuim als gevolg van ziekte ziet de
Commissie een eerste verantwoordelijkheid voor de individuele
werkgever en de betrokken werknemers. Maar in het verlengde hiervan
sluit zij geenszins uit dat ook de organisaties van werkgevers en
werknemers zich hierbij gaan manifesteren. Wel verwacht zij dat dit
eerder het geval zal zijn op het niveau van de bedrijfstakken dan op
centraal niveau. In de zienswijze van de Commissie wordt hier niets
voorgeschreven noch onmogelijk gemaakt.

De administratiekantoren zullen moeten voldoen aan bepaalde kwali–
teitskenmerken die in de OSV moeten worden vastgelegd en die worden
bewaakt door het toezichtsorgaan. Te denken valt hierbij aan deskun–
digheid, omvang en spreiding. Verder gaat het om privaatrechelijke
organisaties, hetgeen meerdere rechtsvormen mogelijk maakt. De
wetgever dient hier naar het oordeel van de Commissie geen nadere
vorschriften te geven. Het is mogelijk dat een administratiekantoor een
rechtsvorm kiest, waarbij aan werknemers en werkgevers in bestuurlijke
zin een bepaalde positie wordt toegekend. De Commissie veronderstelt
dat de huidige administraties de potentie hebben om zelfstandig en langs
verschillende sporen nieuwe posities te ontwikkelen.

De Commissie ziet als gevolg van haar aanbevelingen de volgende
uitvoeringsorganen sociale verzekeringen ontstaan:

- Sociale Verzekeringskamer (SVK)
- Uitvoeringsinstelling AR
- Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening (t.a.v WW)
In de situatie waarin de aanbevelingen van de Commissie via

wetgeving zijn geïmplementeerd blijft er een Organisatiewet over, die
bepalingen inhoudt ten aanzien van taken, bevoegdheden, verplichtingen,
positie en onderlinge verhoudingen van de SVK en de uitvoeringsorganen
AR en WW. In de materiewetten AR en WW zullen verder de primaire
taken van uitvoeringsdienst AR en RBA geregeld moeten zijn.

Buiten dit wettelijk traject staat het uiteraard vrij om in bedrijfstak–
verband zich op de particuliere markt te verzekeren tegen het verzuim–
risico. Sociale partners kunnen hier een belangrijke rol vervullen.

156
Zie 155 e.a.

157
Zie 155 e.a.

158
Zie 43 e.a.
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159
Zie 148.

160
Ja, de Commissie is hiermee bekend. Zij heeft werkformulieren, proto–

collen en werkvoorschriften bestudeerd. Onmiskenbaar is er sprake van
pogingen om te komen tot meer centrale sturing door middel van deze
instrumenten. De Commissie heeft echter nog niet kunnen waarnemen
dat deze pogingen in de praktijk al effecten hebben. Deze laatste opmer–
kingen gelden in sterkere mate voor de intercollegiale toetsing en second
opinion.

Overigens wijst de Commissie er nogmaals op dat naar haar mening
de aanpassing van de instrumenten geen voldoende waarborg is voor
een betere (aansturing van de) keuringspraktijk. Zij verwijst dienaan–
gaande gaarne naar het antwoord op vraag 43.

161
Zie 55.

162
Er is dan geen sprake meer van een breuk in de gevalsbehandeling.

Gedurende de gehele periode van arbeidsverzuim wegens ziekte is de
werkgever verantwoordelijk.

163
Zie 155 e.a.

164
Ja, indien besloten wordt dat die mogelijkheid realiteit wordt, maar wel

onder voorwaarden, zie 148.

165
Zie 28.

166
De Commissie is niet zover gegaan om haar aanbevelingen om te

zetten in concrete wetsteksten, dan wel onderzoek te doen naar het
beslag dat op medewerkers gelegd gaat worden. De Commissie heeft
juist met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden wel een
globale fasering aangegeven van de implementatie van haar aanbeve–
lingen. Zie antwoord 69 e.a.

167
Zie 151.

168
In beginsel maakt het voor de collectieve lastendruk niet uit wie de

premies in een omslagstelsel vaststelt. De inkomsten moeten parallel
lopen aan de verwachte uitgaven. Zo worden de premiepercentagess
werknemersverzekeringen berekend. In dat opzicht mag een berekening
van de overheid niet verschillen van die van bijvoorbeeld de Sociale
Verzekeringskamer of - zoals dat nu het geval is - van de centrale
sociale-verzekeringsfondsen.

Door de bevoegdheid voor de premieberekening én –vaststelling bij de
Sociale Verzekeringskamer te leggen, wil de Commissie het gebruik van
de premiepercentages als beheersingsinstrument naar het bedrijfsleven
versterken. Dit wordt in de huidige situatie ontkracht vanuit inkomenspo–
litieke overwegingen.
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169
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet in algemene

zin toe op de naleving van de sociale-zekerheidswetgeving. Het toezicht
op de uitvoering van (onderdelen van) die wetgeving wordt echter
opgedragen aan een onafhankelijke Sociale Verzekeringskamer. Het
voorwerp van toezicht door dit orgaan valt dan buiten het directe
toezichtsbereik van de Minister. De Minister ziet wel toe op een goede
uitoefening van de taken, bevoegdheden en verplichtingen die aan de
Sociale Verzekeringskamer zijn opgedragen, en is hiervoor in politieke zin
verantwoordelijk.

170
Zie 43 e.a.

171
Inderdaad zijn de taken van de Sociale Verzekeringskamer:
- toezicht op uitvoering van de AR en de WW
- vaststellen van de premiepercentages AR en WW
- bank van bewaring van de door de belastingdienst geïnde premies

AR en WW.
De Commissie is niet van mening dat hier sprake is van onwenselijke

vermenging van beheerstaken met beleidsmatige– en toezichthoudende
taken. In de opvatting van de Commissie zijn de berekening en de
vaststelling van de premiepercentages niet als een beleidsmatige taak te
beschouwen, maar als een beheerstechnische.

Het opdragen van zowel het toezicht als het beheer aan één orgaan
betekent juist dat onduidelijkheden over wie wat controleert (beheerder
of toezichthouder) kunnen worden vermeden. Bovendien kan op deze
wijze het toezicht worden versterkt. De toezichthouder krijgt door het
uitvoeren van taken in het kader van het beheer (beoordelen afdrachten
en declaraties uitvoeringsorganen) een completer overzicht van de
uitvoering. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou
toezicht kunnen houden op het beheer door middel van goedkeuring van
V jaarrekeningen van de fondsen.

Het belangrijkste voordeel van deze combinatie van taken is dat het
instrumentarium van het toezichthoudend orgaan wordt versterkt. De
Commissie is van mening dat de mogelijkheid om declaraties van uitvoe–
ringsorganen te herzien vanwege geconstateerde gebreken, nalatigheden
of fouten in de uitvoering bij uitstek een instrument is in het kader van
een actief toezicht op de uitvoering.

De Commissie is gesterkt in deze mening door het rapport van de
Algemene Rekenkamer over het toezicht door de Ziekenfondsraad:

«De Rekenkamer merkt op dat de ZFR er voor gekozen heeft een
belangrijk onderdeel van zijn beherende taak (beoordelen aanvaard–
baarheid van kosten) in zijn toezichthoudende taak te betrekken. Hiermee
heeft hij zich van een krachtig toezichtsinstrument voorzien». (Kamerstuk
23211, nrs. 1-2, pag. 12).

172
Zie 43 e.a.

173
In de huidige situatie is er sprake van een termijn van een jaar als

gevolg van de maximale werkingsduur van de Ziektewet. Hierop volgt
min of meer automatisch de WAO, waarbinnen gedurende het eerste
jaar ook nog sprake is van ontslagbescherming. In de voorstellen van de
Commissie is sprake van een verlenging met een half jaar ten opzichte
van het huidige ziektewetjaar. Daarop slaat de zinsnede op pagina 421.
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In de door de Commissie voorgestelde regeling voor arbeidsonge–
schikten is een instandhouding van het dienstverband niet meer relevant,
omdat het gaat om volledig arbeidsongeschikten. De categorie
werknemers die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en ziek blijven, omdat
de werkgever geen passende werkzaamheden kan aanbieden, zal aan het
einde van de periode waarin de werkgever verplicht is tot loondoorbe
taling zich tegen ontslag verzetten als zij meent dat de werkgever nalatig
is geweest bij het vinden van oplossingen. Om die reden is te
verwachten dat het beroep op de civiele rechter gaat toenemen. Zie ook
de antwoorden op vraag 63 e.a.

De voorzitter van de Enquêtecommissie,
Buurmeijer

De griffier,
Pauw
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BIJLAGE BIJ VRAAG 58

Macro-economische gevolgen voorstellen Enquêtecommissie
Uitvoeringsorganen Sociale Verzekeringen

Op verzoek van de Enquêtecommissie Uitvoeringsorganen Sociale
Verzekeringen zijn de macro-economische gevolgen van de
Commissie-voorstellen bezien. Vooropgesteld moet worden, dat kwantifi–
cering van de voorstellen maar gedeeltelijk mogelijk is en waar deze
plaatsvindt deels op veronderstellingen berust. De onzekerheid bij deze
berekeningen is groot. Slechts voor een beperkt gedeelte van de maatre–
gelen kan een indruk van de macro-economische gevolgen worden
gegeven. Dat neemt niet weg, dat wel enige notie bestaat over de
doorwerking van de overige maatregelen.

1. Inhoud voorstellen

De voorstellen omvatten in afwijking van de huidige wetgeving onder
meer:

- Vervanging WAO en AAW door een nieuwe arbeidsongeschiktheids–
regeling (AR). Toekenning van een AR-uitkering geschiedt alleen als de
verdienmogelijkheid met algemeen geaccepteerde arbeid ten hoogste
eenderde van het verzekerde loon bedraagt ofwel introductie van een 2/3
criterium bij arbeidsongeschiktheid.

- Uitvoering AR door onafhankelijke organisatie los van werknemers
en werkgevers met onafhankelijk toezicht.

- Introductie van de mogelijkheid om eigen-risicodrager in de AR te
worden.

- Dwingend wettelijk verhaalsrecht en het vervangen van het bonus/
malus-systeem door premiedifferentiatie op bedrijfsniveau.

- Verhoging AR-uitkering naar tenminste 70% van het verschil tussen
het laatste verdiende loon en het loon dat ten hoogste verdiend kan
worden. Indien een gericht volumebeleid vruchten afwerpt, kan er zelfs
een perspectief ontstaan op een verhoging van dit percentage.

- Afschaffen Toeslagenwet. De aanvulling tot het relevante sociaal
minimum geschiedt door de ABW.

- Bepalingen uit collectieve arbeidsovereenkomsten over ziekte,
arbeidsongeschiktheid en werkloosheid worden niet meer algemeen
verbindend verklaard.

- Het recht op een WW-uitkering bij vrijwillige werkloosheid laten
vervallen.

- Verlenging van de Wachtgeld-periode van 8 naar 12 weken.
- De Ziektewet afschaffen en verlenging loondoorbetalingsverplichting

op ten minste minimumloonniveau tot anderhalf jaar in het BW.
Hieronder wordt allereerst partieel ingegaan op deze voorstellen en in de
volgende paragraaf volgt een macro-economische beschouwing over een
aantal voorstellen.

2/3-criterium

De Commissie wil de toegang tot de AR beperken door de introductie
van een 2/3-criterium. Om in aanmerking te komen voor een uitkering
moet een aanvrager voortaan voor minimaal 2/3 arbeidsongeschikt zijn,
terwijl in de WAO nu een grenswaarde van 15% wordt gehanteerd en bij
de AAW een drempel van 25% geldt. Momenteel heeft 21% van de
nieuwe WAO-ers een arbeidsongeschiktheid van minder dan 65%. Bij
introductie van het 2/3-criterium zullen deze WAO-ontvangers in ieder
geval geen uitkering meer krijgen. Maar door de recente wijziging van de
definitie van passende arbeid, waardoor bij het bepalen van de arbeids–
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1 PCPB. SZW en SVR hebben t.b.v. de SER–
advisering over ziekteverzuim en arbeidson–
geschiktheid op basis van GMD-gegevens
de gevolgen van deze wijziging berekend
Op grond van deze berekening zou circa
20% van de WAO-ers ingedeeld worden in
lagere arbeidsongeschiktheidsklassen.
Naderhand heeft de GMD zich gedistanti–
eerd van deze berekeningen en schat dat
slechts 2% van de WAO-populatie een
lagere uitkering krijgt. Voor het CPB was dit
aanleiding om het besparingseffect van de
wijziging van de passende arbeid neer–
waarts bij te stellen (zie CEP93 blz. 159).
2 Kwartaalbericht Arbeidsmarkt. tweede
kwartaal 1993, SZW.
3 Nederland in Drievoud, een scenariostudie
van de Nederlandse economie 1990-2015,
1992.

ongeschiktheidsmate geen rekening meer wordt gehouden met opleiding
en werkervaring kunnen ook ontvangers tot voor kort ingedeeld in hogere
arbeidsongeschiktheidsklassen hun uitkeringsrecht verliezen. Een
beperkte verhoging (tot 25%) vanwege deze recente wijziging lijkt reëel.'

Een kanttekening past bij de omvang van dit besparingseffect. De
verminderde instroom moet gerealiseerd worden door de medische
keuring. De uiteindelijke opbrengst van deze maatregel is daarmee
afhankelijk van de uitvoeringsorganisatie. De ervaring opgedaan met
eerdere maatregelen in deze sfeer (afschaffen verdiscontering
werkloosheid bij de Stelselherziening Sociale Zekerheid in 1987) stemt
niet optimistisch. Slechts een fractie van het berekende besparingseffect
werd uiteindelijk gehaald. De Commissie stelt wel maatregelen voor om
de uitvoering (waaronder het keuringsproces) van de AR en het toezicht
hierop te verscherpen, wat ertoe kan bijdragen dat bovengenoemde 25%
gehaald kan worden. De besparing op AR-uitkeringen bedraagt
beduidend minder dan de beperking van het aantal ontvangers, daar
deze partieel arbeidsongeschikten in overgrote mate een 50%-uitkering
ontvangen. Tevens is van belang, dat introductie van het 2/3 criterium
slechts in beperkte mate leidt tot een vergroting van het arbeidsaanbod.
Uit GMD-onderzoek blijkt dat 2/3 van de partiële WAO-ers naast hun
uitkering werk hebben en dus nu al tot het arbeidsaanbod behoren.2

Deze arbeidsongeschikten zullen als reactie op de uitkeringsverlagmg
trachten meer uren te gaan werken. Maar hun mogelijkheden zijn
beperkt. De overige partiële arbeidsongeschikten, die nu naast hun
uitkering niet werken, zullen zich, zo is verondersteld, voor de helft op de
arbeidsmarkt gaan oriënteren. Bij de berekening is verder verondersteld,
dat werkgevers en werknemers geen enkele compensatie overeenkomen
voor de werknemers die niet langer een beroep op de AR kunnen doen.
Compensatie in deze sfeer beperkt de effectiviteit van de maatregel.
Anderzijds kunnen andere voorstellen van de Commissie, zoals de
hieronder te bespreken wijzigingen in uitvoering en toezicht, de bespa–
ringen ten gevolge van deze maatregel vergroten.

Wijzigingen uitvoering en toezicht

De Commissie stelt een aantal maatregelen voor om het keurings–
proces zoveel mogelijk te objectieveren en controleerbaar te maken. De
beoordeling wordt gesplitst in drie afzonderlijke controleerbare onder–
delen (die van de verzekeringsgeneeskundige, de arbeidsdeskundige en
de beslissingsambtenaar), waardoor de Commissie een grotere mate van
objectiviteit en controleerbaarheid tot stand wil brengen. Door centraal
vast te stellen werkvoorschriften en protocollen en controle hierop wil de
Commissie bereiken dat uitvoerders geen beleidsvrijheid meer hebben bij
de invulling van hun taken. De uitvoering komt los van werknemers– en
werkgeversorganisaties en een onafhankelijk toezicht wordt geïntrodu–
ceerd. Voorts wordt voor arbeidsongeschikten met psychische beper–
kingen de uitkeringsduur beperkt tot 1 jaar, waarna een hernieuwde
keuring moet geschieden. Sinds 1980 is het aandeel van de arbeidson–
geschikten met psychische afwijkingen sterk opgelopen van 22% naar
bijna 30% in 1991. Deze arbeidsongeschikten blijken vaker volledig
afgekeurd te worden. Kwantificering van deze hervormingen is niet
mogelijk. Wel heeft het CPB eerder (binnen de context van een scenario–
analyse van de Nederlandse economie3 aangegeven dat dit type beleid
een belangrijke bijdrage kan geven aan een reductie van het
WAO-volume in samenhang met WAO-uitkeringen op TBA-niveau.
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Introductie mogelijkheid eigen-risicodrager AR

De Commissie wil de mogelijkheid introduceren voor bedrijven om
onder stringente voorwaarden eigen-risicodrager te worden conform de
huidige praktijk in de Ziektewet. Bedrijfsverenigingen stellen bij de
Ziektewet mornenteel eisen met betrekking tot het financiële draagvlak
(onderneming moet minimaal 100 tot 750 werknemers in dienst hebben)
en ten aanzien van de medische beoordeling. Bij een drietal bedrijfsver–
enigingen kunnen bedrijven thans geen eigen-risicodrager in de ZW
worden. Op zich kan het eigen-risicodragen voor de gehele invaliditeits–
verzekering een zeer vergaande hervorming van het huidige stelsel
betekenen. Bedrijven worden direct beloond als zij de uitval van
werknemers naar de AR reduceren. Uit onderzoek blijkt, dat bedrijven
wel degelijk enige invloed op de WAO-instroom uitoefenen. In dit
verband kan het onderzoek van Aarts & de Jong worden vermeld
(Economie Aspects of Disability Behavior, 1992, speciaal hoofdstuk 8).
Op tentatieve wijze kan becijferd worden, dat als alle bedrijven die nu
geen actief beleid voeren en dit wel gaan doen de gemiddelde invalide–
rmgskans met 10% daalt. Onder beleid is in dit onderzoek verstaan
werkaanpassing en sociale/medische begeleiding van werknemers.
Uitkeringsaanpassing is bij die berekenmg buiten de beleidsmogelijk–
heden gehouden. Door de mogelijkheid om uit de collectieve regeling te
stappen ontstaat tevens risicoselectie tussen bedrijven met een lage en
een hoge invalideringskans. Voor goede risico's (dat zijn bedrijven waar
een lager invalideringskans is) wordt het aantrekkelijk om uit de collec–
tieve regeling te stellen. De slechte risico's zullen in de collectieve
regeling achter blijven waardoor de premie voor de collectieve regeling
zal stijgen. Indien een ongeclausuleerde invoering zou plaatsvinden, komt
een endogeen proces tot ontwikkeling, waarbij steeds nieuwe goede
risico's ontstaan met als mogelijk eindresultaat een volledige privati–
sering van de verzekering. De Commissie stelt een dergelijk proces niet
te willen en wil dan ook slechts onder stringente voorwaarden het eigen–
risico dragen mogelijk maken. De Commissie concretiseert deze strin–
gente voorwaarden niet.

Risicoverevening tussen een collectieve regeling (waar de slechte
risico's achterblijven) en de eigennsicodragers (waar de goede risico's
terecht komen) remt dit proces af. Voor de marktwerking is van belang in
welke mate een premieverschil tussen een collectieve en een private
regeling wordt geaccepteerd. Bij een groter verschil zullen meer
bednjven trachten de instroom naar de arbeidsongeschiktheidsregeling
in te dammen en wordt een grotere besparing bereikt. De besparing is
verder afhankelijk van de mogelijkheden die aan kleine ondernemingen
worden gegeven.4 Wederom geldt dat naarmate meer marktwerking ook
bij kleine ondernemingen wordt toegelaten een groter besparingseffect
mogelijk zal zijn. Doordat de Commissie zich niet uitlaat over de mate
waarin premiedifferentiatie tussen collectieve en private regeling door
haar aanvaardbaar wordt geacht en over de mogelijkheden van kleine
ondernemmgen is kwantificering van de gevolgen van deze maatregelen
onmogelijk.

Dwingend wettelijk verhaalsrecht en vervangen bonus/malus door
premiedifferen tia tie

De uitvoeringsorganisatie wordt in de voorstellen van de Commissie
verplicht de uitkering te verhalen op derden, indien zij aansprakelijk
gesteld kunnen worden voor de arbeidsongeschiktheid. Naar het oordeel
van de Commissie kan dit betrekking hebben op verkeersongevallen maar

• 40% van de werknemers is in dienst van ook °P werkgevers die nalatigheid kan worden verweten.
bedrijven met minder dan 100 werknemers Derden aansprakelijk stellen voor arbeidsongeschiktheid zal leiden tot
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5 Zie Macro Economie Verkenning 1994,
pag. 91. De uitkeringsverlaging in de jaren
tachtig heeft m mindere mate tot bovenwet–
telijke aanvulling geleid. Toen is ongeveer
de helft van de wettelijke verlaging in cao's
gecompenseerd
6 Het volume-effect is afgeleid van het
model van Aarts & De Jong. In dit model
vormt het oordeel van de GMD-deskundigen
over de arbeidsongeschiktheid van de aan–
vrager van een WAO-uitkering een van de
verklarende factoren van de WAO-toelich–
ting. Door het incorpereren van het gedrag
van de GMD-deskundigen, mag dit model
gebruikt worden om ook bij een gewijzigd
uitvoeringsregime de gevolgen van een uit–
keringsverhoging te analyseren.

een financieringsverschuiving. De arbeidsongeschiktheid wordt meer dan
voorheen gefinancierd uit niet-collectieve middelen. Gedragswijzigingen
komen alleen tot stand, indien de schade op werkgevers verhaald kan
worden. In hoeverre nalatigheid van de werkgever in de praktijk juridisch
vast te stellen, kan niet worden overzien. De Commissie stelt voor het
huidige bonus/malus-systeem te laten vervallen en premiedifferentiatie
op bedrijfsniveau te introduceren. Beide systemen maken per bedrijf de
AR-lasten afhankelijk van de bedrijfsspecifieke invalideringskans. Uit de
aanbevelingen van de Commissie kan niet worden afgeleid of deze
nieuwe vorm van premiedifferentiatie van voldoende kwantitatieve
omvang is om de effecten van het afschaffen van de premiedifferentiatie
in de TBA-wetgeving (d.w.z. het bonus/malus-systeem) te compenseren.
In de CPB-berekeningen van de TBA-voorstellen leidde de bonus/malus–
regeling tot een structurele volumebeperking van 20 000 uitkeringsjaren.

Verhoging AR-uitkering naar 70%

De Commissie stelt voor het recent geïntroduceerde opbouwsysteem
bij de WAO-uitkeringshoogte af te schaffen. De AR-uitkering wordt ten
minste verhoogd naar 70% van het laatst verdiende loon, waarbij een
correctie plaats vindt voor de resterende verdienmogelijkheid. De
maatregel zal leiden tot een vergroot beroep op de arbeidsongeschikt–
heidsregelingen, waarbij de mate van bovenwettelijke aanvulling van
belang is. In het afgelopen halfjaar is de verlaging van de WAO-uitkering
voor een belangrijk gedeelte gerepareerd in de CAO's. Informatie van de
DCA indiceert, dat bij de WAO circa 75% is gerepareerd.5 Dit percentage
komt mede tot stand door het algemeen verbindend verklaren van
CAO's. Aangenomen is, dat verhoging van wettelijke uitkeringsvoor–
waarden (het voorstel van de Commissie) tot een beperking leidt van de
bovenwettelijke uitkeringsvoorwaarden. Informatie over het verband
tussen uitkeringsverhoging en vermindering van bovenwettelijke
aanspraken ontbreekt, daar sinds halverwege jaren zeventig geen verbe–
tering van wettelijke uitkeringsvoorwaarden meer is voorgekomen.
Vooralsnog is uitgegaan van symmetrie, d.w.z. de verbetering van de
collectieve regeling leidt tot een verlaging van de bovenwettelijke
regeling met 75%. Door het hogere uitkeringsniveau zal de invalide–
ringskans weer oplopen.6 Dit betekent op termijn een verhoging van het
AR-volume met 30 000 uitkeringsjaren, naast een gemiddeld hogere
uitkering als gevolg van het herstel van de 70%-formule.

De Commissie wil een correctie op de AR-uitkeringen laten geschieden
voor de resterende verdiencapaciteit van de AR-ers conform de TBA.
Deze AR-ers zijn wel vanwege medische redenen voor meer dan %
arbeidsongeschikt. Ten opzichte van de huidige wetgeving betekent dit
voorstel dat de indeling in arbeidsongeschiktheidsklassen komt te
vervallen. Indien in de praktijk de resterende verdiencapaciteit van deze
arbeidsongeschikten valt te bepalen, dan is ten opzichte van de hier
gepresenteerde berekeningen enige additionele besparing mogelijk.
Overigens wordt bij de oude definitie van passende arbeid 98% van de
arbeidsongeschikten, die aan het %-criterium voldoen, ingedeeld in de
hoogste arbeidsongeschiktheidsklasse.

Afschaffen Toeslagenwet

De Commissie wil de minimumbescherming volledig laten geschieden
door de ABW en de Toeslagenwet afschaffen. De facto komt deze
maatregel neer op het introduceren van een vermogenstoets bij
toeslagen op WW-uitkeringen. Een onbekend aantal WW– en AR-uitke–
ringsontvangers zullen daardoor geen toeslag meer krijgen.
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Beperking algemeen verbindend verklaren van collectieve arbeidsover–
eenkomsten

Momenteel belemmeren het AVV-en van collectieve arbeidsovereen–
komsten en de verplichte deelneming aan bedrijfspensioenfondsen het
overheidsbeleid op het terrein van ziektewet en WAO. Zoals hierboven al
is weergegeven, is in het afgelopen halfjaar de verlaging van de WAO in
belangrijke mate gecompenseerd; bij de ZW is zelfs 100% compensatie
de regel.

De Commissie stelt voor om in het vervolg CAO-onderdelen die
betrekkmg hebben op ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid niet
meer algemeen verbindend te verklaren. Werkgevers, die niet onder de
werkingssfeer van de CAO vallen, krijgen dan de mogelijkheid om eigen
voorwaarden bij ziekte (wachtdagen, verplichte verlofopname, lager loon)
te creëren, waarbij het BW de minimumvoorwaarden bepaalt. Ook zullen
de WAO-aanvullingen onder druk komen te staan. De effectiviteit van het
overheidsbeleid kan aldus toenemen. Wel worden veel WAO-aanvul–
lingen nu al gefinancierd via bedrijfspensioenfondsen en deze optie
wordt voor werknemers– en werkgeversorganisaties aantrekkelijker. Over
de verplichte deelneming aan bedrijfspensioenfondsen op dit punt neemt
de Commissie geen expliciet standpunt in.

Het niet langer algemeen verbindend verklaren en analoge wijzigingen
ten aanzien van de bedrijfspensioenfondsenwet zal waarschijnlijk leiden
tot lagere bovenwettelijke uitkeringen. De mate waarin dit zal
geschieden, is vooralsnog niet te kwantificeren. Aangenomen mag
worden dat ook bij het niet langer ondersteunen van bovenwettelijke
compensatie door de overheid werknemers en werkgevers vormen van
aanvulling zullen overeenkomen. Het wettelijke regiem geeft bij de WAO
een gemiddelde uitkering van 61% en in de bovenwettelijke sfeer wordt
momenteel aangevuld tot gemiddeld 72%. Bij benadering kan worden
gesteld, dat een daling van het bovenwettelijke uitkeringspercentage met
1%-punt leidt tot een besparing van ca. f 'A mld. Daarnaast wordt op
termijn een reductie bereikt van het arbeidsongeschiktheidsvolume van
ca. 10 000 uitkeringsjaren, waardoor de lasten kunnen dalen (ook ca. f 'A
mld).

Vrijwillige werkloosheid bij ontslag(name)

Een aanscherping van de werkloosheid is voorzien, waarbij het uitke–
ringsrecht bij vrijwillig ontslag komt te vervallen. Hierdoor zal het aantal
WW-ers beperkt worden, maar het aantal ABW-ers zal oplopen. Een
verschuiving van 3% van de WW naar ABW wordt verwacht met een
besparingseffect op de collectieve uitgeven van f 0,1 mld. Hiervan gaan
geen substantiële economische effecten uit.

Verlenging wachtgeldperiode in de WW

Een verlenging van de wachtgeldperiode in de WW zal macro-econo–
misch gezien nauwelijks enig effect hebben. De wachtgeldperiode wordt
gefinancierd met bedrijfstakspecifieke premies. De verlenging van de
wachtgeldperiode leidt voor de gehele bedrijfstak (of een gedeelte ervan)
tot een verhoging of verlaging van de premie. Aangezien alle bedrijven in
de bedrijfstak met dezelfde premiemutatie worden geconfronteerd
neemt de mogelijkheid om de premiemutatie door te rekenen in de afzet–
prijzen toe. De afwenteling wordt beïnvloed door de mate waarin
bedrijven behoren tot het afgeschermde dan wel open gedeelte van de
economie. De hogere afzetprijzen leiden tot enige substitutie in de beste–
dingen. Verder kan in dit verband ook gewezen worden naar de
ziektewet, waar nu al voor 52 weken een bedrijfstakspecifieke premie
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wordt geheven. Aanzienlijke premieverschillen zijn mogelijk; van 24% bij
het schildersbedrijf tot 2,3% voor kantoorpersoneel in de havens.

Afschaffen Ziektewet en verlenging door loondoorbetalingsverplichting
tot anderhalf jaar in het BW

De Commissie wil de Ziektewet afschaffen en de loondervingsfunctie
van de ZW volledig regelen via het BW. Tegelijkertijd wordt de
ZW-termijn met een halfjaar uitgebreid, waardoor er een verschuiving
van de arbeidsongeschiktheidsregeling naar de ZW plaatsvindt. Deze
verschuiving leidt tot meer uitgaven, daar de ZW-uitkering veelal
overeenkomt met het loon en de arbeidsongeschiktheidsuitkering
(inclusief bovenwettelijke aanvulling) in deze periode in de bedrijven–
sector 87% van het loon bedraagt. Ook wordt een aantal arbeidsonge–
schiktheidsaanvragen niet gehonoreerd. Door de loondervingsfunctie van
de ZW naar het BW te brengen, vindt er een additionele verschuiving
naar de individuele werkgever plaats van f 6,0 mld.

Tabel 1 Financieringsverschuiving door afschaffen ZW en verlenging loondoorbeta–
lingsverplichting tot anderhalf jaar

ZW
(exclusief eigen

risico dragers)

WAO/AAW Loondoorbetaling

in mld

Stand 1993
- TZ-maatregelen
Stand na TZ
- Verlenging ZW tot 1 V*
jaar
- Afschaffen ZW
Stand na maatregelen

9.5
-4.4
5,1
0,9

-6.0
0

22,2
0,0

22.2
-0,7

0.0
21.5

2.3'
4,4
6,7
0,0

6.0
12,7

* Ook bij de huidige wetgeving vindt er loondoorbetaling bij ziekte plaats

7 D. Draaisma. Ziekteverzuim. WAO-intrede
en Verzekeringsvorm in de Ziektewet, 1983,
SZW.
8 Een recente beschrijving van het alge–
meen evenwichtsmodel is gegeven in Werk–
document 50, CPB

Het besparingseffect van deze verschuiving wordt tentatief geschat op
10% van de lasten. Onderzoek van Draaisma7 naar verzuim-verschillen
tussen eigen-risicodragers in de ZW en omslagleden wijst uit dat het
ZW-verzuim met minimaal 18% gereduceerd kan worden door de finan–
ciering te wijzigen. Van belang is, dat bij de TZ-voorstellen van het
kabinet de eerste twee/zes weken van het ziekteverzuim al naar de indivi–
duele werkgever verschoven zijn. Verwacht mag worden, dat de
mogelijkheden van de werkgever om het kortdurende ziekteverzuim te
beperken groter zijn dan bij het langdurig verzuim. De door de
Commissie voorgestelde additionele verschuiving leidt zodoende tot
minder additionele besparingen. Wel is aangenomen dat de instroom in
de arbeidsongeschiktheidsregelingen door deze maatregel enigszins
beperkt zal worden.

2. Macro-economische gevolgen

De macro-economische gevolgen van een drietal onderdelen van de
voorstellen van de Commissie zijn gekwantificeerd. Het betreft de intro–
ductie van het % criterium bij de keuringen, de verhoging van de
AR-uitkeringen en de verschuiving van de ZW naar de mdividuele
werkgever. De overige maatregelen lenen zich in de huidige vorm niet
voor kwantificering. Een totaal overzicht ontbreekt dan ook.

De macro-economische analyse is uitgevoerd met een algemeen
evenwichtsmodel van het CPB (MIMIC).8 Zoals gebruikelijk kunnen aan
simulaties met dit model alleen lange termijn effecten worden ontleend.

In tabel 2 staan de simulatieresultaten vermeld. De eerste kolom geeft
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de effecten weer van introductie van het %-criterium, zonder enige vorm
van collectieve bovenwettelijke compensatie. Door deze maatregel zal
het arbeidsaanbod toenemen Omdat dit extra arbeidsaanbod gemiddeld
minder goed gekwalificeerd is in vergelijking met de overige
werknemers, gaat de toename van het arbeidsaanbod gepaard met een
daling van de gemiddelde arbeidsproduktiviteit met 0,5%. Dit is
gebaseerd op de veronderstelling, dat de arbeidsproduktiviteit van de
partieel arbeidsongeschikten 50% lager is dan de macro-arbeidsprodukti–
viteit. De stijging van het arbeidsaanbod leidt tot een verruiming van de
arbeidsmarkt en dit levert een stimulans tot loonmatiging. Door de
verminderde uitkeringslasten kunnen ook de sociale premies dalen,
hetgeen de loonmatiging versterkt via het afwentelingsmechanisme in de
collectieve loononderhandelingen. De verlaging van de arbeidsprodukti–
viteit leidt er echter toe dat de produktiekosten per eenheid produkt
minder sterk dalen dan de loonvoet. Bijgevolg is ook de afname van de
produktieprijs minder groot. Niettemin treedt er toch een substantiële
daling van de produktieprijs op. Dit versterkt de concurrentiepositie van
de Nederlandse bedrijven, waardoor de export en produktie kunnen
groeien. De particuliere consumptie en de invoer vertonen een lichte
daling. Vanwege de verlaging van de arbeidsproduktiviteit neemt de
werkgelegenheid sterker toe dan de produktie. De werkgelegenheids–
groei (60 000 arbeidsjaren) is zelfs zo sterk dat, ondanks de toeneming
van het arbeidsaanbod (50000 arbeidsjaren), de werkloosheid toch
enige daling vertoont. Het %-criterium heeft eveneens een besparend
effect op de collectieve uitgaven door de koppeling van een groot
gedeelte van deze uitgaven aan de loonontwikkeling in de marktsector.
Het financieringstekort daalt met 0,5% punt van het netto nationaal
inkomen.

De tweede kolom heeft betrekking op een herstel van het uitkerings–
niveau van de arbeidsongeschiktheidsuitkering naar 70% van het laatst
verdiende loon onder de aanname dat in de praktijk van de uitvoering de
resterende verdiencapaciteit van deze personen (die voor meer dan
tweederde arbeidsongeschikt zijn) op nihil wordt gesteld en dat het
AVV-beleid niet wordt gewijzigd. Een verhoging van de gemiddelde
AR-uitkering lokt een stijging van het aantal uitkeringsontvangers uit,
waardoor het arbeidsaanbod afneemt (30000 arbeidsjaren). Tezamen
met de stijging van de belasting– en premiedruk genereert de afname
van het arbeidsaanbod loonstijging. De resulterende prijsstijging heeft
als gevolg een daling van de export en de produktie. De werkgelegen–
heidsdaling (35 000 arbeidsjaren) is zelfs iets groter vanwege de stijging
van de arbeidsproduktiviteit op grond van de stijging van het aantal
arbeidsongeschikten. De werkloosheidsvoet stijgt in lichte mate.

In kolom drie zijn de simulatieresultaten vermeld van het privatiseren
en verlengen van de Ziektewet. Dit heeft twee effecten. In de eerste
plaats treedt er een daling op van het ziekteverzuim met 10%. Meer
werknemers zullen op de arbeidsplek aanwezig zijn, waardoor bestaande
arbeid efficiënter wordt ingezet. Dit geeft een besparing van 0,1% op de
loonkosten, terwijl de produktie gelijk blijft. Macro-economisch komt dit
overeen met een verhoging van de arbeidsproduktiviteit van 0,1%. Het
tweede effect is dat door de vermindering van het ziekteverzuim ook de
toestroming tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen zal verminderen.
Verondersteld is, dat een kwart van het verminderd ziekteverzuim zich
vertaalt in een verminderde toestroom met een navenante verhoging van
het arbeidsaanbod. Omdat het hierbij om relatief minder arbeidsproduk–
tieve krachten gaat, genereert dit een daling van de arbeidsproduktiviteit
met 0,2%. Gecombineerd met het verminderd ziekteverzuim daalt de
arbeidsproduktiviteit derhalve met 0,1%. De effecten in de derde kolom
lopen parallel met die in de eerste kolom, met dit verschil dat de kwanti–
tatieve omvang beperkter is. De werkgelegenheid kan met 20 000

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 730, nr. 13 46



arbeidsjaren toenemen bij een extra arbeidsaanbod van 15 000 arbeids–
jaren.

Naast de maatregelen die in de tabel staan vermeld doet de Enquête–
commissie een aantal aanbevelingen, waarvan de macro-economische
gevolgen niet gekwantificeerd kunnen worden Een daadwerkelijke effec–
tuering van de aanbeveling om te komen tot een onafhankelijke
uitvoermg van een krachtig en onafhankelijk toezicht op die uitvoering is
voor de volume beheersing van belang Dit is te meer noodzakelijk,
omdat een aantal voorstellen van de Commissie een extra beroep doen
op de kwaliteit en discipline van de uitvoeringsorganisatie. Zoals al
gemeld, speelt dit vooral bij het in de praktijk toepassen van het
tweederde criterium.

Tabel 2 Lange termijn gevolgen van onderdelen voorstellen Enquêtecommissie'

%-criterium Verhoging Privatisering ZW en
AR-uitkering verlenging

Prijzen

Loonvoet
Produktie prijs
Consumptie prijs

Volumes

Particuliere consumptie
Investeringen
Export
Import
Produktie bedrijven
Werkgelegenheid
bedrijven
Arbeidsaanbod
(personen)
Arbeidsaanbod (uren)

Werkgelegenheid
bedrijvenb

Arbeidsaanbodb

Ratio's
Werkloosheidsvoet
Inactiviteitsratio
Replacement ratio
Gemiddelde collectieve
druk
Marginale collectieve
druk
Totale belastingen0

Sociale premies0

Collectieve uitgaven0

Financieringstekort

-1,6
-0,9
-0,5

-0,1
0,5
0,9

-0,1
0,7
1.4

0,6

1,0

60
50

-0,2
-1,8
-0,1

-0,6

-0,5
0,1

-0,7
-1,1
-0,5

procentuele veranderingen

1,0
0,5
0,4

0,1
-0,4
-0,5

0,1
-0,5
-0,8

-0,5

-0,6

absolute veranderingen

-35
-30

0,1
1,3
0,1

0,4

0,4
0.0
0,7
0,7
0,3

-0,5
-0,3
-0,2

0,0
0,2
0,3
0,0
0,3
0,5

0,3

0,3

20
15

0,0
-0,7

0,0

-0,2

-0,2
0,0

-0,2
-0,4
-0,1

a Simulatieresultaten in afwijking van het basispad
b Arbeidsjaren (in dzd).
c Als percentage van het netto nationaal inkomen.

De aanbeveling om frequentere keurmg toe te passen in situaties waar
de beoordeling moeilijker objectiveerbaar is (psychische klachten) draagt
ook bij aan volumebeperking. Onzeker in de Commissievoorstellen is de
reikwijdte van de voorgestane premiedifferentiatie en het eigen risico–
dragen in de AR. Naar de mate waarin deze gedachten daadwerkelijk
worden doorgevoerd kunnen de effecten van het afschaffen van de
bonus-malus regeling worden gemitigeerd dan wel worden overtroffen.
Daarnaast zijn positieve effecten te verwachten van het niet langer
algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen over ziekte, arbeids
ongeschiktheid en werkloosheid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 730, nr. 13 47



Budgettair neutrale invoering

Alle varianten hebben gevolgen voor het financieringstekort. In de
eerste variant (introductie %-criterium) en de laatste variant (privatisering
ZW) vindt een reductie van het tekort plaats, terwijl in de tweede variant
(niveau AR-uitkering) het financieringstekort belast wordt. Bij elkaar
genomen leidden deze drie varianten tot een verlaging van het financie–
ringstekort met 0,3% van het nationaal inkomen. Budgettair neutrale
invoering van de drie varianten creëert dan de ruimte voor bij voorbeeld
verlaging van het tarief van de eerste schijf met 0,9%-punt. In bijlage 1
zijn de effecten van een verlaging van het tarief van de eerste schijf met
0,9%-punt weergegeven. Gebruikmakend van deze cijfers kan bij
voorbeeld worden berekend, dat invoering van de drie in tabel 2
vermelde maatregelen onder de veronderstelling van budgettaire neutra–
liteit per saldo op lange termijn leidt tot een hoger niveau van econo–
mische groei (1%) en een vergroting van de werkgelegenheid van 70000
arbeidsjaren.
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BIJLAGE 1 Effecten van verlaging tarief eerste schijf IB met 0,9% punt

procentuele mutatie
Loonvoet - 0,4
Consumptieprijs -0,2

Particuliere consumptie 0,8
Produktie bedrijven 0,6
Werkgelegenheid bedrijven 0,6
Arbeidsaanbod (uren) 0,2

absolute mutatie

Werkgelegenheid bedrijvenb 25
Arbeidsaanbodb 10
Werkloosheidsvoet - 0,3
Gemiddelde col. druk -0,6
Financieringstekort" 0,3

a Als percentage van het netto nationaal inkomen.
b In dzd arbeidsjaren.
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BIJLAGE BIJ VRAAG 65

Verschillen tussen TBA en AR voor personen die minder dan een
derde arbeidsgeschikt zijn
Uitgegaan is van een situatie waarin naast de arbeidsongeschiktheid
geen inkomen uit arbeid bestaat.

Minimumloon 2163,20, 30-jarige werknemer

Géén recht op WAO-loondervingsuitkering, maar direct aangewezen
op WAO-vervolguitkering (art. 21 WAO). In de huidige WAO kan in geval
er niet bij gewerkt wordt geen sprake zijn van gedeeltelijke arbeidsonge–
schiktheid voor deze werknemer.

Huidige WAO (na TBA)

WAO WAO-vervolg

80-100%
jaar 1 1 514,24
jaar2e.v. 1 514,24

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1 1 514,24
jaar 2 e.v. 1 514,24

Verschil tussen WAO en AR (zie vorige twee tabellen)

WAO AR VERSCHIL
(AR - WAO)

66-100%
jaar 1 e.v. 1 514,24 1 514,24 0

Minimumloon 2163,20, 40-jarige werknemer

Recht op één jaar WAO-loondervingsuitkering art. 21 a WAO, daarna
WAO-vervolguitkering art. 21 b WAO. In de huidige WAO kan in geval er
niet bij gewerkt wordt geen sprake zijn van gedeeltelijke arbeidsonge–
schiktheid voor deze werknemer.

Huidige WAO (na TBA)

WAO WAO-vervolg

80-100%
jaar! 1514,24
jaar 2 e.v. 1 514,24

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1 1 514.24
jaar 2 e.v. 1 514,24
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Verschil tussen WAO en AR (zie vorige twee tabellen)

WAO AR VERSCHIL
(AR - WAO)

66-100%
jaar 1 e.v. 1 514,24 1 514,24 0

Minimumloon 2163,20, 50-jarige werknemer

Recht op twee jaar WAO-loondervingsuitkering art. 21 a WAO, daarna
WAO-vervolguitkering art. 21 b WAO. In de huidige WAO kan in geval er
niet bij gewerkt wordt geen sprake zijn van gedeeltelijke arbeidsonge–
schiktheid voor deze werknemer.

Huidige WAO (na TBA)

WAO WAO-vervolg

80-100%
jaar 1 1 514,24
jaar2 1514,24
jaar3e.v. 1514,24

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1 1 514,24
jaar2 1514,24
jaar 3 e.v. 1 514,24

Verschil tussen WAO en AR (zie vorige twee tabellen)

WAO AR VERSCHIL
(AR - WAO)

66-100%
jaar 1 e.v. 1 514,24 1 514,24 0

Modaal inkomen 3660, 30-jarige werknemer

Géén recht op WAO-loondervingsuitkering, maar direct aangewezen
op WAO-vervolguitkering (art. 21 WAO). Indien de arbeidsongeschikte
werknemer niet er bij werkt, kan hij niet in de klasse 65-80% worden
ingedeeld. Immers, dat zou betekenen dat hij een restcapaciteit van zo'n
1 200 gulden zou hebben. Functies met dat salarissniveau zijn er niet, en
daar kan dus ook niet op geduid worden.

Huidige WAO (na TBA)

WAO WAO-vervolg

80-100%
jaar 1 1 828,57
jaar 2 e.v. 1 828,57

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1 2 562,00
jaar 2 e.v. 2 562,00
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Verschil tussen WAO en AR (zie vorige twee tabellen)

66-100%
jaar 1
jaar 2 e.v.

WAO

1 828,57
1 828,57

AR

2 562,00
2 562,00

VERSCHIL
(AR - WAO)

733,43
733,43

Modaal inkomen 3660, 40-jarige werknemer

Recht op één jaar WAO-loondervingsuitkering art. 21 a WAO, daarna
WAO-vervolguitkering art. 21 b WAO. Indien de arbeidsongeschikte
werknemer niet er bij werkt, kan hij niet in de klasse 65-80% worden
ingedeeld. Immers, dat zou betekenen dat hij een restcapaciteit van zo'n
1200 gulden zou hebben. Functies met dat salarisniveau zijn er niet, en
daar kan dus ook niet op geduid worden.

Huidige WAO (na TBA)

WAO WAO-vervolg

80-100%
jaar 1 2 562,00
jaar 2 e.v. 2 562,00

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1 2 562,00
jaar 2 e.v. 2 562,00

Verschil tussen WAO en AR (zie vorige twee tabellen)

WAO AR VERSCHIL
(AR - WAO)

66-100%
jaar 1 2 562,00 2 562,00 0
jaar2e.v. 2038,12 2562,00 523,88

Modaal inkomen 3660,00, 50-jarige werknemer

Recht op twee jaar WAO-loondervingsuitkering art. 21 a WAO, daarna
WAO-vervolguitkering art. 21 b WAO. Indien de arbeidsongeschikte
werknemer niet er bij werkt, kan hij niet in de klasse 65-80% worden
ingedeeld. Immers, dat zou betekenen dat hij een restcapaciteit van zo'n
1200 gulden zou hebben. Functies met dat salarisniveau zijn er niet, en
daar kan dus ook niet op geduid worden.

Huidige WAO (na TBA)

WAO WAO-vervolg

80-100%
jaar 1 2 562,00
jaar 2 2 562,00
jaar 3 e.v. 2 247,67
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Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1
jaar 2 e.v.

2 562,00
2 562,00

Verschil tussen WAO en AR (zie vorige twae taballen)

WAO AR VERSCHIL
(AR - WAO)

66-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3 e.v.

2 562,00
2 562,00
2 247,67

2 562,00
2 562,00
2 562,00

0
0

314,33

«Maximaal» inkomen 6240,00, 30-jarige werknemer

Géén recht op WAO-loondervingsuitkering, maar direct aangewezen
op WAO-vervolguitkering (art. 21 WAO). Recht op één jaar WW + één
jaar vervolg-WW.

Huidige WAO (na TBA)

65-80%
jaar 1
jaar 2
jaar 3 e.v.

80-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3 e.v.

WAO WAO– WW WW–
vervolg vervolg

1718,52 1201,20
1718,52 416,42
1 718,52

2 370,36
2 370,36
2 370,36

IOAW TOTAAL

2919,72
2 1 34,94

nvt 1 718,52

2 370,36
2 370,36
2 370,36

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3 e.v.

4 368,00
4 368,00
4 368,00

Verschil tussen WAO en AR (zie Totalen vorige twee tabellen)

65-80%
jaar 1
jaar 2
jaar 3 e.v.

80-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3 e.v.

WAO

2919,72
2 1 34,94
1 718,52

2370,36
2 370,36
2 370,36

AR

4 368,00
4 368,00
4 368,00

4 368,00
4 368,00
4 368,00

VERSCHIL
(AR - WAO)

1 448,28
2 233,06
2 649,48

1 997,64
1 997,64
1 997,64

«Maximaal» inkomen 6240, 40-jarige werknemer

Recht op één jaar WAO-loondervingsuitkering art. 21 a WAO, daarna
WAO-vervolguitkering art. 21 b WAO. Recht op twee jaar WW + één
jaar vervolg-WW.
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Huidige WAO (na TBA)

65-80%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar4 e.v.

80-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4 e.v.

WAO WAO– WW WW–
vervolg vervolg

3166,80 1201,20
2132,31 1201,20
2132,31 416,42
2132,31

4 368,00
2941,12
2941,12
2941,12

IOAW TOTAAL

4 368,00
3 333,51
2 548,73
2132,31

4 368,00
2941,12
2941,12
2941,12

Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4 e v

4 368,00
4 368,00
4 368,00
4 368,00

Verschil tussen WAO en AR (zie Totalen vorige twee tabellen)

65-80%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4 e.v.

80-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4 e.v.

WAO

4 368,00
3 333,51
2 548,73
2132,31

4 368,00
2941,12
2941,12
2941,12

AR

4 368,00
4 368,00
4 368,00
4 368,00

4 368,00
4 368,00
4 368,00
4 368,00

VERSCHIL
(AR - WAO)

0
1 634,49
1 819,27
2 235,69

0
1 426,88
1 426,88
1 426,88

«Maximaal» inkomen 6240, 50-jarige werknemer

Recht op twee jaar WAO-loondervingsuitkering art. 21 a WAO, daarna
WAO-vervolguitkering art. 21 b WAO. Recht op drie jaar WW + één jaar
vervolg-WW.

Huidige WAO (na TBA)

65-80%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5 e.v.

80-100%
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4 e v

WAO

3 1 66,80
3 166,80

4 368,00
4 368,00

WAO– WW WW
vervolg vervolg

1 201,20
1 201,20

2546,11 1 201,20
2546,11 416,42
2546,11

3511,87
3511,87

IOAW TOTAAL

4 368,00
4 368,00
3747,31
2962,53
2546,11

4 368,00
4 368,00
3511,87
3511,87
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Arbeidsongeschiktheidsregeling (AR)

AR

66-100%
jaar 1 4 368,00
jaar 2 4 368,00
jaar 3 4 368,00
jaar 4 e.v. 4 368,00

Verschil tussen WAO en AR (zie Totalen vorige twee tabellenj

WAO AR VERSCHIL
(AR - WAO)

65-80%
jaar 1 4 368,00 4 368,00 0
jaar2 4368,00 4368,00 0
jaar3 3747,31 4368,00 620,69
jaar 4 2 962,53 4 368,00 1 405,47
j a a r ö e . v 2546,11 4368,00 1821,89

80-100%
jaar 1 4 368,00 4 368,00 0
jaar2 4368,00 4368,00 0
jaarS 3511,87 4368,00 856,13
jaar4 3511,87 4368.00 856,13
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